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แนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นสานักงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
---------------------------------------------------------------------------------------------๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. คาสั่งแต่งตั้งครูประจากลุ่ม
แนวทาง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ทาหน้าที่สอนด้วยตนเอง ไม่ฝากผู้อื่น ให้ถือว่างานสอนเป็นงานหลัก
สาหรับข้าราชการครู สามารถนาไปใช้กับการขอเลื่อนวิทยฐานะได้
๒. การประกาศจัดตั้งกลุ่ม
แนวทาง ให้จัดทาประกาศจัดตั้ง ตามแบบที่กาหนด ระดับเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกั น หากมากกว่า
๔๐ คน ให้แยกเป็น ๒ กลุ่ม กรณีที่สามารถพิมพ์รายชื่อออกจากระบบไอทีได้เป็นกลุ่ม การนามาแนบประกาศ
ให้ เ ขี ย นรายชื่ อ กลุ่ ม เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย หากไม่ ส ามารถพิ ม พ์ จ ากระบบไอที ไ ด้ ให้ จั ด ท าเป็ น เอกสารประกอบ
ตรวจสอบอย่าให้ซ้ากัน
๓. การวิเคราะห์ผู้เรียนและการจัดทาแผนการเรียนรู้ (๓ ชั่วโมงแรก)
แนวทาง ให้ดาเนินการตามลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การวิเคราะห์ผู้เรียน ให้วิเคราะห์ผู้เรียนทุกคนภายในกลุ่ม (๔๐ คน) แล้วแยกกลุ่ม
นักศึก ษาที่พ บกลุ่ม ตามปกติได้ จัด ทาบัญ ชีรายชื่อนั กศึกษาที่ไ ม่ สามารถพบกลุ่มปกติไ ด้ แล้ วนารายชื่ อ
นักศึกษามาจัดทาแผนการมาพบกลุ่มรายบุคคล ตลอดภาคเรียน ดังตัวอย่าง
แผนการเรียนรู้รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่ม........................................................กศน.ตาบล.................................กศน.อาเภอ...................
ชื่อนักศึกษา ....................................................
การมาพบกลุ่ม
ครั้ง
สภาพการ
รายวิชาเนื้อหา(การพบกลุ่มปกติ)
วันที่รับงาน วันที่ส่งงาน
ที่
ส่งงาน
มาได้ มาไม่ได้
๑.
/
๒.
/
๓.
/
๔.
/
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๖
๕.
/
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๖
๖.
/
๗.
/
ครั้งที่ ๖
ครั้งที่ ๑๐
๘.
/
ครั้งที่ ๖
ครั้งที่ ๑๐
๙.
/
ครั้งที่ ๖
ครั้งที่ ๑๐
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ครั้ง
ที่
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

รายวิชาเนื้อหา(การพบกลุ่มปกติ)

การมาพบกลุ่ม
มาได้ มาไม่ได้
/
/
/
/
/
/
/
/
/
สอบ

วันที่รับงาน วันที่ส่งงาน
ครั้งที่ ๖
ครั้งที่ ๑๐
ครั้งที่ ๑๐
ครั้งที่ ๑๐
ครั้งที่ ๑๐
ครั้งที่ ๑๕
ครั้งที่ ๑๕

สภาพการ
ส่งงาน

ครั้งที่ ๑๕
ครั้งที่ ๑๕
ครั้งที่ ๑๕
ครั้งที่ ๑๕
ครั้งที่ ๑๗
ครั้งที่ ๑๗
ครั้งที่ ๑๗

