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   ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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                   กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 โดยโอนงานการศึกษาผู้ใหญ่พร้อมบุคลากรและทรัพย์สิน
ทั้งหมดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของศึกษาธิการจังหวัดเข้ามารวมกับโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 9 จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยตั ้งสำนักงานชั ่วคราวอยู ่ที ่ศาลาประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ ์ และกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้แต่งตั้ง                        
นายประมวล เปลี่ยนไธสง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปีงบประมาณ 
2526 โดยกรมการศึกษานอกโรงเร ียนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,725,260 บาท ให้ก ่อสร้างอาคาร 
และปรับปรุงบริเวณ ณ สถานที่ใหม่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่  14933 บนเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน  95 
ตารางวา ตั้งอยู่กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อสร้างเป็นสำนักงานถาวร ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีสถานศึกษาในสังกัดต้อง
รับผิดชอบ  งานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งจังหวัด โดยมีภารกิจหลัก คือ สอนผู้ไม่รู้หนังสือ และงานฝึกฝนอาชีพ 
ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่  37  ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์                        
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แห่ง 
 

      

 

ประวัติความเป็นมา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
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โครงสร้างของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
         
    
  
  
 

 

 

 
                                                                           

รอง ผอ.กศน.จังหวัด 
 

กลุ่มอำนวยการ 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

คณะกรรมการ 
กศน.จังหวัด 

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. 

 จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

สถานศึกษา กศน.อำเภอ 

18 แห่ง 

กศน.ตำบล 

135 แห่ง 
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ข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 
 

แบบรายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       

ลำดับที่ สถานศึกษา 
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 1/2563 

รวม 
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

๑ 
กศน.อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์  184 943  1537  2,664 

๒ กศน.อำเภอนามน  57 539  696  1,292 
๓ กศน.อำเภอกมลาไสย 123  572  900  1,595 
๔ กศน.อำเภอร่องคำ 7  340  412  759 
๕ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์  118 671  1162  1,951 
๖ กศน.อำเภอเขาวง  40 400  861  1,301 
๗ กศน.อำเภอยางตลาด  51 747  1115  1,913 
๘ กศน.อำเภอห้วยเม็ก  31 382  660  1,073 
๙ กศน.อำเภอสหัสขันธ์  13 496   716 1,225 

๑๐ กศน.อำเภอคำม่วง  54 387  618  1,059 
๑๑ กศน.อำเภอท่าคันโท 15  398  571  984 
๑๒ กศน.อำเภอหนองกุงศรี 40  523  823  1,386 
๑๓ กศน.อำเภอสมเด็จ  45 472  627  1,144 
๑๔ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง  13 238  302  553 
๑๕ กศน.อำเภอสามชัย 24  338  403  765 
๑๖ กศน.อำเภอนาคู  21 469  735  1,225 
๑๗ กศน.อำเภอดอนจาน 13  467  581  1,061 
๑๘ กศน.อำเภอฆ้องชัย  28 235  362  625 

รวมทั้งสิ้น 877 8,617 13,081 22,575 
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จำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.กาฬสินธุ์ 
 

 
 
 

 
                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
วิสัยทัศน์ 
         
   “เป็นหน่วยงานที่ ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัยอย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม  
 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน  ให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  
   3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

  4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมนิผล
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
      5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื ่อมุ ่งจัดการศึกษา  
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
เป้าประสงค์ 
  
   1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึงไปตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
   2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา  สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อพัฒนา  
ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม 
   3. ประชาชนได้ร ับโอกาสในการเรียนรู ้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  รวมพลแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได้อย่างสร้างสรรค ์
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   4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
   5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานทาง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
   6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
   7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื ่อและการจัดกระบวนการเรียนรู ้เพื ่อแก้ปัญหา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม   
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
   8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้ร ับการพัฒนาเพื ่อเพิ ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

    9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 ส่วนที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
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1.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 

  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติโดยปลูกฝังและสร้างความ  ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลัก 
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคน ไทยและชาติไทย น้อมนำและเผยแพร่
ศาสตร ์พระราชา หล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง รวมถ ึงแนวทาง  พระราชดำร ิต ่าง  ๆ ด ังนี้   
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน. 
จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางสาวนพกนก บุรุษ
นันทน์ ผู ้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬส ินธุ์   พร ้อมด ้วยบ ุคลากรในส ั งกัด  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่ห ัวเนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธี
ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน จัด ณ ห้องประชุมบูรพา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณลาน
ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) 
โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้วางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เปิด
กรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื ่องราชสักการะ 
ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้
จ ุ ด เ ท ี ย น ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ช ั ย ม ง ค ล  
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอม
ราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญอย่างพร้อม
เพรียงกัน 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
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สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช ใน
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ ม 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ เป็นประธานในพิธีวางพวง
มาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "วันปิยมหาราช" เพ่ือ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 พร้อมทั ้งเข้าร่วม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำสะอาดระบบ
สาธารณูปโภคพื ้นฐาน บริเวณลานเอนกประสงค์หน้า
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ วงเวียนโปงลาง ถนนหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จนถึงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"  
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             จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ในหัวข้อสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระ
ราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระ
ราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และขยายผล
โครงการจ ิ ตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 16 สิงหาคม 
2563 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

