คำนำ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น อีกปีงบประมาณหนึ่งที่ส ำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนิ น
บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลสู่การปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
อย่ างเข้ ม แข็ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการดำเนิ น งานด้านการเพิ่ ม ศั ก ยภาพและกระจายโอกาสในการเข้ าถึ ง
การศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่แรกเกิด จนจบการศึกษาขั้น พื้น ฐาน การยกระดับการศึกษาของประชาชนตามโครงการพัฒ นาการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การศึ กษา การจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ย ในแหล่ งเรีย นรู้ และอี ก
หลากหลายโครงการ/กิจกรรม โดยปรากฏผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต /ผลลัพธ์ของโครงการอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ บริ ก ารกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า นกลไกการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
ในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าว
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณหน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งภาคีเครือข่าย
และประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการการเรียนรู้ที่ได้มีส่วนร่วมให้การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ประสบผลสำเร็ จ ดั งปรากฏรายละเอี ย ดในรายงานฉบั บ นี้ ซึ่ งจะเป็ น ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี หรือสำนักงาน
กศน.จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 มีฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอุดรธานี
2. บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดอุดรธานี
3. จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนา กศน.ในจังหวัดอุดรธานี
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้าน กศน.
5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
6. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด
7. ส่งเสริมสนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการและการเทียบ
ระดับการศึกษา
8. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและ
ภาคีเครือข่าย
9. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11. พัฒนาครูและบุคลากร กศน.และภาคีเครือข่าย
12. ส่งเสริม สนับสนุนติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ
2.11 กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กศน.ของสถานศึกษาและภาคี
เครือข่าย
2.12 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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วิสัยทัศน์
คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จําเป็น
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.จั ดและส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยที่มี คุณ ภาพสอดคล้ องกับหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั งคม เพื่ อ ยกระดั บ การศึ ก ษา
และพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ก้าวสู่การเป็นสั งคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน
2. พัฒ นาหลักสู ตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
บริบท ในปัจจุบัน
3. ส่งเสริมและพั ฒ นาเทคโนโลยี ทางการศึกษา และนําเทคโนโลยีมาพัฒ นาเพื่อเพิ่มช่องทางและ
โอกาส การเรียนรู้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้กับประชาชน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการที่ดี บนหลักของ
ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
6.ยกระดับ การบริ ห ารและการพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรให้ มี ความรู้ ทั กษะ สมรรถนะ คุณ ธรรม
และจริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์
1. ประชาชนผู้ ด้ อ ย พลาด และขาดโอกาสทางการศึ ก ษารวมทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ โอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
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2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อ
พัฒนา ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการเรีย นรู้และแสวงหาความรู้ด้ ว ยตนเองผ่ านแหล่ งเรีย นรู้
ช่องทางการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีเหตุผล และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
รวมถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ช่องทางการเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่ อแก้ปัญหา
และพัฒ นาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
บริบท ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
5. หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา กศน. สามารถนําเทคโนโลยี ท างการศึ กษา และเทคโนโลยีดิ จิทั ล
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และนํามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และโอกาสการ
เรียนรู้ ให้กับประชาชน
6. ชุ ม ชนและภาคี เครื อ ข่ ายทุ ก ภาคส่ ว น มี ส่ ว นร่ว มในการจั ด ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
7. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
8. บุ ค ลากร กศน. ทุ ก ประเภททุ ก ระดั บ ได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานตาม
สายงานอย่างมี ประสิทธิภาพ
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จุดเน้นการดําเนินงาน สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
1.1 สืบสานศาสตร์พระราชา โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดิน น้ำ ลม แดด รวมถึงพืชพันธุ์ต่าง ๆ และ
ส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 จัดให้มี “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน” เพื่อความกินดี อยู่ดี มีงานทํา
1.3 การสร้างกลุ่ มจิ ตอาสาพัฒ นาชุมชน รวมทั้งปลูกฝังผู้ เรียนให้ มีห ลั กคิดที่ถูกต้องด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นผู้มีความพอเพียง ระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนา ผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. ส่งสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการสร้าง
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรู้ความสามารถเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้
2.2 ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for ALL)
2.3 ส่ งเสริ ม การเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมสํ าหรับ ผู้ ที่ เข้ าสู่ สั งคมสู งวั ย อาทิ การฝึ ก อบรมอาชี พ
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงวัย และหลักสูตร
การดูแลผู้สูงวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย
3. พัฒนาหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบ การจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ ในทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสม กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องและพร้อมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปัจจุบัน ความต้องการ
ของผู้เรียน และสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.1 พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร เรี ย น รู้ ONIE Digital Leaming Platform ที่ ร อ ง รั บ DEEP ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และช่องทางเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ทั้ง Online On-site และ On-air
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อาทิ Digital Science Museum/ Digital Science Center/
Digital Library ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space) เพื่อให้
สามารถ “เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา”
3.3 พัฒ นาระบบรับสมัครนักศึกษาและสมัครฝึกอบรมแบบออนไลน์ มีระบบการเทียบโอนความรู้
ระบบสะสมหน่ ว ยการเรี ย นรู้ (Credit Bank System) และพั ฒ นา/ขยายการให้ บ ริ ก ารระบบทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
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4. บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประชาชนอย่าง
มีคุณภาพ
4.1 ร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เครื อ ข่ ายทั้ งภาครั ฐ เอกชน ประชาสั งคม และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ การส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์และ
บริบทของชุมชน ส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการจําหน่ายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.
4.2 บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ในสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ทั้ งในส่ ว นกลาง
และภูมิภาค
5. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กศน.
5.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะความสามารถด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy & Digital
Skills) ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา
ครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชํานาญในการใช้ภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน
5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ของบุคลากร กศน.และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
ทํางานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
6. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กร ปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษา และ
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะชน
6.1 เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... ให้สําเร็จ และปรับโครงสร้างการบริหาร
และอัตรากําลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร่งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ
6.2 นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทํางานและข้อมูล
