แผนการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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กศน.ตําบลขะเนจื้อ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมระมาด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
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4
คํานํา
กศน.ตําบลขะเนจื้อเปนหนวยจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมระมาด มีบทบาทหนาที่ในการจัดและ
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ใ ห แ ก ป ระชาชนในชุ ม ชนตํ า บลขะเนจื้ อ และพั ฒ นา กศน.ตํ า บลขะเนจื้ อ ให เ ป น แหล ง
การเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนไดอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายในพื้นที่ตําบลขะเนจื้อ ซึ่งมี
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ 1. ศูนยขอมูลขาวสารของชุมชน (Information center) 2. ศูนยสรางโอกาส
การเรียนรู (Opportunity) 3. ศูนยการเรียนรูชุมชน(Learning Center ) 4. ศูนยชุมชน(Community Center)
ดัง นั้ น เพื่ อ ใหก ารดํ า เนิ น การจั ด กศน. ไดส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาและความต อ งการของผู เ รี ย น
ผูรับบริการและชุมชนไดอยางมีคุณภาพ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาการจัด กศน.ตําบล(พ.ศ.2554-2556) โดยให
ผู เ รี ย น ผู รั บ บริ ก ารและชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางในการจั ด กศน.ให ชั ด เจน
มีแผนปฏิบัติการที่ เปนรู ปธรรมและใชเ ปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัด กศน.ใหเ ปนไป
ตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
กศน.ตําบลขะเนจื้อจึงหวังวาเอกสารแผนพัฒนาการจัด กศน.ตําบลขะเนจื้อจะเปนประโยชนตอหัวหนา
กศน.ตําบลขะเนจื้อ ครู กศน.และภาคีเครือขายใชเปนแนวทางในการจัด กศน.ใหกับกลุมเปาหมาย
อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน กศน.

นางฐานิตา โคตรประทุม
หัวหนา กศน.ตําบลขะเนจื้อ
พฤษภาคม 2554

1
ตอนที่ 1
ภาพรวม กศน.ตําบลขะเนจื้อ
ขอมูลพื้นฐานของกศน.ตําบลขะเนจื้อ
ตําบลขะเนจื้อ มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงและ เปนปาไม มีพื้นเปนที่ดอน แตบางหมูบานเปนที่
ราบลุมเชิงเขา มีการตั้งบานเรือนเปนหยอม ๆ และกระจัดกระจาย มีเนื้อที่สําหรับทํานาเพียงเล็กนอยกระจายอยู
ทั่วไป สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูรอน และฤดูหนาว ในฤดูฝนพื้นที่ที่เปนที่ดอนมี การปลูกพืชไรและ
ไมผลไมยืนตน มีพื้นที่ทั้งหมด 102,694 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 19,239 ไร ที่อยูอาศัย 785 ไร
สําหรับที่ตั้งของสวนราชการ มีพื้นที่ประมาณ 390 ไร ที่เหลือเปนที่สาธารณะ ปาเสื่อมโทรม ปาสงวน ฯลฯ
ประมาณ 82,280 ไร
เสนทางการคมนาคม
การคมนาคมของตํ า บลขะเนจื้ อ มี 11 หมู บ า นที่ มี ถ นนสามารถใช ร ถยนต แ ละจั ก ยานยนต ไ ด
สว นอีก 3 หมู บานการคมนาคมเป น การเดินทางด วยทางเทาซึ่งสามารถเดินทางได เฉพาะฤดูแ ลง เท านั้น
ในฤดูฝนจะการเดินทางจะถูกตัดขาดอยางสิ้นเชิง
เสนทางการเดินทาง
มีถนนสายหลักในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 2 สาย คือ
1. ถนนสายแมระมาด - บานตาก ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
2. ถนนสายแมสอด - ทาสองยาง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
มีถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 2 สาย คือ
1. ถนนสายแมระมาดนอย – บานทุงมะขามปอม ระยะทางประมาณ10 กิโลเมตร
2. ถนนสายปาไร – บานแมระมาดนอย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอแมระมาด
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลแมตื่น และตําบลสามหมื่น
ทิศตะวันตก
ติดตอกับแมน้ําเมย ซึ่งกั้นพรมแดนไทย-พมา
สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
มีลําน้ํา ลําหวย 15 สาย ไดแก หวยขี้เทอ หวยแมระมาด หวยแมระมาดนอย หวยแหง หวยปลากอง หวย
ไรดินแดง หวยหมอวา หวยงูเหา หวยน้ําใส หวยขะเนจื้อ หวยผาลี หวยผานอย หวยคด หวยน้ําแยก หวยน้ําดิบ
และบึง หนอง สระน้ํา อีก 5 แหง ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่ตําบลขะเนจื้อ คือ หินสี และปาไม

2
จํานวนประชากร
จํ า นวนประชากรในเขต อบต. 7,982
คน และมีห ลั ง คาเรือ นจํ า นวน 2,658
ตําบลขะเนจื้อ หางจากอําเภอแมระมาด 6 กิโลเมตรเศษ มีหมูบาน 14 หมูบาน ดังนี้
หมูที่ 1 บานนุบอ
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง
หมูที่ 2 บานปาไร
ประชากรเปนชาวไทยพื้นราบ
หมูที่ 3 บานพะละ
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง
หมูที่ 4 บานแพะ
ประชากรเปนชาวไทยพื้นราบ
หมูที่ 5 บานหวยปูลิง
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง
หมูที่ 6 บานหวยหมองวา
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง
หมูที่ 7 บานขะเนจื้อ
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง
หมูที่ 8 บานแมระมาดนอย
ประชากรเปนชาวไทยพื้นราบ
หมูที่ 9 บานหวยแหง
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง
หมูที่ 10 บานทุงผูเมีย
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง
หมูที่ 11 บานจกปก
ประชากรเปนชาวไทยพื้นราบ
หมูที่ 12 บานหวยปลากอง
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง
หมูที่ 13 บานหนองหลวง
ประชากรเปนชาวไทยพื้นราบ
หมูที่ 14 บานซิปะกอ
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง

หลั ง คาเรือ น

3
จํานวนหมูบา นและจํานวนประชากร
หมูที่

บาน

จํานวนครัวเรือน

ประชากร (คน)

ประชากรรวม

(ครัวเรือน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

(คน)

1

บานนุบอ

118

190

152

342

2

บานปาไร

233

315

300

615

3

บานพะละ

140

270

257

527

4

บานแพะ

189

285

293

578

5

บานหวยปูลิง

138

211

235

446

6

บานหมองวา

250

309

309

618

7

บานขะเนจื้อ

409

603

565

1,168

8

บานแมระมาดนอย

287

429

394

823

9

บานหวยแหง

136

219

184

403

10

บานทุงผูเมีย

166

257

239

496

11

บานจกปก

219

344

331

675

12

บานหวยปลากอง

131

226

163

389

13

บานหนองหลวง

142

208

202

410

14

บานชิปะกอ(กิง่ หมองวา)