 

        โครงการ “ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิม
พระ เก ี ย รต ิ ”  เพ ื ่ อ ร ่ วมก ันบำ เ พ็ ญ
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์
ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื ่องใน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2563 

        สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
จ ัดฝึกอบรมลูกเส ือมัคคุเทศก์ จ ังหวัด
กาฬส ินธ ุ ์  โดยการพัฒนาล ูกเส ือให ้มี
สมรรถนะด้านมัคคุเทศก์น้อมนำหลักสูตร
จิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัย และปลูก
จ ิตอาสาเพื ่อส ืบสานพระราชดำร ิของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 
10 ซึ ่งจัดฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น 
ระหว่างวันที ่ 11-14 สิงหาคม 2563  
ณ ค่ายลูกเสือหาดสวนแก้ว อำเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู ้เข้าอบรม
การฝึกอบรมประกอบด้วย ลูกเสือ/เนตร
นารีว ิสามัญ จากสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จ ังหวัดกาฬสินธุ ์รวม
ทั้งสิ้น 45 คน 
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สำนักงาน กศน .จังหวัดกาฬสินธุ ์ ม ุ ่งพัฒนาทักษะให้
ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ การพัฒนาทักษะ
และส ่งเสร ิมให ้ประชาชนประกอบธุรกิ จการค ้าออนไลน ์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบ
อาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการทำช่องทางเผยแพร่และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจ ชุมชนให้เป็นระบบครบวงจรและสนับสนุนการ
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
กศน.(ONIE Online Commerce Center : OOCC)  

 
เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับตำบล รวมทั้ง 
ดำเนินการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา OOCC กศน. 
เพื่อเปิดช่องทางในการให้คำปรึกษากับประชาชน
เกี่ยวกับการค้า ออนไลน์เบื้องต้น  

โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการ Digital 
Community Center ศูนย์ “Advice Innovative Learning Center” โดยจัดตั ้งศูนย์ให้คำปรึกษา และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
อาชีพและผลิตภัณฑ์ของตนเองในการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย ต่อยอดอาชีพ และการขยายผลการ
พัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ให้ประชาชน  ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้นำ Brand กศน.มาใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ สู่ผลผลิตสินค้า ONIE 
Brand โดยมีช่องทางการค้าออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  ผ่านเพจ 
OOCC กศน.อำเภอ  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

รวมถึงช่องทางการค้าออนไลน์อื่นๆ  ผลิตภัณฑ์สินค้า ONIE Brand ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ร่มผ้าขาวม้า 
ร่มผ้าแพรวา กศน.ตำบลแจนแลน กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ ที่ได้ออก Scoop ข่าว  “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์”  
ออกรายการผู้หญิงทำมาหากิน ทางช่อง one31  (ออกอากาศวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม  2563) นอกจากนี้
ยังมีผลิตภัณฑ์จากผลผลิตโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อีกมากกว่า 5  ผลิตภัณฑ์ ที่ได้พัฒนาสู่สินค้า ONIE 
Brand Brand กศน. ที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
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สำนักงานกศนจังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้จัด
โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ บุคลากร กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกประเภท 
นักศึกษา กศน. ผู ้รับบริการ การศึกษาต่อเนื ่อง แสดง
ผลงานการพัฒนาการเรียนการสอน ความก้าวหน้าด้าน
องค์ความรู ้ในเนื้อหาและทักษะวิชาชีพ จากการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานของผู้เรียน ผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของสำนักงาน 
กศน. โดยจัดโครงการระหว่างวันที ่ 2-3 กันยายน 
253 โดยมีผู ้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน  และได้จัด
กิจกรรม ต่างๆเช่น กิจกรรมแข่งขันท้าสมองประลอง
ปัญญา กิจกรรมการประกวดร้องเพลงชิงแชมป์ 
2020 กิจกรรมประกวดสุดยอดโครงงานด้านการ
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
กศน ประจำปี 2563 กิจกรรมการแข่งขันสุดยอด

