


 
 

พระบรมราโชบายดานการศึกษา 

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

 
  

  พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวเปนพระบรมราโชบาย 

ท่ีครูทุกคนควรทราบและนอมนํามาปฏิบัติ โดยการศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ดังนี้ 

• มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง ขอนี้มีคําขยายวา ตองมีความรูความเขาใจท่ีมีตอ

ชาติบานเมือง ยึดม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย และมีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชน

ของตน 

• มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม ขอนี้มีคําขยายวา ใหรูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด - ท่ีถูก   

สิ่งชั่ว - สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบท่ีดีงาม ปฏิเสธสิ่งท่ีผิดท่ีชั่ว เพ่ือสรางคนดีใหแกบานเมือง 

• มีงานทํา มีอาชีพ ขอนี้ มีคําขยายวา ตองใหเด็กรักงาน สูงาน ทํางานจนสําเร็จ  

อบรมใหเรียนรูการทํางาน ใหสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได 

• เปนพลเมืองดี ขอนี้มีคําขยายวา การเปนพลเมืองดีเปนหนาท่ีของทุกคน สถานศึกษา 

และสถานประกอบการตองสงเสริมให ทุกคนมีโอกาสทําหนาท่ีพลเมืองดี การเปนพลเมืองดีหมายถึง                     

การมีน้ําใจ มีความเอ้ืออาทร ตองทํางานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน “เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองได 

ก็ตองทํา” 

 

 

 



                   พระบรมราโชบายนี้ ไมใชสิ่งท่ียากเกินกวาครูจะทําและสั่งสอนศิษยใหทําได หากครูตั้งใจสราง

ศิษยใหไดผลตามพระบรมราโชบายท้ัง 4 ขอนี้ก็จะทําใหชาติบานเมืองเจริญ ไมมีคนท่ีนิ่งดูดายปลอยใหเกิดความชั่ว 

ความไมดีในบานเมือง ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การรูจักแยกแยะส่ิงท่ีถูกท่ีผิด ส่ิงท่ีดีท่ีช่ัว และเลือกรับเลือกทํา

แตทางท่ีถูกท่ีดี เด็กไทยควรรูจักใชวิจารณญาณของตน ไมตามแฟชั่นตามสังคมโดยไรสติ อีกประการหนึ่ง 

ท่ีควรนอมนํามาใสเกลาฯ คือ พระบรมราโชบายท่ีวา เห็นอะไรท่ีควรทําเพ่ือบานเมืองก็ตองทํา คนไทยเห็นอะไร

ท่ีควรทําเพ่ือบานเมืองก็ตองลงมือทํา ไมปลอยใหผานไปดวยความคิดวา “ธุระไมใช” 

 

 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา  นาคสกุล 

นายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  สํานักงาน กศน. ไดดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนอง

นโยบาย ยุทธศาสตร ตามจุดเนนสําคัญท่ีรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมท้ังนโยบายและจุดเนน

การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหบรรลุวิสัยทัศน “คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและ                

การเรียนรู ตลอดชี วิตอย างมีคุณภาพ สามารถดํ ารงชี วิตท่ี เหมาะสมกับช วงวัย สอดคล อ งกั บ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21” 

  รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ฉบับนี้ ไดสรุปสาระสําคัญในภาพรวมของ                     

การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนท่ีสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังโครงการตามยุทธศาสตร 

ผลผลิต และการดําเนินงานตามภารกิจตอเนื่องของสํานักงาน กศน. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน 

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 อันจะเปนประโยชนแกผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการและประชาชนผูสนใจ 

  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 

ไดรับความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนภาคีเครือขายท่ีมี 

สวนรวมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการสนับสนุนขอมูลอยางดียิ่ง 

สงผลใหรายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ประสบผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี สํานักงาน กศน. หวังเปนอยางยิ่ง 

วารายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน 

ในการสนับสนุนขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยใหกับผูท่ีเก่ียวของตอไป 

 

 สํานักงาน กศน. 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูล 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีเชื่อมโยงภารกิจของชาติ 
ด้านการศึกษาและบริบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทอํานาจหน้าท่ีของสํานักงาน กศน. ท่ีมุ่งสู่วิสัยทัศน์  
“คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับ 
ช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21” โดยยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและ
จุดเน้นการดําเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 12,658,094,400 บาท 
และใช้จ่ายงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 11,391,748,961.83 บาท แบ่งเป็น 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จํานวน 
6,059,765,400 บาท ใช้ไปท้ังสิ้น  5,795,250,046.36 บาท 2) แผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 1,597,017,900 บาท               
ใช้ ไปท้ังสิ้น 1,430,263,147.49 บาท 3) แผนงานบูรณาการ จํานวน 5,001,311,100 บาท  ใช้ไปท้ังสิ้น 
4,166,235,767.98 บาท  
  2. ผลการดําเนินงานตามแผน และจุดเน้นการดําเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
      2.1  ผลการดําเนินงานตามแผน 
         (1) แผนงานพ้ืนฐาน  สํานักงาน กศน. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงาน
พ้ืนฐาน 2 แผนงาน ดังนี้ 
                 (1.1)  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ ได้ดําเนินการ ดังนี้  
1) จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้นักศึกษา จํานวน 1,065,837 คน และมีผู้จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคเรียนท่ี 
2/2560 จํานวน 116,945 คน และภาคเรียนท่ี 1/2561 จํานวน 107,909 คน 2) ส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับ
ผู้รับบริการ จํานวน 68,019 คน 3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน 
ให้กับผู้รับบริการ จํานวน 1,924,248 คน 4) จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องให้กับเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือสนองงานตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จํานวน 8,034 คน 5) จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ 8 จังหวัด 
จํานวน 6,385 ทุน 6) สนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดารและพ้ืนท่ี
ห่างไกล จํานวน 14 จังหวัด จํานวน 12,726 คน 7) อบรมพัฒนาความรู้วิชาการด้านเกษตรธรรมชาติให้กับ
บุคลากรของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ และ กศน.อําเภอ จํานวน 274 คน และ 8) ขยายผลโครงการหลวง
เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน จํานวน 1,764 คน และ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 15,120 คน 
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         ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงาน กศน.  
ได้ดําเนินการ ดังนี้  1) จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้รับบริการ จํานวน 40,634,807 คน  
เป็นด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 13,096,986 คน ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จํานวน 5,504,793 คน 
และด้านการส่งเสริมการอ่าน จํานวน 22,033,028 คน 2) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ  
(ติวเข้มเต็มความรู้) ผ่านรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ให้กับผู้รับบริการ จํานวน 2,410,376 คน 3) ผลิต
รายการโทรทัศน์และรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาสําหรับให้ความรู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนแก่
ประชาชน จํานวน 1,436 รายการ 4) กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 7,424 แห่ง ได้รับหนังสือพิมพ์ และ กศน.
ตําบล จํานวน 755 แห่ง ได้รับหนังสือ สื่อ เพ่ือให้บริการและจัดกิจกรรมแก่ประชาชนในชุมชน 5) กศน.ตําบล/
แขวง จํานวน 3,198 แห่ง ได้ให้บริการสื่อ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและประชาชน จํานวน 
40,634,807 คน 
                 (1.2)  แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง  กลุ่มสํานักงาน กศน.จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 1) การก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส ได้มีการส่งมอบ
งานก่อสร้างอาคารดาราศาสตร์ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2561 2) พัฒนา ครู กศน. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน จํานวน 1,789 คน 3) ติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยจัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษา จํานวน 100 คน และจัดทําเอกสารสรุปผลการประเมิน
โครงการ จํานวน 500 เล่ม  
        (2) แผนงานบูรณาการ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
จํานวน 849,914 คน 2) พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรผ่านรายการโทรทัศน์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงฯ ให้แก่
เกษตรกรใน กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 7,424 แห่ง จํานวน 74,945 คน 3) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีความรู้พ้ืนฐานในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และใช้ในการประกอบอาชีพ 
จํานวน 85,723 คน  4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา เป็นค่าจัดการเรียน 
การสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าหนังสือ ในภาคเรียนท่ี 2/2560 จํานวน 1,065,837 คน และ                 
ภาคเรียนท่ี 1/2561 จํานวน 1,034,428 คน 5) จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับ
ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 109 คน 6) พัฒนาอุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) จํานวน 1 โครงข่าย 7) พัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ด้านการผลิตและพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาในระบบดิจิทัล จํานวน 101 คน  
8) จัดอบรมความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับผู้นําชุมชน จํานวน 155,904 คน 9) จัดอบรม
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 2 หลักสูตร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน  5,504 คน 10) จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนปอเนาะ จํานวน 9,829 คน และจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีหลากหลาย 11) จัดฝึกอาชีพระยะสั้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 140 คน 
และจัดกิจกรรมพระดาบสเคลื่อนท่ีร่วมกับ กศน. ในการให้บริการประชาชน จํานวน 4 ครั้ง 12) ส่งเสริม 
การเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายูถ่ิน ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 25,379 คน 13) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดค่ายแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร พัฒนาเครือข่ายปราชญ์ผู้นํา 
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และพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตําบล ด้านการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
จํานวน 1,156 คน 14) จัดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬากลาง 
เรนโบว์สเตเดียม จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 6,820 คน 15) จัดลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งท่ี 13 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี จํานวน 2,056 คน 16) จัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคมตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้  มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 
7,347 คน 17) จัดอบรมหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ให้กับวิทยากรแกนนําระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน 8,429 คน และขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน 234,251 คน                     
 2.2  ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
         (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ได้ดําเนินการ ดังนี้  1) จัดอบรมเสริมสร้าง
อุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 4 หลักสูตร ให้กับบุคลากร จํานวน 303,247 คน             
2) การก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 3) พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับครู  
4) ติดตามผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5) การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงได้กล่าวไว้ในแผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง และแผนงานบูรณาการ
ข้างต้นแล้ว 
            (2) ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนากําลังคน การวิจั ย และนวัตกรรมเพ่ื อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ดําเนินการ 1) พัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ อาชีพระยะสั้น 
ให้ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย 2) พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรผ่านรายการโทรทัศน์ ศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียงฯ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ซ่ึงได้กล่าวไว้ในแผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานบูรณาการข้างต้นแล้ว 
     (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
ได้ดําเนินการ 1) พัฒนาบุคลากรด้านเกษตรกรรมชาติ 2) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่
ประชาชน 3) พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับครูและบุคลากร 4) พัฒนาทักษะด้าน 
การผลิตและพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาในระบบดิจิทัลให้กับบุคลากร 5) อบรมหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ 6) จัดอบรมหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล และหลักสูตรการค้าออนไลน์ 
ให้วิทยากรแกนนําระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล  ซ่ึงได้กล่าวไว้ในแผนงานบูรณาการข้างต้นแล้ว 
   (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ได้ดําเนินการ 1) ขยายชุมชนต้นแบบไทยนิยมยั่งยืน และจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
2) จัดห้องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาดต้นแบบ ระดับจังหวัด 77 แห่ง ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้ กับผู้รับบริการ จํานวน 1,628,676 คน 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดประกวดแข่งขัน
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 4) ส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับผู้ใหญ่ 
บนพ้ืนท่ีสูงในอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้ผ่านการประเมิน 
ด้านการฟัง จํานวน 886 คน และมีผู้ผ่านการประเมินด้านการพูด จํานวน 521 คน 5)  สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา  6) ส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน 7) จัดการศึกษาต่อเนื่อง  
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8) จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 9) จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ 
10) สนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดารและพ้ืนท่ีห่างไกล และ  
11) ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ซ่ึงได้กล่าวไว้ในแผนงานพ้ืนฐาน และแผนงาน
บูรณาการข้างต้นแล้ว 
  (5) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ได้ดําเนินการอบรมความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับผู้นําชุมชน ซ่ึงได้กล่าวไว้ใน
แผนงานบูรณาการข้างต้นแล้ว 
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ได้ดําเนินการ                      
1) ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการประสานความร่วมมือด้านแผนงาน 2) ประชุมจัดการ
ระบบฐานข้อมูล กศน.ตําบล (DMIS61) โดยได้ระบบฐานข้อมูล จํานวน 1 ระบบ และคู่มือการใช้งาน จํานวน 
350 เล่ม 3) พัฒนาบุคลากรด้าน ICT เก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51) จํานวน 156 คน 
และอบรมการเขียนโปรแกรมเว็บพลวัตและเทคนิคการเชื่อมต่อฐานข้อมูล จํานวน 20 คน 