สารสนเทศด้ านการศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย รวดเร็ว และสามารถใช้ งานทั น ที โดยจั ด ตั้ งศู น ย์ข้ อ มู ล กลาง กศน.
เพื่อจัดทําข้อมูล กศน. ทั้งระบบ (ONE ONIE)
6.3 พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซม ฟื้ น ฟู อ าคารสถานที่ และสภาพแวดล้ อมโดยรอบของหน่ ว ยงาน
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการ
6.4 ประชาสั มพั นธ์/สร้างการรับ รู้ให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ/กิจกรรม
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ/
มหกรรม วิชาการ กศน.
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การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ของสํานักงาน กศน.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อเดือนธันวาคม 2562
ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว อาทิ กําหนดให้มี
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวน
มาก การปิ ด สถานศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ พิ เศษ การกํ าหนดให้ ใช้ วิ ธีก ารจั ด การเรีย นการสอนรูป แบบใหม่ อาทิ
การจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ และโซเซียล
มีเดีย ต่าง ๆ รวมถึง การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ในส่ วนของสํ านั กงาน กศน. ได้มีการพัฒ นา ปรับรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการดําเนินงานใน
ภารกิจ ต่อเนื่องต่าง ๆ ในสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวัน และการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการชีวิตแบบปกติ
วิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามมาตรการการ
ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID - 19) อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท
หากมีความจําเป็นต้องมาพบกลุ่ม หรืออบรมสัมมนา ทางสถานศึกษาต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด มีเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้รับบริการต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
เน้นการใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน
ภารกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดําเนินการ
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน
การสอนอย่ างทั่ ว ถึงและเพีย งพอเพื่ อเพิ่ มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล
3) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง ด้ า นหลั ก สู ต รรู ป แบบ/กระบวนการเรี ย นการสอน สื่ อ และนวั ต กรรม ระบบการวั ด และ
ประเมินผล การเรียน และระบบการให้บริการนักศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ
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4) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ที่มีความโปร่งใส ยุติธ รรม ตรวจสอบได้ มีม าตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดให้มีกิจกรรมพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขันกีฬา การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริม
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด กิจกรรม จิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชน์อื่น ๆ นอกหลักสูตรมาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
1) พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ล ผู้ ไม่ รู้ห นั งสื อ ให้ มีค วามครบถ้ว น ถูกต้ อง ทั น สมัย และเป็ น ระบบ
เดียวกัน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ แบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ
การ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้
หนังสือใน พื้นที่ที่มีความต้องการจําเป็นเป็นพิเศษ
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ของประชาชน
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยื น โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทําในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือ
การบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพ
ของแต่ละพื้นที่ มีคุณ ภาพได้มาตรฐานเป็ น ที่ยอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาประเทศ ตลอดจน สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา หนึ่งตําบลหนึ่งอาชีพเด่น การประกวดสินค้าดีพรีเมี่ยม การสร้างแบรนด์ของ กศน.
รวมถึงการส่ งเสริมและจัดหาช่องทางการจําหน่ ายสิ นค้าและผลิ ตภัณ ฑ์ และให้ มีการกํากับ ติดตาม และ
รายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทําอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิต ให้ กั บ ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยเฉพาะคนพิ ก าร ผู้ สู งอายุ
ที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดํารงชีวิต
ตลอดจน สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้
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อยู่ ในสั งคม ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข สามารถเผชิ ญ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสําคัญต่าง ๆ เช่น การอบรมจิตอาสา การให้ความรู้เพื่อการป้อง
การการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID - 19) การอบรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
การอบรมคุณธรรม และจริยธรรม การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา การปลูกฝังและการสร้างค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการอบรมเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การอบรมส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ
บู รณาการในรู ป แบบของการฝึ กอบรมการประชุม สั มมนา การจัดเวที แลกเปลี่ ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
จิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน แต่ละ
พื้นที่ เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคม
พหุ วัฒ นธรรม โดยจั ด กระบวนการให้ บุ คคลรวมกลุ่ ม เพื่ อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิ ต
สาธารณะ การสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ความเป็นพลเมือง ที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การเป็นจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชนการ บริหารจัดการน้ํ า การรับมือกับสา
ธารณภัย การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พั ฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ มี บ รรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การอ่ า นและพั ฒ นา
ศักยภาพ การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น การพัฒนา กศน. ตําบล
ห้องสมุด ประชาชนทุกแห่งให้มีการบริการที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่าย ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดชาวตลาด พร้อมหนังสือและ
อุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
อย่ างทั่ ว ถึง สม่ำเสมอ รวมทั้ ง เสริ ม สร้ างความพร้อ มในด้ านบุ ค ลากร สื่ อ อุ ป กรณ์ เพื่ อสนั บ สนุ น การอ่ าน
และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน อย่างหลากหลายรูปแบบ
2) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอด
ชีวิต ของประชาชน เป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการ
ประจําท้องถิ่น โดยจัดทําและพัฒนานิทรรศการสื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านวิทยาศาสตร์สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และปลูกฝังเจตคติทาง
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วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นการกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ควบคู่ กั บ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน
และประเทศ รวมทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลกเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนําความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต การพัฒนา อาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Changes) ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
3) ประสานความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร หรื อ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ
เพื่ อ ส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ มี รูป แบบที่ ห ลากหลาย และตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี วัด ศาสนาสถาน ห้องสมุด รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
2. ด้านหลักสูตร สือรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลงานบริการ ทางวิชาการ
และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร รู ป แบบการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม
การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย ที่ ห ลากหลาย ทั น สมั ย รวมถึ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ และ หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
ชุมชน
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
2.3 พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาทางไกลให้ มี ค วามทั น สมั ย หลากหลายช่ อ งทางการเรีย นรู้
ด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุมการสอบรูปแบบออนไลน์
2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เพื่อให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงระบบการประเมินได้
2.5 พั ฒ นาระบบการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษานอกระบบทุ ก หลั ก สู ต ร โดยเฉพาะหลั ก สู ต ร
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานโดยการนําแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัด และประเมิน ผล และเผยแพร่ รูป แบบการจั ด ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การจัด การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอัธยาศัย รวมทั้งให้ มีการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒ นาให้เหมาะส มกับ
บริบทอย่างต่อเนื่อง