แซบซ่า ส้มตำลีลา โฆษณากาฬสินธุ์ 2563 กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานการศึกษาตามอัธยาศัย DIY ทำให้
ได้เลย ยังมีการจัดนิทรรศการของงานการศึกษาต่อเนื่อง โดยวิธีการจัดการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ โครงการ
ฝึกทักษะอาชีพกลุ่มนใจ จากสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 18 แห่ง 
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สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างตระหนัก

ถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
   จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตสาหรับผู ้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น 
70 ชั่วโมง อาทิเช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

  

 

รายการ เป้าหมาย
(คน) 

   ผลที่ได้   
(คน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง  240 240  100  

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นความสำคัญ
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพขึ้น เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส ื ่อสารด ้านอาช ีพให ้ก ับประชาชนในพื ้นท ี ่ของ
สถานศึกษา และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถนำความรู้ที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพโดยแยกตามกลุ่มอาชีพ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการเกษตรกรรม 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการนวดแผนไทย 
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการบริการรถรับจ้าง 
5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยว 
6. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการโรงแรม 
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการเสริมสวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ เป้าหมาย
(คน) 

   ผลที่ได้   
(คน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น 

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 612 612  100 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเพ่ือยกระดับ 

 
 สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน

การใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ  

ลำดับที่ สถานศึกษา จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 1/2563 รวม 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

1 กศน.อำเภอนามน 25 4 2 31 

2 กศน.อำเภอสมเด็จ 3 6 4 12 

3 กศน.อำเภอฆ้องชัย 4 17 9 30 

รวม 32 27 15 74 

 

 

 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กศน.ตำบลให้มีการพัฒนาบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ มีสภาพอาคารน่าอยู่ มั่นคงและปลอดภัย ด้วยการยกระดับ กศน.ตำบลในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ให้เป็น กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 D พรีเมี่ยม จำนวน 18 แห่ง และ กศน.ตำบล อีก 117 แห่ง ก็ได้มีการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งปรับปรุงห้องสมุดประชาชนทั้ง 18 แห่งให้
ทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

                  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการประเมิณคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี  
พรีเมี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง กศน.ต้นแบบ ในการพัฒนา กศน.ตำบล ให้มีประสิทธิภาพอันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุง กศน.
ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
เสริมสร้างและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและการนำเทคโนโลยีดิจิ ทัลเข้ามาบูรณาการปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและขยายบทบาทการดำเนินงานของกศน.ตำบล  ซึ่งกศน.ตำบล 
เหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 20 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวักกาฬสินธุ ์ให้มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการให้บริการทาง ด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ มีสภาพอาคารน่าอยู่ มั ่นคงและปลอดภัย  โดยในระหว่างวันที่  27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอุทยานแห่งการเรียนรู้ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จัด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

  

 

 

                    สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในด้าน การเงิน บัญชี พัสดุ 
ทักษะการจัดขบวนการเรียนรู้สู่การการเป็น ครู กศน. มืออาชีพ สำนักงาน กศน.กาฬสินธุ์ได้มีจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ PMQA  ในระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม ณ ห้องประชุมบูรพา 
 

 

 

 

 

 

 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

ส่วนที่ 3 
การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ  

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

งบประมาณ 

รายการงบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท) 
ผลการ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

ผลการ 
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

 รายการงบประจำ 94,261,389.47 93,945,897.39 99.66 
ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมกาศึกษานอกระบบงบ
ดำเนินงาน 

6,358,005.00 6,358,005.00 100.00 

 

 

งบเงินอุดหนุน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
จัดการเรียนการสอน 

74,098,078.00 71,421,568.78 96.39 

ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
งบดำเนินงาน 

6,549,390.00 6,502,119.95 99.27 

งบรายจ่ายอื่น เพ่ือใช้ในกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง 

8,533,760.00 8,392,760.00 

 

98.35 

 

 

งบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2,073,700.00 1,881,999.82 90.75 
รวม 191,874,322.47 188,502,350.94 98.24 

 

          การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ                     
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหารายวิชาบังคับมากขึ้น รวมทั้งมีทักษะพื้นฐาน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาที่นักศึกษาได้เลือกเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็ นการ
เสริมสร้างทัศคติที่ดีต่อสถานศึกษาก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับครู เนื่องจาก
การศึกษา กศน. มีความแตกต่างจากการศึกษาในระบบ ทั้งทางด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยจัดทำคู่มือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับนักศึกษา 
ทุกรายวิชา ทั้งระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. โครงการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน. 

