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ข้อมูลจังหวัด 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนท้องถิ่นนิยมเรียกคือ “แปดริ้ว” เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ า อุดม

สมบูรณ์ ที่ได้ชื่อว่า แปดริ้ว เพราะมีการน าปลาช่อนขนาดใหญ่มาแล่ออกได้แปดริ้ว ค าว่า“ฉะเชิงเทรา” เพ้ียน
มาจากค าเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ความเห็นนี้คงอาศัยเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ าบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยังมีอ านาจปกครองแผ่นดิน
อยู่นั้น เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในอ านาจการปกครองของขอมมาก่อน พ้ืนที่บางส่วนของเมืองฉะเชิงเทรา
เป็นชุมชนโบราณ ในสมัยอิทธิพลของอาณาจักรลพบุรี (ขอม) ปัจจุบันยังมีหลักฐานเป็นรอยถนนขอมตัดผ่าน
อ าเภอพนมสารคาม ตรงไปยังอ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะ
เรียกชื่อแม่น้ าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือ “คลองใหญ่” ตามลักษณะที่มองเห็นและด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้
เรียกชื่อแม่น้ าเป็นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ครั้นเรียกกันไปนานๆเสียงก็เพ้ียนกลายเป็น 
“ฉะเชิงเทรา” เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้ าก็พลอยได้ชื่อว่า “ฉะเชิงเทรา” ไปด้วย 
 

ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
"แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร 
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์" 

สัญลักษณ์ 
ตราประจ าจังหวัด คือ ภาพโบสถ์วัดโสธรวรารามวรวหิาร หมายถึง ที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่ง

เป็นพระพุทธรูปส าคัญของชาวเมือง  
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สีประจ ำจังหวัด  
สีแดงเลือดหมู 

ดอกไม้ประจ ำจังหวัด  
ดอกนนทรีป่า 

ข้อมูลประชำกร 
ประชากร ชาย 336,962 คน หญิง 350,828 คน รวม 687,790 คน  

ที่ตั้งและอำณำเขต 
เนื้อท่ีประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่ : ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 

75 กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร 

กำรปกครอง 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 91 ต าบล 892 หมู่บ้าน 34 เทศบาล  (1 เทศบาลเมือง , 33 

เทศบาลต าบล) และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 74 องค์การบริหารส่วนต าบล 
กำรเดินทำง 
 รถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ 
1. กรุงเทพฯ ผ่านมีนบุรี ใช้ถนนหมายเลข 304 ระยะทาง 82 กิโลเมตร 
2. กรุงเทพฯ ถนนบางนา-ตราด ใช้ถนนหมายเลข 34 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 314 สาย บางปะกง - 
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 100 กิโลเมตร 
3. กรุงเทพฯ ผ่านสมุทรปราการ - บางปะกง ใช้ถนนหมายเลข 3 ต่อด้วยถนนหมายเลข 314 ระยะทาง 106 
กิโลเมตร 
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แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาประชาชน  จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 ณ ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพ้ืนที
พ้ืนที่ จ านวน  9 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โดยมีสถานภาพเป็นสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการ
จัดการศึกษาผู้ใหญ่และจัดฝึกอาชีพโดยโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ เคลื่อนที่ 5 ท าหน้าที่ในการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน  เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2522  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ท าให้
ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพ่ือ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนส าหรับประชาชนทั่วไปที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา
ตลอดชีวิตและเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยุบรวมกรมต่าง ๆภายใต้นโยบายการ
ปฏิรูปราชการด้านโครงสร้างองค์กรส่งผลให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน  เปลี่ยนเป็นส านักบริหารงาน
การศึกษานอโรงเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ยังคงใช้ชื่อเดิม และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   มีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  แล้วแต่กรณีและ  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
           1) จัดท ายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัด/กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
ชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
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           2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

           3) วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

           4) ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

           5) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามกฎหมายก าหนด 

           6) ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และ
การเทียบระดับการศึกษา 

           7) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

           8) ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

            9) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

           10) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคี
เครือข่าย 

            11) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
            12) ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

            13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ที่ตั้งส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตั้งอยู่เลขที่  283 ถนน ศุขประยูร ต าบล หน้าเมือง  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
โทรศัพท์ 0-3898-1622 โทรสาร 0-3898-1620  

เว็บไซต์ http://ccs.nfe.go.thและ http://www.padrew.net 
E-mail:chachoengsao.nfe@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558-2560 
หน้า 7 