100

209

191

400

2,658

4,075

3,815

7,890

รวม
ที่มา : สํานักงานทะเบียนอําเภอแมระมาด
ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553

4
ผูนําชุมชน
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – นามสกุล
นายติดา ทองผกาธารา
นายชม ติ๊บตา
นายบูชา กลาแกรงอาชา
นายคําหมืน่ การังใจ
นายสอดิ กลาแกรงอาชา
นายปรีดี เลิศวิภา
นายสุรัตน ขวัญแกวนากร
นายสําราญ อินตะ
นายจองอย อาชาสงวน
นายทูลิ กมลาศประวิตร
นายอุเทน ชัยรุงทวี
นายสมพงษ พงคอภิโชติ
นายมูล นามโทยะ
นายสุกิจ กวยโคะ

ชื่อหมูบาน
บานนุบอ
บานปาไร
บานพะละ
บานแพะ
บานหวยปูลิง
บานหมองวา
บานขะเนจื้อ
บานแมระมาดนอย
บานหวยแหง
บานตือลือ
บานจกปก
บานหวยปลากอง
บานหนองหลวง
บานซิปากอ

ตําแหนง
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
กํานันตําบลขะเนจื้อ
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรในตําบลขะเนจื้อ สวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตร เชน ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว
รองลงมา คือ รับจางทั่วไป คาขาย รับราชการ ฯ
หนวยงานธุรกิจ
โรงสี 2 แหง
สภาพสังคม
การศึกษา
1. สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลขะเนจื้อ จํานวน 7 แหง
โรงเรี ย นห ว ยปลากองวิ ท ยาการ ทํ า การสอนระดั บ ประถมศึ ก ษาป ที่ ห นึ่ ง ถึ ง
ประถมการศึกษาปที่สี่
- โ ร ง เ รี ย น ตื อ ลื อ ร า ษ ฏ ร พั ฒ น า ทํ า ก า ร ส อ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที่ ห นึ่ ง ถึ ง
ประถมการศึกษาปที่สี่
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- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขะเนจื้อ
หมูที่ 2 บานปาไร
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขะเนจื้อ
หมูที่ 6 บานหมองวา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขะเนจื้อ
หมูที่ 7 บานขะเนจื้อ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมระมาดนอย หมูที่ 8 บานแมระมาดนอย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยปลากอง หมูที่ 12 บานหวยปลากอง
2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 6 แหง 2 สาขา
- โรงเรียนบานขะเนจื้อ ทําการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่สาม
- โรงเรียนบานปาไร ทําการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่หก
- โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ทําการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่หก
- โรงเรียนบานแมระมาดนอย ทําการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่สาม
- โรงเรียนบานแมระมาดนอย สาขาบานแพะ ทําการสอนอนุบาลถึงชั้ นประถมศึกษา
ปที่สี่
- โรงเรียนบานแมระมาดนอย สาขาหวยปูลิง ทําการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่สี่
- โรงเรียนบานจกปก ทําการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่สี่
3. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 7 แหง
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานนุบอ หมูที่ 1
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานกิ่งหมองวา หมูที่ 1
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขุนหวยหมองวา หมูที่ 6
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานหวยแหง หมูที่9
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานตุเบ หมูที่ 10
- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานทีมู หมูที่ 10
สถาบันและองคการทางศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ
3/12 แหง
- โบสถ
5
แหง
การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจําตําบลขะเนจื้อ 2 แหง
หนวยงานดานความปลอดภัย
- ปอมยามสายตรวจตํารวจ 1 แหง
- ฐานปฏิบัติการของ ตชด. 1 แหง
- ดานตรวจของทหาร
3 แหง
องคกรในชุมชน
- กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 4 กลุม
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- กลุมแมบานเคหะกิจ
5 กลุม
- กลุมเยาวชน
4 กลุม
- กลุม อสม
2 กลุม
- กลุมวิสาหกิจชุมชน
1 กลุม
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมของประชาชนในตําบลขะเนจื้อ มี 11 หมูบาน เดินทางไดสะดวกตลอดป สําหรับอีก
3 หมูบาน การเดินทางในชวงฤดูฝนจะเดินทางดวยทางเทาเทานั้น
มีถนนสายหลัก จํานวน 2 สาย คือ
1. ถนนสายแมระมาด – บานตาก
2. ถนนสายแมสอด – ทาสองยาง
มีถนนลาดยาง จํานวน 2 สาย คือ
1. ถนนสายแมระมาดนอย – บานทุงมะขามปอม
2. ถนนสายปาไร – บานแมระมาดนอย
การโทรคมนาคม
- ไมมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข , สถานีโทรคมนาคม และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
การไฟฟา
- หมูบานที่มีไฟฟาเขาถึง 11 หมูบาน คือ หมูที่ 2 บานปาไร, หมูที่ 3 บานพะละ, หมูที่ 4
บานแพะ, หมูที่ 5 บานหวยปูลิง, หมูที่ 6 บานหมองวา, หมูที่ 7 บานขะเนจื้อ, หมูที่ 8 บานแมระมาดนอย,
หมูที่ 9 บานหวยแหง, หมูที่ 10 บานทุงผูเมีย , หมูที่ 11 บานจกปก, หมูที่ 13 บานหนองหลวง
- หมูบานที่ไมมีไฟฟาของสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคและใชระบบผลิตกระแสไฟฟา พลังงาน
แสงอาทิตย (โซลาเซลล) จํานวน 3 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานนุบอ, หมูที่ 12 บานหวยปลากอง , หมูที่ 14
บานชิปากอ
แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ํา / ลําหวย 16 สาย ไดแก หวยขี้เทอ, หวยแมระมาด, หวยแมระมาดนอย, หวยแหง,
หวยปลากอง , หวยปาไรดินแดง, หวยหมองวา, หวยงูเหา, หวยน้ําใส, หวยขะเนจื้อ,หวยผาลี, หวยผานอย ,
หวยคด , หวยน้ําแยก , หวยน้ําดิบ , หวยธาตุ
- บึง / หนอง / สระน้ํา และ อื่นๆ 5 แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
42 แหง
- บอน้ําตื้น
15 แหง
- บอบาดาล
5 แหง
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- ประปาภูเขา
11 แหง
- ประปา (กรมอนามัย) 2 แหง
- สระน้ํา
9 แหง