2.3 ผลการดําเนินงานตามภารกิจต่อเนื่อง 
          สํานักงาน กศน. ได้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามอํานาจหน้าท่ี 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น 
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนท่ีพิเศษและ 
ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีได้กําหนดไว้ 
 

สํานักงาน กศน.   
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1. นโยบายรัฐบาล 
  นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 จํานวน 11 ด้าน ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม  
9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

โดยมีนโยบายสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับสํานักงาน กศน. ดังนี้ 
 นโยบายท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามประเพณีการปกครองของไทย จึงถือเป็นหน้าท่ีสําคัญยิ่งยวดของรัฐบาลในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ 
ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ 
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการ 
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริง 
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลาย          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจน 

นโยบายรัฐบาล (ด้านการศึกษา) 
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เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ 
ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 
  นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
   (2.2) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น 
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็น 
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซํ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ิน 
หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
 นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   (4.1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษา 
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม  
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา 
กําลังคนให้เป็นท่ีต้องการตามความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   (4.2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ 
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน 
ให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   (4.3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
ท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวข้ึน 
   (4.4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
   (4.6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียน 
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การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   (10.1) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ท้ังในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีซํ้าซ้อนหรือลดหลั่นกัน  
หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลัง
และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง  
และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการ
ของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้
ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามท่ีกฎหมาย 
เอ้ือให้สามารถดําเนินการได้ 
   (10.5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก 
ในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ 
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ  
ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซํ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
      

2. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

2.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิ ธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด  
และมอบเป็นนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
   (1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีใจความสําคัญว่า  
1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง 2) การศึกษา
ต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character 
Education)”  
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   (2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา   
     (2.1) นักเรียน  
        - “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ําใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนท่ีเรียนล้าหลัง 
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ลําดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของชั้น 
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิถุนายน 2555)  
        - “ครูไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทําเช่นกัน” (6 มิถุนายน 2555)  
        - “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้ และประสบการณ์แก่กัน” (5 กรกฎาคม 
2555)  
        - “ทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 กรกฎาคม  
2555) 
     (2.2) ครู  
        - “เรื่องครู มีความสําคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ ง คือ การขาดครูเพราะ 
จํานวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมท่ีจะสอนเด็ก 
ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสมและ 
ปลูกจิตสํานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ 
ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูท่ีแท้จริง  
คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องท่ีเพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิด 
ของตน ไม่คิดย้ายไป ย้ายมา” (11 มิถุนายน 2555)  
        - “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” 
(6 มิถุนายน 2555)       
        - “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตําราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ตําแหน่งและเงินเดือนสูงข้ึน แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูท่ี มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไร 
ตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ
หากคนใดสอนดี ซ่ึงส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 กรกฎาคม 2555)  
        - “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการ 
รู้ ท้ังหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”  
(5 กรกฎาคม 2555)  
 
 



            

 

  9  

 
                                               รายงานผลการดําเนินงาน สาํนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

 

 

 2.2 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
   กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะดําเนินการ 
6 ด้าน คือ 
   (1) ความม่ันคง  
   (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
   (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 2.3 จุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
   (1) ดําเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
   (2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
   (3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการสอดคล้อง 
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   (4) ดําเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดําเนินการเป็นรูปธรรม 
 2.4 จุดเน้นสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนนิงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
   นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้น 
เชิงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ               
6 ด้าน เป็นหลักในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสํานักงาน กศน. ดังนี้ 
   (1) ด้านความม่ันคง 
    แนวทางหลัก :  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
     เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยใช้
รูปแบบ Active Learning 
   (2) ด้านการผลิต พัฒนากําลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคน และงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
     (2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา 
       (2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English Vocational ซ่ึงเป็น Application ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียน อาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
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  (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    แนวทางหลัก 
     (3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       1) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
       1.1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี ซ่ึ งโมเดลการสร้างความดี มีหลายทาง ท้ั งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน 
วิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี 
       1.2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซ่ือสัตย์” 
      2) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
       2.1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
       2.3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด 
       2.4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับ 
ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
   (4)  ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
    แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    (4.2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
   (5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
    การสร้างจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    (6.1) เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560 
         (6.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
               7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
    (6.5) การขับเคล่ือนนโยบายระดับพ้ืนท่ี 
         ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน
นโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  2.5  การขับเคล่ือน กํากับและการติดตามการนําจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัติ 
   (1)  ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเน้น 
เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
6 ด้าน 

 (2)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและกําหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

  (2.1) จัดต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนําจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินงานตามนโยบาย 

  (2.2) ติดตามการนําจุดเน้นเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตาม                      
รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซ่ึงการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ 

  (2.3) จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีเป็นจุดเน้นท่ีต้องเร่งรัด 
ให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 
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สาร 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เน่ืองในโอกาส “วันท่ีระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2561 
วันท่ี 8 กันยายน 2561 

………………..……………………… 
  

  ปัจจุบันโลกเราเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีความเจริญด้วยนวัตกรรมทางปัญญา 
เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความรู้เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับคนในยุคศตวรรษท่ี 21 ประเทศต่าง ๆ  
จึงมุ่งพัฒนาสร้างสรรค์สังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขันกันด้วยปัญญา 
 

  รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาของชาติท้ังระบบ ท้ังหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน พร้อมท้ังได้ให้ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ด้วยการสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง โดยการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ  
และทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตท่ีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้หนังสือ จึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการเติมเต็มความรู้ต่าง ๆ ให้พวกเขาได้มีอาหาร
สมองเป็นอาวุธทางปัญญาในการดําเนินชีวิต มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และทักษะด้านการประกอบอาชีพ 
เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต 
 

  เนื่องในโอกาส “วันท่ีระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2561 ผมขอให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับประชาชน
ทุกช่วงวัยเพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคม
อุดมปัญญา เป็นสังคมท่ีไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง เพ่ือจะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป 
 
 

       พลเอก  
        (ประยุทธ์   จันทร์โอชา) 
             นายกรัฐมนตรี 
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สารผู้อํานวยการใหญ่ยูเนสโก 

เน่ืองในโอกาส “วันท่ีระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 
วันท่ี 8 กันยายน 2561 
………………..……………………… 

 
เฟรเดอริค ดักลาส (Frederick Douglass) ทาสชาวแอฟริกัน - อเมริกัน ผู้เป็นอิสระจาก

อิทธิพลอันเลวร้าย นักต่อสู้การเลิกทาส และนักประพันธ์ ได้เขียนข้อความตอนหนึ่งไว้ในศตวรรษท่ี 19  
ว่า “ทันทีท่ีคุณเรียนรู้ท่ีจะอ่าน คุณก็จะเป็นอิสระตราบนิรันดร์” นี่คือการเรียกร้องการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
จากการเป็นทาสโดยการอ่าน และตามขอบข่ายสากลท่ัวไป นั่นคือการให้ความสําคัญกับทักษะพ้ืนฐาน อันได้แก่  
การรู้หนังสือและการคิดคํานวณเป็น 

 

การรู้หนังสือคือก้าวแรกสู่ความเป็นอิสระ มุ่งสู่การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อจํากัด 
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม ท่ีจะลดความยากจน 
ความไม่เท่าเทียม สร้างความม่ังค่ัง และช่วยขจัดปัญหาทางโภชนาการ และสาธารณสุขให้หมดไป 

 

นับต้ังแต่ช่วงชีวิตของเฟรเดอริค ดักลาส โดยเฉพาะในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมานี้ 
มีความก้าวหน้าเกิดข้ึนมากมายในทุกภูมิภาคของโลก มีบุรุษและสตรีหลายล้านคนท่ีหลุดพ้นจากความไม่รู้ 
และภาวะพ่ึงพิง โดยมีการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางในเรื่องการรู้หนังสือและความเป็นประชาธิปไตย 
ในการเข้าถึงการศึกษา อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของโลกท่ีทุกคนพึงมีความรู้พ้ืนฐาน ยังคงเป็นอุดมคติเช่นเคย 
ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมากกว่า 260 ล้านคนท่ัวโลกท่ีไม่ได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียน เด็กและเยาวชน 6 คน
จาก 10 คน หรือประมาณ 617 ล้านคน ไม่ได้รับทักษะข้ันตํ่าในเรื่องการรู้หนังสือและการคิดคํานวณ 
ประชาชนวัยหนุ่มสาวและผู้ใหญ่จํานวน 750 ล้านคน ยังคงไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และ 2 ใน 3  
ของจํานวนดังกล่าวเป็นสตรี จุดอ่อนท่ีทําให้เกิดความอ่อนแอเหล่านี้ ย่อมนําไปสู่การแยกตัวออกจากสังคม 
และทําให้เกลียวแห่งความไม่เท่าเทียมทางสังคมและความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงดําเนินอยู่อย่างถาวร  
 

ความท้าทายใหม่ท่ีกําลังเกิดข้ึนต่อโลกใบนี้ คือ การทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพ่ือท่ีจะหาโอกาสในสังคม การท่ีจะได้งานทํา และตอบสนองต่อความท้าทาย 
ทางสั งคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม ทักษะการรู้หนั งสื อและการคิดคํานวณแบบเดิม ๆ จึ งไม่ เพียงพอ 
อีกต่อไปแล้ว ทักษะใหม่ ๆ ท่ีรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นเรื่องจําเป็นมากข้ึนเรื่อย ๆ 
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การเตรียมคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่เพ่ือการมีงานทําซ่ึงส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีทักษะดังกล่าว  
จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ดังนั้น การเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การได้ประโยชน์จากแนวทางการฝึกอบรม 
ในรูปแบบต่าง ๆ และการได้รับโอกาสท่ีมากข้ึนเพ่ือการเตรียมการดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจําเป็น 

 

แนวคิดหลักของวันท่ีระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือในปีนี้ คือ “การพัฒนาการรู้หนังสือและ
ทักษะต่าง ๆ” ท่ีมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาการศึกษา ยูเนสโกกําลังเร่งกําหนดนโยบายการรู้หนังสือ 
ตามแนวคิดใหม่และส่งเสริมการปฏิบัติทางการศึกษาเชิงนวัตกรรม อีกท้ังส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ 
ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากการทําความเข้าใจสาเหตุของการศึกษาท่ีครอบคลุมเท่านั้นจึงจะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของโลกได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ การศึกษาจะต้องปฏิรูปตัวเองทุกวัน 

ในโอกาสวันท่ีระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนี้ ดิฉันขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังปวง 
ในโลกของการศึกษาและอ่ืน ๆ เพราะเป็นสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับพวกเราทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้อุดมคติ
ของสังคมโลกด้านการรู้หนังสือมีความเป็นจริงมากข้ึนอย่างแท้จริง 

 
              ออเดรย์ อาซูเลย์ 

ผู้อํานวยการใหญ่ UNESCO 
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ทําเนียบผู้บริหาร 

 
 

 
 
                        
              

 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธืการ 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม  คชินทร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ทําเนียบผู้บริหาร 
          

 
 
 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายพีระ รัตนวิจิตร 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

นายประเสริฐ บุญเรือง 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ทําเนียบผู้บริหาร สํานักงาน กศน. 
 