ด้วย Google Classroom 
4. โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 

ผลจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการดังกล่าวทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึน 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

จำนวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา 2/2562 จำนวนนักศึกษา 1/2563 
ระดับประถมศึกษา 785 877 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8,857 8,615 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปลาย 
13,354 13,079 

รวมทั้งสิ้น 22,996 22,571 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

การศึกษาต่อเนื่อง 
                      สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลัก
ความสอดคล้องกับศักยภาพ และความพร้อมของผู้ เร ียน ความหลากหลายตามความแตกต่างของ
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบูรณาการหลักปรัชญาคิดเป็น และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามความ
เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรที่ยึดหลักความสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นไปตามสภาพบริบทชุมชนและสังคม รวมถึงนโยบายของทางราชการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน 
ทักษะ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการรู้หนังสือ กิจกรรมการศึกษาเพื ่อพัฒนาอาชีพ กิจกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ และโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
                   เป็นการจัดการศึกษาตามหลกัการการเรียนรู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ (Functional Literacy) 
ที่เน้น การเรียนรู้หนังสือไทยและการคิดคำนวณเบื้องต้นที่บูรณาการกับสภาพ ความต้องการและปัญหา ของ
สังคมที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวติของผู้เรียน มีความยืดหยุ่นทั้งเนื้อหา เวลาเรียน วิธีเรียน สื่อแหล่งการ
เรียนรู ้ วิธีการวัดและประเมินผล โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู ้ของผู้ เรียนที ่แตกต่างกันเป็นรายบุคคล  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามปรัชญาคิดเป็น ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นสำคัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือให้สามารถอ่านออกเขียนได้ กลุ่มเป้าหมาย 1,504 คน ทำได้ 2,170
คน คิดเป็นร้อยละ 144.28 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
                       เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล 
เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าสู่อาชีพ สามารถประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพของตนเองได้ โดยพิจารณาถึงความ
ต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคล สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่กิน 30 ชั่วโมง) จำนวน 46 หลักสูตร เช่น การทำธุง การเพาะ
เห็ดฟาง การทำปลาร้าทรงเครื่อง การทำไข่เค็มสมุนไพร การทำของชำร่วยจากธุงอิสาน ฯลฯ หลักสูตรชั้น
เรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงข้ึนไป) จำนวน 21 หลักสูตร เช่น การทำร่มผ้าแพรวาผ้าขาวม้า การสานตระกร้าด้วย
เส้นพลาสติก การทอผ้าแพรวา การทอเสื่อกก การทอผ้าย้อมคราม ช่ างไม้ ช่างปูน ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร ช่างเชื่อมโลหะ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 8,982 คน ทำได้ 9,857 คน คิดเป็นร้อยละ 109.74 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
                     เป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพื่อให้ มีความรู้ เจตคติและทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้บุคคลสามารถเผชิญ สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมกับการปรับตัว ในอนาคตเช่น สุขภาพกายและใจ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนา
ทักษะชีวิต เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจชีวิต โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและเรียนรู้เพศศึกษา ฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 6,144 คน ทำได้ 6,753 คน คิดเป็นร้อยละ 109.91 

 

  
กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
           เป็นการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้และทักษะ จากการศึกษาท่ีผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ แล้วนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบ การเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น ประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น โครงการบริหารจัดการขยะของชุมชน 
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื ่อสิ ่งแวดล้อม โครงการเรียนรู ้ภูมิปัญญาสู ่การพัฒ นาชุมชน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย 4,806 คน ทำได้ 5,167 คน คิดเป็นร้อยละ 107.51  
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กิจกรรมการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              เป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตามหลัก 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้จัดโครงการเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1,924 คน ทำได้ 2,295 คน คิดเป็นร้อยละ 119.28 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
           เป็นกจิกรรมส่งเสริมเพื่อให้ประชาชน มทีักษะความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีิจิทลั
หลักสตูร Digital literacy และหลักสูตรการคา้ออนไลน์ E-Commerce เพื่อการสร้างมูลคา่เพิ่มให้กับ
สินค้า การโปรโมทสินคา้ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองการค้าออนไลน์ E-
Commerce การตลาดและการสร้างมูลคา่เพิ่มให้กับสินค้า การโปรโมทสินคา้ การเพิม่ช่องทางการเผยแพร่
และจำหนา่ยผลติภณัฑ์ของตนเอง ชุมชน ได้อย่างเปน็ระบบครบวงจร สามารถนำความรู้เร่ืองดิจิทัลไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4,050 คน ทำ
ได้ 4,050 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
              ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อการติดต่อสื ่อสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ ่งมี  

ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื ่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมี
ความสำคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก 
และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขาย อาชีพ
เกษตรกร อาชีพการท่องเที่ยว ฯ โดยมีกลุ่มเป้ามหาย 612 คน ทำได้ 612 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
               การผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบของ “วิชาชีพระยะสั้น” 
แต่มีลักษณะพิเศษที่ต้องขับเคลื่อนในลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหลัก โดยมีการฝึกอบรมประชาชนให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมาย 260 คน ทำได้ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30  

 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง
ของผู้สูงอาย ุ        
                 เป็นการออกแบบกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมกลุ่มนี้ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีพัฒนาการไปเป็นผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (ติดบ้านและติดเตียง) ตราบ
เท่าที ่ผู ้สูงอายุยังสามารถคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมอง ไว้ได้ยืดยาวขึ้นหรือตลอดชีวิต ย่อมสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาของภาครัฐได้
จำนวนมาก ปัจจัยสำคัญของการที่จะคงภาวะ ติดสังคมในผู้สูงอายุไว้ให้นานที่สุด ขึ้นอยู่กับการที่ผู้สูงอายุมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ
ดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4,532 คน ทำได้ 5,118 คน คิดเป็นร้อยละ 114.47 
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การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย/ปี 

(คน) 

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
ส่งเสริมการรู้หนังสือ 1,504 2,170 144.28 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 8,982 9,857 109.74 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6,144 6,735 109.91 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 4,806 5,167 107.51 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1,924 2,295 119.28 

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 4,050 4,050 100 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 612 612 100 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

260 240 92.30 

โครงการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการ
ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ         

4,532 5,118 114.47 
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การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

                            สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย 
ให้เป็นศูนย์บริการความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เป็นศูนย์การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย ด้วยการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ กศน.ตำบลทุก
แห่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.” มีการทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยให้คณะกรรมการ กศน.ตำบล ชุมชน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในชุมชนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนในชุมชนใช้ “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.”  กศน.ตำบล... เปน็ที่จัดกิจกรรมของ
ชุมชน อาทิ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา การส่งเสริมสุขภาพ เวที ประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนและต่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยหน่วย
บริการเคลื่อนที่รถโมบาย บ้านหนังสือชุมชน โครงการครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรม ดีไอวาย ทำได้ให้เลย 
โครงการบุ๊คเดริเวอร์รี่ เป็นต้น  

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ปี 

(คน) 
ผู้เข้ารับบริการ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
/ห้องสมุดประชาชนชน 35,500 38,449 108.30 

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 81,900 89,525 109.31 

กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) 

 

3,850 5,983 155.40 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน 

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ กศน.WOW 
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                     สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในการขับเคลื ่อน กศน. สู ่ กศน. WOW ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ดังต่อไปนี้  

 
ด้านที่ 1 การพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ
เรียนรู้ (Good Teacher) 
 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์  ได้มุ ่งพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื ่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ทักษะ

ภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะ
ความรู้เรื ่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ภาษาต่างประเทศที่จำเป็น และการพัฒนาตนเอง โดยดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  1) โครงการจัดทำคู่มือการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom  
 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ) มีครู กศน. เข้าร่วมโครงการจำนวน  64 คน 
 ผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ) กศน.อำเภอมีคู ่มือการจัดการเรียนรู ้ออนไลน์ด้วย Google 
Classroom เพ่ือนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
 2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน. 
ด้วย Google Classroom สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ) มีครู กศน. เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน 
 ผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ) มีนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่เรียนด้วย Google Classroom จำนวน 1,320 คน  
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          3) โครงการการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ) มีครูที่เข้าร่วมและผ่านการอบรมจำนวน  54 คน 
 ผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ) กศน.อำเภอมีการขยายผลในการอบรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
           4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ) มีครูที่เข้าร่วมและผ่านการพัฒนาจำนวน  250 คน 
 ผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ) กศน.อำเภอมีการขยายผลในการจัดกิจกรรมคุณธรรม สร้างวินัย     
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการมีจิตอาสาให้กับนักศึกษา กศน.  จำนวน 18 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 
 
  
 
 
 
  5) โครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning 
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเป็นการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD : E-Learning ของสำนักงาน ก.พ.)  
 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ) มีครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning จำนวน  482 คน  
 ผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ) ครูและบุคลากรได้ผ่านการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 2,450 หลักสูตร 
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             6) โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตร 
“การออกแบบการเรียนรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาวิชาการ สำหรับครู กศน. (Learning design and 
using technology media for academic development for non-formal and informal teachers)” 
เพ่ือนำเสนอสถาบันคุรุพัฒนา 
 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ) มีหลักสูตรการพัฒนาครูที่เสนอต่สถาบันคุรุพัฒนา จำนวน  1 หลักสูตร  
 ผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ) คณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู มีความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางในการพัฒนาครูเพิ่มมากข้ึน ร้อยละ 80 
 7) โครงการสนับสนุนการเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. ให้ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษามี
คุณภาพในการเข้าสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีสมรรถนะ  ในการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้การจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
ดำเนินการดังนี้  