ประวัติความเปนมาของกศน.ตําบลขะเนจื้อ
กศน. ตําบลขะเนจื้อไดรับการอนุเคราะหจาก ดาบตํารวจ บุญธรรม แหลมคม ซึ่งเปนเจาของสถานที่
แหลงเรียนรูทางเศรษฐกิจพอเพียงบานหมองวาใหการสนับสนุนอาคารสถานที (อาคารของเกษตรอําเภอเกา)ที่
ไมใชแลวเปนแหลงการเรียนการสอน ตั้งแต 10 พฤษภาคม 2551 มาจนถึงปจจุบัน
โครงสรางและการจัดองคกร กศน.ตําบลขะเนจื้อ
โครงสรางการบริหาร กศน.ตําบลขะเนจื้อ แบงออกเปน 3 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุ ม อํ า นวยการ งานธุ ร การ และงานสารบรรณ
งานอาคารสถานที่ งานพั ส ดุ
งานประชาสัมพันธ งานขอมูลสารสนเทศและการรายงาน งานนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผล
งานเลขานุการคณะกรรมการ กศน.ตําบล งานประกันคุณภาพภายใน
2. กลุมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน งานการศึกษานอกระบบตอเนื่อง และงานการศึกษาตามอัธยาศัย งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. กลุมประสานภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก อบต.ตําบลขะเนจื้อ กํานัน /
ผูใหญบานตําบลขะเนจื้อ โรงเรียนบานแมระมาดนอย โรงเรียนบานขะเนจื้อ วัดบานปาไร วัดบานแมระมาด
นอย วัดบานปาขะเนจื้อ ปภร.ตําบลขะเนจื้อ และตํารวจชุมชนตําบลขะเนจื้อ
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โครงสรางและการจัดองคกร

หัวหนา กศน.ตําบล
คณะกรรมการ กศน.ตําบล

กลุมงานอํานวยการ

- งานธุรการ และงานสารบรรณ
- งานอาคารสถานที่
- งานพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ
- งานขอมูลสารสนเทศและการ
รายงาน
- งานนิเทศภายใน ติดตามและ
ประเมินผล
- งานเลขานุการคณะกรรมการ กศน.
ตําบล
- งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กลุมงานจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
- งานการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานการศึกษาตอเนื่อง
- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- งานการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุมงานประสานภาคีเครือขาย

หนวยงานภาครัฐและเอกชน
- โรงเรียนบานแมระมาดนอย
-

โรงเรียนบานขะเนจื้อ
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานหมองวา
วัดบานปาไร
วัดบานแมระมาดนอย

- วัดบานปาขะเนจือ้
- ปภร.ตําบลขะเนจื้อ
- อบต.ตําบลขะเนจื้อ
- ชมรม กํานัน/ผูใหญบานตําบลขะเนจื้อ
- ตํารวจชุมชนตําบลขะเนจื้อ
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล
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บุคลากร กศน.ตําบลขะเนจื้อ
ที่
1
2
3

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

นางฐานิตา โคตรประทุม หัวหนา กศน.ตําบล
นางทิพยนารี หงษเวียงจันทร ครู ศรช.
นายประมวล คําลําปาง
ครู ศรช.

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
2552 – 2554
2548 – 2549
2550 – 2551

คณะกรรมการ กศน.ตําบลขะเนจื้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายปฏิภาณ อะนา
นายคําหมืน่ การังใจ
นายบุญธรรม แหลมพรม
นายทวีทรัพย ทองอินตะ
นายชนาธิป จันทรฟู
นายชม ติบ๊ ตา
นายมูล นามโทยะ
นางสาวโสภา สนิทอาชา
นางฐานิตา โคตรประทุม