 

นางสาวโสมอุษา  เล้ียงถนอม 
รองเลขาธิการ กศน. 

นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ์ 
รองเลขาธิการ กศน. 

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ 
รองเลขาธิการ กศน. 

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ 
เลขาธิการ กศน. 
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 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

   

นายพงษ์เทพ  วัฒนาวณิชย์วุฒิ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย 

 

นางตติยา ใจบุญ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 

 
 

นายปรีชา  ช่ืนชนกพิบูล 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านผลิตส่ือและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 

นายสราวุธ  กองสุทธิ์ใจ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 

 

นางสาวปาริชาติ  เย็นใจ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 

 

นายประยุทธ  หลักคํา 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
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ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

นางสุรีวัลย์  ล้ิมพิพัฒนกุล 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน 

 

นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 

นางญาณิศา  สุขอุดม 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 
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ผู้บริหารกลุ่มศูนยส์่วนกลาง 

 

นางตรีนุช  สุขสุเดช 
ผู้อํานวยการกลุ่มเลขาธิการกรม 

นางสร้อยทิพย์  อุจวาที 
ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 

นางสาวอภิรดี  กันเดช 
ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน 

 

นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ผู้บริหารกลุ่มศูนยส์่วนกลาง 

 

นางเบญจางค์  ถ่ินธานี 
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

นางเกณิกา  ซิกวาร์ทซอน 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 

 

นายวรวิทย์  สุระโคตร 
ผู้อํานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 

 

นางสาววราภรณ์  นันทสุคนธ์ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ผู้บริหารกลุ่มศูนยส์่วนกลาง 

 
 

นางทองพิน  ขันอาสา 
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

 

นางณัฐกฤตา  พ่ึงสุข 
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 

นายอาศิส  เชยกล่ิน 
ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา 

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

นายคมกฤช  จันทร์ขจร 

ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล 
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ผู้บริหารกลุ่มศูนยส์่วนกลาง 
 

 
 

นายปรีชา  ช่ืนชนกพิบูล 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

นางตติยา ใจบุญ 
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

นายสุชีพ  สุนทรศร 
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
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ปรัชญา 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปรัชญาคิดเป็น” 

 

วิสัยทัศน์  
 คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม 
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21  
 

พันธกิจ  
 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและ 
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ในรูปแบบต่าง ๆ  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยี ดิจิ ทัลมาใช้ให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล 
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและ 
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

เป้าประสงค์  
 1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
 2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมือง อันนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความม่ันคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
 3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพ่ือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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 5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
 6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ 
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
 7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 สํานักงาน กศน. ได้กําหนดนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา                  
ตามอัธยาศัย ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)                     
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบาย และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้
หน่ วยงาน/สถานศึกษานําไปใช้ เป็นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการดําเนินงานตามบทบาทหน้ าท่ี 
ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

 

นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 
   (1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด
และอุดมการณ์ รวมท้ังสังคมพหุวัฒนธรรม  
   (2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
อุดมการณ์ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ รวมท้ังการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 
   (1) เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนท่ีชายแดน 
       (1.1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี 
       (1.2) เร่งจัดทําแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยท่ีชัดเจนสําหรับหน่วยงานและ
สถานศึกษา รวมท้ังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการ
แผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
       (1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะในรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดม่ัน 
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 
       (1.4) สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   (2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยส่งเสริม 
การจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน สร้างงานและพัฒนาอาชีพท่ีเป็นไปตาม
บริบทและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 2.1 ขับเคล่ือน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างศักยภาพ 
ของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
    (1) พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน.  
เช่น Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
    (2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2 พัฒนากําลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ท่ีมีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล  
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
    (1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ สําหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
รวมท้ังการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
      (2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน เก่ียวกับการทําธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
    (3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

      3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
   (1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมท้ังเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
    (2 ) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้สํ าหรับประชาชนในการเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
    (3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
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    (4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพ้ืนท่ี
และความต้องการของชุมชน รวมท้ังการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้างช่องทางการจําหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต ความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชนและผู้บริโภค 
 3.3  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สําหรับผู้เรียน
และประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  
เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
 3.4  เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนท่ี เพ่ือพัฒนาให้ประชาชน 
มีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 
และทันเหตุการณ์ รวมท้ังนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
            3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ทําได้ ขายเป็น” 
    (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของตลาด 
รวมท้ังสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
    (2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การทําช่องทางเผยแพร่และ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร 
 3.6  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 
    (1) พัฒนาบุคลากรและแกนนําเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตร
ธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
    (2) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับตําบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน  
    (3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อําเภอ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
 3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมท้ัง
มาตรฐานของการวัดและประเมินผล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้สังคมเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สํานักงาน กศน. 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 4.1  ส่งเสริมการนําระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  
 4.2  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้  
เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ 
ของประชาชนผู้รับบริการ 
 4.3 เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
    (1) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถอ่าน
ออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
พ้ืนท่ีห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ  
ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันได้ 
    (2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่าง  ๆ
รวมท้ังทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
 4.4 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจําการ รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืน ๆ 
เช่น คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถนําความรู้ 
ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ตําบล สู่ “กศน.ตําบล 4G” 
    (1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ :  
Good Teachers ให้ เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ กับผู้ รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ  
มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีดี 
รวมท้ังเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
    (2) พัฒนา กศน.ตําบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : 
Good Places Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูล
สาธารณะท่ีง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสําหรับผู้รับบริการ 
    (3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน. ตําบล : Good Activities ให้มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
   (4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมี
คุณภาพ 
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 4.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีมีแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5.1 ส่งเสริมให้ มีการให้ความรู้ กับประชาชนเก่ียวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
 5.2 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เก่ียวกับการคัดแยก การแปรรูป และการกําจัดขยะ รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมชน 
 5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังลดการใช้
ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล 
ของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
 6.2 ส่งเสริมการใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบ           
การลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 
 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ท้ังระบบ 
การจัดทําแผนปฏิบัติการ และระบบการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี รวมท้ังระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตําแหน่งให้ตรง 
กับสายงานหรือความชํานาญ 
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ภารกิจต่อเน่ือง 
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    (1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยดําเนินการ 
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซ้ือหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน
การสอนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
    (2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาดและ 
ขาดโอกาสทางการศึกษา ท้ังระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
    (3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ท่ีมีความโปร่งใส ยุ ติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีคุณภาพท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเก่ียวกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา และการจัดต้ังชมรม/ชุมนุม พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ 
นอกหลักสูตรมาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
    (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นระบบ
เดียวกันท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    (2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการส่งเสริม 
การรู้หนังสือท่ีสอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
    (3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายท่ีร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริม
การรู้หนังสือในพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการจําเป็นเป็นพิเศษ 
    (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ 
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตของประชาชน 
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 1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
    (1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง 
หรือการบริการ ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจน 
สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมท้ังให้มี 
การกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    (2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดํารงชีวิต
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง 
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมท่ีมีเนื้อหาสําคัญต่าง ๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด 
เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการศึกษารูปแบบ           
ต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ  
    (3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม 
จิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน 
แต่ละพ้ืนท่ี โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ 
การสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้ํา การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
    (4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง และ 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
 1.3 การศึกษาตามอัธยาศัย 
    (1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตําบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
    (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถ 
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    (3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทย  
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
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ท่ีหลากหลายให้บริการกับประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง สมํ่าเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อม 
ในด้านสื่ออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
    (4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอด
ชีวิตของประชาชน และเป็นแหล่งท่องเท่ียวประจําท้องถ่ิน โดยจัดทําและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรม
การศึกษาท่ีเน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ สอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการท่ีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน 
และประเทศ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะท่ีจําเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ 
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังหลักสูตรท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
สภาพบริบทของพ้ืนท่ี และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือแบบเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ัวไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย ด้วยระบบห้องเรียนและ                
การควบคุมการสอบออนไลน์ 
 2.4  พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร  
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ ได้มาตรฐาน โดยการนํ าแบบทดสอบกลางและระบบการสอบอิ เล็ กทรอนิ กส์  
(e- Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้        
การวัดและประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้มีการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท
อย่างต่อเนื่อง 
 2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมิน



            

 

  37  

 
                                               รายงานผลการดําเนินงาน สาํนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

 

 

ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สําหรับสถานศึกษาท่ียัง 
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
ท่ีกําหนด 

3. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนอง
ต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือกระจายโอกาส 
ทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 
 3.2 พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริม 
ให้ครู กศน. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)  
 3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกท่ี ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และเพ่ิมช่องทาง 
ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ท้ังระบบ Ku - Band, C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมท่ีจะรองรับ 
การพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 
 3.4 พัฒนาระบบการให้บริการส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางท้ังทางอินเทอร์เน็ต 
และรูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 
 3.5  สํารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนําผล 
มาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

4. ด้านโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเน่ืองจากราชวงศ์  
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการ 
อันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ์ 
 4.2 จัดทําฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ท่ีสนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ์ ท่ีสามารถนําไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล
และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนท่ีสูง  
ถ่ินทุรกันดาร และพ้ืนท่ีชายขอบ 

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่บริเวณชายแดน 
 5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีตอบสนองปัญหา 
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 
    (2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
    (3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร 
และนักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างท่ัวถึง 
 5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
    (1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    (2) จัดทําหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี โดยเน้นสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาด  
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนท่ี 
 5.3   จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 
 (1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต 
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนวชายแดน ด้วยวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 (2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพ่ือ                 
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนํา
ด้านอาชีพ ท่ีเน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตาม                
แนวชายแดน 

6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 6.1 การพัฒนาบุคลากร  
 (1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและ
ระหว่างการดํารงตําแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการ 
การดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัด
พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
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   (2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะท่ีจําเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 
   (3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงข้ึน เพ่ือการบริหารจัดการ กศน.ตําบล/แขวง 
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
   (4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบ้ืองต้น 
   (5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
   (6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วม 
ในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถทําหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือข่าย 
ท้ังในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานร่วมกันในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 6.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 
   (1) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์  
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
   (2) บริหารอัตรากําลังท่ีมีอยู่ ท้ังในส่วนท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   (3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือนํามาใช้ 
ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมสําหรับดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับประชาชน 
 6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ 
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร  
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
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   (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
และเชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และชุมชนพร้อมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 
   (5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริม 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6.4 การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
   (1) สร้างกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายท้ังระบบ  
   (2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม 
และรายงานผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือการกํากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
   (4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี  
ของสํานักงาน กศน. ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
   (5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
ต้ังแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูลและการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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ส่วนท่ี 1 
ผลการดําเนินงานจําแนกตามแผนงาน  

 

 สํานักงาน กศน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามแผนงาน 
� แผนงานพ้ืนฐาน   
  1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   1.1  ผลผลิตท่ี 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
                         (1) จัดการศึกษานอกระบบ  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                              กิจกรรมท่ี  1  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
                                มีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนท่ี 2/2560 และภาคเรียนท่ี 1/2561 ดังนี้  

�  ปีการศึกษา 2/2560  มีผู้ลงทะเบียน จํานวนท้ังสิ้น 1,065,837 คน ดังนี้  

• ระดับปฐมวัย จํานวน  489 คน 

• ระดับประถมศึกษา จํานวน 75,252 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 408,504 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 568,355 คน 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 13,237 คน 
และมีผู้จบการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 116,945 คน ดังนี้ 

• ระดับประถมศึกษา จํานวน 5,218 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 43,502 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 67,109 คน 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 1,116 คน 