หมายเหตุ แผนการเรียนรู้รายบุคคล กรณีนักศึกษาไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ “ครั้งที่” ให้เปลี่ยนเป็น “วันที่
การมาพบกลุ่ม” ในแต่ละภาคเรียน เพื่อแก้ปัญหาเวลาพบกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพิ่มจานวนนักศึกษามีสิทธิ์
สอบให้มากขึ้น ให้แบบฝึกหัดแต่ละครั้งแก่นักศึกษาไปด้วย รวมทั้งการทดสอบระหว่างภาค
ขั้นที่ ๒ เตรียมเนื้อหาสาหรับให้งานนักศึกษา (ใบงาน) ที่ไม่มาพบกลุ่ม ครูจัดทางานใบงาน
ตามเนื้ อ หาการพบกลุ่ ม ปกติ ครั้ ง ที่ ๑ – ๑๘ รวมจ านวน ๑๘ ครั้ ง ไว้ ใ ห้ พ ร้ อ ม รายละเอี ย ดในใบงาน
ประกอบด้วย
ใบงานการเรียนรู้รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่ม.................................................กศน.ตาบล...................................กศน.อาเภอ...................
ครั้งที่ ....................กาหนดส่งวันที่......เดือน..............................พ.ศ...........
----------------------------------------------------------๑. รายวิชา.....................................................................................................................................
๒. เนื้อหา/เรื่อง.............................................................................................................................
๓. ตัวชี้วัด/ความคาดหวัง ๑. ........................................................................................................
๒. .......................................................................................................
๓. ........................................................................................................
๔. ประเด็น (ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ความคาดหวัง) หรืองานที่มอบหมายให้ทา
๑. ........................................................................................................
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๒. .......................................................................................................
๓. ........................................................................................................
๕. รายละเอียดที่ต้องการให้นักศึกษาทา........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขั้นที่ ๓ ตรวจให้คะแนน แจ้งให้นักศึกษาทราบ เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแทนเวลามาพบ
กลุ่ม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย (๓ ชั่วโมงหลัง)
แนวทาง ๑. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย (๓ ชั่วโมงหลัง) แยกต่างหากจากการเรียน
การสอนการพบกลุ่มปกติ (๓ ชั่วโมงแรก) การพบกลุ่มปกติยังคงดาเนินการเหมือนเดิม ยัง คงมี กรต. ของ
เนื้อหาง่าย ส่วน กรต.อื่น บูรณาการกับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัย (๓ ชั่วโมงหลัง) ได้
๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย (๓ ชั่วโมงหลัง) ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยการเสริมสร้างลักษณะนิสัย ๕ เรื่อง คือ ใฝุรู้ใฝุเรียน การคิดเป็น การอ่าน การเขียน และทักษะ
การสื่อสารถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ
๓. หนังสือสั่งการระบุ “ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนการจัดการเรียนรู้” ซึ่งเปรียบเทียบกับ
ของ สพฐ. คือ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ดังนั้น ครูจึงต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ ๒ แบบ คือ การเรียนรู้
กับครูและ กรต. โดยให้ศึกษาประเด็นหรือใบงาน รวมจานวน ๑๘ ครั้ง ดังตัวอย่างแบบฟอร์ม
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่ม........................................................กศน.ตาบล.................................กศน.อาเภอ...................
ครั้งที่
๑.
๒.

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัย
ปรัชญาคิดเป็น (การคิด)

วิธีการเรียนรู้
พบกลุ่ม

วิธีการเรียนรู้ (ใฝุรู้ใฝุเรียน)

พบกลุ่ม

๓. – ๔. การอ่าน การเขียน

กรต.

กิจกรรม
เรียนกับครู
เรียนกับครู การเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น อินเตอร์เนท
บ้านหนังสือ กศน.ตาบล
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน
โดยครูมอบหมายให้นักศึกษา
เลือกหนังสือที่ตนเองชอบ
(จาก กศน.ตาบล ห้องสมุด
ประชาชน บ้านหนังสือชุมชน)
กลับไปอ่านที่บ้านแล้วบันทึก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
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ครั้งที่

๕.-๖.

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัย

วิธีการเรียนรู้

กิจกรรม
ลงในสมุดบันทึกการอ่านนามา
เล่าให้เพื่อนฟังและส่งครู
“อ่านทุกวัน บันทึกทุกคืน
ถวายพ่อหลวง พระชนมายุ
๘๘ พรรษา”
เปลี่ยนเป็นหนังสืออื่นที่ครู
กาหนดให้อ่าน
ให้นักศึกษาหมุนเวียนหนังสือ
ห้องสมุด กศน.ตาบล บ้าน
หนังสือชุมชน
ให้นักศึกษาดูแลผู้สูงอายุ
ให้นักศึกษาบันทึกบัญชีรับจ่าย ๒ สัปดาห์

การอ่าน การเขียน

กรต.

๗.

การสร้างจิตสาธารณะ

กรต.

๘.

การสร้างจิตสาธารณะ
การจัดทาบัญชีครัวเรือน

กรต.
กรต.

การจัดทาบัญชีครัวเรือน

พบกลุ่ม

วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย
ให้นักศึกษาบันทึกบัญชีรับจ่าย ๒ สัปดาห์

การจัดทาบัญชีครัวเรือน

พบกลุ่ม

กาหนดแนวทางการลดรายจ่ายและ
การออม

พบกลุ่ม

วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย
ให้นักศึกษาบันทึกบัญชีรับจ่าย ๒ สัปดาห์
ร่วมกันวิเคราะห์