2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทและภารกิจ ของ กศน. มากขึ้น เพื่ อ พร้อ มรับ การประเมิ น คุณ ภาพภายนอก
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โดยพัฒ นาบุ คลากรให้ มีค วามรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงความสํ าคั ญ ของระบบการประกัน คุณ ภาพ และ
สามารถ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มี ระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สําหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพ ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อให้เชื่อมโยงและตอบสนอง
ต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษา สําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองให้รู้เท่าทัน สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น รายการพัฒ นาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ รายการ รายการทํากินก็ได้ ทําขายก็ดี ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานี
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต
3.2 พั ฒ นาการเผยแพร่ ก ารจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย โดยผ่ า นระบบ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และช่ อ งทางออนไลน์ ต่ าง ๆ เช่ น Youtube Facebook หรื อ Application อื่ น ๆ เพื่ อ
ส่งเสริม ให้ครู กศน. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself :
DIY)
3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ
ออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยาย
เครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและเพิ่มช่องทาง ให้สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะ รองรับ
การพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้ได้หลายช่องทางทั้งทาง อินเทอร์เน็ต
และรูปแบบอื่น ๆ อาทิ Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet รวมทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ ต่าง ๆ
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ
3.5 สํารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อนําผล
มาใช้ในการพัฒ นางานให้ มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ห รื อ โครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.2 จัดทําฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ
หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์เพื่อนําไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการ พัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ส่ งเสริมการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 จั ด และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของป ระชาชนบนพื้ น ที่ สู ง
ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายขอบ
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่บริเวณ ชายแดน
5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3) ให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาจัด ให้ มี ม าตรการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย แก่ บุ ค ลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ และ
บริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) จัดทําหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด ให้เกิด
การพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน(ศฝช.)
1) พัฒ นาศูน ย์ ฝึ กและพัฒ นาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพื่ อให้ เป็ นศูนย์ฝึ กและสาธิตการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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2) มุ่ งจั ด และพั ฒ นาการศึ ก ษาอาชี พ โดยใช้ วิ ธี ก ารหลากหลายใช้ รู ป แบบเชิ ง รุ ก เพื่ อ การเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนําด้าน
อาชีพ ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน
6. ด้านบุคลากรระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 การพัฒนาบุคลากร
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง การ
ดํารงตําแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตําแหน่ง ให้ตรงกับสาย
งาน ความชํานาญ และความต้องการของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
หน่วยงานและ สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ตําแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
2) พั ฒ นาศึ ก ษานิ เทศก์ กศน. ให้ มี ส มรรถนะที่ จํ า เป็ น ครบถ้ ว น มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ สามารถ
ปฏิบั ติการนิ เทศได้อย่ างมี ศักยภาพ เพื่อร่ วมยกระดับคุณ ภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตําบล/แขวง
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
4) พัฒนาครู กศน. และบุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ ได้
อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัด และประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น
5) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ก ารการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ บริหาร
การดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ
7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษา
ตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) พัฒ นาสมรรถนะและเสริมสร้างความสั มพันธ์ระหว่างบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน และ
ต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ร่ ว มกั น ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอาทิ การแข่ ง ขั น กี ฬ า การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ ในการทํางาน
6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากําลัง
1) จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง สถานที่ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ให้มี ความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
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2) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และบริหารอัตรากําลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากําลัง รวมทั้งรองรับกั บบทบาทภารกิจตามที่
กําหนดไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อนํามาใช้ ในการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างพื้ น ฐานให้ มี ค วามพร้ อ มสํ าหรับ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับประชาชน
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ อย่างเป็น
ระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร การวางแผน
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุม และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ เชื่อมโยง
กันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ ผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การความรู้ ในหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ รวมทั้ งการศึ ก ษาวิ จั ย
เพื่อสามารถนํามาใช้ในการพัฒ นาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา
5) สร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่ว น ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความ
ร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ
6) ส่งเสริมการใช้ระบบสํ านั กงานอิ เล็ กทรอนิกส์ (e-office) ในการบริห ารจัดการ เช่น ระบบการ
ลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
7) พั ฒ นาและปรั บ ระบบวิธีการปฏิ บั ติราชการให้ ทั น สมั ย มี ความโปร่งใส ปลอดการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส
6.4 การกํากับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล
1) สร้างกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ
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2) ให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ กษาที่ เกี่ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ พั ฒ นาระบบกลไกการกํ ากับ ติ ด ตามและ
รายงานผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกํากับ นิเทศ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒ นากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่ ว ยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับ รองการปฏิบั ติราชการประจําปี ของ
สํานักงาน กศน.ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
5) ให้ มีการเชื่อมโยงระบบการนิ เทศในทุกระดับ ทั้งหน่ว ยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่
ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี 2564
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โครงการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ด้านกีฬา “กศน.เกมส์”
หลักการและเหตุผล
การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะทำให้
เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทำให้ประชาชน
เยาวชน มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดและขจัด
ปัญหายาเสพติด มี คุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของชาติ ส่งเสริมการ
เล่นกีฬาเพื่อการออกกำลัง กายสุขภาพดีถ้วนหน้า ดังนั้นสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านกีฬา “กศน. เกมส์” ขึ้น เพื่อให้ บุคลากร นักศึกษา และผู้เรียนในสังกัดสำนักงาน
กศน. จังหวัดอุดรธานี มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการและห่างไกลยาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากร ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
3. เพื่อให้ครูและบุคลากร ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา
4. เพื่อให้ครูและบุคลากร ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย
5. เพื่อให้ครูและบุคลากร ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
เป้าหมายการดำเนินงาน
1. บุคลากร จำนวน 700 คน
2. นักศึกษา ผู้เรียน จำนวน 5,000 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
แข่งขันกีฬา กศน.เกมส์