ตําแหนง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
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บทบาทหนาที่ กศน.ตําบลขะเนจื้อ
กศน.ตําบลขะเนจื้อ มีบทบาทสําคัญในการจัดและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนเพื่อ สราง
สังคมแหงการเรียนรู และสงเสริมอาชีพในชุมชน โดยมีหัวหนา กศน.ตําบล เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
และมีหนวยงานที่เกี่ยวของทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานจัดการศึกษาใหกับประชาชน
1. บทบาทหนาที่ของหัวหนา กศน. ตําบล
1) การวางแผนจัดทําฐานขอมูลชุมชน จัดทําแผนพัฒนาการจัด กศน. ตําบล และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป
2) การจัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบ ไดแก การสงเสริมการรูหนังสือการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การศึกษาตอเนื่อง จัดและสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก สงเสริมการ
อาน จัดและพัฒนาแหลงเรียนรู บริการขาวสารขอมูล และสื่อที่หลากหลาย จัดและสงเสริมกิจกรรมหองสมุด
ประชาชนตําบล หองสมุดชุมชน มุมหนังสือบาน
3) บริการการเรียนรูในชุมชนรวมกับภาคีเครือขาย
- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) รวมกับ (สอศ.)
- ชมรมคุมครองผูบริโภค รวมกับ (สคบ.)
- ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนรวมกับ (กระทรวงไอซีที
- มุมวิทยาศาสตรเพื่อชีวิตรวมกับ (สสวท.)
- หนวยแพทยเคลื่อนที่ รวมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
- ธนาคารเคลื่อนที่
- การปองกันบรรเทาสาธารณภัย รวมกับกรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย
- อําเภอเคลื่อนที่ รวมกับอําเภอ
4) สรางและพัฒนาภาคีเครือขายการเรียนรูในชุมชน โดยการประสานขอความรวมมือจากภาคี
เครือขาย องคกรชุมชนผูรู ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อรวมเปนอาสาสมัคร กศน. อาสาสมัคร
สงเสริมการอานเปนตน
5) ประชาสัมพันธและเผยแพรแผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดําเนินงานของ กศน. ตําบล
ในรูปแบบตางๆ
6) รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานขอมูลที่เกี่ยวของตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กําหนด
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของ กศน. ตําบล
2. ภาคีเครือขาย
- โรงเรียนบานแมระมาดนอย
- โรงเรียนบานขะเนจื้อ
- ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานหมองวา
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- วัดบานปาไร
- วัดบานแมระมาดนอย
- วัดบานปาขะเนจื้อ
- ปภร.ตําบลขะเนจื้อ
- อบต.ตําบลขะเนจื้อ
- ชมรม กํานัน / ผูใหญบานตําบลขะเนจื้อ
- ตํารวจชุมชนตําบลขะเนจื้อ
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
3. ทรัพยากร / สิ่งอํานวยความสะดวก
1. อาคารเรียน 1 หลัง
2. หนังสือเรียน
- ระดับประถม
44 เลม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 304 เลม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 341 เลม
3. วารสารสิ่งพิมพ 51 เลม
4. โตะ
8 ตัว
5. เกาอี้
50 ตัว
6. ชั้นวางหนังสือ 6 ชั้น
7. ตูเอกสาร
2 ตู
8. ชุดโตะ เกาอี้ไมสัก 1 ชุด ( โตะ 1 ตัว , เกาอี้ 2 ตัว )
4. การดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1) ศูนยขอมูลขาวสารของชุมชน (Information center)
1.1) พัฒนาระบบฐานขอมูและสารสนเทศระดับชุมชน ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัยโดยใช
แบบเก็บขอมูลของสํานักงาน กศน. จัดเก็บขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน ประมวลผลเปนรายหมูบาน จัดทําระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ และนํามาใชในการบริหารจัดกิจกรรม กศน.
1.2) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นการจั ด กศน. ตํ า บล และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป นํ า เสนอแผน
ตอคณะกรรมการ กศน. ตําบล และภาคีเครือขาย และเสนอแผนให ผอ.กศน. อําเภอแมระมาด พิจารณา อนุมัติ
1.3) เสนอความรูขอมูลขาวสารสารสนเทศของชุมชน ถูกตองและทันสมัยโดยเสนอขอมูล
สารสนเทศที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน เชนขอมูลเกี่ยวกับ แหลงเรียนรูในชุมชนการตลาดชุมชน
สิ น ค า ชุ ม ชน ฯลฯ จั ด ทํ า ข อ มู ล สารสนเทศเผยแพร ใ นรู ป แบบต า งๆ เช น เอกสาร แผนภู มิ แผ น ป า ย
ประชาสัมพันธ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
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2) ศูนยสรางโอกาสการเรียนรู (Opportunity Center)
2.1) ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย โดยประสานงาน/วางแผนรวมกับภาคีเครือขาย
ในชุมชน เชนคณะกรรมการชุมชน อบต. พัฒนาที่ดิน สถานีอนามัย พัฒนากรตําบล สหกรณ ปศุสัตว ประมง
ตํารวจกํานัน ผูใหญบาน อสม. อาสาสมัครสงเสริมการอาน วัด มัสยิด โรงเรียน ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมบริการ
ชุมชน รวบรวมและเผยแพรองคความรูของภาคีเครือขาย ในการจัดการเรียนรู
2.2) เชื่อมโยงรูปแบบการใหบริการของหนวยงานภาคีเครือขาย กับ กศน. ตําบลโดย สงเสริม
และจัดกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย เชน ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) (สอศ.) ชมรมคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน (กระทรวงไอซีที) มุมวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (สสวท.) บริการหนวย
แพทยเคลื่อนที่ ธนาคารเคลื่อนที่ การปองกันบรรเทาสาธารณภัย อําเภอเคลื่อนที่ ฯลฯ พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายในชุมชนเพื่อสรางโอกาส การเรียนรูใหกับ
ประชาชน
2.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยจัดทําเว็บไซด กศน.ตําบลใช
ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ การติ ด ต อ กั บ ผู เ รี ย น/ผู รั บ บริ ก าร สื บ ค น รวบรวมและการเผยแพร ข อ มู ล
ทางอินเตอรเน็ต และแหลงขอมูลอื่นๆ
3) ศูนยการเรียนชุมชน (Learning Center)
3.1) ออกแบบกิ จ กรรม / โปรแกรมการศึ ก ษา ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ม เป า หมายโดย กศน.
ตําบลขะเนจื้อ และกศน. อําเภอแมระมาด รวมกับกลุมเปาหมายในการออกแบบกิจกรรม / โปรแกรมหรือ
โครงการที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ ของกลุมเปาหมายและชุมชน กิจกรรม / โปรแกรม
หรือโครงการมีลักษณะที่บูรณาการระหวางวิถีชีวิต การทํางานและการเรียนรู
3.2) จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย
ในชุมชนตําบลขะเนจื้อ
3.2.1) ส ง เสริ ม การรู ห นั ง สื อ โดยจั ด ทํ า แผนการแก ป ญ หาผู ไ ม รู ห นั ง สื อ สํ า หรั บ
กลุมเปาหมาย ในตําบลขะเนจื้อ อยางชัดเจน จัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ ในกลุมเปาหมายอายุ ๑๕ – ๕๙ ป
เปนลําดับแรก
3.2.2) การศึก ษานอกระบบ ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ด ทํ า แผนยกระดับ การจั ด
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจําแนกกลุมเปาหมายชัดเจน เชน ผูเรียนที่ออกกลางคัน
เด็กเรรอน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ กลุมผูยายถิ่น ผูนําทองถิ่น กลุมอาชีพประชากรวัยแรงงาน เปนตน
วางแผนการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับภาคีเครือขาย จัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานผลการดําเนินงาน
3.2.3) การศึกษาตอเนื่อง
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และดํ า เนิ น การ จั ด การศึ ก ษา
ตอเนื่องประเภทการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเปนลําดับแรกโดย จัดทําแผนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/หลักสูตร
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การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดทําแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับปญหา ความ
ตองการ ความจําเปนของผูเรียนและชุมชน เชน การปองกันสาธารณภัย สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน คุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จัดทําแผนการเรียนรูเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนใชรูปแบบ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยการฝกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู และรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสม เชน จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย จัดกระบวนการเรียนรูในการเปน
พลเมืองดีของชุมชน สังคม ของประเทศ เพื่อนําไปสูความปรองดองสมานฉันท เศรษฐกิจชุมชน และการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจัดการศึกษาตอเนื่องโดยใชหลักสูตรบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.4) การศึกษาตามอัธยาศัย
การสงเสริมการอาน จัดทําแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ในรูปแบบตางๆ
เชน ครอบครัวรักการอาน มุมสงเสริมการอานในชุมชน กศน.ตําบลเคลื่อนที่ อาสาสมัครสงเสริมการอาน
กระเปาความรูสูชุมชน หีบหนังสือสูหมูบาน จุดบริการการอานชุมชน มุมอานหนังสือที่ทารถ รานเสริมสวย
รานตัดผม สถานีอนามัย เปนตน
จัดบริการสื่อ จัดบริการสื่อประเภทตางๆ ที่เหมาะสมและหลากหลาย เชน สื่อ
สิ่งพิมพ (นสพ.) สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสาธิต สื่อทดลอง วิทยุชุมชน หอกระจายขาว เปนตน บริการ Student
Channel เพื่อเสริมศักยภาพใหกับโรงเรียนดีประจําตําบล บริการการศึกษาทางไกล (ETV) ใหกับนักศึกษา กศน.
และประชาชนทั่วไป
4) ศูนยชุมชน (Community Center)
จัด กศน. ตําบลขะเนจื้อ เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมของชุมชนเชน เวทีชาวบาน สภากาแฟ
สถานที่พบปะเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม เวทีประชาธิปไตย
กีฬา ฯลฯโดยครู กศน.ตําบลเปนผูดําเนินการรวมกับภาคีเครือขายตางๆ ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล ตลอดจน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมทั้ ง อาสาสมั ค ร ในชุ ม ชน เช น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.) อาสาสมั ค ร กศน.
อาสาสมัครสงเสริมการอาน ภูมิปญญาทองถิ่น ขาราชการบํานาญ เยาวชน ผูนําทองถิ่น ในการจัดกิจกรรม
เพื่อให เกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องไปสูสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐาน กศน.ตําบล
มาตรฐาน กศน.ตําบล ประกอบดวย 4 ดาน คือ
1. ดานการบริหารจัดการ มี 4 ตัวบงชี้ ไดแก
1.1 อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ การจัดการเรียนรู
1.2 สื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู
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1.3 การบริหารงบประมาณ
1.4 บุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กําหนด
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี 4 ตัวบงชี้ ไดแก
1.1 เปนศูนยขอมูลขาวสารของชุมชน (Information Center)
1.2 เปนศูนยสรางโอกาสการเรียนรู (Opportunity Center)