  1.1 สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการ
ของ กศน.อำเภอ จำนวน 18 แห่ง สำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. รวม 54 อัตรา  

  2.2 จัดให้มีการคัดเลือก ครู กศน./บุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทั้งในระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร       
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 156 ราย 
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ด้านที่ 2 การพัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(Good Place - Best Check in) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กศน.ตำบลให้มีการพัฒนา 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการ

ให้บริการทาง ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ มีสภาพอาคารน่าอยู่ มั่นคงและปลอดภัย ด้วยการยกระดับ กศน.
ตำบลในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็น กศน.ตำบล ต้นแบบ 5D พรีเมี่ยม จำนวน 18 แห่ง และ 
กศน.ตำบล อีก 117 แห่ง ก็ได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
จัดทำโครงการสถานศึกษาสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สถานศึกษาทุกแห่งเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียว มีกิจกรรมสร้าง
ความรู้กับ นักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) การบริหารจัดการขยะ การนำวัสดุกลับมาใช้
ซ้ำ (Recycle)  
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  สำน ักงาน กศน.จ ั งหว ัดกาฬส ินธ ุ ์  ข ับ เคล ื ่ อนนโยบายของร ัฐมนตร ีช ่ วยว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอยางตลาด ให้เป็น Digital 
Library ภายใต้แนวคิด ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดให้ใช้
ประโยชน์มากที่สุด เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (anytime) เรียนได้ทุกพื้นที่ (anywhere) มีเทคโนโลยี
ให้บริการที่ทันสมัย ประกอบด้วย Wifi คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต E-book ห้อง Theater เสมือนคาเฟ่การเรียนรู้
สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย ด้วยการจัดระดมทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอยางตลาด 
ให้เป็น Digital Library ซึ่งได้รับเงินจากการระดมทุนจำนวนกว่าสองล้านบาท และได้เริ่มดำเนินการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอยางตลาด ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว แต่ทั้งนี้ยังขาด
งบประมาณบางส่วนเพื่อจัดหาสื่อ หนังสือที่มีความทันสมัย ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม 
เพื่อให้ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอยางตลาด สามารถให้บริการในรูปแบบ Digital Library 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 

 ด้านที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
(Good Activities)  
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายการป้องกัน ควบคุม แก้ไข
ปัญหาและบรรเทาผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการให้ 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียน ที่มีความพร้อมที่แตกต่างกันได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ดังนี้ 
  1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกลุ่มนักศึกษา 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย การเรียนโดยใช้ Google Classroom การเรียน
โดยใช้แอพลิเคชั่น LINE และ Facebook  กลุ่มท่ีจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออฟไลน์ คือการพบกลุ่มและ
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล ครูจัดทำแผนการเรียนการสอนจัดเตรียมเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน     
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  โดยในภาคเรียนที่ 1/2563  มีนักศึกษา
ลงทะเบียนทั้งสิ ้น  22,575 คน  เรียนแบบออนไลน์  7,985 คน (ร้อยละ 35.75) เรียนแบบออฟไลน์     
14,590 คน  (ร้อยละ 64.63)   
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2) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำคู่มือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ ทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 รายวิชา ให้ครูได้นำไปให้ผู้ เรียนได้
ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาผลการเรียนทั้งนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้มีสำนักงาน 
กศน.จังหวัดหลายแห่ง ได้นำไปใช้ในการส่งเสริมการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับนักศึกษา กศน.อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) การจัดการศึกษาต่อเนื ่อง จัดทั ้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยเน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ที่เน้นการเรียนรู้ที่เน้นการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพให้กับประชาชนผลกระทบของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดสอนหลักสูตรการจัดทำ
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้รับบริการมีทักษะในการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันโรค
ระบาดด้วยตนเอง รวมทั้งมีความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 และได้
ผลิตหน้ากากผ้าและเจลล้างมือ ไปบริจาคให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นจำนวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ต้องปิดให้บริการ
ของห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย      
การจัดทำ Kalasin Knowledge Portal เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ตามอัธยาศัยในรูปแบบของ Portal Site    
การส่งเสริมแนะนำหนังสือใหม่ผ่านทาง Facebook Live การให้บริการยืม-คืนหนังสือผ่าน Facebook 
Fanpage และ Line จัดให้บริการ หนังสือส่งถึงบ้าน Book Delivery การให้บริการหนังสือแบบ Take Home 
Book และกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรม DIY ทำได้ให้เลย ด้วยการออกไปให้บริการ
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ประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านเพื่อการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(โควิด-19) ได้อย่างมคีุณภาพ    
 