 

ท ำเนียบผู้บริหำร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง 

1. นายประยูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 2 พ.ค.2520 - 24 พ.ย.2528 

2. นายไพบูลย์  เกิดสุข ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 25 พ.ย.2528 – 1 เม.ย.2530 

3. นายประยูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 2 เม.ย.2530 – 30 ก.ย.2531 

4. นายสมบูรณ์ ปะบุญเรือง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค.2531 – 30 ก.ย.2535 

5. นายพิมล รัตตะมณี ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค.2535 – 10 ต.ค.2537 

6. นายสุข สวัสดี ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 11 ต.ค.2537 – 16 พ.ค.2539 

7. นายพิมล รัตตะมณี ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 17 พ.ค.2539 – 30 ก.ย.2542 

8. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค2542 – 6 ส.ค.2544 

9. นายทรงวุฒิ สุธาอรรถ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค.2544 – 6 ส.ค.2546 

10. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 7 ส.ค.2546 – 15 ต.ค.2550 

11. นายสุรพงษ์ จ าจด ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 15 ต.ค.2550 – 29 ก.ค.2552 

12. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 29 ก.ค.2552 – 30 พ.ย.2554 

13. นายพยุงศักดิ์ บ ารุงรัฐ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 1 ธ.ค.2554 – 1 ส.ค.2556 

14. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 1 ส.ค.2556 – 30 ก.ย. 2557 

15. นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลบุคลำกร ส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ข้อมูลบุคลำกรสถำนศึกษำ 11  แห่ง  สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดฉะเชิงเทรำ (ข้อมลู ณ วันที่ 24 กุมาำัันธ์  2558)

 
ที ่

สถำนศึกษำ ประเาทบุคลำกร รวม 
(คน) ผู้บริหาร 

(คน) 
ข้าราชการ

ครู 
(คน) 

ข้าราชการ
บรรณารกัษ์ 

(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

ครู
อาสาสมัคร 

(คน) 

หัวหน้า 
กศน.ต าบล 

(คน) 

ลูกจ้างชั่วคราว (คน) 

ครูผู้สอน 
คนพิการ 

บรรณารัษ์ 
อัตราจ้าง 

ครู ศรช. ครู ปวช. เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 

นักการ
ภารโรง 

1 กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1 3 1 0 3 17 11 2 3 3 1 1 46 

2 กศน.อ าเภอบางปะกง 1 0 1 1 4 9 4 1 6 1 1 0 29 

3 กศน.อ าเภอบ้านโพธิ ์ 1 2 1 1 2 8 4 0 3 0 0 0 22 

4 กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 1 1 0 1 0 9 9 1 7 0 0 0 29 

5 กศน.อ าเภอพนมสารคาม 1 1 0 1 2 6 4 1 4 0 0 0 20 

6 กศน.อ าเภอราชสาสน์ 1 1 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 11 

7 กศน.อ าเภอบางคล้า 1 1 1 0 3 7 5 0 2 0 0 1 21 

8 กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 1 1 0 1 2 3 5 1 8 0 0 0 22 

9 กศน.อ าเภอแปลงยาว 1 1 0 1 3 2 4 1 4 0 0 0 17 

10 กศน.อ าเภอคลองเขื่อน 1 1 0 0 0 3 7 1 0 0 0 1 14 

11 กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 1 1 0 1 1 2 2 1 4 0 0 1 14 

 รวม 11 13 5 7 21 68 59 10 41 4 2 4 245 

ประเาทบุคลำกร รวม 
(คน) ผู้บริหำร (คน) ศึกษานิเทศก์ (คน) ลูกจ้างประจ า (คน) พนักงานราชการ (คน) ลูกจ้างชั่วคราว (คน) 

2  3 7 17 4 33 
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โครงสร้ำงส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 

ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
คณะกรรมกำร 

สนง.กศน.จังหวัด 
รอง.ผอ.

สนง.กศน.