1.3 เปนศูนยการเรียนชุมชน (Learning Center)
1.4 เปนศูนยชุมชน (Community Center)
3. ดานการมีสวนรวม มี 3 ตัวบงชี้ ไดแก
3.1 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม กศน. ตําบล
3.2 มีการเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูในตําบล และตางตําบล
3.3 ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมการดําเนินงาน กศน.ตําบล
4. ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มี 2 ตัวบงชี้ ไดแก
4.1 การติดตามและประเมินผล
4.2 การสรุปผลและการรายงานผล
สภาพปจจุบัน กศน.ตําบลขะเนจื้อ
สภาพแวดลอมภายในองคกร
จุดแข็ง
1. สถานที่ตั้ง กศน.ตําบลขะเนจื้อ มีอาคารที่มีความแข็งแรง
2. สถานที่ตั้ง กศน.ตําบล ตั้งอยูในที่ที่มีการคมนาคมไปมาสะดวก
3. การจัดองคกร มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได คืองานแบงออกเปนสามกลุมงานไดแก
กลุม งานอํา นวยการ กลุ ม งานการจั ด การศึก ษาศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศัย และ กลุม งาน
ประสานภาคีเครือขาย
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก กศน.อําเภอแมระมาด มีเพียงพอตอการจัดกิจกรรม กศน.ใหกับ
กลุมเปาหมาย
จุดออน
1. ที่ตั้ง กศน.ตําบลไมเปนเอกเทศ อาศัยอาคารของเกษตรอําเภอหลังเกาที่ตั้งอยูในพื้นที่เศรษฐกิจ
พอเพียงบานหมองวา ตองอาศัยไฟฟา น้ําประปา ของศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหไมสะดวกในการใช และการ
จัดกิจกรรมเรียนการสอน
2. งบประมาณที่ใชในการบริหาร กศน.ตําบล มีนอยไมเพียงพอตอการใชจายเกี่ยวกับ วัสดุสํานักงาน
คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ คาถายเอกสาร
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3. บุคลากรมีนอย คือมีครู กศน.ที่เปนพนักงานราชการทําหนาที่หัวหนา กศน.ตําบลจํานวน 1 คน ซึ่ง
ตองทํางานหลายดานทั้ง เชนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร การประสานงานภาคีเครือขาย สงผลการ
ทํางานมีประสิทธิภาพนอย
4. การจัด ทําเอกสารหลัก สูตร หลักสูตรรายวิชาเลือกและหลัก สูตรการศึกษาต อเนื่องยั งไม เปน
มาตรฐาน
5. ขาดสื่ อเทคโนโลยีและวั สดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนได แก หนังสือเรี ยน สื่อ
สิ่งพิมพ วีดีโอ คอมพิวเตอร จานดาวเทียม ทําใหการจัดการเรียนสอนมีประสิทธิภาพนอย
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร
โอกาส
1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเรียนฟรี 15 ป ทําไหประชาชนมีความตื่นตัวเห็น
ความสําคัญของการศึกษาและสมัครเขาเรียน กศน.เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงคอนขางดีทําใหกลุมเปาหมายในชุมชนมี
ความพรอมที่จะเรียน กศน.
3. การคมนาคมภายในชุมชนมีความสะดวก เนื่องจากถนนมีสภาพดี
4. บริการ สาธารณูปโภค เชน น้ํา ไฟฟา มีเพียงพอกับความตองการของชุมชน
5. มีกลุมวิสาหกิจในชุมชน ทําใหมีระบบเศรษฐกิจชุมชน
6. กํานัน/ผูใหญบาน ใหการสนับสนุนสงเสริม การจัดการศึกษา กศน.ตําบล
7. ภาคีเครือขายในพื้นที่ใหการสนับสนุน การจัดกิจกรรม กศน.เชน โรงเรียน อบต. วัด
8. มีแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน
จุดออน
1. บางหมูบานการคมนาคมไมสะดวกในฤดูฝน ไดแก บานนุบอ บานตุเบ บานนุลา บานกิ่งหมองวา
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ตอนที่ 2
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ป 2554 – 2556
ปรัชญา ความรู คูคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน
กศน.ตําบลขะเนจื้อ จัดและสงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหกับประชาชนในชุมชน
ทุกคน ไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในป 2556
พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุนประสานงานภาคีเครือขาย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. จัด สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู
5. พัฒนาครู กศน.ตําบล และภาคีเครือขาย
6. ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เปาหมาย
1. เปาหมายดานการยกระดับการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา
เปนการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชากร
วัยแรงงาน และการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายที่มีความประสงคจะไดรับการศึกษาโดย
กําหนดเปาหมายไวดังนี้
1.1 ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 59 ป จํานวน 420 คน ไดรับการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ
และความจําเปน ไดแก
1.1.1 ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 39 ป จํานวน 38 คน ไดรับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.2 ประชากรวัยแรงงาน อายุ 40 – 59 ป จํานวน 1,568 คน ไดรับบริการการศึกษาตอเนื่อง ไดแก
การศึ กษาเพื่อพัฒนาอาชี พ การศึก ษาเพื่อพัฒนาทัก ษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการ
สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย
1.2 ประชากรกลุมผูสูงอายุ จํานวน 68 คน ไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และไดรับบริการการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย
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2. เปาหมายดานการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดกระบวนการเรียนรูใหกับประชาชนในชุมชนใหมีวิธี คิดและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมเปาหมาย จํานวน 600 คน จาก 3 หมูบาน ดํารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1 มีหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบหมูบาน “แมระมาดนอย” ที่สามารถเปนแหลง
เรียนรูอยางนอย 1 แหงในตําบลขะเนจื้อ
3. เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาพื้ น ฐานนอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับ โดยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 50 จากฐานปการศึกษา 2553 ไดแก สาระความรูพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร
3.2 ลดอัตราการออกกลางคันของผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เฉลี่ยรอยละ 5 ในทุกระดับ
3.3 ผูเรียนหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง แตละหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 80 ผานเกณฑการประเมินตาม
วัตถุประสงคการเรียนของหลักสูตร
3.4 ผูเรียน / ผูรับบริการ กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แตละกิจกรรม
ไมต่ํากวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมที่เขารวม
กลยุทธการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 1 การศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด
- มีฐานขอมูลความตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมายรายบุคคลและรายชุมชน
- มีระบบการใหบริการขาวสารขอมูล สารสนเทศแกกลุมเปาหมาย
- มีการจัดทําเวทีประชาคมหมูบานเพื่อสํารวจความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย
แนวทางการดําเนินงาน
1. ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต
2. กําหนดหมูบานและกลุมเปาหมาย เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหเปนไปตามความตองการของผูเรียนและชุมชน
3. มีฐานขอมูลที่ระบุความตองการในการเรียนรูของกลุมเปาหมายในพื้นที่ดําเนินงาน
4. พัฒนาระบบใหบริการขาวสารขอมูลกับกลุมเปาหมายอยางรวดเร็วและทั่วถึง
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กลยุทธที่ 2 จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน/ผูรับบริการอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
- มีหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
- จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
- มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ ผูเรียน
แนวทางการดําเนินงาน
1. ประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / หลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง
2. จัดกระบวนการเรียนรู กศน. ไดแก
2.1 การเรียนแบบพบกลุม
2.2 การเรียนรูดวยตนเอง
3.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.1 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
3.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
3.3 กิจกรรมพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
3.4 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
3.5 จัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรู
4. จัดบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาแกผูเรียน ดานการเรียน การประกอบอาชีพ และดานปญหา
สวนตัว
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุงเนนการประเมินความรู ทักษะ
เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
กลยุทธที่ 3 จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู
ตัวชี้วัด
1. กศน.ตําบลขะเนจื้อไดรับการพัฒนาใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูในทองถิ่น
2. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
3. จัดการศึกษาตามอัธยาศัยผานสถานีวิทยุชุมชน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
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แนวทางการดําเนินงาน
1. พั ฒ นา กศน.ตํ า บลขะเนจื้ อ ให เ ป น แหล ง การเรี ย นรู เพื่ อ เสริ ม สร า งโอกาสการเรี ย นรู ของ
ประชาชน
2. จัดทําทําเนียบแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
3. จัดการศึกษาตามอัธยาศัยผานสถานีวิทยุชุมชน 1 ชั่วโมง/สัปดาห
4. จัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน จัดมุมหนังสือในชุมชน
หนังสือสูประตูบาน
กลยุทธที่ 4 แสวงหาภาคีเครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัด
ภาคีเครือขายในพื้นที่ที่รวมจัด กศน. กับ กศน.ตําบลขะเนจื้อ
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดทําทําเนียบภาคีเครือขาย กศน.
2. สรางความเขาใจกับภาคีเครือขายเพื่อรวมจัด กิจกรรม กสน.
3. สรางความสัมพันธระหวางภาคีเครือขายเพื่อรวมคิด รวมวางแผน รวมทํางาน รวมแกปญหา และ
รวมพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรม กศน. ในพื้นที่และขยายผลการจัดกิจกรรม
4. สงเสริมใหมีการระดมการใชทรัพยากรรวมกันกับภาคีเครือขาย
กลยุทธที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากร กศน.ตําบลขะเนจื้อ ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผล
3. ผูเรียน / ผูรับบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วและไดรับความพึงใจที่ไดมาใชบริการ
แนวทางการดําเนินงาน
1. บุ ค ลากรทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ อย า งน อ ยป ล ะ
20 ชั่วโมง
2. เสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมการทํ า งานให แ ก บุ ค ลากรโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล พั ฒ นาระบบ
การประสานงานที่ดีให มีประสิทธิภาพ
3. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน

20
ตอนที่ 3
แผนปฏิบตั ิการและโครงการ
ป 2554 – 2556
แผนปฏิบตั ิการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ที่
1

2

3

4

5

6

รายการ
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
การจัดการศึกษานอกระบบตอเนื่อง
- การศึกษาสงเสริมอาชีพ
- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- การศึกษาพัฒนาสังคมชุมชน
การจัดการศึกษาตามหลัก
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
- การจัดมุมหนังสือในหมูบา น
- การจัดหนังสือสูประตูบาน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ(ICT)
- กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
- จัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการ
เรียนรู
การพัฒนาบุคลากร
- ครู กศน.

งบประมาณประจําป
2554
2555

2556

61,100

66,200

71,850

75,000

75,000

75,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

199,760

199,760

199,760

36,675

36,675

36,675
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- อาสาสมัคร กศน.
- อาสาสมัคสงเสริมการอาน
- ภาคีเครือขาย
ที่
7
8
9

10

11

รายการ
การจัดทําทําเนียบแหลงการเรียนรูและภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
การจัดทําทําเนียบภาคีเครือขาย
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
- การศึกษาอาชีพ
- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
พัฒนาคูมือครูใน จัดการศึกษารายวิชา ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
รวม

งบประมาณประจําป
2554
2555

2556

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

417,535

422,635

428,285

หมายเหตุ งบประมาณในการปรับพื้นฐานวิชา(ขอ 5) การขึ้นอยูกับจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบของแตละ
ภาคเรียน
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โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

2555

2556

ตัวชี้วดั
เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ความสําเร็จ
(คน)
(คน)
(คน)
1. ประชาสัมพันธ 1. ผูเรียนมี
1 โครงการจัดการศึกษานอก 1. เพื่อเสริมสราง
ระบบระดับการศึกษาขั้น
โอกาสทางการศึกษา 2. แนะแนว
คุณธรรม
พื้นฐาน กศน.ตําบลขะเนจื้อ ใหกับกลุมเปาหมาย 3. รับสมัครผูเรียน จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม
4. จัดกลุมผูเรียน
กลุมเปาหมาย ผูพลาด
2. เพื่อให
โอกาสทางการศึกษาที่อยู กลุมเปาหมายได
5. ขึ้นทะเบียน/
2. ผูเรียนจบ
นอกระบบชวงอายุ 15 – 39 พัฒนาและเรียนรูอยาง ลงทะเบียน
หลักสูตรในแตละ
ป
ตอเนื่องตลอดชีวิต
ระดับการศึกษา
6. ใหบริการสือ่
64
61,100
70
66,200
76
71,850
7. ดําเนินการ
- อสม.
3. เพื่อให
3. ผูเรียนนํา
จัดการเรียนรู
กลุมเปาหมายนํา
ความรูไปใชใน
- ผูนําทองถิ่น
ความรูไปใชใน
8. วัดผลประเมินผล การดํารงชีวิต
- อบต.
การศึกษาตอ พัฒนา 9. จัดทําผลการ
- ประชากรวัยแรงงาน
อาชีพและพัฒนา
เรียน
คุณภาพชีวิต
10. รายงานผล
การเรียน
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ที่

ชื่อ/โครงการ

2 โครงการจัดการศึกษานอก
ระบบ ตอเนื่อง กศน.ตําบล
ขะเนจื้อ
- การศึกษาอาชีพ
- การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
- การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมชุมชน

โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2555
2556
2554
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั
เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ความสําเร็จ
(คน)
(คน)
(คน)
กลุมเปาหมายมี
1.เพื่อใหกลุมเปาหมาย 1. ศึกษาสภาพ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
มีความรูและทักษะใน ปญหาและความ
ตองการของผูเรียน สามารถนําความรู
วิชาชีพ
และประสบการณ
2.เพื่อใหกลุมเปาหมาย และชุมชน
มีความรูเกีย่ วกับทักษะ 2. จัดทําหลักสูตร นําไปใชใน
ชีวิต
และจัดทําแผนการ ชีวิตประจําวัน
3.เพื่อใหกลุมเปาหมาย เรียนรู
มีความรูความเขาใจ
3. เขียนโครงการ
และมีเจตคติทดี่ ีตอการ และขออนุมัติ
200
75,000
200
75,000
200
75,000
พัฒนาสังคมและ
โครงการ
ชุมชน
4.จัดกิจกรรมการ
เรียนรูและ
4.เพื่อให ผูเรียน
สามารถนําความรูไป ประเมินผลการ
เรียนรู
ใชในการประอาชีพ
พัฒนาสังคม ชุมชน
5. ติดตาม
และการดํารงชีวิต
ประเมินผล