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

๔. ให้ดาเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนการพบกลุ่มปกติ (๓ ชั่วโมงแรก)
๒. การศึกษาต่อเนื่อง
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๒.๑ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
(๑) หลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) กลุ่มสนใจ เปูาหมายตาบลละ ๒๐ คน ครึ่งปี ๑๐
คน กลุ่มละอย่างน้อย ๖ คนขึ้นไป
แนวทาง
๑. กรณี จั ด จ านวน ๑ กลุ่ ม กลุ่ ม ละ ๑๐ คน อาชี พ เดี ย วกั น ในหมู่ บ้ า นเดี ย วกั น
ควรคานึงถึงตลาด หากจัด ๒ กลุ่มๆ ละ ๖ คน ๒ อาชีพ สามารถจัดการตลาดได้ง่ายกว่า
๒. ผู้เรียน จานวน ๖ คน โอกาสสนใจตรงกันง่ายกว่า ๑๐ คน และได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง
มากกว่า
๓. ให้ประชาสัมพันธ์การสมัคร รับสมัครผู้เรียน เขียนใบสมัคร แยกกลุ่มผู้เรียนตาม
ความสนใจ
๔. จัดทาหลักสูตร
๕. จัดทาแผนการเรียนรู้
๖. วัดผลประเมินผล
๗. ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
๘. จัดทาทะเบียนผู้จบหลักสูตร
๙. ติดตามผลผู้จบหลักสูตร
(๒) หลักสูตรช่างพื้นฐาน (เกิน ๓๐ ชั่วโมง) เปูาหมายตาบลละ ๔๕ คนต่อปี ครึ่งปี ๒๓ คน กลุ่ม
ละอย่างน้อย ๑๑ คน ขึ้นไป
แนวทาง
๑. กรณี จั ด จ านวน ๑ กลุ่ ม ๒๕ คน อาชี พ เดี ย วกั น ในหมู่ บ้ า น ต าบลเดี ย วกั น
ควรคานึงถึงตลาด หากจัด ๒ กลุ่มๆ ละ ๑๑ – ๑๒ คน ๒ อาชีพ สามารถจัดการตลาดได้ง่ายกว่า
๒. ผู้เรียน จานวน ๑๑ – ๑๒ คน โอกาสสนใจตรงกันง่ายกว่า ๒๕ คน และได้เรียนรู้
อย่างทั่วถึ งมากกว่ า ตลอดทั้งความเพียงพอของอุ ปกรณ์ การมาเรี ยนโดยสม่าเสมอ (อดีตกลุ่ ม ๒๐ คน
หาผู้เรียนยาก แต่มาเรียนสม่าเสมอเพียง จานวน ๑๑ – ๑๒ คน)
๓. ให้ประชาสัมพันธ์การสมัคร รับสมัครผู้เรียน เขียนใบสมัคร แยกกลุ่มผู้เรียนตาม
ความสนใจ
๔. จัดทาหลักสูตร
๕. จัดทาแผนการเรียนรู้
๖. วัดผลประเมินผล
๗. ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
๘. จัดทาทะเบียนผู้จบหลักสูตร
๙. ติดตามผลผู้จบหลักสูตร
(๓) หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม เกิน ๓๐ ชั่วโมง) เปูาหมายตาบลละ ๒๑ คนต่อปี
ครึ่งปี ๑๑ คน กลุ่มละอย่างน้อย ๑๑ คน ขึ้นไป
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แนวทาง ๑. การพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพเดิม ดาเนินการได้ ๒ กรณี คือ ต่อยอดอาชีพเดิม
ที่ กศน.ดาเนินการจัดการเรียนรู้อาชีพนั้นๆ มาก่อน และต่อยอดอาชีพเดิมที่บุคคลอื่น กลุ่มอาชีพอื่นดาเนินการ
แล้วมีความต้องการต่อยอดอาชีพ
๒. การต่อยอดอาชีพ ไม่ใช่การขยายอาชีพ การต่อยอดอาชีพ เช่น เพาะเห็ด ต่อยอด
โดยการทาแหนมเห็ด ลูกชิ้นเห็ด เลี้ยงปลาดุกต่อยอดโดยทาปลาดุกร้า ทากล้วยฉาบจากกล้วยต่างๆ การพริก
แล้วทาเครื่องแกง แต่ไม่ใช่ การทากล้วยฉาบหวานอยู่แล้วมาทากล้วยฉาบเค็ม หรือกล้วยฉาบบาบีคิว
๓. ให้ประชาสัมพันธ์การสมัคร รับสมัครผู้เรียน เขียนใบสมัคร แยกกลุ่มผู้เรียนตาม
ความสนใจ
๔. จัดทาหลักสูตร
๕. จัดทาแผนการเรียนรู้
๖. วัดผลประเมินผล
๗. ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
๘. จัดทาทะเบียนผู้จบหลักสูตร
๙. ติดตามผลผู้จบหลักสูตร
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ไม่ให้เปิดในสาขาที่สานักงานเกษตรจังหวัด ได้ทาหมุดหมายไว้แล้ว
แต่ให้ประสานกับเกษตรว่าอาเภอใดได้ทาสาขาใดไว้ แล้วให้ประสานงานประกาศจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
๒.๒ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
(๑) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เปูาหมายตาบลละ ๓๐ คนต่อปี ครึ่งปี ๑๕ คน เน้นทักษะ
ชีวิต ๑๐ ประการ
แนวทาง ๑. ไม่จัดบางทักษะชีวิตเพียงครั้งเดียว ต้องจัดหลายทักษะชีวิตตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายและชุมชนโดยมีเนื้อหาที่นามาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเน้นใน ๗ เรื่อง คือ
(๑) สุขภาพกาย – จิต
(๒) ยาเสพติด
(๓) เพศศึกษา
(๔) คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
(๕) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗) ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
๒. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรตามเนื้อหา ๗ เรื่อง และทักษะชีวิต ๑๐
ประการ ดังตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและทักษะชีวิต ๑๐ ประการ ดังนี้

ครั้งที่

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เนื้อหา
ทักษะชีวิต
กระบวนการเรียนรู้

จานวนชั่วโมง
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ครั้งที่
เนื้อหา
๑. ปรัชญาคิดเป็น

๒.