จังหวัด 

กศน.อ ำเาอ 

11 แห่ง 

 

กลุ่มอ ำนวยกำร       

-  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

-  กลุ่มงานบริหารบคุลากร 

-  กลุ่มงานบริหารการเงินและ

สินทรัพย ์

-  กลุ่มงานประชาสมัพันธ์ 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอก

ระบบ       

- กลุ่มงานการศึกษาพ้ืนฐาน 

- กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง 

- กลุ่มงานส่งเสริมการเทียบ

โอนการศึกษา/งานเทียบระดับ

การศึกษา 

- กลุ่มงานศูนย์ให้ค าปรึกษา

แนะน า 

 

 

กลุ่มตรวจสอบาำยใน 

- งานตรวจสอบการเงิน 

และการบัญช ี

- งานตรวจสอบการ

ด าเนินการ 

 

กลุ่มยุทธศำสตร์และกำรััฒนำ 

-  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

-  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ

รายงาน 

-  กลุ่มงานงบประมาณและ

ระดม ทรัพยากร 

-  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา

ยุทธศาสตร ์

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
- กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
พัฒนาระบบบริหารและ
กระบวนการเรียนรู้ 
-กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
-กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย 

-  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา

แหล่งเรียนรู ้

-  กลุ่มงานส่งเสริมนิทรรศการ

และเผยแพร ่
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บทที ่2 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

สถานศึกษาได้ประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ของส านักงาน กศน.จังหวัด

ฉะเชิงเทราโดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)ในการก าหนดจุดแข็งและ

จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราอันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของส านักงาน 

กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือน าผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน กศน.จังหวัด

ฉะเชิงเทราซึ่งได้ผลการประเมินสถานการณ์ของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราสถานศึกษาดังนี้ 

2.1 การประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา (SWOT) 

จุดแข็ง (สาำัแวดล้อมาำยใน) 
1. ให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการสร้างและกระจายโอกาสทาง

การศึกษาให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
2. มีหน่วยงานและสถานศึกษากระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ทั่วจังหวัด ที่สามารถจัดบริการการศึกษาให้กับ

ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. ให้บริการการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป็นไปตามาตรฐานการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรมีการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและน าความรู้มาใช้ปฏิบัต ิ

งาน 
7. มีการประสานงานเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท้ังการประเมินภายในและภายนอกร้อยละ 100 
9. แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก 

ระดับ 
10. การบริหารหลักสูตรและการจัดกิจกรรม กศน.ยึดชุมชนเป็นฐาน ซึ่งจะสนองตอบความต้องการ 

ของประชาชน 
11. การด าเนินงานจัดการศึกษาเป็นการด าเนินงานที่เชื่อมโยงจากระดับจังหวัดไปสู่ประชาชนโดยใช้ 

แนวคิดท่ีเป็นการท างานที่เป็นเครือข่าย 
12. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ 
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13. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา 
14. ครู กศน. มีความสามารถที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
15.มีโครงสร้างองค์กรที่แบ่งเป็นกลุ่มงานอย่างชัดเจน/รายละเอียดงาน 
จุดอ่อน (สาำัแวดล้อมาำยใน) 
1 ค่าผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับต่ า 
 2 กรอบอัตราก าลังไม่เป็นปัจจุบัน บุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในหน่วยงาน 

ระดับจังหวัดและสถานศึกษา 
3 ขาดการพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม 
 4 กระบวนการสรรหาบุคลากรทุกระดับ ทุกต าแหน่ง ไม่สามารถเลือกสรรคนที่มาบรรจุได้อย่าง 

เหมาะสม 
5 ข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6ความหลากหลายของหลักสูตร รูปแบบ กิจกรรม ท าให้ขาดความชัดเจนซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

ในแนวทางการด าเนินงานระกอบกับขาดแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร รูปแบบ 
            7 ความหลากหลายของหลักสูตร รูปแบบ กิจกรรม ท าให้ขาดความชัดเจนในแนวทางด าเนินงาน
ประกอบกับขาดแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร 

8 ขาดการด าเนินงานต่อเนื่องในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยที่เป็นแผนระยะยาว 

9 ระบบการประเมินบุคลากรไม่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โอกำส (สาำัแวดล้อมาำยนอก) 
1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ท าให้สามารถเพ่ิมช่องทางการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย 
2 การบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการจัด 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
4 การจัดการการศึกษาสอดรับกับความต้องการที่หลากหลายของประชาชน 
5 จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน 
6 อัตราเด็กออกกลางคันเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น 
7 ความต้องการในการศึกษานอกระบบของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น 
8 การเพ่ิมข้ึน ของการใช้ Technology ของประชาชน 
9 มีภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์จากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
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อุปสรรค (สาำัแวดล้อมาำยนอก) 
1การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง และนโยบายระดับประเทศบ่อยครั้ง ท าให้การพัฒนาการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีความต่อเนื่อง 
2การเปิดการค้าเสรีอาเซียน2015 ที่ต้องการแรงงานระดับฝีมือ ท าให้การจัดการศึกษาอาชีพต้อง