24
2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก
6. รายงานผลการ
ดําเนินการ

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

2555

2556

เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(คน)
(คน)
(คน)

25
โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

3 โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.
ตําบลขะเนจื้อ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

1. เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพื่อใหผูเรียน
สามารถนําความรูไป
ใชในการประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิต

1. ศึกษา รวบรวม
ขอมูล
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติ
โครงการ
4. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู
5. ติดตาม
ประเมินผล
6. สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

2555

2556

ตัวชี้วดั
เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ความสําเร็จ
(คน)
(คน)
(คน)
1. กลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจ
ในหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ผูเรียนสามารถ
นําความรูไปใชใน
40
10,000
40
10,000
40
10,000
การประกอบ
อาชีพและ
ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

26
โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

4 โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน กศน.
ตําบลขะเนจื้อ
- การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน
- การจัดมุมหนังสือใน
หมูบาน
- การจัดหนังสือสูประตู
บาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมให
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
นิสัยรักการอานมาก
ขึ้น
2. เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปใช
เ ว ล า ว า ง ใ ห เ ป น
ประโยชน
3. เพื่อใหเยาวชนและ
ป ร ะ ช น ทั่ ว ไ ป นํ า
ความรูจากการอานไป
ใช ใ นการดํ า รงชี วิ ต
ประจําวัน

กิจกรรมหลัก
1.แตงตั้ง
คณะทํางาน
2.ประชุมชี้แจง
คณะทํางาน
3.วางแผนการ
ดําเนินงาน
4.จัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
5.ติดตาม
ประเมินผล และ
รายงาน

2555

ตัวชี้วดั
เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
ความสําเร็จ
(คน)
(คน)
(คน)
1. กลุมเปาหมายมี
นิสัยรักการอาน
เพิ่มขึ้น
2. ใชเวลาวางเปน
ประโยชน
3. นําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน
500
10,000
500
10,000
500

2556
งบประมาณ

10,000
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โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
สถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด

ที่

ชื่อ/โครงการ

5 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กศน. ตําบลขะเนจื้อ
- กิจกรรมเรียนปรับ
พื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนาความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT)
- กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย
- จัดหาสื่อ และวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการจัดการ
เรียนรู

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

1. สํารวจสภาพ
การเรียนรูของผูเรียน ปญหาและความ
ตองการของ
2.เพื่อใหผูเรียนมี
กลุมเปาหมาย
ผลสัมฤทธทางการ
2. เขียนโครงการ/
เรียนสูงขึ้น
แผนปฏิบัติการ
3.เพื่อใหการจัดการ 3. ขออนุมัติ
เรียนรูการศึกษานอก โครงการ
ระบบระดับการศึกษา 4. จัดกิจกรรม
ขั้นพื้นฐานเปนไป
พัฒนาผูเรียนตาม
ตามมาตรฐาน กศน. แผน
กําหนด
5.วัดผลและ
ประเมินผล
6.รายงานผล
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ

2554
2555
2556
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
(คน)
(คน)
(คน)
1.ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธทางการ
เรียนสูงขึ้น
2.การจัดการเรียนรู
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนไปตาม
มาตรฐาน กศน.
กําหนด

832

199,760

832

199,760

832

199,760
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โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
สถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

6 โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหบุคลากรมี

กิจกรรมหลัก

1. สํารวจสภาพ
กศน.ตําบลขะเนจื้อ
ความรูความเขาใจและ ปญหาและความ
ตองการในการ
มีทักษะในการ
- ครู กศน. 3 คน
พัฒนา
ปฏิบัติงาน
- อาสาสมัคร กศน. 14คน
2.จัดทํา
2. เพื่อใหสามารถ
- อาสาสมัคสงเสริมการ ปฏิบัติงานไดอยางมี แผนพัฒนา
บุคคลากร
อาน 14
ประสิทธิภาพ
3. ดําเนินการ
- ภาคีเครือขาย 44 คน
พัฒนาตามแผน
4. ติดตามและ
ประเมินผล
5. รายงานผล

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ เปาหมาย
(คน)
1. บุคลากร 75 คน

2555

งบประมาณ

2556

เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
(คน)
(คน)

งบประมาณ

มีความรูความ
เขาใจและทักษะใน
การปฏิบัติงาน
2. บุคลากร75 คน
สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

75

36,675

75

36,675

75

36,675
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ที่

ชื่อ/โครงการ

7 โครงการจัดทําทําเนียบ
แหลงการเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ตําบล
ขะเนจื้อ

โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2555
2556
2554
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั ความสําเร็จ เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(คน)
(คน)
(คน)
1.เอกสารทํา
1.เพื่อรวบรวมขอมูล 1.สํารวจและ
ทําเนียบแหลง
เกี่ยวกับแหลงเรียนรู รวบรวมขอมูล
และภูมิปญญาทัองถิ่น 2.จัดทําเอกสารทํา เรียนรูและภูมิ
ปญญาทัองถิ่น
ทําเนียบแหลง
ตําบลขะเนจื้อ
ตําบลขะเนจื้อ
เรียนรูและภูมิ
2.เพื่อจัดทําทําเนียบ
จํานวน 150 เลม
ปญญาทัองถิ่น
แหลงเรียนรูและภูมิ ตําบลขะเนจื้อ
2.การจัด กศน.โดย
ปญญาทัองถิ่น ตําบล 3.นําไปใชในการ ใชแหลงเรียนรูและ
50
2,000
50
2,000
50
2,000
ภูมิปญญาทัองถิ่น
จัด กศน.
ขะเนจื้อ
3. เพื่อนําไปใชในการ 4.เผยแพรทําเนียบ ตําบลขะเนจื้อ
แหลงเรียนรูและ 3.เผยแพรแหลง
จัด กศน.ของ กศน.
ภูมิปญญาทัองถิ่น เรียนรูและภูมิ
ตําบลขะเนจื้อ
ของ ตําบล
ปญญาทัองถิ่น
4.เพื่อเผยแพรทําเนียบ ขะเนจื้อ
ตําบลขะเนจื้อ
แหลงและภูมปิ ญญา 5. ติดตามผลและ
ทัองถิ่นของ ตําบล
ประเมินผล

30
6.รายงาน
โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2555

2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

8 โครงการจัดทําทําเนียบ

1.เพื่อรวบรวมขอมูล

ภาคีเครือขาย ในการจัด

เกี่ยวกับภาคีเครือขาย

กศน.ตําบลขะเนจื้อ

จัด กศน. ตําบล

1.สํารวจและ
รวบรวมขอมูล
2.จัดทําเอกสาร
ทําเนียบภาคี
เครือขาย จัด
กศน. ตําบล
ขะเนจื้อ
3.นําไปใชในการ
จัด กศน.
4.เผยแพรทําเนียบ
ภาคีเครือขาย จัด
กศน. ตําบล
ขะเนจื้อ
5. ติดตามผลและ