� ปีการศึกษา 1/2561 มีผู้ลงทะเบียน จํานวนท้ังสิ้น 1,034,428 คน ดังนี้  

• ระดับปฐมวัย จํานวน  764 คน 

• ระดับประถมศึกษา จํานวน 74,753 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 395,915 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 552,748 คน 



            

 

  43  

 
                                               รายงานผลการดําเนินงาน สาํนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

 

 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 10,248 คน   
และมีผู้จบการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 107,909 คน ดังนี้ 

• ระดับประถมศึกษา จํานวน 4,983 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 41,150 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 61,569 คน 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 207 คน 
          กิจกรรมท่ี  2  การส่งเสริมการรู้หนังสือ   

                             มีผู้ลงทะเบียนท่ีได้รับการส่งเสริมการรู้หนังสือ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 จํานวนท้ังสิ้น 68,019 คน 

          กิจกรรมท่ี  3  การศึกษาต่อเนื่อง   
                              มีผู้เรียนท่ีผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จํานวนท้ังสิ้น 1,924,248 คน  
โดยจําแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
      1)  การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  จํานวน  849,914  คน            
     2)  การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  จํานวน  503,008  คน  
     3)  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  จํานวน 571,326  คน  

 

                         (2) โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารเพ่ือสนองงาน 
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
       ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระราชดําริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ในพ้ืนท่ี 
ท่ีอยู่ตามบริเวณชายแดน ห่างไกลการคมนาคม พ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนหรือขาดโอกาส ท้ังในระบบและนอกระบบ  
ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข มีศักยภาพ และชุมชน 
เข้มแข็ง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารเพ่ือสนองงานตามพระราชดําริ สํานักงาน 
กศน. ได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่เด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดาร ประชาชนชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอแกน ในพ้ืนท่ีทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด 13 อําเภอ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
(3 อําเภอ) จังหวัดตาก (5 อําเภอ) จังหวัดน่าน (2 อําเภอ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2 อําเภอ) และจังหวัดพังงา  
(1 อําเภอ) ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ท้ังด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้อยู่ดี กินดี 
         ผลการดําเนินงาน 
 1) สนับสนุนงบประมาณให้กับครู ศศช. เป็นค่าจ้างครู ศศช. จํานวน 92 คน 
ทุนการศึกษาครู ศศช. จํานวน 45 คน ค่าพาหนะสําหรับครู ศศช. จํานวน 618 คน และค่าบริหารจัดการ
โครงการ ค่าสื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา จํานวน 281 แห่ง 
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 2) จัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 15 - 16 
พฤษภาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนท้ังสิ้น 250 คน  

3) ครูท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสูง 14 จังหวัด จํานวน 1,500 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ประสบการณ์ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  

4) เด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอแกน ท่ีอาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 
ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 
8,034 คน ทําให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ 

5) สนับสนุนปัจจัยและทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ 
ชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอแกน ในพ้ืนท่ีทรงงาน 5 จังหวัด  

6) ประชาชน เด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอแกน ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีทรงงาน  
5 จังหวัด ได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะชีวิต ให้อยู่ดีกินดี 
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    (3) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ 
              ด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชประสงค์ให้เด็กด้อยโอกาสในถ่ิน
ทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูงของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ และเป็น
ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน เป็นพลเมืองดี เป็นทุนให้เปล่าไม่มีเง่ือนไขผูกมัด โดยมีสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
เป็นผู้บริหารจัดการโครงการและจัดสรรทุนการศึกษาให้กับสํานักงาน กศน. จังหวัด 8 จังหวัดท่ีเป็นเป้าหมาย
ให้กับอําเภอ รวมท้ังสิ้น 58 อําเภอ จํานวนท้ังสิ้น 6,385 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ และแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในระดับหมู่บ้าน ระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด และพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของเด็กในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือตามคุณสมบัติและเง่ือนไข ให้แก่
ผู้รับทุน  
      ผลการดําเนินงาน 
          จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ ใน 8 จังหวัด จํานวนท้ังสิ้น 
6,385 ทุน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2,230 ทุน จังหวัดลําพูน จํานวน 165 ทุน จังหวัดลําปาง จํานวน 35 ทุน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 975 ทุน จังหวัดเชียงราย จํานวน 1,100 ทุน จังหวัดพะเยา จํานวน 70 ทุน จังหวัดน่าน 
จํานวน 305 ทุน และจังหวัดตาก จํานวน 2,422 ทุน 
 

                        (4) โครงการสนับสนุนเส้ือผ้าและอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีอาศัย 
อยู่ในถ่ินทุรกันดาร 
  สืบเนื่องจากสภาพของชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลหรือถ่ินทุรกันดาร การคมนาคมไม่สามารถ
เข้าถึง เช่น พ้ืนท่ีสูง เขตรอยต่อชายแดน และชุมชนบนเกาะแก่งห่างไกล มีเด็กวัยเรียนในชุมชนท่ีขาดโอกาส 
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน ทําให้ส่งผลกระทบต่อสังคม ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดําริให้สํานักงาน กศน. เข้าไปจัดการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนท่ีไม่ได้รับการศึกษาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีทุรกันดารและห่างไกล โดยการจัดหาเสื้อผ้า 
ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กเหล่านั้น เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนท่ีไม่ได้รับการศึกษาและ
อาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดารให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน  
  ผลการดําเนินงาน 
  สํานักงาน กศน. ได้สนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กวัยเรียนท่ีไม่ได้
รับการศึกษาท่ีอาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดารและพ้ืนท่ีห่างไกล จํานวน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ลําปาง แพร่ พะเยา ราชบุรี กาญจนบุรี ลําพูน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และพังงา 
ดังนี้ 
   1) เด็กท่ีอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ อายุไม่เกิน 15 ปี และ/หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา สําหรับ 
เด็กวัยเรียนท่ีไม่ได้รับการศึกษา จํานวน 12,726 คน 
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   2) เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบในการให้บริการ
การศึกษาของสํานักงาน กศน. ได้รับเครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน 
                        (5) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตร
ธรรมชาติ การพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ เป็นความร่วมมือกันของสํานักงาน กศน. MOA 
International Association มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ MOA และมูลนิธิเอ็มโอเอ
ไทย ทางวิชาการด้านเกษตรธรรมชาติ และวิถีสุขภาพแบบองค์รวมในการพัฒนา และขยายผลความรู้เรื่องเกษตร
ธรรมชาติให้กับสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยมีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติภายในประเทศ 
และ MOA International Association รับผิดชอบการพัฒนาเกษตรธรรมชาติระดับสูงในประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือให้
บุคลากรมีองค์ความรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และขยายผล 
การดําเนินงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในพ้ืนท่ีปกติ พ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ และพ้ืนท่ีชายแดนครอบคลุม 
ท่ัวประเทศ  
           ผลการดําเนินงาน 
                     มีการจัดกิจกรรมท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้กับบุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพฯ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ รวมท้ังสิ้น 274 คน โดยการพัฒนา
ความรู้ด้านวิชาการ การอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวิจัยเกษตรธรรมชาติ ทําให้บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติในพ้ืนท่ีมาเผยแพร่และ
ขยายผลในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ปรับแนวคิดวิถีเกษตรเคมีสู่วิถีเกษตรธรรมชาติ ภายใต้การน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติท่ียั่งยืน ดังนี้ 
          การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ รวมท้ังส้ิน 252 คน  
                   1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทางการเกษตร และทักษะ
การเผยแพร่ความรู้อย่างมืออาชีพ 4 ระยะ จํานวนท้ังสิ้น 38 คน 
                  2) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ ในหลักสูตรนักส่งเสริมเกษตร
ธรรมชาติ และหลักสูตรวิทยากรแกนนําเกษตรธรรมชาติ จํานวนท้ังสิ้น 60 คน 
                   3) ประชุมเตรียมความพร้อม และสรุปผลเก่ียวกับการประเมินคัดเลือกบุคคล 
เข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 92 คน  
                  4) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน 
กศน. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA International Association จํานวนท้ังสิ้น 62 คน 
               การพัฒนาบุคลากร ณ ประเทศญ่ีปุ่น รวมท้ังส้ิน 22 คน 
                1) จัดอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง ณ ประเทศญ่ีปุ่น ให้กับผู้บริหาร จํานวน 5 คน 
และผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 8 คน รวมท้ังสิ้น 13 คน  
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               2) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเกษตรธรรมชาติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จํานวน 4 คน 
               3) มีการเยี่ยมเยือนและประสานงานด้านนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ 
และนักวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 5 คน   

 

                        (6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน 
           ฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายและกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม การแก้ไข
ปัญหา จึงต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันหลายหน่วยงาน โดยสํานักงาน กศน. ได้ดําเนินโครงการ         
ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนด้วยกระบวนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายรู้หนังสือ สามารถสื่อสาร 
ด้วยภาษาไทยในชีวิตประจําวัน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายได้จากอาชีพทดแทนท่ีม่ันคง เหมาะสมตามบริบท
สภาพสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถดํารงชีพ ลด ละ และเลิกการปลูกฝิ่นในพ้ืนท่ีได้ 
          ผลการดําเนินงาน 
          มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี 126 บ้าน ในพ้ืนท่ี 7 อําเภอใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก จํานวนท้ังสิ้น 
16,884 คน ดังนี้ 
         1) การส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับประชาชน จํานวน 1,764 คน  
          2) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชน จํานวน 15,120 คน 
ทําให้ประชาชนสามารถพูด อ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน พ่ึงพาตนเอง สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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      1.2 ผลผลิตท่ี 5 :  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
                         (1) จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
     การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดบริการแหล่งการเรียนรู้ 
ท่ีมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     ผลการดําเนินงาน 
        มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในหลายรูปแบบ ท้ังการให้บริการรายการ
วิทยุ เพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษา บริการสื่อเพ่ือการศึกษา บริการนิทรรศการ 
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา บริการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา บริการกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน โดยมีการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ จํานวนท้ังสิ้น 40,634,807 คน ดังนี้ 
     1) กิจกรรมด้านเทคโนโลยี ได้แก่ บริการวิทยุเพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
และบริการสื่อเพ่ือการศึกษา มีผู้รับบริการจํานวนท้ังสิ้น 13,096,986 คน 
     2) กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ํา และท้องฟ้าจําลอง มีผู้รับบริการ จํานวนท้ังสิ้น 5,504,793 คน 
     3) กิจกรรมด้านบริการส่งเสริมการอ่าน มีการจัดกิจกรรมและให้บริการในแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนทุกประเภท จํานวน 16,345,246 คน บ้านหนังสือชุมชน จํานวน 
4,059,106 คน และห้องสมุดสําหรับชาวตลาด จํานวน 1,628,676 คน มีผู้รับบริการจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 
22,033,028 คน ดังรายละเอียดในหน้าท่ี 122 
                        (2) โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) 
            การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ําทางการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนท่ีด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์  
เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีอยู่ใน
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และนอกระบบโรงเรียน ได้เรียนกับครูผู้สอนและวิทยากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโดยตรงและ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ให้สัมพันธ์กับการดํารงชีวิตได้ 
         ผลการดําเนินงาน  
            มีผู้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ จํานวนท้ังสิ้น 2,410,376 คน และมีผลการดําเนินงาน
กิจกรรม ดังนี้ 
                  1)  ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาออกอากาศทางสถานี ETV และสถานีโทรทัศน์
อ่ืน ๆ จํานวนท้ังสิ้น 666 รายการ ดังนี้ 

• รายการโทรทัศน์เพ่ือเสริมการศึกษาในระบบ จํานวน 246 รายการ ได้แก่ 
รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ รายการสารคดีแนะแนวและอาชีพ ฯลฯ 

• รายการโทรทัศน์เพ่ือเสริมการศึกษานอกระบบ จํานวน 51 รายการ ได้แก่ 
รายการภาษาไทย กศน. ม.ต้น ชุดเพลินพาภาษาไทย รายการภาษาอังกฤษ กศน. ม.ต้น ชุด English in Daily 
Life อังกฤษในชีวิตประจําวัน ฯลฯ 

• รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัย 
จํานวน 369 รายการ ได้แก่ รายการพลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิทัล รายการเรียนนอกรั้ว รายการ กศน. เพ่ือนเรียนรู้ 
รายการสายใย กศน. ฯลฯ 
           2) จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ จํานวน 11 ครั้ง  
เพ่ือประชาสัมพันธ์รายการและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) โดยมีนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

• ครั้งท่ี 1 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 400 คน 

• ครั้งท่ี 2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลําปาง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 500 คน 

• ครั้งท่ี 3 โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
500 คน   

• ครั้งท่ี 4 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
250 คน 

• ครั้งท่ี 5 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 300 คน 

• ครั้งท่ี 6 โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 570 คน 

• ครั้งท่ี 7 โรงเรียนเสนา (เสนาประสิทธิ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 350 คน 
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• ครั้งท่ี 8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 550 คน 

• ครั้งท่ี 9 โรงเรียนสิริวัณวรี 2 จังหวัดสงขลา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 200 คน 

• ครั้งท่ี 10 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลําภู มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 300 คน 

• ครั้งท่ี 11 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
350 คน 
           3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากรายการของ ETV ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ได้แก่ 
                   3.1) จัดพิมพ์เอกสารประกอบรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จํานวน 8,250 เล่ม 
                   3.2) จัดทํา e-Book  ประกอบการรับชมรายการพลเมืองยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล 
จํานวน 1 เล่ม 
                   3.3) จัดทํา e-Book ประกอบการรับชมรายการติวเข้ม PAT จีน ชุด Chinese 
Club by ครูพ่ีป๊อป จํานวน 1 เล่ม  
                   3.4) จัดทําสําเนารายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ในรูปแบบ DVD จํานวน 200 ชุด  
รวมท้ังสิ้น 12,800 แผ่น 
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         (3) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
         การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาของเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน  
และการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างประชาชนคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียนได้อย่างสมศักด์ิศรี
ความเป็นไทย โดยสํานักงาน กศน. ได้ดําเนินการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการ
วิทยุเพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา และสื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน  
           ผลการดําเนินงาน 
         1) ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษและ 
ภาษาอาเซียน จํานวน 160 รายการ เช่น รายการเวียดนามถามศัพท์ จํานวน 26 รายการ รายการภาษาอังกฤษ 
English Awesome จํานวน 26 รายการ ฯลฯ 
         2) จัดและผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษและ 
ภาษาอาเซียน จํานวน 1,276 รายการ ใน 2 ประเภทรายการ ดังนี้ 
             2.1) ประเภทรายการสอนภาษา เช่น รายการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 104 
รายการ รายการสอนภาษาเขมร จํานวน 52 รายการ รายการสอนภาษาพม่า จํานวน 52 รายการ รายการ
สอนภาษาอินโดนีเซีย จํานวน 52 รายการ ฯลฯ 
             2.2) ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตของชนในชาติอาเซียน รวมท้ังข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ของอาเซียน เช่น รายการ
หลากรสหลายวัฒนธรรม จํานวน 52 รายการ รายการโลกกว้างทางการศึกษาอาเซียน จํานวน 52 รายการ 
รายการแหล่งเรียนรู้อาเซียน จํานวน 209 รายการ ฯลฯ 
          3) ผลิตสื่อการศึกษาอาเซียนสําหรับคนพิการ เช่น หนังสือเสียงเก่ียวกับอาเซียน  
จํานวน 100 รายการ หนังสืออักษรเบรลล์เก่ียวกับอาเซียน จํานวน 1,733 หน้าเบรลล์ ฯลฯ  
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          4) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ท่ีทันสมัย  
                        (4)  กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตําบล 
   กศน.ตําบล/แขวง เป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษา 
ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของตนเอง  
   ผลการดําเนินงาน 
                              กศน.ตําบล/แขวง ท่ัวประเทศ จํานวน 7,424 แห่ง เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน  
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี โดยได้รับการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้บริการ
ส่งเสริมการอ่านแก่กลุ่มเป้าหมาย และ กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 755 แห่ง ได้รับการสนับสนุนหนังสือ สื่อ  
เพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน             
ให้ได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับชุมชน/ตําบล  
                       (5) กิจกรรมสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับ
หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการการศึกษา กิจกรรม      
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ตลอดจนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน   
 ผลการดําเนินงาน 
                             กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 3,198 แห่ง ได้รับบริการสื่อ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทําให้นักศึกษาและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 40,634,807 คน 
สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการรับชมรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา และสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
      

  2. แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 
   2.1  โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                          (1) ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 
                               สํานักงาน กศน. ได้รับอนุญาตจากนิคมสหกรณ์บาเจาะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ให้ใช้พ้ืนท่ีในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ หมู่ 10 ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จํานวน 56 ไร่  
3 งาน จัดต้ัง “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส” เพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
ของประชาชนในเขตภาคใต้ตอนล่าง และประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมท้ังดาราศาสตร์และอวกาศ โดยได้ส่งมอบงานการก่อสร้างอาคารดาราศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 
11 สิงหาคม 2561 
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                           (2) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
                แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กําหนดให้ทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องดําเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ท้ังการลดความรุนแรงในพ้ืนท่ี ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีใกล้ชิดกับพ้ืนท่ีมากท่ีสุด จึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างมาก 
      ผลการดําเนินงาน 
                มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 2 หลักสูตร ให้กับ
ครู กศน. จํานวนท้ังสิ้น 1,789 คน ทําให้ครู กศน. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
      1) หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วยทัศนคติเชิงบวก จํานวน 5 รุ่น  
มีครู กศน. เข้ารับการอบรม จํานวน 282 คน  
      2) หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีครู กศน. เข้ารับการอบรม จํานวน 
1,507 คน 
 

 

                          (3)  โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
               กลุ่มสํานักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ “กลุ่มชายแดนใต้” ประกอบด้วย จังหวัด
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  โดยมี สํานักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี เป็นประธานกลุ่ม ได้ดําเนิน
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือประชุมร่วมกับผู้บริหารและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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      ผลการดําเนินงาน 
               กลุ่มสํานักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี            
จัดประชุมผู้บริหาร และบุคลากรเก่ียวกับนโยบายและการวางแผนงานโครงการ แนวทางการขับเคลื่อน           
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใน 5 จังหวัด และสถานศึกษา         
ข้ึนตรง ดังนี้ 
              1) ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน และสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จํานวน 12 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น 100 คน 
               2) นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ จํานวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการนิเทศ 
ติดตามฯ จํานวนท้ังสิ้น 200 คน 
               3) สรุปผลการประเมิน จํานวน 2 ครั้ง และจัดพิมพ์สรุปผลการประเมินโครงการ 
จํานวน 500 เล่ม  
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แผนงานบูรณาการ 
    มีผลการดําเนินงานโครงการ แยกตามแผนบูรณาการ จํานวน 5 แผนงาน ดังนี้ 

  1. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
   1.1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                          (1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
                การเรียนรู้ เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี พัฒนากําลังคนให้เป็นท่ีต้องการ เหมาะสม
กับพ้ืนท่ีท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ รวมท้ังนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางสังคมและการเร่งสร้างโอกาสอาชีพ และการมีรายได้ท่ีม่ันคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน สํานักงาน กศน.             
ได้ดําเนินการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในรูปแบบกลุ่มสนใจ หรือรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ในวิชาต่าง ๆ เช่น 
ช่างพ้ืนฐาน อาทิ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ฯลฯ และการจัดฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ท่ีต้องการต่อยอดอาชีพเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีสถานศึกษา และ 
กศน.ตําบล/แขวง เป็นฐานในการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีบริการ  
                              ผลการดําเนินงาน  
                     มีการจัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวนท้ังสิ้น 849,914 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสนใจ - 
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง จํานวน 515,410 คน กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงข้ึนไป จํานวน 255,988 คน และหนึ่งอําเภอ
หนึ่งอาชีพ จํานวน 78,516 คน ทําให้ประชาชนสามารถนําความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและครอบครัว จํานวน 
536,480 คน สร้างอาชีพใหม่ จํานวน 56,310 คน ต่อยอดอาชีพเดิม จํานวน 104,578 คน และทําเป็นอาชีพเสริม 
จํานวน 152,546 คน ทําให้เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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                         (2) โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
                    ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทย ต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น การขาดความรู้
ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด การขาดแคลนน้ํา ปัญหาอุทกภัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหา 
การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ฯลฯ และส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขัน ความยากจน และความเหลื่อมล้ําของเกษตรไทย ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้เป็น 
“Smart Farmer” จะต้องนําความรู้ หลักวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย ทําน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากข้ึน  
ใช้พ้ืนท่ีให้น้อยลง ใช้น้ําให้น้อยลง แต่ผลผลิตมากข้ึน สํานักงาน กศน. ได้จัดโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer โดยพัฒนา กศน.ตําบล ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของตําบลเพ่ือขับเคลื่อนการสร้าง 
Smart Farmer ท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ิน/ชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนให้เหมาะสม
กับสภาพ บริบท และความต้องการของท้องถ่ิน/ชุมชน ผ่านวิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ รายการโทรทัศน์ 
Application แผ่น CD ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และการอบรมเกษตรกร 
Smart Famer ฯลฯ 
                   ผลการดําเนินงาน 
                 1) จัดทําแนวทางการดําเนินงานการจัดกิจกรรมอบรมประชาชนตามโครงการฯ
ให้กับสถานศึกษาใช้ในการอบรมขยายผลให้กับประชาชนในตําบล/แขวง  
                  2) จัดทํารายการโทรทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตร จํานวน 52 ตอน และจัดทําแผ่น CD 
เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จํานวน 14,848 ชุด เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ กศน.ตําบล/แขวง แห่งละ 2 ชุด
                   3) มีศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของตําบล เพ่ือขับเคลื่อนการสร้าง Smart farmer  
ท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ิน/ชุมชน 
          4) จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพ บริบท และความต้องการ
ของท้องถ่ิน/ชุมชน ให้แก่เกษตรกรใน กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 7,424 แห่ง รวมท้ังสิ้น 74,945 คน ทําให้
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานของ GMP GAP เกษตรอินทรีย์ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/
สังคม มีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการผลิต
สินค้าทางการเกษตรท่ีปลอดภัย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร พร้อมรับ           
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตร 
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                        (3)  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 
                   ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจําเป็นอย่างมากต่อการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษให้กับประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก และได้รับการพัฒนา 
ขีดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารได้ สํานักงาน กศน. ได้จัด
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยให้สถานศึกษาในสังกัด 
กศน. ท่ัวประเทศ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่ประชาชน 
เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  
            ผลการดําเนินงาน 
         สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ท่ัวประเทศ จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน จํานวนท้ังสิ้น 85,723 คน และประชาชนมีความรู้ พ้ืนฐาน 
ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
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   1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
            รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายรายหัว ค่าหนังสือเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 
กศน. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานท่ียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และ      
ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน  
             ผลการดําเนินงาน 
           สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ท่ัวประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการฯ เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าหนังสือ เพ่ือดําเนินการ      
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักศึกษา 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนท่ี 2/2560 จํานวนท้ังสิ้น 1,065,837 คน และภาคเรียนท่ี 1/2561 
จํานวนท้ังสิ้น 1,034,428 คน ทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และท่ัวถึง  
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   1.3  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                          (1) โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
                    การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน เพ่ือนําไปต่อยอดขยายผล
ให้กับครู บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ต้องพัฒนา 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทาง 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน โดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
Communicative Language Teaching (CLT) ให้มีการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาครูในรูปแบบบูรณาการ และใช้กระบวนการวิจัย 
ในการพัฒนาครูวิทยากรแกนนําผ่าน Boot Camp เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร    
                         ผลการดําเนินงาน 
           สํานักงาน กศน. ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการจัด
อบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ท่ีสอดคล้องกับลักษณะการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ครูและ
บุคลากร กศน. ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จํานวนท้ังสิ้น 109 คน ดังนี้   
              1) กําหนดกรอบการดําเนินงานในการจัดอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และจัดทําเกณฑ์การคัดเลือกครู กศน. โดยผู้ เข้าอบรมต้องมีความรู้พ้ืนฐานและทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ข้ึนไป 
              2) จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            
ท่ีสอดคล้องกับลักษณะการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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              3) คัดเลือกครู กศน. จากผลการประเมินตนเองด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อเสนอ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยวิทยากรจาก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              4) จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับครู กศน. และบุคลากร 
จํานวน 109 คน เพ่ือให้ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เสริมสร้างทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และนําความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 