๓.

๔.

๕.

ทักษะชีวิต
การตัดสินใจ
การแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์

กระบวนการเรียนรู้
จานวนชั่วโมง
๑. ครูให้วิเคราะห์ข้อมูล
๓ ชั่วโมง
ตนเอง วิชาการ และ
สังคมสิ่งแวดล้อม
๒. ชวนคุยเพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน
สุขภาพกาย – จิต
การตัดสินใจ
๑. ใช้การเรียนรู้แบบมี
๓ – ๖ ชั่วโมง
การคิดวิเคราะห์
ส่วนร่วม
การจัดการกับ
๒. จัดกิจกรรมโดยใช้
อารมณ์ต่างๆ
ข่าวหนังสือพิมพ์ กระทู้
การจัดการกับ
จากเว็บไซด์ ละคร
ความเครียด
วิเคราะห์
ยาเสพติด
การตัดสินใจ
๑. จัดกิจกรรมโดยใช้
๓ ชั่วโมง
การแก้ปัญหา
ข่าวหนังสือพิมพ์ กระทู้
การคิดวิเคราะห์
จากเว็บไซด์ ละคร
การตระหนักรู้และ วิเคราะห์
เห็นคุณค่าในตนเอง ๒. แลกเปลี่ยนเล่า
การจัดการกับ
ประสบการณ์ของแต่ละ
อารมณ์ต่างๆ
บุคคลเรื่องยาเสพติดใน
แง่มุมต่างๆ
เพศศึกษา
การตัดสินใจ
๑. จัดกิจกรรมโดยใช้
๓ ชั่วโมง
การแก้ปัญหา
ข่าวหนังสือพิมพ์ กระทู้
การคิดวิเคราะห์
จากเว็บไซด์ ละคร
การตระหนักรู้และ วิเคราะห์
เห็นคุณค่าในตนเอง ๒. แลกเปลี่ยนเล่า
การจัดการกับ
ประสบการณ์ของแต่ละ
อารมณ์ต่างๆ
บุคคลเรื่องเพศศึกษาใน
แง่มุมต่างๆ เช่น แม่วัย
ใส เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร
คุณธรรมและค่านิยม การคิดสร้างสรรค์
ร่วมสนทนาค่านิยมหลัก
๓ ชั่วโมง
ที่พึงประสงค์
การสร้างสัมพันธภาพ ของคนไทย ๑๒ ประการ
การเห็นใจผู้อื่น
การต่อต้านการคอรัปชั่น
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ครั้งที่
เนื้อหา
๖. ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
๗. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๘.

ประชาธิปไตยในวิถี
ชีวิต

ทักษะชีวิต
การตัดสินใจ
การสร้างสัมพันธภาพ
การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์
การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
การสร้างสัมพันธภาพ

รวม

กระบวนการเรียนรู้
จานวนชั่วโมง
ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย ๓ – ๖ ชั่วโมง
จราจร
โครงการปลูกต้นไม้ การ
๓ ชั่วโมง
รักษาแม่น้า ลาคลอง
สาธารณประโยชน์ คลอง
สวยน้าใจ
ชวนคิดปัญหาความ
๓ ชัว่ โมง
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน
การทาผิดกฎหมายของพี่
น้องในชุมชน
การรู้จักสิทธิหน้าที่อง
พลเมืองดี
การทิ้งขยะจนล้นเมือง
๓๐ ชั่วโมง

๓. ให้ประชาสัมพันธ์การสมัคร รับสมัครผู้เรียน เขียนใบสมัคร แยกกลุ่มผู้เรียนตาม
ความสนใจ
๔. ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ปรับหลักสูตรตามความต้องการ
๕. จัดทาแผนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ครบตามเนื้อหา ทักษะชีวิต และครบชั่วโมง
ดังตัวอย่างแบบฟอร์ม
ครั้งที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เนื้อหา

๖. จัดการเรียนรู้ตามแผน

ทักษะชีวิต

วันที่มาพบกลุ่ม

จานวนชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๑๘ ชั่วโมง
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๗. วัดผลประเมินผล
๘. ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
๙. จัดทาทะเบียนผู้จบหลักสูตร
๑๐. ติดตามผลผู้จบหลักสูตร
๑๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ กศน.ตาบล