ขะเนจื้อ
2.เพื่อจัดทําทําเนียบ
ภาคีเครือขาย จัด กศน.
ตําบลขะเนจื้อ
3. เพื่อนําไปใชในการ
จัด กศน.ของ กศน.
ตําบลขะเนจื้อ
4.เพื่อเผยแพรทําเนียบ
ภาคีเครือขาย จัด กศน.
ตําบลขะเนจื้อ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ เปาหมาย
(คน)
1.เอกสารทํา
ทําเนียบภาคี
เครือขาย จัด กศน.
ตําบลขะเนจื้อ
จํานวน 150 เลม
2. จัด กศน.รวมกับ
ภาคีเครือขาย
3.เผยแพรทําเนียบ
ภาคีเครือขาย จัด
กศน. ตําบล
ขะเนจื้อ

50

งบประมาณ

2,000

2556

เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
(คน)
(คน)

50

2,000

50

งบประมาณ

2,000
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6.รายงาน
โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2555

2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

9 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร 1. ศึกษารวมรวม
ขอมูล
รายวิชาเลือก ตาม
รายวิชาเลือก ตาม
2.เขียนโครงการ
หลักสูตรการศึกษานอก หลักสูตรการศึกษา
และขออนุมัติ
ระบบระดับการศึกษาขั้น นอกระบบระดับ
โครงการ
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ประชุมเชิง
กศน.ตําบลขะเนจื้อ
พุทธศักราช 2551
ปฏิบัติการจัดทํา
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
เลือก
ระดับมัธยมศึกษา
4.ติดตาม
ตอนตนและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินผล
5. รายงานผลการ
2.เพื่อนําหลักสูตรไป
ดําเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ เปาหมาย
(คน)
1. หลักสูตรรายวิชา

งบประมาณ

2556

เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
(คน)
(คน)

งบประมาณ

เลือก 30 หลักสูตร
2.การนําหลักสูตร
ไปใชในการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียน
10

3,000

10

3,000

10

3,000
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โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2555
2556
2554
ที่
ชื่อ/โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั ความสําเร็จ เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(คน)
(คน)
(คน)
10 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร 1. ศึกษารวมรวม 1.หลักสูตร
ขอมูล
การศึกษาตอเนื่อง กศน. การศึกษาตอเนื่อง
การศึกษาตอเนื่อง
2.เขียนโครงการ
- การศึกษาอาชีพ
ตําบลขะเนจื้อ
- การศึกษาอาชีพ
และขออนุมัติ
- การศึกษาอาชีพ
- การศึกษาเพื่อ
- การศึกษาเพื่อ
โครงการ
- การศึกษาเพื่อพัฒนา
พัฒนาทักษะชีวิต
พัฒนาทักษะชีวิต
3.ประชุมเชิง
ทักษะชีวิต
- การศึกษาเพื่อ
- การศึกษาเพื่อ
ปฏิบัติการจัดทํา
10
3,000
10
3,000
10
3,000
- การศึกษาเพื่อพัฒนา
พั
ฒ
นาสั
ง
คมชุ
ม
ชน
พัฒนาสังคมชุมชน
หลักสูตร
2.เพื่อนําหลักสูตรไป การศึกษาตอเนื่อง จํานวน 30
สังคมชุมชน
หลักสูตร
ใชในการจัดกิจกรรม 4.ติดตาม
ประเมินผล
2.การนําหลักสูตร
การเรียนรูใหกับ
5. รายงานผลการ
ไปใชในการจัด
กลุมเปาหมาย
ดําเนินงาน
กิจกรรมการเรียนรู
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โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตําบลขะเนจื้อ ป 2554 – 2556
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมระมาด
2555

2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

11 โครงการพัฒนาคูมือครู
ใน จัดการศึกษารายวิชา
ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กศน.
ตําบลขะเนจื้อ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ เปาหมาย
(คน)
1.เพื่อพัฒนาคูม ือครู 1. ศึกษารวมรวม 1.คูมือครูใน จัด
ในจัดการศึกษา
ขอมูล
การศึกษารายวิชา
รายวิชา ตามหลักสูตร 2. เขียนโครงการ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ และขออนุมัติ
การศึกษานอก
ระดับการศึกษาขั้น
ระบบระดับ
โครงการ
พื้นฐานพุทธศักราช 3. ประชุมเชิง
การศึกษาขั้น
10
2551 กศน.ระดับ
ปฏิบัติการจัดคูมือ พื้นฐาน
ประถมศึกษา ระดับ ครูใน จัด
พุทธศักราช 2551
มัธยมศึกษาตอนตน การศึกษารายวิชา กศน.ระดับ
และระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา
ตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษานอก

งบประมาณ

5,000

2556

เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
(คน)
(คน)

10

5,000

10

งบประมาณ

5,000
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2.2.เพื่อนําคูมอื ไปใช
ในการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียน

2554
ที่

ชื่อ/โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ เปาหมาย
(คน)
2.การคูมือไปใชใน
กศน.ระดับ
ประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษา ใหกับผูเรียน
ตอนตนและ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
4. ติดตาม
ประเมินผล
5. รายงานผลการ
ดําเนินงาน

งบประมาณ

2555
เปาหมาย
เปาหมาย
งบประมาณ
(คน)
(คน)

2556
งบประมาณ
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คณะกรรมการจัดทําคูมือครู
ที่ปรึกษา
วาที่รอยตรีธนิต แทงทองคํา
นายไพฑูรย บัวสนิท
นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล
วาที่รอยตรีสุชาติ อนันตกาล
ผูเขียนและเรียบเรียง
นางฐานิตา โคตรประทุม
คณะทํางาน
นายเกียรติ กิจการ
นางรัตนาภรณ มะกรูดอินทร
นางฐานิตา โคตรประทุม
นายกันตธีภพ กรีดิตเศรษฐธร
นางวิไลพร บุญนาค
นายรุงเรือง ใจทะเล
นายจตุพพล เปงทา
นายเดชดนัย มิฟองฟู
ผูพิมพ/รวบรวมรูปเลม
นางฐานิตา โคตรประทุม

ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ครูชํานาญการรักษาการแทนในตําแหนงผูอาํ นวยการ
กศน.อ.แมระมาด
ครู กศน.ตําบลขะเนจื้อ
ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอแมระมาด
ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอแมระมาด
ครู กศน.ตําบลขะเนจื้อ
ครู กศน.ตําบลพระธาตุ
ครู กศน.ตําบลแมจะเรา
ครู กศน.ตําบลสามหมื่น
ครู กศน.ตําบลแมตื่น
ครู กศน.ตําบลแมระมาด
ครู กศน.ตําบลขะเนจื้อ