   1.4 โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
                         (1) โครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
                              (1.1) พัฒนาอุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา (ETV)  

           ในปัจจุบัน รูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ 
การตัดต่อรายการโทรทัศน์ การทํากราฟิกรายการโทรทัศน์ 
ได้พัฒนารูปแบบการนําเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีจาก
ระบบแอนะล็อก (Analog) สู่ระบบดิจิทัล (Digital) ดังนั้น              
การพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) เพ่ือ
รองรับการเป็นศูนย์ ข่าวโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษา ในนาม
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
ท่ีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการจัดทําข่าวโทรทัศน์ 

เพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย สํานักงาน กศน. ได้สร้างสรรค์พัฒนา ผลิตและเผยแพร่รายการข่าวโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา โดยการพัฒนาอุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาข้ึน  

                 ผลการดําเนินงาน 
                     มีการพัฒนาอุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ให้รองรับ 
การเป็นศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาในนามกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 1 โครงข่าย ประกอบด้วย 1) กล้องโทรทัศน์แบบ HD 
Camcorder พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 12 ชุด  2) เครื่องเล่น
และบันทึกวิดีโอ แบบ Solid State พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 
2 ชุด 3) เครื่องติดต้ังกล้องมุมสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 2 ชุด  
4) เครื่องเลือกและสลับสัญญาณภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

จํ านวน 1 ชุ ด 5) กล้องโทรทัศน์ แบบ pan/Tilt HD Camera พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จํ านวน 1 ชุ ด  
6) เครื่องควบคุมการเพ่ิม - ลดแสงไฟ โคมไฟ และอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด 7) เครื่องส่ง/รับสัญญาณ
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วิดีโอไร้สาย Wireless Video จํานวน 2 ชุด 8) เครื่องส่ง/รับวิดีโอไร้สายแบบ SDI Cellular จํานวน 2 ชุด   
9) เครื่องแปลงสัญญาณ ส่ง/รับ Video Streaming จํานวน 2 ชุด 10) งานติดต้ังอุปกรณ์และปรับปรุง 
ห้อง Studio และห้องควบคุมการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ จํานวน 1 ห้อง ทําให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เป็นศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
ในการจัดทําข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย สามารถสร้างสรรค์พัฒนา ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาให้กับองค์กรหลัก หน่วยงาน สถานศึกษาภายในกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายได้อย่าง 
มีคุณภาพ รวดเร็ว และท่ัวถึง  
                              (1.2) พัฒนาบุคลากรด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
                   การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต พัฒนา เผยแพร่ และให้บริการเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและ              
การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการผลิต 
และการเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา และสามารถผลิตและพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ในระบบดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ  

      ผลการดําเนินงาน 
       มีการพัฒนาความรู้  และทักษะในการผลิตและพัฒนารายการโทรทัศน์ 

เพ่ือการศึกษาในระบบดิจิทัล จํานวน 4 หลักสูตร ให้กับบุคลากรในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน
ท้ังสิ้น 101 คน ดังนี้ 1) หลักสูตร Computer Art & Graphic Design  จํานวน 25 คน 2) หลักสูตร Edius pro 
จํานวน 25 คน 3) หลักสูตร Movie Special Effect จํานวน 26 คน และ 4) หลักสูตรการผลิตสกู๊ปรายการ
โทรทัศน์ จํานวน 25 คน ทําให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการผลิตและการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ 
เพ่ือการศึกษา สามารถผลิตและพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาในระบบดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ  

 

  2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 
   2.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
                         (1) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
                  ปั จจุ บั นสถานการณ์ ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย 
เป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซ่ึงทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญและถือปฏิบัติตามนโยบาย 
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ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตาม Roadmap 4 ข้ันตอน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาขยะเก่า ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
วางระเบียบมาตรการรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติ 
การส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย โดยจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนและสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการท่ียั่งยืน เน้นการสร้างจิตสํานึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ผลการดําเนินงาน 
         ครู กศน. ใน กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 7,424 แห่ง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ใน 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาขยะเก่า 2) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใหม่  
3) วางระเบียบมาตรการรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) การสร้างวินัยของคนในชาติ
และการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ โดยจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมาใช้ใหม่                    
การส่งเสริมการลดขยะในชุมชน เช่น การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ ให้กับผู้นํา
ชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 155,904 คน ทําให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชนท่ีถูกต้อง สามารถจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําขยะมูลฝอย 
ในชุมชนกลับมาใช้ใหม่ จํานวน 7,955 ตัน รวมท้ังมีการคัดเลือก กศน.ตําบล/แขวง ในจังหวัด ๆ  ละ 1 แห่ง เป็นตัวอย่าง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

 

  3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
   3.1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
                          (1) โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 
                        สํานักงาน กศน. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง 
มหาดไทย ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมาย 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) การผลิตเพ่ือสนับสนุนระบบ
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การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ให้กับอาสาสมัคร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
ของกระทรวงสาธารณสุข 2) การผลิตเพ่ือให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับประชาชนท่ีมีผู้สูงอายุในครอบครัว 
และ 3) การผลิตเพ่ือการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับประชากรวัยแรงงานท่ีไม่มีท่ีดินทํากินเป็นของตนเอง 
หรือผู้ท่ีมีความประสงค์จะประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในสถานประกอบการหรือในครัวเรือนท่ีมีฐานะ โดยมี
สถานศึกษาเป็นตัวกลางในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนท่ีกระจายอยู่ใน 
ทุกอําเภอของประเทศ และมีครู กศน.ตําบล/แขวง เป็นผู้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะของ 
การจัดวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือให้ประชากรวัยแรงงานได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เม่ือสําเร็จ
การศึกษาจะได้นําไปประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพได้  
         ผลการดําเนินงาน 
                    มีการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 2 หลักสูตร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวนท้ังสิ้น 5,504 คน ดังนี้ 1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง จํานวน 181 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม 
จํานวน 4,621 คน และ 2) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จํานวน 29 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม จํานวน 
883 คน  

 

     4.  แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
   4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
             รัฐบาลให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลไกหนึ่งใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 มีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ เป็นหน่วยขับเคลื่อนการทํางานตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21”  
           กลุ่มสํานักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
สตูล และสงขลา (อําเภอเทพา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย) ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวนท้ังสิ้น 7 โครงการ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                          (1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

                กลุ่มสํานักงาน กศน. จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี กศน.อําเภอ จํานวน 44 อําเภอ 
สถาบันศึกษาปอเนาะท่ีร่วมจัด กศน. จํานวน 383 แห่ง และกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นประชากร 
วัยแรงงาน ซ่ึงมีรายได้อยู่ตํ่ากว่าเกณฑ์รายได้เฉลี่ยเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาทักษะอาชีพในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพ่ือยกระดับคุณภาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      ผลการดําเนินงาน 
       มีการจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ
สํานักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา จํานวน 821 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพให้นักเรียนปอเนาะ จํานวน 9,829 คน จัดกิจกรรมเติมความรู้ให้กับผู้สอนรายวิชาเลือกอิสลามศึกษา  
รวม 2 วัน จํานวน 205 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน 396 แห่ง  
จัดมหกรรมนิทรรศการผลการดําเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 3,510 คน 
และจัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 40 คน  
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                           (2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 

                  โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดข้ึนจากพระราชหฤทัยห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการศึกษา 
ท่ีมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู้พ้ืนฐานท่ีจะศึกษาต่อ
สถาบันการศึกษาข้ันสูง โดยร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดต้ังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ หลักสูตรช่างซ่อมและบํารุงรักษารถยนต์ และ
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพของโรงเรียนพระดาบสเป็นต้นแบบ และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบท 
ทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพ่ือให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียน
ด้านอาชีพ มีคุณธรรมจิตสํานึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
       ผลการดําเนินงาน 
      มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นและพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นท่ี 8 จํานวน 80 คน และรุ่นท่ี 9 
จํานวน 60 คน รวมท้ังสิ้น 140 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ จัดศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกเรียนรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมพระดาบสเคลื่อนท่ีร่วมกับ 
กศน. ในการให้บริการประชาชน จํานวน 4 ครั้ง ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์การฝึกทักษะ
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และประชาชนได้รับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อาทิ เปลี่ยนถ่าย
น้ํามันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ   
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                           (3) โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการส่ือสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้ 
                 รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาคนและสังคมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยให้เร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
ในทุกระดับท่ีสอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี 
ท่ีมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา สํานักงาน กศน. ได้ส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาหลัก 
ในท้องถ่ิน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษามลายูถ่ิน ภาษามลายูกลาง ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ แก่ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างหลากหลาย เกิดแหล่งเรียนรู้ และ              
การส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง นําไปสู่ความสมานฉันท์และสันติสุข 
      ผลการดําเนินงาน 
      มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ภาษาต่าง ๆ ให้ กับกลุ่ มเป้ าหมาย รวมท้ังสิ้ น  
25,379 คน ดังนี้   
      1) การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ให้ กับผู้ ท่ี ไม่ใช้ภาษาไทยในชีวิต 
ประจําวัน จํานวน 7,068 คน  

    2) การส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษามลายูถ่ินเพ่ือการสื่อสารให้กับข้าราชการ 
เอกชน และบุคคล จํานวน 7,141 คน  
      3) การส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารให้กับบุคคลท่ีสนใจ จํานวน 
11,170  คน   
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                           (4) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ดังนั้น การสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังภายในและภายนอก ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน  
การเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ความรอบรู้ ท่ี เหมาะสม  
มีการดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบ จะทําให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
      ผลการดําเนินงาน  
       มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดค่ายแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีชาวใต้ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ พัฒนาเครือข่ายปราชญ์ผู้นําด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตําบล ด้านการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังสิ้น 1,156 คน ดังนี้ 
        1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีชาวใต้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5 ฐาน และจัดค่ายแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 879 คน  
        2) พัฒนาเครือข่ายปราชญ์ผู้นําด้านเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 117 คน 
        3) พัฒนาศักยภาพด้านการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ให้กับครู กศน.ตําบล จํานวน 160 คน  
        ทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต รวมท้ังมีแหล่งเรียนรู้ เครือข่าย 
ด้านเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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                           (5) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต ้

                การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความปลอดภัย ปราศจาก
เง่ือนไขการใช้ความรุนแรง ให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้าง
สันติภาพ กลุ่มสํานักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ ได้มีการสร้างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียน  
โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างจิตสาธารณะ การต้านยาเสพติดในรูปแบบ
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมค่าย การแข่งขันกีฬา ซ่ึงการกีฬาเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเสริมสร้างสุขภาพ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
       ผลการดําเนินงาน 
                    มีการจัดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เม่ือวันท่ี  
21 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง เรนโบว์สเตเดียม จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน รวมท้ังสิ้น 
6,820 คน  ประกอบด้วย 1) สํานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จํานวน 4,100 คน 2) สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา 
จํานวน 640 คน 3) สํานักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1,040 คน 4) สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
จํานวน 480 คน 5) สํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล จํานวน 560 คน 
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                          (6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
                การจัดกิจกรรมลูกเสือ ทําให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการถ่ายทอด
นําเอาประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ตลอดจนหลักศาสนาท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ค่านิยม และปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และหลักศาสนาท่ีถูกต้องโดยคํานึงถึงวิถีชีวิต และประเด็นเนื้อหาท่ีเป็นสภาพ
ปัญหาของชุมชน ให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมท้ังสามารถ 
ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุน ในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์  
       ผลการดําเนินงาน                   
       มีการบูรณาการแผนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า โดยกลุ่มสํานักงาน กศน.
จังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดลูกเสือ กศน. เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งท่ี 13 เม่ือวันท่ี  
3 - 7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี จํานวน 685 คน 
และกลุ่มสํานักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 
จํานวน 1,371 คน รวมท้ังสิ้น 2,056 คน 
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                           (7) โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคมตาม          
พระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้  
                ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เป็นแหล่งวิทยาการเพ่ือการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ใน กศน.ตําบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการเพ่ิมทักษะ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา กศน.ตําบล และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สื่อ
นวัตกรรม จึงได้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน “พระอัจฉริยภาพในหลวง รัชกาลท่ี 9 สู่วิถีการเรียนรู้” ข้ึน 
       ผลการดําเนินงาน 
       มีการจัดกิจกรรมตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้ของคนชายแดนใต้ โดยมี 
การประกวดภาพยนตร์/สารคดี ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลท่ี 9 สู่วิถีการเรียนรู้” 5 ประเภท  
ได้แก่ 1)  พระอัจฉริยภาพด้าน “ผู้นําโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญากังหันน้ําชัยพัฒนา” 2) พระอัจฉริยภาพ 
ด้าน “นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม” 3) พระอัจฉริยภาพด้าน “การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่”  
4) พระอัจฉริยภาพด้าน “ผู้คิดค้นพลังงานทดแทน” 5) พระอัจฉริยภาพด้าน “ผู้ประดิษฐ์คิดค้นโครงการ 
ฝนหลวง” ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการ จํานวน 7,347 คน และเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2561                
มีนักศึกษาและประชาชนส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน 27 ทีม ผ่านเข้ารอบ จํานวน 17 ทีม โดยทีมท่ี 
ผ่านเข้ารอบ ได้เข้ารับมอบรางวัล เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 



            

 

  71  

 
                                               รายงานผลการดําเนินงาน สาํนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

 

 

 
  5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   5.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
                         (1) โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล 
                   การสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน.  
กับ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(ดีแทค) โดยสํานักงาน กศน. ได้ดําเนินการพัฒนาวิทยากรแกนนํา ครู กศน.ตําบล และประชาชนท่ัวไป 
ให้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ และขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้าออนไลน์ รวมถึงเปิดพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce 
Center : OOCC) เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์การแสดง/จําหน่ายสินค้า ให้คําปรึกษา/ความรู้เก่ียวกับการค้าออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
         ผลการดําเนินงาน   
         มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล 
(Digital Literacy) และหลักสูตร E-commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ และจัดอบรมให้กับวิทยากร
แกนนําระดับจังหวัด (ครู ก) จํานวน 77 คน วิทยากรแกนนําระดับอําเภอ (ครู ข) จํานวน 928 คน และ
วิทยากรแกนนําระดับตําบล  (ครู ค) จํานวน 7,424 คน และวิทยากรแกนนําระดับตําบล (ครู ค) ได้นําองค์
ความรู้ไปขยายผลให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 7,424 ตําบล จํานวน 234,251 คน ทําให้ประชาชนมีความรู้
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เก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมท้ังมีการอบรมขยายผล Digital Literacy การค้าออนไลน์ ช่องทางการค้าขายออนไลน์และ
พ้ืนท่ีวางจําหน่ายสินค้า ให้กับผู้ เข้าอบรม จํานวนท้ังสิ้น 113,675 คน โดยการเปิดพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. ภายในพ้ืนท่ี กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานราชการ 
จํานวน 5,565 แห่ง   
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ส่วนท่ี 2 
 

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ 
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   

 
  สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน 
กศน. ท่ีสอดรับตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
โครงการสําคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
                   1.1 การก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 
   1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1.3 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1.4 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
   1.5 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
   1.6 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
   1.7 โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้ 
   1.8 โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 
   1.9 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
   1.10 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
   1.11 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคมตามพระอัจฉริยภาพ  
สู่วิถีการเรียนรู้ 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
   2.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
   2.2 โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   3.1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
   3.2 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   3.3 โครงการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
   3.4 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.5 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล 
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  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา               
ข้ันพ้ืนฐาน 
   4.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน  
   4.3 โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือสนองงานตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   4.4 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ  
   4.5 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ใน 
ถ่ินทุรกันดาร 
   4.6 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสํานักงาน กศน. 
   4.7 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด” ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   4.8 โครงการเมืองนักอ่าน 
   4.9 โครงการสนับสนุนการนําร่องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย 
เพ่ือการสื่อสารสําหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนท่ีสูง ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
      5.1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
           6.1 โครงการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 
                    6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการระบบฐานข้อมูล กศน. ตําบล (DMIS61) 
        6.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงาน กศน. 
   สําหรับผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีหลายโครงการท่ีได้นําเสนอ
ข้อมูลไว้แล้วในส่วนท่ี 1 ตามแผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานบูรณาการ ดังนั้น จึงขอนําเสนอรายงานผล 
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําคัญในส่วนนี้เฉพาะโครงการท่ีไม่ได้นําเสนอไว้ในส่วนท่ี 1 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1.1 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

        พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งด้านการศึกษา  
โดยเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน การสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง (อุปนิสัย) ท่ีม่ันคงเข้มแข็ง 
การสอนให้ มีอาชีพ มีงานทํา รวมถึงการทําให้ เยาวชนมีความสนใจ และเข้าใจในเรื่องของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างถูกต้อง สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินโครงการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและ
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สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. และขยายผล
การดําเนินโครงการดังกล่าว 
     ผลการดําเนินงาน 
     มีการจัดอบรมหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติ และนําองค์ความรู้ไปขยายผลแก่นักศึกษา กศน. 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ใน 4 หลักสูตร ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังสิ้น 303,247  คน ดังนี้ 
    หลักสูตรท่ี 1 การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  
มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 195,946 คน 
    หลักสูตรท่ี 2 การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการ การเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้ 
เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 58,302 คน 
    หลักสูตรท่ี 3 การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 
13,226 คน 
    หลักสูตรท่ี 4 การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  
เพ่ือการนิเทศ และติดตามการจัดอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 35,773 คน 

     สําหรับผลการดําเนินโครงการท่ีไม่ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์นี้ ได้นําเสนอไว้แล้วในส่วนท่ี 1  
ดังรายละเอียดในหน้าท่ี 52 – 54 และ หน้าท่ี 63 - 70  
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
     มีการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแล้ว ในส่วนท่ี 1 ดังรายละเอียดในหน้าท่ี 55 - 57 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ      
     มีการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแล้ว ในส่วนท่ี 1 ดังรายละเอียดในหน้าท่ี 57 – 63 
และ หน้าท่ี 71 - 72 
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    4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
     4.1 โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ของสํานักงาน กศน.  
       โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นความร่วมมือกันของหน่วยงาน องค์กร เพ่ือขับเคลื่อน

ประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
โดยทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ท่ีมีแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนท่ี ได้มี
การบูรณาการการทํางานร่วมกัน ไม่ให้ เกิด 
ความซํ้าซ้อนในการลงพ้ืนท่ีภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป และปัญหาในเชิงพ้ืนท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน กศน. ได้มุ่งขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
      ผลการดําเนินงาน 
      1 )  ขยายผลชุ มชน
ต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่ งยืน 
ระดับอําเภอ (อําเภอละ 1 ชุมชน)  
         1 .1 ) คั ด เลื อ ก
ชุมชนต้นแบบฯ ท่ีมีผลงานโดดเด่นเชิง
ประจักษ์ สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่าง 
โดยเข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วย 
ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล เอก 
สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) จํานวน 77 โล่ แบ่งเป็น 

� ระดับสํานักงาน กศน. โดยคัดเลือกจากกลุ่มสํานักงาน กศน.จังหวัด 
จํานวน 19 ชุมชน  

� ระดับจังหวัด จํานวน 58 ชุมชน  
          1.2) ขยายผลชุมชนต้นแบบฯ ระดับอําเภอ (อําเภอละ 1 ชุมชน) รวม 928 ชุมชน 
          1.3) รวบรวมและสรุปผลการขยายผลชุมชนต้นแบบฯ ระดับอําเภอ นําเสนอผู้บริหาร 
ระดับสูง 
      2) การจัดประชุมแสดงผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของ 
สํานักงาน กศน.  
         2.1) จัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของ
สํานักงาน กศน. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อํานวยการสํานักงาน 
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กศน.จังหวัด/กทม. ผู้อํานวยการสถานศึกษาข้ึนตรง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต และผู้อํานวยการกลุ่ม/
ศูนย์ส่วนกลาง  
         2.2) จัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานชุมชนต้นแบบและงานนโยบายของสํานักงาน 
กศน. 
         2.3) มอบโล่รางวัลชุมชนต้นแบบฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     4.2 โครงการ “ห้องสมุดเคล่ือนท่ีสําหรับชาวตลาด” ตามพระราชดําริของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
         ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สํานักงาน กศน. ดําเนินโครงการ “ห้องสมุด
เคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด” ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม “ของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน” มีเป้าหมายในการจัดทํา
ต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง เพ่ือให้เกิดพลังชุมชนท่ีเข้มแข็งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนา ให้บรรลุผลตามหลักการดังกล่าวอย่างแท้จริง 
       ผลการดําเนินงาน 
       มีการจัด “ห้องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับ
ชาวตลาด” ต้นแบบ ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 77 
แห่ง และให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้ใช้บริการ 
จํานวนท้ังสิ้น 1,628,676 คน มีห้องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับ

ชาวตลาดแบบคู่ขนานในพ้ืนท่ี จํานวน 350 แห่ง  
มีภาคีเครือข่ายท่ีเป็นเจ้าภาพ จิตอาสา เครือข่าย
ในการร่วมดําเนินโครงการ โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 
15 คน/วัน/แห่ง อีกท้ังมีข่าวสารผ่าน Facebook 