เป้าหมาย (คน)
5,700

ผลการดำเนินงาน
5,700

ร้อยละ
100
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
ครู บุคลากร และผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ มีความเคารพซึ่งกันและกัน
สามารถที่จะแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด อีกทั้งยังรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนสนับสนุน
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร / ผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม เสริมสร้างให้เ ป็น ผู้ ม ีศ ีล ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวิน ัย ปลูกฝังและสร้า งจิ ตส ำนึก ของการ
ทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ความสุข กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก่ ความสามารถใน การสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชี วิตและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสั งคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี จึงจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร / ผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพราะกระบวนการ
ลูกเสือเป็นกระบวนการมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่ างกาย จิตใจและศีลธรรม เพื่อให้ เป็น
บุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่ กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและ สุข
สบาย กิจกรรมยุวกาชาดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์
ให้แก่สังคมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นทักษะกระบวนการตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตาม
แผน ประเมินปรับปรุงการทำงานและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ประสบการณ์ทางการลูกเสือและยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของลูกเสือและยุวกาชากและเกิดทักษะในการจั ด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เป้าหมายการดำเนินงาน
นักศึกษา / ผู้เรียน จำนวน 800 คน
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ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
บุคลากร / ผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด

เป้าหมาย (คน)
800

ผลการดำเนินงาน
800

ร้อยละ
100

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของลูกเสือ ยุวกาชาด และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมของลูกเสือ ยุวกาชาด ยังทำให้ผู้เข้าอบรมมี คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัยและทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมแบบการรวมกลุ่มได้อยาก
2. ข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมเนื่องจากต้องเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19
3. รูปแบบกิจกรรมควรมีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
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รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
หลักการและเหตุผล
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมประชาชนตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้ มีเจตคติและทักษะที่จำเป็นสำหรับ การ
ดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการเข้าสู่ไทยยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ถูก
ใช้ เ ป็ น สื ่ อ กลางในการสื ่ อ สารกั น ระหว่ า งประชาคมโลกอย่ า งไม่ ม ี ข ี ด จำกั ด และยั ง ถู ก กำหนดให้ เ ป็ น
“ภาษากลาง” ในการสื่อสารการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ
ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่ว มมือและการค้าขาย ประกอบกับ
สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความสำคัญ โดยนำแนวทางการ
ดำเนินโครงการฯ มาสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารด้าน
อาชีพให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สถานศึกษา
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้
เป้าหมายการดำเนินงาน
ประชาชนทั่วไป จำนวน 400 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
ภาษาต่ า งประเทศเพื ่ อ การสื ่ อ สาร
ด้านอาชีพ

เป้าหมาย (คน)
440

ผลการดำเนินงาน
440

ร้อยละ
100
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สถานศึกษาที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางด้าน
อาชีพ ได้นำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ความพร้อมของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความเข้มแข็ง
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสนับสนุน
ประมวลภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริม 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม
การพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล
ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี มีนโยบายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้นการนำทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เป็นการอบรมประชาชนที่นำกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทาง
หรือหลักในการบริหารจั ดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรินี้เพื่อเป็นการช่ว ยเหลื อ
เกษตรกรที่ ประสบความยากลำบากให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อ น
และ ยากลำบากนัก การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้า
กับภูมิ ปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้าน สร้างนวัตกรรมอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง
เป้าหมายการดำเนินงาน
ชุมชน หมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
ส่งเสริม 1 ชุมชน 1 นวัตกรรมการ
พัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย (แห่ง)

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

20

20

100

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนและหมู่บ้านมีนวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย
อำเภอละ 1 แห่ง

สรุปผลการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณ 2564 หน้ าที่ 23

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ควรมีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมให้หมู่บ้านเกิดการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
หลักการและเหตุผล
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี มีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้และทักษะ
จาการศึ ก ษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมการศึ กษานอกระบบ แล้ วนำไปใช้ ให้ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลายหลาย และใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน
ดังนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ขึ้นเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย และให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องมีทักษะสามารถคิดเป็นและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้
วัตถุประสงค์
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้
2. เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีโอกาสได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้มีความสามารถ แสวงหาความรู้ใหม่
ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด
เป้าหมายการดำเนินงาน
ประชาชนทั่วไป จำนวน 2,340 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน

เป้าหมาย (คน)
2,083

ผลการดำเนินงาน
4,680

ร้อยละ
224.67
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
สามารถพึ ่ ง พาตนเองได้ สามารถที่จะพัฒ นาและเสริ ม สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ และแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. การเข้าถึงการศึกษาของประชาขนในพื้นที่
2. เพิ่มหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการและหมาะสมกับประชาชน
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ โดยให้สถานศึก ษา
สังกัดสำนักงาน กศน. เป็นผู้ดำเนินการจัดการศึก ษากั บประชาชนเพื่อ ให้มีทักษะอาชีพมีงานทำ มีรายได้
ประชาชนเข้าสู่อาชีพใหม่และเป็นการส่งเสริมอาชีพเดิมที่มีอยู่พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกั บ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานและอาชีพระดับพื้นฐาน ระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือ ที่ สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ
เพิ่มพูนรายได้ ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
ทั่วถึง โดยได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึก ษาที่มุ่ง เน้น ให้
ทุกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาด้านอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและความต้องการของตลาด
2. สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการทำช่องทางเผยแพร่และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจร
4. ยกระดับฝึมือแรงงานด้านอาชีพของผู้จบหลักสูตร
เป้าหมายการดำเนินงาน
ประชาชนทั่วไป จำนวน 26,560 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

เป้าหมาย (คน)
4,718

ผลการดำเนินงาน
19,920

ร้อยละ
422.21
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

ประชาชน ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการส่งเสริมจากการใช้ช่องทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าของชุมชนและเกิดทักษะในการพัฒนาอาชีพเดิมอย่างมั่นคงและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชน
ได้
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสนับสนุน
ประมวลภาพกิจกรรม
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โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูและนักศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การจัด
กิ จกรรมพั ฒนาการเรียนการสอนหลัก สูตรการศึ กษานอกระบบระดั บการศึก ษาขั้ น พื้ นฐานเพื ่อ ยกระดับ
การศึกษาให้นักศึกษา กศน.จะต้องจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยนำสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็ ว กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิ ต (กพช.) เป็นกิจกรรมที่เ ป็ น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งในโครงสร้างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสใช้กระบวนการกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา มีเหตุผลพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการตอบสนองความต้องการของประทศ ซึ่งกำลังแรงงานสามารถใช้
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้แรงงานและเป็นไป
ตามความต้องการของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมีการจัดการเรียนการสอนสำหรับ กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษเพื่อจะให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่าต่อสังคมมากยิ่งขึ้น และสามารถดำรงชี วิต ใน
สังคมอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์โดยฝึกทักษะการคิด
การแก้ไขปัญหาและความมีเหตุผล
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษา กศน.จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31,130 คน
นักศึกษา กศน.จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30,425 คน
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ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
นักศึกษา กศน.จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31,130 คน
นักศึกษา กศน.จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30,425 คน
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
กิจกรรม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย (คน)
61,555

ผลการดำเนินงาน
61,555

ร้อยละ
100

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
นักศึกษา กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ ีความหลากหลาย โดยนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งแบบพบกลุ่มและแบบออนไลน์ ซึ่งทำให้การจัดการเรียนการสอนไร้ข้อจำกัดสามารถเรียนได้ทุกที่ทกุ
เวลา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
นักศึกษาบางกลุ่มมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยให้วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายๆไปเพื่อออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเป้าหมายผู้เรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
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โครงการ การส่งเสริมการนิเทศติดตามกิจกรรม กศน.
หลักการและเหตุผล
สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ “คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ต ลอดชี วิต อย่ างมี
คุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นและสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง” ซึ่งนโยบายและจุดเน้นดังกล่าวเป็นกรอบ
ทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กศน. ซึ่งในบริบทการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพื่อ ให้
มีคุณภาพ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของประชาชนผู้รับบริการ การนิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียนจึงเป็ น
กระบวนการทำงานร่วมกัน ของบุ คลากรที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ ตั ้ ง แต่ ผู ้ ก ำหนดนโยบาย ผู ้ บริ ห าร
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชน ผู้นำภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากรใน
หน่วยงานสถานศึกษา ให้มีขวัญและกำลังใจ รู้จักใช้และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์
เพื่อนำมาใช้ในการคิด แก้ปัญหา และพัฒนางานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันความผิดพลาด
หรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาการจัด การศึกษา
นอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาประชาชน ผู้รับบริการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุ ดรธานี ซึ่งจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา
ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนางานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย ให้ แก่
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถสนองความต้องการและพัฒนาผู้เรีย นให้มี คุณ ภาพ
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป
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เป้าหมายการดำเนินงาน
กศน.อำเภอในสังกัดจำนวน 20 แห่ง บุคลากร จำนวน 740 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
สถานศึก ษาในสัง กัด สำนัก งาน กศน.จั ง หวั ด อุ ด รธานี ทั ้ ง 20 แห่ ง ได้ ร ั บการนิ เ ทศติ ด ตามการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
กิจกรรม
ส่งเสริมการนิเทศติดตามกิจกรรม
กศน.

เป้าหมาย (แห่ง)