เป็นไปอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน 
3 ระเบียบและหลักสูตรไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษากศน. 
4 กฎ ระเบียบ ไม่เอ้ือต่อการใช้งบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย 
5 ขาดการสิ่งเสริมและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นส าหรับจัดการศึกษา 
6 ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายที่ต่อเนื่อง 

การให้น้ าหนักจุดแข็ง 

ที ่ จุดแข็ง 
จุดแข็งท่ีมีศักยภาพ 

รวม 
สูงมาก สูง กลาง ต่ า ต่ ามาก 

1  ให้บริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการสร้าง
และกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

     5 

2 มีหน่วยงานและสถานศึกษากระจาย
อยู่ทุกพ้ืนที่ทั่วจังหวัด ที่สามารถ
จัดบริการการศึกษาให้กับประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     5 

3 ให้บริการการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

     4 

4 มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือกระตุ้นให้สถานศึกษา
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นไป
ตามาตรฐานการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     4 

5 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน 

     4 
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ที่ จุดแข็ง 
จุดแข็งท่ีมีศักยภาพ 

รวม 
สูงมาก สูง กลาง ต่ า ต่ ามาก 

6 ความหลากหลายของหลักสูตร รูปแบบ 
กิจกรรม ท าให้ขาดความชัดเจนซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น 
ในแนวทางการด าเนินงานระกอบกับขาด
แนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงานในแต่ละ
หลักสูตร รูปแบบ 

     3 

7 มีการประสานงานเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

     4 

8. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาท้ังการประเมินภายในและ
ภายนอกร้อยละ 100 

     4 

9. แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุก 

     3 

10. การบริหารหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 
กศน.ยึดชุมชนเป็นฐาน ซึ่งจะสนองตอบ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

     4 

11.  การด าเนินงานจัดการศึกษาเป็นการ
ด าเนินงานที่เชื่อมโยงจากระดับจังหวัดไปสู่
ประชาชนโดยใช้แนวคิดท่ีเป็นการท างานที่
เป็นเครือข่าย 

     4 

12. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในเรื่อง
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา สื่อการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้ 

     4 

13. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษา 
 

     3 
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หาค่าเฉลี่ย (5+5+4+4+4+3+4+4+3+4+4+4+3+4+4)/15 = 3.94 

การให้น้ าหนักจุดอ่อน    

ที ่ จุดแข็ง 
จุดแข็งท่ีมีศักยภาพ 

รวม 
สูงมาก สูง กลาง ต่ า ต่ ามาก 

1 ค่าผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับต่ า 

     - 4 

2 กรอบอัตราก าลังไม่เป็นปัจจุบัน 
บุคลากรไม่เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในหน่วยงาน 
ระดับจังหวัดและสถานศึกษา 

     -3 

3 ขาดการพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่
เป็นรูปธรรม 

     -3 

4 กระบวนการสรรหาบุคลากรทุก
ระดับ ทุกต าแหน่ง ไม่สามารถ
เลือกสรรคนที่มาบรรจุได้อย่าง 

     -4 

5 ข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถน าไปใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     -3 

6 ความหลากหลายของหลักสูตร 
รูปแบบ กิจกรรม ท าให้ขาดความ
ชัดเจนซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 

     -3 

7 ขาดการด าเนินงานต่อเนื่องในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยที่เป็นแผนระยะยาว 

     -3 

14. ครู กศน. มีความสามารถท่ีหลากหลายเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

     4 

15. มีโครงสร้างองค์กรที่แบ่งเป็นกลุ่มงานอย่าง
ชัดเจน/รายละเอียดงาน 

     4 
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8 ความหลากหลายของหลักสูตร 
รูปแบบ กิจกรรม ท าให้ขาดความ
ชัดเจนในแนวทางด าเนินงาน
ประกอบกับขาดแนวทางที่ชัดเจนใน
การด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร 

     -3 

9 ระบบการประเมินบุคลากรไม่
สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