   
 

     
 

 
 

 

 

ด้านที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnership) 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และ  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่นในทุกอำเภอ โดยพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส ่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทำให้เกิดการจัดการศึกษาในพื้นที่อย่าง
เข้มแข็ง ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เน้นการพัฒนาภาคีเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์ ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำภาคีเครือข่าย
ออนไลน์ ด้านเกษตรกรต้นแบบ Master Trainer แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเป็นเกษตรปราดเปรื่องหรือ 
Smart Farmer และแหล่งเรียนรู้การค้าออนไลน์ต้นแบบทั้ง 18 อำเภอ ทำให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีฐานข้อมลูคลังปัญญา แหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและจัดการ เรียนรู้ ได้หลากหลาย เหมาะสมกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต่อไป  
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ด้านที่ 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศ ึกษาเพ ื ่อประโยชน ์ต ่อการจ ัดการศ ึกษา             
(Good Innovation) 
 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้ดำเนินการตามแนวทางขับเคลื ่อนโครงการ 
Digital Community Center ศูนย์ “Advice Innovative Learning Center” โดยจัดตั้ง

ศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของตนเองในการเพ่ิมช่องทางในการจัดจำหน่าย 
ต่อยอดอาชีพ และการขยายผลการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ให้ประชาชน  ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในการ
พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้นำ Brand กศน.มาใช้ในการส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ สู่ผลผลิตสินค้า ONIE Brand โดยมีช่องทางการค้าออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านเพจ OOCC กศน.อำเภอ รวมถึงช่องทางการค้าออนไลน์อ่ืนๆ  ผลิตภัณฑ์สินค้า ONIE 
Brand ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ร่มผ้าขาวม้า ร่มผ้าแพรวา กศน.ตำบลแจนแลน กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ ที่
ได้ออก Scoop ข่าว  “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์”  ออกรายการผู้หญิงทำมาหากิน ทางช่อง one31  (ออกอากาศ
วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม  2563) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากผลผลิตโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อีกมากกว่า 
5 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้พัฒนาสู่สินค้า ONIE Brand Brand กศน. ที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  
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ด้านที่ 6 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย (Good Learning Center) 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย 
ให้เป็นศูนย์บริการความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เป็นศูนย์การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย ด้วยการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 

หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ กศน.ตำบลทุกแห่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ “ศูนย์การเรียนรู้
สำหรับทุกช่วงวัย กศน.”  มีการทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตโดยให้

คณะกรรมการ กศน.ตำบล ชุมชน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชน
ใช้ “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.”  กศน.ตำบล... เป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชน อาทิ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา การส่งเสริมสุขภาพ เวที ประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคน
ในชุมชนและต่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

 
 

 “สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW ของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
ทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ให้กับประชาชน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019       
(โควิด-19) ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในทุกรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป”  
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ส่วนที่ 5 
การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ covid 19 
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การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ covid 19 
  ตามที่สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 
ทำให้ประชาชน และสถานประกอบการจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การดำเนินชีวิตการทำงาน การศึกษา การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019       
(โควิด-19) ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดำเนินการดังนี้ 

1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกลุ่มนักศึกษา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย การเรียนโดยใช้ Google Classroom การเรียนโดยใช้ 
แอพลิเคชั่น LINE และ Facebook  กลุ่มท่ีจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออฟไลน์ คือการพบกลุ่มและจัดการ
เรียนการสอนรายบุคคล ครูจัดทำแผนการเรียนการสอนจัดเตรียมเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  โดยในภาคเรียนที่ 1/2563  มีนักศึกษา
ลงทะเบียนทั้งสิ้น  22,575 คน  เรียนแบบออนไลน์  7,985 คน (ร้อยละ 35.75) เรียนแบบออฟไลน์ 
14,590 คน  (ร้อยละ 64.63)  พร้อมทั้งมีแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
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3) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง จัดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ ที่เน้นการเรียนรู้ที่เน้นการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพให้กับประชาชนผลกระทบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดสอนหลักสูตรการจัดทำหน้ากากอนามัย
แบบผ้าและเจลล้างมือ เพื่อให้ผู ้เรียนและผู้รับบริการมีทักษะในการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดด้วย
ตนเอง รวมทั้งมีความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และได้ผลิตหน้ากาก
ผ้าและเจลล้างมือ ไปบริจาคให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นจำนวนมาก  
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3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ต้องปิดให้บริการของ
ห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษา
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย การจัดทำ 
Kalasin Knowledge Portal เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในรูปแบบของ Portal Site การส่งเสริม
แนะนำหนังสือใหม่ผ่านทาง Facebook Live การให้บริการยืม-คืนหนังสือผ่าน Facebook Fanpage และ 
Line จัดให้บริการ หนังสือส่งถึงบ้าน Book Delivery การให้บริการหนังสือแบบ Take Home Book และ
กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรม DIY ทำได้ให้เลย ด้วยการออกไปให้บริการประชาชน
กลุ่มเป้าหมายถึงบ้านเพื่อการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (โควิด-
19) ได้อย่างมีคุณภาพ   