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

20

20

100

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
นักศึกษา บุคลากร ครู ผู้บริหาร ได้รับการนอเทศติดตามเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือ และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี นำผล
การนิเทศติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาตามกรอบแนวทางของตัวชีวัดการดำเนินงานเพื่อให้เกิด ประสิทธิ ภาพ
ในการทำงานเพิ่มขึ้น
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ครู บุคลากร ผู้บริหาร ควรทำความเข้ าใจกรอบการดำเนิ น งานตามตั วชี ้ วั ด การดำเนิ นงานของ
สำนักงาน กศน. เพื่อจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักอ่าน(คนพันธุ์ LR )
หลักการและเหตุผล
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินจัดทำ โครงการ ตีฆ้องร้องป่าว ชาวอุดร คน
พันธุ์ LR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านขยายเครือข่ายสมาชิกคนพันธุ์ LR และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานของกศน.ตีฆ้องร้องป่าว
ผ่านดนตรีอีสานโปงลาง กศน.โปงลางสะดิ้ง ซิ่งสะเดิด จะเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับความรู้และ
ได้ส่งเสริมการอ่าน และสร้างความเพลิดเพลินให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใน
ทุกพื้นที่ ของจังหวัดอุดรธานี
4.2 เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักอ่านคนพันธุ์ LR (นวัตกรรมคนพันธุ์ LR) ให้กับสมาชิก
คนพันธุ์ LR ของสถานศึกษา ทั้ง 20 แห่ง ในสังกัด
4.3 เพื่อสร้างเครือข่ายนักอ่านและส่งเสริมการอ่านในทุกหมู่บ้าน ชุมชน ให้ประชาชนมีนิสัยรักการ
อ่านผ่านสมาชิกนักอ่านคนพันธุ์ LR
4.4 เพื่อประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี และสถานศึกษา ทั้ง 20 แห่ง ในสังกัด
เป้าหมายการดำเนินงาน
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 20 แห่ง จำนวน 2,000 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักอ่าน
(คนพันธุ์ LR )

เป้าหมาย (คน)

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

2,000

111,133

5,556.65

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับการส่งเสริมการอ่านอย่างทั่วถึง โดยมี
สมาชิกเครือข่ายหนักอ่านคนพันธุ์ LR สนับสนุนเกิดกิจกรรมและมีนักอ่านเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การดำเนินกิจกรรมอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทำให้กิจกรรมดำเนินการไป
ได้ด้วยความล่าช้า จึงได้จัดอบรมให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้การดำเนินกิจรรมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
หลักการและเหตุผล
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการโดยมีญาติหรือผู้ดูแล เนื่องจากปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นปัญหาที่พบเจอบ่อย เช่น
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่จะเป็น
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และนำไปสู่ความพิการในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นที่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
รพ.สต. อบต. แกนนำสุขภาพในพื้นที่ ต้องช่วยกันเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ การดูแล
สุขภาพและการให้ความรู้ใน การดูแลสุขภาพจำเป็นจะต้องดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีว ิตของผู้ส ูงอายุและผู้พิการ ทำให้ผ ู้สูงอายุ/ผู้ พิการ ไม่ส ามารถดำรงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ
ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ทำให้ขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการรวมไปถึงการเป็นภาระต่อญาติหรือ
ผู้ดูแล ดังนั้น เพื่อให้ มีการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น สำนักงาน กศน. จังหวัด
อุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้แกนนำ ญาติ/อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน สามารถดูแลและช่วยเหลือกันเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและ
ประกอบอาชีพได้
2. ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระของสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
เป้าหมายการดำเนินงาน
ประชาชนทั่วไป จำนวน 400 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
ประชาชนได้รับการส่งเสริมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง และหลักสูตร 420 ชั่วโมง
จำนวน 420 คน
กิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (คน)
420

ผลการดำเนินงาน
400

ร้อยละ
95.23
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ในท้องถิ่น ชุมชนและ
สามารถนำไปประกอบเป็น อาชี พเพื่ อสร้า งรายได้ ให้ กับตนเอง และให้ส อดคล้องกับความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อช่วยฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาในการจัดการอบรมหลักสูตรมีระยะเวลานาน และเป็นช่วงแพร่ระบาดไวรัสโควด 19
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล
การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากร ผู้เรียน และผู้ใช้บริการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคาร
ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี จึงต้องดำเนินการจัดทำ
โครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้บุคลากรและผู้เรียน
ได้ใช้บริการอย่างมีความสุขพร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียน และอื่น ๆ เช่นสวนหย่อมแปลงปลูกไม้ผล การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสนาม
กีฬาระบบไฟฟ้า ระบบ น้ำประปา และบริเวณภายใน ซึ่งจำเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้
งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อส่งผลให้บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่ มาใช้บริการมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด งามตา ประชาชื่นใจ
2. เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ
เป้าหมายการดำเนินงาน
1. สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 แห่ง
2. กศน.อำเภอ จำนวน 20 แห่ง
3. กศน.ตำบล จำนวน 156 แห่ง
รวมทั้งสิ้น 177 แห่ง
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
สำหรับการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (177)
177

ผลการดำเนินงาน
177

ร้อยละ
100
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
อาคารสถานที่ทั้งภายนอกและภายในสำนักงานและสถานศึกษาภายในสังกัด กศน.จังหวัดอุดรธานี
มีความสะอาด งามตา และมีความพร้อมในการให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เอื้อต่อการทำงานและ
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
สถานที่บางแห่งมีข้อจำกัดเรื่องการพัฒนาอาคารสถานที่เนื่องจากสถานที่ ไม่เป็นเอกเทศน์และได้รับ
การสนับสนุนจากภาคีเครือขายให้ใช้จัดการบวนการเรียนการสอน
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
หลักการและเหตุผล
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจัทัล กิจกรรม :
โครงสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ที่สอดรับกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานกศน.
ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริ ก าร เช่ น การพั ฒ นาทั ก ษะและการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนประกอบธุ ร กิ จ การค้ า ออนไลน์ (พาณิ ช
อิเล็กทรอนิกส์) มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับ
ประชาชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการทำช่องทาง
เผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (ONIE Online Commerce Center : OOCC
) เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับตำบล รวมทั้งดำเนินการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา OOCC กศน. เพื่อเปิด
ช่องทางในการให้คำปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์เบื้องต้น สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี จึง
ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายผลการค้าออนไลน์ โดยมีกิจกรรมคือ โครงการสร้าง
เครือข่ายดิจ ิทัล ชุมชน ระดับ ตำบล เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายดิจิทัล ชุมชนให้บรรลุตามนโนบาย และ
วัตถุประสงค์ ด้วยเหตุผลตังกล่าวจึงสมควรที่จะนำความรู้และทักษะการใช้ด้านดิจิ ทัลมาส่งเสริมและสนับสนุน
ให้แก่บุคลากร กศน. ซึ่งประกอบด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และ
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานอาชีพได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
เป้าหมายการดำเนินงาน
ประชาชนทั่วไป จำนวน 2,496 คน
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ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
ส่งเสริมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
ระดับตำบล