     -4 

หาค่าเฉลี่ย (-4-3-3-4-3-3-3-3-4)/9 =  -3.34 

การให้น้ าหนักโอกาส 

ที ่ จุดแข็ง 
จุดแข็งท่ีมีศักยภาพ 

รวม 
สูงมาก สูง กลาง ต่ า ต่ ามาก 

1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ท าให้
สามารถเพ่ิมช่องทางการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กรและ
การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างหลากหลาย 

     4 

2 การบริหารจัดการองค์กรและการ
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     4 

3 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

     4 

4 การจัดการการศึกษาสอดรับกับ
ความต้องการที่หลากหลายของ
ประชาชน 

     4 

5 จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเพ่ิม
มากขึ้น 

     4 
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6 อัตราเด็กออกกลางคันเพ่ิมขึ้นใน
อัตราที่สูงขึ้น 

     4 

7 ความต้องการในการศึกษานอกระบบ
ของประชาชนที่เพ่ิมมากข้ึน 

     4 

8 การเพ่ิมข้ึน ของการใช้ 
Technology ของประชาชน 

     4 

9 มีภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์
จากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

     4 

หาค่าเฉลี่ย (4+4+4+4+4+4+4+4+4+4) / 9 = 4 

การให้น้ าหนักอุปสรรค 

ที ่ จุดแข็ง 
จุดแข็งท่ีมีศักยภาพ 

รวม 
สูงมาก สูง กลาง ต่ า ต่ ามาก 

1 การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง และ
นโยบายระดับประเทศบ่อยครั้ง ท า
ให้การพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีความ
ต่อเนื่อง 

     -4 

2 การเปิดการค้าเสรีอาเซียน2015 ที่
ต้องการแรงงานระดับฝีมือ ท าให้การ
จัดการศึกษาอาชีพต้องเป็นไปอย่าง
จริงจังและได้มาตรฐาน 

     -4 

3 ระเบียบและหลักสูตรไม่เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษากศน. 

     -4 

4 กฎ ระเบียบ ไม่เอ้ือต่อการใช้
งบประมาณส าหรับการจัดการศึกษา
ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย 

     -4 

5 ขาดการสิ่งเสริมและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นส าหรับ
จัดการศึกษา 

     -4 

6 ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเครือข่ายที่ต่อเนื่อง 

     -4 
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หาค่าเฉลี่ย ( -4-4-3-4-4-4) / 6 = -3.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการประเมินสถานการณ์ของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราโดยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและศักยภาพ(SWOT Analysis) ดังกล่าวข้างต้นส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถ

น ามาก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราาได้แก่ปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจ

ตัวชี้วัดความส าเร็จและกลยุทธ์ดังนี้ 

2.2 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

ปรัชญำคิดเป็น 
 
วิสัยทัศน์ 
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าถึงโอกาสในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นพลเมืองดี ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีความสุข 
 
ัันธกิจ 
1.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัด/กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
ชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 

 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 4.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและ
ภาคีเครือข่าย 

 5.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามกฎหมายก าหนด 

 6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับ
การศึกษา 

 7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคี
เครือข่าย 

8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย 

11. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ งาน
นโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
12.ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อย่ำงมีคุณาำั 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีระยะสั้นสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได้ 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตรกศน.ขั้นพ้ืนฐาน , การศึกษาต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการ
เรียนรู้ของทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพ การฝึกอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
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3. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อ เพ่ือการเรียนรู้ และการให้บริการ
สารสนเทศทุกรูปแบบที่ได้มาตรฐานเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. พัฒนาสมรรถนะครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เป็นครูมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการอ่ืนที่เหมาะสมมา

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้รับริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ร้อยละของผู้รับบริการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงตนอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมี

ความสุข 
กลยุทธ์ 

1. ขยายการให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,การศึกษาต่อเนื่อง ,การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท าให้สามารถเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ััฒนำและส่งเสริมคุณาำัแหล่งเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการให้บริการ 
2. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการเรียนรู้/ร่วมกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์

ให้แก่ประชาชน 
2. เพ่ิมเป้าหมายการให้บริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงรุกในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และ

ง่ายต่อการเข้าถึง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ระดมสรรัก ำลังกำรมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัด 
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1. จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ีน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ััฒนำประสิทธิาำักำรบริหำรจัดกำร 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 

3. ร้อยละของผู้รับริการที่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริม ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับความตองการในการใช้งานที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ 
6.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในองค์กร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโครงกำรอันเนือ่งมำจำกัระรำชด ำริและโครงกำรัิเศษ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
กลยุทธ์ 
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1. ส่งเสริมการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และการจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมี
คุณภาพ 