สถานที่เรียน กศน. ตาบล
(๒) โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น ๔๒๐ ชั่วโมง จานวน ๒๐ คน
ตลอดปีงบประมาณ มอบ กศน. อาเภอเมืองพัทลุงดาเนินการ
แนวทาง ให้เ ตรี ยมความพร้อ มไว้ก่ อน เช่ น จัด ทาคุณ สมบั ติข องผู้เ รีย น เอกสารประชาสัม พัน ธ์
ใบรับสมัคร กาหนดวันรับสมัคร แผนการจัดการเรียนการสอน ให้สถานศึกษาอื่น ได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าว
เชิญชวน ผู้สนใจด้วย
(๓) โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น ๗๐ ชั่วโมง จานวน ๒๐ คน
ตลอดปีงบประมาณ มอบ กศน. อาเภอควนขนุนดาเนินการ
แนวทาง ให้เ ตรี ยมความพร้อ มไว้ก่ อน เช่ น จัด ทาคุณ สมบั ติข องผู้เ รีย น เอกสารประชาสัม พัน ธ์
ใบรับสมัคร กาหนดวันรับสมัคร แผนการจัดการเรียนการสอน ให้สถานศึกษาอื่น ได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าว
เชิญชวน ผู้สนใจด้วย
(๔) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตาบลละ ๒๐ คนต่อปี จัด จานวน ๒๐ คน
ตั้งแต่ครึ่งปีแรก จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง ๔ ข้อ
แนวทาง ๑. การดาเนิ นงานโครงการเสริม สร้ างคุ ณภาพชีวิต ผู้สู ง อายุ ต้อ งดาเนิ นการจั ดท า
หลักสูต รให้ครอบคลุ มวัตถุป ระสงค์ทั้ง ๔ ข้อ และดาเนินการตามยุทธศาสตร์ใ หม่ คือ จัดการศึกษาอย่า ง
ต่อเนื่อง ดังนี้
ตัวอย่างกรอบโครงสร้างหลักสูตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ ๑. ความสาคัญของผู้สูงอายุ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ค ว า ม ของผู้สูงอายุ
ต้องการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู้
๑. การเรียนรู้กระบวนการ
คิดเป็น
๒. การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ
กระบวนการเรียนรู้

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓

จานวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู้

๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้ า ใจ ปรั บ เปลี่ ย น
พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร ดู แ ล
สุข ภาพอนามั ย ของตนเอง
ใน ด้ าน โภ ชน าก าร ก า ร
ก า ร ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ
ร่ า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ ใ ห้
แข็ ง แรง และด ารงชี วิ ต ใน
สังคมอย่างมีคุณค่า

๑. การดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองด้านโภชนาการ
ของผู้สูงอายุ
๒. การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง
๓. การดารงชีวิตในสังคม
อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ

๑.๑ ให้ความรู้ความเข้าใจ
การดูแลสุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุ (ประสานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข)
๑.๒ กิจกรรม หลัก ๔ อ
๒.๑ กิจกรรมเข้าจังหวะการ
ราไม้พลอง
๒.๒ หิ้วปิ่นโตไปวัดฟังธรรม
๒.๓ การเต้นลีลาศสาหรับ
ผู้สูงอายุ
๒.๔ กิจกรรมร้องเพลง
๓.๑ ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการดาเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
๓.๒ การเล่นอังกะลุง
๓.๓ การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ระหว่างช่วงวัย
- ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ อ าชี พ
สาหรับผู้สูงอายุ
- ก าร เ รี ย น รู้ อ าชี พ ข อ ง
ผู้สูงอายุ

๓. เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ฝึ ก อาชีพเสริมรายได้สาหรับ
ทั ก ษะอาชี พ เสริ ม รายได้ ผู้สูงอายุ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

๔. เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติ
ที่ ดี และเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ผู้สูงอายุ

๑. การเรียนรู้ระหว่างช่วงวัย
๒. การถอดองค์ความรู้จาก
ผู้สูงอายุ
๓. เยาวชนกั บ การ ดู แ ล
ผู้สูงอายุ

๒.๑ การถอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ
๒.๒ การถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง
เด็กและเยาวชน
๓.๑ การรั บ สมั ค รผู้ มี จิ ต
อ า ส า เ ข้ า ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ
ในชุมชน (ลูกเสือ ยุวกาชาด

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๖
๖

๑๐

๖

๖
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

กระบวนการเรียนรู้

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

นักศึกษา กศน.)
รวม

๑๕

๒๕

๒. ประชาสัมพันธ์การสมัคร รับสมัครผู้เรียน เขียนใบสมัคร
๓. จัดทาแผนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ครบตามเนื้อหา และครบชั่วโมง ดังตัวอย่าง
ครั้งที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เนื้อหา
๑. ความสาคัญของผู้สูงอายุ
๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
๓. การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองด้าน
โภชนาการของผู้สูงอายุ
๔. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง
๕. การดารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
๖. อาชีพเสริมรายได้สาหรับผู้สูงอายุ
๗. อาชีพเสริมรายได้สาหรับผู้สูงอายุ
๘. อาชีพเสริมรายได้สาหรับผู้สูงอายุ
๙. อาชีพเสริมรายได้สาหรับผู้สูงอายุ
๑๐. การเรียนรู้ระหว่างช่วงวัย
๑๑.. การถอดองค์ความรู้จาก ผู้สูงอายุ
๑๒. เยาวชนกับการดูแล ผู้สูงอายุ