เป้าหมาย (คน)
2,496

ผลการดำเนินงาน
2,546

ร้อยละ
102

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้จากการอบรบไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการสร้างงานอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ผู้เข้าร่วมอบรมบางทันมีข้อจำกัดเรื่องของทักษะในการใช้เทคโนโลยี
2. กลุ่มเป้าหมายควรมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือ
ควรมีหลักสูตรพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจแต่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สรุปผลการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณ 2564 หน้ าที่ 41

รูปภาพกิจกรรม

สรุปผลการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณ 2564 หน้ าที่ 42

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดให้มีชีวิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรมแดน หรือยุคโลกยุคข้อมูลข่าวสารนักเรียนหรือผู้ใช้บริการทั่วไปจำเป็นต้อง
ใช้สารนิเทศตลอดเวลา ห้องสมุดเป็นแหล่งสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเสรี
ห้องสมุดถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้านช่วยวางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการ
เรียนรู้ และสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาตนเองส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะทางด้านการศึกษา และ
ด้านความรับผิดชอบต่อสั งคม ห้องสมุดนอกจากจะเป็นแหล่งค้นคว้าแล้ว ยังเป็นที่ผ่อนคลายและแหล่ ง
นันทนาการระหว่างพัก ซึ่งบรรยากาศและภูมิทัศน์ในห้องสมุดเป็นส่วนประกอบที่จูงใจให้นักเรียนเข้าใช้บริการ
ด้ว ยเหตุนี้ ส ำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี จึงได้พัฒ นาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย เหมาะสม
สอดคล้องกับภาวะสังคมให้ไปสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต เป็นการประสมประสานกันแบบบูรณาการ ทั้งในส่วน
การดำเนิน งานให้เป็น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสืบค้นได้โ ดยใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การสื่อสาร(ICT) เข้ามาดำเนินการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้น โดยการพัฒนาห้องสมุด
ประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทันสมัย และครบวงจร
เป้าหมายการดำเนินงาน
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 20 แห่ง
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 20 แห่ง ได้รับการพัฒนาและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
กิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมห้องสมุด
ให้มีชีวิต

เป้าหมาย (แห่ง)
20

ผลการดำเนินงาน
20

ร้อยละ
100
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้พัฒนาห้องสมุดประชาชนเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงกับแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ สำหรับให้บริการห้องสมุดประชาชน มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุดเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยบุคลากรเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องสมุดประชาชน
2. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน
ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่าง
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึ ก ษา มาตรา 22 การจัดการศึ กษาต้ อ งยึ ดหลั กว่ าผู ้เรี ยนทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญมากที่สุด กระบวนการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งการส่งเสริมการรู้หนังสือเป็นการจัดการ
เรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขพื้นฐานได้ตามความ
เหมาะสม โดยมีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกลุ่มผู้เรียนแบบตัวต่อ
ตัว เป็นกลุ่ม หรือเป็นชั้นเรียน
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการอ่านโดยมุ่งพัฒนาอาสาสมัครผู้นำแห่งการ
อ่านและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือ สามารถฟัง อ่านออก เขียนได้และคิด
คำนวณเบื้องต้น
2. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัด ส่งเสริ ม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้
หนังสือ
เป้าหมายการดำเนินงาน
1. ครูอาสาสมัคร กศน. จำนวน 30 คน
2. ประชาชนทั่วไป จำนวน 2,100 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
ครูอาสาสมัคร กศน. ได้จัดตั้งกลุ่มผู้เรียนภาคเรียนละ 1 กลุ่มๆละ 35 คน
กิจกรรม
ส่งเสริมการรู้หนังสือ

เป้าหมาย (คน)
2,100

ผลการดำเนินงาน
2,100

ร้อยละ
100
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือมีพัฒนาการด้านทักษะการเรียนรู้หนังสือ รักการอ่าน มีความรู้ ความเข้าใจ
อ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่องขึ้น และคิดเลขเป็น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดำเนินงานการส่งเสริมการรู้หนังสือสอดคล้องกับสภาพและ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้
หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ควรประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสความสำคัญของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
3. ผู้เรียนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุในการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นกระบวนการแสดงความคิดเห็น
อภิปราย และเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเองให้กับกลุ่ม
4. จัดโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อเนื่องในทุกปีและปรับกิจกรรมตามสถานการณ์ทางสังคม
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถของบุคคล เพื่อให้
สามารถ จัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยใน
สังคม การจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้เจตคติและ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข เพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมกับการปรับตัวในอนาคต
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทักษะชีวิตมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและการ
เพิ่มพูนมูลค่าให้กับอาชีพ และมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งมุ่งใช้
กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดำรงชีวิต
2. ประชาชนมีทักษะและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เป้าหมายการดำเนินงาน
ประชาชนทั่วไป จำนวน 6,420 คน
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กศน.ตำบลได้ดำเนินกิจกรรมตำบลละ 2 กลุ่มละไม่น้อยกว่า 20 คน เป็นจำนวน 6,240 คน
กิจกรรม
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เป้าหมาย (คน)
2,839