1. พัฒนาหลักสูตร กศน.ขั้นพ้ืนฐาน , การศึกษา
ต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการ
เรียนรู้ของทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพ การฝึกอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ เพ่ือการเรียนรู้ และการให้บริการ
สารสนเทศทุกรูปแบบที่ได้มาตรฐานเพื่อเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
4. พัฒนาสมรรถนะครูให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้เป็นครูมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการอื่นที่เหมาะสมมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1.อบรมครูในการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.โครงการพัฒนาครูผูส้อนวิชาชีพ 
3. โครงการพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาตามอัธยาศัย 
4.โครงการวิจัย “การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย” 
 
5.พัฒนาครู กศน.เพื่อเป็นครูมืออาชีพ 
 
6.พัฒนาครูผู้สอนในการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวชิา
วิทยาศาสตร ์
 
7.พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
8.โครงปฏบิัติการจัดท ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ส านักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

2. กระจายโอกาสทางการศึกษาให้
สามารถเข้าถึง 

1. ขยายการให้บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,การศึกษาต่อเนื่อง ,
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท าให้
สามารถเพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ การ
สื่อสาร 

1.มหกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท าและ
ส่งเสริมการอ่าน 
2.พัฒนาเวปไซต์ส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

  2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
แหล่งการเรียนรู้และกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและวิถี
ชีวิตของประชาชน 

3.  
4 ระดมสรรพก าลังการมีส่วนร่วม 1.พัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดและส่งเสริมการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 

1.ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้
มาตรฐาน 
2. ส่งเสริม ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับความ
ตองการในการใช้งานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

1.ประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2.นิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
3.พัฒนาศักยภาพผู้นิเทศภายใน 
4.ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
5.การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนจุลภาค และสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
6.อบรม พัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศ / 
ข้อมูลภาคีเครือข่าย 
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6.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในองค์กร 7.ประชุมประจ าเดือนข้าราชการ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ / พัฒนาครู บุคลากรทกประเภท ใน
การปฏิบัติงาน กศน. 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

6.สนับสนุนการจัดการศึกษา 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการพิเศษ 

1.ส่งเสริมการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และโครงการพิเศษ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ 
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ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาส ผู้พลาดโอกาส 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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บทที ่3แผนััฒนำคุณาำักำรศึกษำ 

จากทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้แล้วสถานศึกษาได้น ามาก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองเป้าประสงค์และกลยุทธ์รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมและเป้าหมายการด าเนินงานแต่ละปีดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย (คน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เกณฑ์

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 2558 2559 2560 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
อย่างมีคุณภาพ 

1. พัฒนาหลักสูตร กศน.ขั้นพ้ืนฐาน 
, การศึกษาต่อเนื่อง ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการและศักยภาพในการ
เรียนรู้ของทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพ 
การฝึกอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
เพ่ือการเรียนรู้ และการให้บริการ
สารสนเทศทุกรูปแบบที่ได้

1.อบรมครูในการพัฒนาหลักสูตร
และการประเมินหลักสตูร
สถานศึกษา 
 
2.โครงการพัฒนาครูผูส้อนวิชาชีพ 
 
3. โครงการพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงาน การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
4.โครงการวิจัย “การศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย” 
 

11 แห่ง 
 
 
 

93 
ต าบล 

 
93 

ต าบล 
 
 
 
- 
 
 

11 แห่ง 
 
 
 

93 ต าบล 
 
 

93 ต าบล 
 
 
 
1 
 
 
 

11 แห่ง 
 
 
 

93 ต าบล 
 
 

93 ต าบล 
 
 
 
- 
 
 
 

-ร้อยละของสถานศึกษามี
หลักสูตรใช้ในการจัดการ
การศึกษา 
-ร้อยละของเข้าร่วมรับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ 
 
-ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-งานวิจัยมีคุณภาพน าผลการวิจัย
ไปสู่การพัฒนางานได้ 
 
 

100 
 
 
 
80 
 
80 
 
 
80 
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มาตรฐานเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. พัฒนาสมรรถนะครูให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เป็น 

5.พัฒนาครู กศน.เพื่อเป็นครมูือ
อาชีพ 

 
 
- 
- 

 
 
- 

33 

 
 
- 

33 

-ร้อยละของครูได้รับการพัฒนา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมือ
อาชีพ 