 

 

 



ห น ้ า  | 48 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

   

 
 



ห น ้ า  | 49 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

4) ด้านอื่นๆ นอกจากการจัดกระบวนการทางการศึกษาแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังให้
ความสำคัญในด้านความปลอดภัยแก่บุคคลากรจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย เช่นดำเนินการ
จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานและสถานศึกษา (Big cleaning day) การให้บุคลากรทำงานที่บ้าน  
( Work from home) พร้อมทั้งมีจุดคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ ประจำปี 2563 

1. ผ่านการประเมินศูนย์การเรยีนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา (ศรร.) 

 สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความ
ยั่งยืน จึงต้องมีการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง”   
โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงด้าน
การศึกษา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1. สถานศึกษาที่จะพัฒนาเป็น  “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับประกาศเป็น “สถานศึกษาพอเพียง”  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในการดำเนินงานตามความเหมาะสม  3. การพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ด้านการศึกษา” ให้เป็นไปเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการขยายผล “สถานศึกษาพอเพียง”  

 ได้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”ทั้งหมด 11 แห่งมาก
เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ มีองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านที่ 1  ด้านบุคลากร  
ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ประกอด้วย อาคาสถานที่และสิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียรนรู้และ/หรือกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพื ่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู ่อย่างพอเพียง  ด้านที ่ 3 ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก  
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอ่ืนในการขยายผลการขัยเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที ่ส ังกัดและหรือหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน) 
 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ในสังกัดเพ่ือ
เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) “ จำนวน 11 แห่งดังนี้  

ที ่ สถานศึกษา 
1 กศน.อำเภอยางตลาด 
2 กศน.อำเภอท่าคันโท 
3 กศน.อำเภอคำม่วง 
4 กศน.อำเภอสมเด็จ 
5 กศน.อำเภอสหัสขันธ์ 
6 กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
7 กศน.อำเภอห้วยผึ้ง 
8 กศน.อำเภอนาคู 
9 กศน.อำเภอเขาวง 
10 กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ 
11 กศน.อำเภอห้วยเม็ก 
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2. การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ปัจจุบัน“ยาเสพติด” เป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขอย่าง
จริงจัง  นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเท ศ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็นความสำคัญ
ของการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประการณ์ในการดำรงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน 
สามารถปกป้องตนเอง ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดมุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น“สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ สถานศึกษา ระดับ 
1 กศน.อำเภอฆ้องชัย ระดับทอง 
2 กศน.อำเภอยางตลาด ระดับทอง 
3 กศน.อำเภอนาคู ระดับทอง 
4 กศน.อำเภอสมเด็จ ระดับทอง 
5 กศน.อำเภอห้วยเม็ก ระดับทอง 
6 กศน.อำเภอหนองกุงศรี ระดับทอง 
7 กศน.อำเภอร่องคำ ระดับทอง 
8 กศน.อำเภอท่าคันโท ระดับเงิน 
9 กศน.อำเภอห้วยผึ้ง ระดับเงิน 

10 กศน.อำเภอสามชัย ระดับเงิน 
11 กศน.อำเภอเขาวง ระดับเงิน 
12 กศน.อำเภอดอนจาน ระดับเงิน 
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3. ดำเนินการประเมิณคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 

                สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์ได้ดำเนินการประเมิณคัดเลือก กศน .ตำบลต้นแบบ 5 ดี  
พรีเมี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง กศน.ต้นแบบ ในการพัฒนา กศน.ตำบล ให้มีประสิทธิภาพอันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุง กศน.
ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
เสริมสร้างและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบูรณาการปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและขยายบทบาทการดำเนินงานของกศน.ตำบล ซึ่งกศน.ตำบล 
เหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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