ผลการดำเนินงาน
6,240

ร้อยละ
219.79
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและ
ความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมี
ความสุข เพื่อที่จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การดำเนินกิจกรรมมีความล่าช้า
2. ควรประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสความสำคัญของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เพิ่มหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
รูปภาพกิจกรรม
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โครงการ ส่งเสริมการประกันคุณภาพทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๘ บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกัน คุณภาพภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจน
ผู้ปกครอง ชุม ชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
กำหนดและสังคมต้องการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิด ความต่อเนื่อง
และเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
เป้าหมายการดำเนินงาน
บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จำนวน 730 คน
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 แห่ง
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
กิจกรรม
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย (คน)
730

ผลการดำเนินงาน
730

ร้อยละ
100
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ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาในสังกัดควรศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รูปภาพกิจกรรม
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หน่วย เป้าหมาย
นับ
ทั้งปี

โครงการสนับสนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. ผลการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- กิจกรรมจัดการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คน
1.1 หลักสูตรประถมศึกษา
คน
6,336
- ปกติ
คน
- พิการ
คน
1.2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
คน
27,734
- ปกติ
คน
- พิการ
คน
1.3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
คน
32,310
- ปกติ
คน
- พิการ
คน
รวม
66,380

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม

6,336

27,734

32,310

66,380

6,336

27,734

32,310

66,380

แผน/ผลการดาเนินงาน
แผน
ผล

45,936,266

37,479,856

3,242,200

5,214,210

45,936,266

37,479,856

3,242,200

5,214,210

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 - 4
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดสรร
ใช้จ่าย
คงเหลือ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แผนงานงบประมาณ : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

0

0

0

0

100

100

100

100

ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
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2,100

17,700

6,240
4,680
4,680
2,100

17,700

คน
คน
คน
คน

6,240
4,680
4,680

แผน

17,700

2,100

6,240
4,680
4,680

ผล

แผนงานงบประมาณ : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทีย่ ั่งยืน
1. โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
คน 120
120
120
2. โครงการภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสารด้านอาชีพ
คน 440
440
440
3. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
คน 4718
4,718
19,920
4. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาคฯ
แห่ง 1
1
1
รวม
คน 5,279 5,279
20,481

ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
1. ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
1.1 การศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต
1.2 การศึกษาเพือ่ พัฒนาสังคมและชุมชน
1.3 การศึกษาเพือ่ เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการรู้หนังสือ
2.1 ส่งเสริมการรู้หนังสือ
รวม

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม

130,042
576,000
8,081,890

8,787,932

9,164,000

3,393,750

921,250

561,600
1,403,900
507,000

ใช้จ่าย

238,000
576,000
8,246,000
104,000

3,393,750

921,250

561,600
1,403,900
507,000

จัดสรร

376,068

107,958
0
164,110
104,000

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วย เป้าหมาย
แผน/ผลการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
นับ ทั้งปี

แผนงานงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

0
0

0
0
0

95.896246

54.6394958
100
98.0098229
0

100
100

100
100
100

ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
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แห่ง
คน
คน
คน
แห่ง
คน
คน

1.1 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

1.2.1 ห้องสมุดประชาชน

1.2.2 ห้องสมุดเคลื่อนที่

1.2.3 บ้านหนังสือชุมชน

1.2.4 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

1.2.5 ห้องสมุดเคลื่อนทีส่ าหรับชาวตลาด

รวม

คน/แห่ง

1. ผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม

5,100

3,000

2,100

1,870

12,000

60,000

156

5,100

3,000

2,100

1,870

12,000

60,000

แผน

117,879

6,746

111,133

1,870

1,970

36,180

ผล

1,943,843

0

0

0

0

1,063,843

880,000

จัดสรร

1,941,343

0

0

0

0

1,063,843

877,500

ใช้จ่าย

0

0

0

0

0

2,500

-

2,500

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วย เป้าหมาย
แผน/ผลการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
นับ ทั้งปี

-

-

-

-

100

100

ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
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12,300

รวม

รวม

คน

2. ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบทุนประกันสังคม

รวม

คน

1. เงินเดือน ค้าจ้างประจา ค่าตอบแทน

833

419

414

2,536

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

1. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2,536

11,840

2 โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกาตลอดชีวิตเพือ่ คงพัฒนาการฯ

แผนงานงบประมาณ : ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

460

460

833

419

414

2,536

2536

12,300

11,840

แผน
420

2,922,504

131,613,252

1,348,020

1,348,020

2,025,700

1,319,300

706,400

จัดสรร

833 134,535,756

419

414

2,556

2,556

11,960

11,540

ผล

134,535,756

2,922,504

131,613,252

1,348,020

1,348,020

1,953,300

1,298,300

655,000

ใช้จ่าย

-

0

0

0

0

72,400

21,000

51,400

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 - 4
หน่วย เป้าหมาย
แผน/ผลการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
นับ ทั้งปี

คน

1 โครงการความร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ

งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม

แผนงานงบประมาณ : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต

100

100

100

100

100

96

98

93

ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

ภาคผนวก
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คณะผู้จัดทำเอกสาร
ที่ปรึกษา
นายวรินทร์
วิรุณพันธ์
นางสาวธัญญานันท์ ธัญชิตานิธีธนัย

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

คณะทำงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำต้นฉบับ
นายนราศักดิ์ คำภา
นายธีระพงศ์ ศรีอุดร
นางสาวลีลาวรรธก์ เหมะธุลนิ ทร์
นางสาวนารถนรี ขันธะประโยชน์
นายจีระศักดิ์ ผาเชาว์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ออกแบบปกและรูปเล่ม
นายนราศักดิ์ คำภา
นายธีระพงศ์ ศรีอุดร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
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