80 
 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย (คน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เกณฑ์

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

2558 2559 2560 

 ครูมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการอื่น
ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6.พัฒนาครูผู้สอนในการจัดท า
แผนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร ์
 
7.พัฒนาสื่อการเรยีนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 
8.โครงปฏิบัติการจดัท ารูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 

93 
 
 
 
 

93 
 
 

93 
 
 
 
 

93 
 

93 
 
 
 
 

93 

- ร้อยละของครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้วิทยาสาสตร์
ได้ 
- ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาไม่ต่ า
กว่า 2.5 
 
-ร้อยละของครูสามารถใช้สื่อใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้
อย่างเหมาะสม 

80 
 
 

60 
 
 
 

80 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558-2560 หนา้28 

 

 
 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย (คน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เกณฑ์

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 2558 2559 2560 

2. กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้สามารถ
เข้าถึง 

1. ขยายการให้บริการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน,การศึกษาต่อเนื่อง ,การศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการสร้างและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ท าให้สามารถ
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร 

1.มหกรรมส่งเสริมอาชีพ
เพื่อการมีงานท าและ
ส่งเสริมการอ่าน 
 
2.พัฒนาเวปไซต์ส าเร็จรูป
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 
3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่
ชุมชน 
 

300 
 
 
 
11  
อ าเภอ 
 
 
11  
อ าเภอ 
93 
ต าบล 

300 
 
 
 
11  
อ าเภอ 
 
 
11  
อ าเภอ 
93 
ต าบล 

300 
 
 
 
11 
อ าเภอ 
 
 
11  
อ าเภอ 
93 
ต าบล 

-ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ 
 
 
-ร้อยละของสถานศึกษามี
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ใน
การปฎิบัติงาน 
 
ร้อยละของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ 

80 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
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893 
หมู่บ้าน 

 

893 
หมู่บ้าน 
 

893 
หมู่บ้าน 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย (คน) ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เกณฑ์

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 2558 2559 2560 

3 พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพแหล่งเรียนรู้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นภาคีเครือข่ายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
2. เพ่ิมเป้าหมายการให้บริการ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงรุก
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
ทันสมัย และง่ายต่อการเข้าถึง 
 
 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ กศน. 
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
- ห้องสมุดประชาชน 
- กศน.ต าบล / ศรช. 
- บ้านหนังสืออัจฉริยะ 
- แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา 

 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ  

นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ที่

 
 
 
11อ าเภอ 
 93ต าบล 
448 
หมู่บ้าน 
93ต าบล 
 
 
 

 
 
 
11อ าเภอ 
 93ต าบล 
448 
หมู่บ้าน 
93ต าบล 
 
 
 

 
 
 
11อ าเภอ 
 93ต าบล 
448 
หมู่บ้าน 
93ต าบล 
 
 
 

-ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

80 
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ทันสมัย และหลากหลายในแหล่ง
เรียนรู้ 
- ห้องสมุดประชาชน 
- กศน.ต าบล / ศรช. 
- บ้านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 
 
 

 
 
 
11อ าเภอ 
 93ต าบล 
448 
หมู่บ้าน 
 
 
 

 
 
 
11อ าเภอ 
 93ต าบล 
448 
หมู่บ้าน 
 

 
 
 
11อ าเภอ 
 93ต าบล 
448 
หมู่บ้าน 
 
 

 
 
-ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับการสนับสนุนสื่อต่างๆ 

 
 
80 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย (คน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เกณฑ์

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 2558 2559 2560 

  3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบแหล่งการเรียนรู้และ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
และวิถีชีวิตของประชาชน 

1 1 1 -สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 
-ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

80 
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4 ระดมสรรพก าลังการมี
ส่วนร่วม 

1.พัฒนาและขยายภาคี
เครือข่ายให้สามารถจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 

1.ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายใน
การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

เพ่ิม  
10% 

เพ่ิม  
10% 

เพ่ิม  
10% 

-ร้อยละของภาคีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 80 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย (คน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เกณฑ์

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

2558 2559 2560 

5.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

1. ส่งเสรมิให้สถานศึกษามีการพฒันา
ระบบประกันคณุภาพภายในให้ได้
มาตรฐาน 
2. ส่งเสรมิ ก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลการด าเนนิงาน

1.ประชุมปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
2.นิเทศติดตามการจัดการศึกษา