วันที่พบกลุ่ม

จานวนชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง

๔. จัดการเรียนรู้ตามแผน
๕. วัดผลประเมินผล
๖. ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
๗. จัดทาทะเบียนผู้จบหลักสูตร
๘. ติดตามผลผู้จบหลักสูตร
๙. จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ กศน.ตาบล หรือ ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุของ พมจ.
สถานที่เรียน กศน. ตาบล หรือ ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุของ พมจ.
๑๐. จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในตาบล

13
๑๑. ของบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.
๒.๓ การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปูาหมายตาบลละ ๑๖ ครัวเรือนต่อปี
ครึ่งปี ๘ ครัวเรือน เน้นการทาบัญชีรับ - จ่าย ครัวเรือน เปูาหมายลดรายจ่าย มีเงินออม
แนวทาง ๑. เนื่องจากกรมได้สั่งการเพิ่มเติมให้ครู กศน.ทุกคนทาบัญชีครัวเรือน นักศึกษา กศน.
ทุกคนทาบัญชีครัวเรือน ประชาชนตาบลละ ๓๐ ครัวเรือนทาบัญชีครัวเรือน จึงปรับการดาเนินงานจากตาบล
ละ ๑๖ ครัวเรือนต่อปี ครึ่งปี ๘ ครัวเรือน เป็น ครึ่งปีแรกเปูาหมาย ๓๐ ครัวเรือน ครึ่งปีหลังเปูาหมาย ๓๐
ครัวเรือน
๒. ครู กศน. ทุกคนทาบัญชีครัวเรือน และให้ ครูมอบหมายให้นักศึกษาที่ครูแต่ละคน
รับผิดชอบตามคาสั่งแต่งตั้งครูประจากลุ่ม ทาบัญชีครัวเรือน
๓. บั ญชี ค รั ว ที่ใ ช้ ให้ ใ ช้ แ บบของกรมตรวจสอบบั ญ ชี และสหกรณ์ ได้ ม อบหมายให้
คุณนันท์นภัส ประสานงานและทาหนังสือขอความอนุเคราะห์แล้ว จานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
๔. การดาเนินการจัดทาบัญชีรับ – จ่าย แต่ละกลุ่มดาเนินการดังนี้
๔.๑ กลุ่มครู กศน. ดาเนินการดังนี้
๑) สานักงาน กศน. จังหวัด ดาเนินการจัดประชุมชี้แจง
๒) ครู กศน.บันทึกบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน ๑ – ๒ สัปดาห์
๓) ผอ.กศน.อาเภอดาเนินการให้ครู กศน. ร่วมกันวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่จัด
ประชุมครู กศน.ตาบล
๔) ครู กศน.บันทึกบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน ๑ – ๒ สัปดาห์
๕) ผอ.กศน.อาเภอดาเนินการให้ครู กศน. ร่วมกันวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่จัด
ประชุมครู กศน.ตาบล
๖) ผอ.กศน.อาเภอและครู กศน.ร่วมกันกาหนดแนวทางการลดรายจ่ายและ
การออม
๗) ครู กศน. นาไปสู่การปฏิบัติ
๘) ผอ.กศน.อาเภอติดตามผล
๔.๒ กลุ่มนักศึกษา ดาเนินการดังนี้
๑) ครู กศน. มอบบัญ ชีครัวเรือนและทาความเข้าใจการบันทึกรายรับ –
รายจ่ายบัญชีครัวเรือนแก่นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาทา กรต.บันทึกรายรับ – รายจ่ายบัญชีครัวเรือน
๑ – ๒ สัปดาห์
๒) ครู กศน. มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ บั น ทึ ก รายรั บ –
รายจ่ายบัญชีครัวเรือนในชั่วโมงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัย
๓) ครู กศน.มอบหมายให้นักศึกษาทา กรต.บันทึกรายรับ – รายจ่ายบัญ ชี
ครัวเรือน ๑ – ๒ สัปดาห์
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๔) ครู กศน. มอบหมายให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์บันทึกรายรับ – รายจ่าย
บัญชีครัวเรือนในชั่วโมงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัย
๕) ครู กศน.มอบหมายให้ นักศึกษาร่วมกันกาหนดแนวทางการลดรายจ่าย
และการออม
๖) นักศึกษานาไปสู่การปฏิบัติ
๗) ครู กศน. ติดตามผล
๔.๓ กลุ่มประชาชนในตาบล ๓๐ ครัวเรือน ดาเนินการดังนี้
๑) ครู กศน. ตาบล จัดทาแผนการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปูาหมายตาบลละ ๑๖ ครัวเรือนต่อปี ครึ่ง ปี ๘ ครัวเรือน เน้นการทาบัญชีรับ - จ่าย
ครัวเรือน ดังนี้
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการทาบัญชีรับ - จ่าย ครัวเรือน
กศน.ตาบล......................................กศน.อาเภอ...........................................
ครั้งที่
เนื้อหา
กระบวนการเรียนรู้ วันที่มาพบกลุ่ม จานวนชั่วโมง
๑. ให้ความรู้การบันทึกรายรับ–รายจ่าย พบกลุ่ม
๒ ชั่วโมง
บัญชีครัวเรือน
มอบบัญชีครัวเรือน
๒. บันทึกรายรับ–รายจ่ายบัญชีครัวเรือน กรต.
๑ - ๒ สัปดาห์
๓. วิเคราะห์บันทึกรายรับ – รายจ่าย
พบกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
บัญชีครัวเรือน
๔. บันทึกรายรับ–รายจ่ายบัญชีครัวเรือน กรต.
๑ - ๒ สัปดาห์
๕. วิเคราะห์บันทึกรายรับ – รายจ่าย
พบกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
บัญชีครัวเรือน
๖. กาหนดแนวทางการลดรายจ่ายและ
พบกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
การออม
๗. นาแนวทางการลดรายจ่ายและการ
กรต.
ตลอดครึ่งปี
ออมสู่การปฏิบัติ
๑๑ ชั่วโมง
๒) ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้สนใจ จานวน ๓๐ ครัวเรือน ตกลงกติกา
๓) จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการทาบัญชีรับ - จ่าย ครัวเรือน
๔) ในการด าเนิ น การตามแผน มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ลู ก เสื อ
ยุวกาชาด รวมกลุ่มๆละ ๓ คน ติดตามการบันทึกรายรับ–รายจ่ายบัญชีครัวเรือน ๕ ครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน
และติดตามผลการนาแนวทางการลดรายจ่ายและการออมไปสู่การปฏิบัติ หรือการดาเนินชีวิตโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการทาบัญชีครัวเรือน
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๕) วัดผลประเมินผล
๖) ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
๗) จัดทาทะเบียนผู้จบหลักสูตร
๘) ติดตามผลผู้จบหลักสูตร
๙) จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ กศน.ตาบล
๒.๔ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
(๑) โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เปูาหมายหมู่บ้านละ ๓ คนต่อปี ครึ่งปี
จานวนหมู่บ้านครึ่งหนึ่งของตาบล
เปูาหมายโครงการ คือ การนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริในพื้นที่ หรือองค์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชดารัส หรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติในชุมชน/
หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทาง ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
๑) คัดเลือกแกนนาหมู่บ้านที่สนใจเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริในพื้นที่ หรือองค์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชดารัส หรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่บ้านละ ๓ คน
๒) จัด ประชุ มแกนน าเพื่อ ให้ค วามรู้ เกี่ ยวกั บโครงการ วัต ถุป ระสงค์ และภารกิ จ
ที่แกนนาต้องดาเนินการ และมอบหมายให้แกนนาแต่ละหมู่บ้านร่วมกันวิเคราะห์องค์ความรู้และถอดองค์
ความรู้ที่สามารถนามาดาเนินตามรอยพระยุคลบาทในหมู่บ้านได้ โดยให้ถอดองค์ความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้
- หลักการ/วิธีการในการแก้ปัญหา
- ผลส าเร็ จ จากโครงการพระราชด าริ ใ นพื้ น ที่ หรื อ องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
พระราชดารัส หรือพระบรมราโชวาท
- แนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
๓) น าองค์ ค วามรู้ ส่ ง ครู กศน.ต าบล เพื่ อ รวบรวมส่ ง กศน. อ าเภอ ส่ ง จั ง หวั ด
เพื่อส่ง กอ.รมน. ต่อไป
๔) ผ่านการตรวจสอบโดย กอ.รมน. ส่งคืนหมู่บ้าน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
ร่วมกันดาเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท
๕) โดยหมู่บ้านร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม
๖) เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรม
๗) วัดผลประเมินผล
๘) ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
๙) จัดทาทะเบียนผู้จบหลักสูตร
๑๐) ติดตามผลผู้จบหลักสูตร
๑๑) จัดกิจกรรมในชุมชน/หมู่บ้าน
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๑๒) จัดตั้งหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท
ต้องทาแผนการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
๒.๕ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑) โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เปูาหมายตาบลละ ๒๐ คนต่อปี ครึ่ง ปี
๑๐ คน เน้ นการนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ในการประกอบอาชี พ และการแก้ปั ญ หาในการดารงชีวิ ต
จะเป็นกลุ่มอาชีพเดิมที่ กศน. ดาเนินการเอง หรือกลุ่มอาชีพทั่วๆ ไป
แนวทาง ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) สารวจภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพ ที่สามารถนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการพัฒ นาให้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพขึ้น จานวนมากขึ้น สะอาดถู กสุขอนามั ย ลดต้นทุ น เป็นต้ น เช่ น