ครูทุก
คน 
 

11

ครูทุก
คน 
 

11

ครูทุกคน 
 
 

11

-ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกันคุณภาพ 
-ร้อยละของสถานศึกษาและ 

80 
 
 
80 
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การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติทีด่ตี่อการปฏิบัติงาน
และการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี
ความถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับความ
ตองการในการใช้งานท่ีเชื่อมโยงกับ
หนว่ยงานท้ังภายในและภายนอก
องค์กรอย่างเป็นระบบ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
6.ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้ในองค์กร 

นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
3.พัฒนาศักยภาพผู้นิเทศภายใน 
 
4.ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
 
5.การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนจุลภาค และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
 
6.อบรมครูในการใช้งานระบบ
สารสนเทศ / ข้อมูลภาคีเครือข่าย 
 

อ าเภอ 
93 

ต าบล 
อ าเภอละ 

4 คน 

ครู
บุคลากร
ทุกคน 

12
สถานศึก

ษา 
 
 
 

10% 
ของ

บุคลากร 
 

อ าเภอ 
93 

ต าบล 
อ าเภอ
ละ 4 
คน 
ครู

บุคลากร
ทุกคน 

12
สถานศึ
กษา 

 
 
 
 

10% 
ของ

บุคลากร 

อ าเภอ 
93 

ต าบล 
อ าเภอละ 

4 คน 

ครู
บุคลากร
ทุกคน 

12
สถานศึก

ษา 
 
 
 

10% 
ของ

บุคลากร 

กศน.ต าบลได้รับการนิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
 
-ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 
-ร้อยละของครูและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฎิบัติงานตามนโยบาย 
-ร้อยละขงสถานศึกษามี
แผนพัฒนาฯที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
-ร้อยละของผู้เข้าการอบรมมี
ข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
 

 
 
 
80 
 
80 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย (คน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เกณฑ์

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 2558 2559 2560 
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ดังนั้นข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้นแสดงถึงการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปของโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนเป็นหลักและ

สนองตอบต่อทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษาซึ่งเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2558 – 2560

6.สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโครงการ
พิเศษ 

1.ส่งเสริมการจัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และการจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโครงการ
พิเศษ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาด
โอกาส ผู้พลาดโอกาส 
 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3
อ าเภอ…

คน 
 
 
 

11 
อ าเภอ 

 
 
 
 
 

930 

3
อ าเภอ
…คน 

 
 
 

11 
อ าเภอ 

 
 
 
 
 

930 

3อ าเภอ…
คน 
 
 
 
 

11 อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 

930 

-ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากข้ึนไป 
 
 
 
-ร้อยละของผู้เข้ารับ
บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากข้ึนไป 
 
 
 
 
-ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจ 
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80 
 
 
 
 
 
 
80 
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บทที่ 4 

กำรน ำแผนััฒนำสู่กำรปฏิบัต ิ

4.1 กำรน ำแผนััฒนำสู่กำรปฏิบัติ 

 การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558-2560 ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน จึง

ก าหนดแนวทาง การด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

กำรขับเคลื่อนแผนััฒนำคุณาำักำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของส ำนักงำน กศน.จังหวัด

ฉะเชิงเทรำสู่กำรปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัด

ฉะเชิงเทราสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราในการด าเนินการ

ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางด าเนินการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558-2560 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความ

รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ

ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558-2560 กับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย

ส านักงาน กศน. นโยบายจังหวัด และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558-2560 เป็น

กรอบในการด าเนินงานและบริหารงานสถานศึกษา 

4. ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558-2560 ให้บุคลากรใน
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หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.  ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ 

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสงผลส าเร็จ 

6. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

4.2 เงื่อนไขสู่ควำมส ำเร็จ 

 ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558-2560 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและ

กระบวนการส าคัญ ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

2. ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหาร

จัดการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการปรับแผนแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558-2560 โดยน า

วิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการระดับต่างๆ รวมทั้ง

ด าเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทฑิภาพ ทันเหตุการณ์ 

4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้

คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและ

ความส าเร็จของโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่าง

ถูกต้องชัดเจน 

5. สร้างการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้เป็นระบบ

ที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและ

ติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 
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าำคผนวก 
 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนััฒนำคุณาำักำรศึกษำ 

2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ(ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ 

 สถานศึกษาและการน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

คณะที่ปรึกษำ 
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ฯลฯ 
 
คณะท ำงำน 
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ฯลฯ 
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