การตากปลาดุกร้าโดยใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ การทากล้วยตากโดยใช้ความร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ การนามูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
๒) รับสมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๑ คน
๓) จัดทาหลักสูตร/แผนการจัดกิจกรรม ดังเช่น หลักสูตรระยะสั้นทั่วไป
๔) เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรม
๕) วัดผลประเมินผล
๖) ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
๗) จัดทาทะเบียนผู้จบหลักสูตร
๘) ติดตามผลผู้จบหลักสูตร
๓. การศึกษาตามอัธยาศัย
(๑) โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล เปูาหมายตาบลละ ๓ แห่ง
แนวทาง ๑. ให้ประสานกับสานักงานเกษตรอาเภอเพื่อขอข้อมูลอาชีพ ที่สานักงานเกษตรอาเภอ
ทาหมุดหมายไว้แล้วว่าในแต่ละตาบลมีอาชีพอะไรบ้าง แล้วประสานกับแหล่งอาชีพเหล่านั้น เพื่อขอจัดตั้งเป็น
แหล่งการเรียนรู้ชุมชนในตาบล
๒. จัดทาปูายแหล่งการเรียนรู้ชุมชน
๓. จัดทาแผนการนานักศึกษาไปใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล ทุกแห่ง
๔. ประเมินผลการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน
(๒) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ในวัดในสถานประกอบการ) ตาบล เปูาหมาย
ตาบลละ ๑ แห่ง
แนวทาง
๑. ให้จัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดหรือในสถานประกอบการ
๒. จัดทาปูายแหล่งการเรียนรู้ชุมชน
๓. จัดทาแผนการนานักศึกษาไปใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล ทุกแห่ง
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๔. ประเมินผลการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน
(๓) โครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน เปูาหมายตาบลละ ๑ – ๓ แห่ง
แนวทาง ๑. ให้นาหนังสือที่ได้จัดส่งหนังสือไปให้จานวนหนึ่งสนับสนุนบ้านหนังสือชุมชน
๒. ให้จัดทาปูายบ้านหนังสือชุมชน
๓. ให้ ห มุ น เวี ย นสื่ อ ไปยั ง บ้ า นหนั ง สื อ ชุ ม ชน โดยรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา กศน. ลู ก เสื อ
ยุวกาชาด เพื่อสร้างจิตสาธารณะ และมอบหมายให้ร่วมกันดูแลบ้านหนังสือชุมชน บริการการให้ยืมหนังสือ
(๔) โครงการบรรณสัญจร เปูาหมายตาบลละ ๑ ครั้ง
แนวทาง ๑. รับบริจาคหนังสือ
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสัญจรในตาบล ตาบลละ ๑ ครั้ง
(๕) โครงการชุมชนรักการอ่าน เปูาหมายตาบลละ ๑ ชุมชน
แนวทาง ๑. ให้กาหนดชุมชนรักการอ่านในหมู่บ้านที่มีบ้านหนังสือชุมชน
๒. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
๓. รับสมัครประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ ทาบัญชีรายชื่อ
๔. มอบสมุดบันทึกการอ่านให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
๕. ผู้ เ ข้ า ร่ว มโครงการยื ม หนั ง สื อ จากบ้ านหนั ง สื อ ชุม ชนไปอ่ าน หรื อ มอบหมายให้
นักศึกษา ลูกเสือ ยุวกาชาด นาหนังสือจากห้องสมุดประชาชนอาเภอ กศน.ตาบล มามอบให้
๖. ให้ผู้ เข้ าร่ วมโครงการบั นทึ กการอ่า น “อ่ านทุก วัน บั นทึ กทุ กคื น ถวายพ่อ หลวง
ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา”
๗. วัดผลประเมินผลและสรุปผล
หมายเหตุ โครงการที่ (๓) (๔) (๕) ขอให้ดาเนินการในพื้นที่หรือชุมชนเดียวกัน เนื่องจากภารกิจ
เกื้อกูลกันและเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
(๖) โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เปูาหมาย ทุกตาบล
แนวทาง ให้ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน เช่น
๑. โครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือนเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
๒. กิจกรรมจัดทาหนังสือเก่าเป็นหนังสือใหม่
สาหรับห้องสมุดประชาชนจังหวัด อาเภอ ให้ดาเนินการ
๑. ส่งเสริมการอ่านแก่ เด็กปฐมวัยอายุ ๐ – ๖ ขวบในห้ องสมุด จัดมุมให้แก่เด็ ก
ปฐมวัยในห้องสมุด
๒. สนับสนุนการหมุนเวียนสื่อ
๓. ส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
หมายเหตุ เมื่อครบครึ่งปีงบประมาณให้เชิดชูเกียรติสุดยอดนักอ่านในทุกกิจกรรม เพื่อมอบประกาศ
เกียรติคุณบัตร
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(๗) โครงการจัดทาฐานข้อมูล กศน.ตาบล เปูาหมาย ทุกตาบล
แนวทาง ๑. ให้บันทึกข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน
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