“ห้องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด” เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้สาธารณชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง  
และให้ประชาชน ชุมชน ชาวตลาด ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินโครงการและการบริการส่งเสริม 
การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2561 สํานักงาน กศน. ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ
ให้สํานักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง นําไปมอบให้กับเจ้าภาพหลักในพ้ืนท่ีท่ีร่วมดําเนินโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือเป็น
ขวัญกําลังใจในการดําเนินโครงการและขยายผลในพ้ืนท่ีต่อไป 
     4.3 โครงการเมืองนักอ่าน 
        สืบเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 
2560 - 2564 กําหนดให้การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป็นโครงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน กศน. ได้ดําเนินโครงการเมืองนักอ่านและคัดเลือก
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สํานักงาน กศน.จังหวัด จํานวน 36 แห่ง เพ่ือนําร่องการดําเนินงาน และขยายผลการดําเนินงานทุกจังหวัด 
ในการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ให้ประชาชนเกิดนิสัย 
รักการอ่าน มีการระดมสรรพกําลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนในการส่งเสริมและสร้างความตระหนัก 
ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการอ่าน                 
        ผลการดําเนินงาน 
       1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ัวประเทศ เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2561 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
จัดงานวันรักการอ่าน “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน” เฉลิมฉลองครบ 10 ปี การส่งเสริมการอ่าน และวันอนุรักษ์
มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดลําพูน จัดงาน “คนหละปูน ฮักอ่านฮักฮู้ สู่... วิถีล้านนา” และจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานมหกรรมวันรัก
การอ่าน เมืองนักอ่าน คนกาญจนบุรี  
       2) จัดงานเฉลิมฉลองทศวรรษการอ่าน ในทุกภูมิภาค  
       3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก รถห้องสมุดเคลื่อนท่ีสู่ชุมชน   
       4) จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการอ่านตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดประชุมปฏิบัติการคัดเลือกตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 19 กลุ่มจังหวัด เพ่ือคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรมระดับภาคและระดับประเทศ เม่ือวันพุธท่ี 1 สิงหาคม 2561  
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน 
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     4.4 โครงการสนับสนุนการนําร่องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย 
เพ่ือการส่ือสารสําหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนท่ีสูง ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
         สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนในชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งม่ันในการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประชาชน 
ท่ีด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ 
ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างและ
พัฒนาความรู้ ความคิด ตลอดจนความประพฤติ
และคุณงามความดีของบุคคล รวมถึงปัญหา 
ของประชาชนบางส่วนบนพ้ืนท่ีสูง (วัยผู้ใหญ่)  
ในถ่ินทุรกันดารท่ีไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย 
ด้วยการฟัง การพูดได้ ดังนั้ น เพ่ือสนองงาน 
ตามพระราช ดําริ ดั งกล่ าว สํ านั กงาน  กศน .  
ได้ดําเนินการนําร่องส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
การฟัง การพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนท่ีสูง ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
        ผลการดําเนินงาน 
        สํานักงาน กศน. ได้นําร่องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนท่ีสูง ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 2 อําเภอ ดังนี้ 
        1) อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้นําร่องในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
จํานวน 115 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมาย จํานวนท้ังสิ้น 1,811 คน 
โดยมีผู้ผ่านการประเมินด้านการฟัง จํานวน 665 คน                
และผ่านการประเมินด้านการพูด จํานวน 370 คน 
       2) อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ได้นําร่องในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
จํานวน 15 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมาย จํานวนท้ังสิ้น 336 คน โดยมีผู้ผ่านการประเมินด้านการฟัง จํานวน 221 คน 
และผ่านการประเมินด้านการพูด จํานวน 151 คน  
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     สําหรับผลการดําเนินโครงการท่ีไม่ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์นี้ ได้นําเสนอไว้แล้วในส่วนท่ี 1  
ดังรายละเอียดในหน้าท่ี 43 – 48 และ หน้าท่ี 58 - 59 
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม                     
     มีการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแล้ว ในส่วนท่ี 1 ดังรายละเอียดในหน้าท่ี 61 - 62 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
     6.1 โครงการพัฒนาแนวทางขับเคล่ือนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2561 ได้กําหนดให้สํานักงาน กศน. ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง มีการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
สํานักงาน กศน. จึงได้พัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แนวทางและจุดเน้น
การดําเนินงาน ท้ังนี้  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของประเทศท่ีเก่ียวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       ผลการดําเนินงาน 
       มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน  
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี และยุทธศาสตร์และจุดเน้น
การดําเนินงาน การประชุมสรุปผลการดําเนินงานและชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ ทําให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย และนํากรอบแนวทางและจุดเน้นการดําเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการระบบฐานข้อมูล กศน. ตําบล 
(DMIS61) 
       สํานักงาน กศน. ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการให้แก่หน่วยงาน และสถานศึกษา โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ ฯลฯ มาใช้ในการตัดสินใจ และกําหนดนโยบาย การจัดทํางบประมาณประจําปี แผนงานและ
โครงการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการระบบฐานข้อมูล กศน. 
ตําบล (DMIS) เพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดังกล่าวสําหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร  
       ผลการดําเนินงาน 
       1) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กศน.ตําบล (DMIS) จํานวน 1 ระบบ 
       2) คู่มือการใช้งาน จํานวน 350 เล่ม 
       3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน DMIS และทบทวนกระบวนงานใน
การใช้งานระบบ DMIS เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     6.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงาน กศน. 
       การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้พร้อมรองรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ควรให้ความสําคัญกับกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ 
ท่ีรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง ท้ังนี้ เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลมากยิ่งข้ึน การใช้ข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น การให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจองค์กรอย่างเป็นระบบ สํานักงาน กศน. จึงได้ดําเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถท่ีจําเป็นต่อการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนนําเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงและพัฒนางาน กศน. ต่อไป 
       ผลการดําเนินงาน 
       1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51) ให้กับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานทะเบียนนักศึกษา จํานวน 156 คน 
       2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บพลวัตและเทคนิคการเชื่อมต่อฐานข้อมูล  
ให้กับบุคลากร จํานวน 20 คน  
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ส่วนท่ี 3 
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ 

ตามภารกิจต่อเน่ือง 
 

ภารกิจต่อเน่ือง สํานักงาน กศน. 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามภารกิจ
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
   1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้
                    1.1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตําบล เป็นฐาน 
       1.2 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM  EDUCATION 
    1.3 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา 
                    1.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับผู้เรียนท่ีออกจากระบบการศึกษากลางคัน 
                    1.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับคนไทยในต่างประเทศ  
       1.6 โครงการบ้านหนังสือชุมชน 
                     1.7 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) 
   2. ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.1 โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเรียนเพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                     2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                     2.3 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน   
          2.4 โครงการการประเมินผลการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐาน 
       2.5 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
   3. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
        3.1 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
                     3.2 โครงการนําร่องจัดการความรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (เมืองน่าน 
Model) 
   4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ์ 
    4.1 โครงการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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       4.2 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายแดน 
    5.1 โครงการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
   6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    6.1 โครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ของสํานักงาน กศน.  
       6.2 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สําหรับครูผู้ช่วย 
       6.3 โครงการจัดทําคู่มือแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน กศน. 
       6.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.  
    6.5 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับศึกษานิเทศก์ 
       6.6 การพัฒนาศักยภาพครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร 
โดยมีผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้
                   1.1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตําบล เป็นฐาน 
           การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเจตนารมณ์การจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนท่ัวไปให้มีระบบคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และนํา
ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง สํานักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
โดยใช้ กศน.ตําบล เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนท่ีไปสู่ชุมชนโดยร่วมกับ กศน.ตําบล/อําเภอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ให้กับประชาชนในชุมชน 

      ผลการดําเนินงาน 
    มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
ในชุมชนท้ังในด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และการพัฒนากระบวนการคิดเชิงเหตุผล เป็นผู้ท่ี “คิดเป็น” 
โดยมีผู้รับบริการ จํานวนท้ังสิ้น 226,344 คน จําแนกเป็นครูและนักเรียนในระบบโรงเรียน จํานวน 144,676 คน 
ครูและนักศึกษา กศน. จํานวน 15,774 คน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 65,894 คน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว มากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ และคิดว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองในครัวเรือน และพัฒนาอาชีพของตนเองได้ 
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                  1.2 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM  EDUCATION 
                       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM  EDUCATION) เป็นแนวทางการจัด
การศึกษาท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และการทํางาน เป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ความเป็นเหตุผล) คณิตศาสตร์ (การคํานวณ) เทคโนโลยี (กระบวนการสืบเสาะ สืบค้นจากสื่อต่าง ๆ) 
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ (การออกแบบการเรียนรู้) สํานักงาน กศน. ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริม             
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล 
     ผลการดําเนินงาน 
                        มีการจัดอบรมครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ให้กับครู กศน.ท่ัวประเทศ จํานวน                
4 รุ่น ได้แก่ 1) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เม่ือวันท่ี 26 - 28 พฤษภาคม 2561 2) ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย เม่ือวันท่ี 19 - 21 พฤษภาคม 2561 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เม่ือวันท่ี 5 - 7 พฤษภาคม 2561                      
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือวันท่ี 28 - 30 เมษายน 2561 โดยมีครู กศน. ท่ีเข้ารับการอบรม จํานวน
ท้ังสิ้น 2,461 คน โดยผู้เข้าอบรม มากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมในระดับมาก 
และคิดว่าตนเองได้รับความรู้เก่ียวกับสะเต็มศึกษามากยิ่งข้ึน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษา กศน. ได้ 
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     นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน/
ผู้รับบริการได้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เน้นการลงมือปฏิบัติและการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาให้สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบ
ของค่ายวิทยาศาสตร์  เช่น การประดิษฐ์หรือการพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือการนําไปใช้ในภาคการเกษตร 
การย่นระยะเวลาการทําไข่เค็ม  กิจกรรมปฏิบัติการ “จุลินทรีย์ก้นครัว” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวนท้ังสิ้น 
122,216 คน จําแนกเป็นครูในระบบโรงเรียน จํานวน 5,569 คน นักเรียนในระบบ จํานวน 89,744 คน                       
ครู กศน. จํานวน 5,679 คน นักศึกษา กศน. จํานวน 11,408 คน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 9,816 คน   
 

    1.3 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา    
            สํานักงาน กศน. ได้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือจัดทําสื่อ                 
การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ห้องเรียนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในสวน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถนําความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน 
เดินทางสายกลางมีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 
    ผลการดําเนินงาน 
    มีการจัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาค่ายเอสซีจี กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 
กิจกรรมภาคฤดูร้อน RSCE organic farm กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในสวน กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา กิจกรรมการอบรมไบโอซาร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะ                  
การแก้ปัญหาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียน ระดับชั้น ป.1 
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โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมสนุกแบบวิทย์ ๆ ตามศาสตร์
พระราชาและกิจกรรมการอบรมปลูกผักสนุก สุขภาพดีวิถีพอเพียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวนท้ังสิ้น 1,081 คน 

 

    1.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับผู้เรียนท่ีออกจากระบบการศึกษากลางคัน  
            ปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของประชากรวัยเรียน เป็นปัญหาท่ีสําคัญและส่งผล 
ต่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเกิดจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ประชากรวัยเรียนต้องออกจากระบบ
การศึกษา เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทําให้ไม่มีค่าใช้จ่าย และเวลาในการเรียนหนังสือ นอกจากนี้ปัญหา 
การท้องก่อนวัยเรียนก็เป็นอีกปัญหาท่ีสําคัญ เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน เด็กท่ีออกจากระบบจะเป็น 
กลุ่มพ่อแม่วัยใส ท่ีต้ังครรภ์โดยไม่มีความพร้อม ทําให้ต้องออกจากระบบการศึกษาเป็นจํานวนมาก สํานักงาน 
กศน. ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการรับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ระบบการศึกษา และเป็นหน่วยงานท่ีมี
หลักการจัดการศึกษาท่ียืดหยุ่น เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบ
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การศึกษา ช่วยลด และป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็ก เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิต 
ท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิต  
    ผลการดําเนินงาน 
     มีการประชุมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลเด็กออกกลางคัน                 
ซ่ึงเป็นประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา และมีแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออกกลางคัน 
โดยสามารถนําผู้ เรียนท่ีออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 40,339 คน แบ่งเป็น ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 1,333 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 23,836 คน และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 15,170 คน  
                   1.5  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับคนไทยในต่างประเทศ   
            การดําเนินการจัดการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน และการศึกษาต่อเนื่ องให้ กับคนไทย 
ในต่างประเทศ จําเป็นต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. เช่น การพัฒนาด้านการดําเนินงาน 
หลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การประชุมครูศูนย์การเรียน กศน. ในต่างประเทศ รวมถึง
การนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศให้เป็นพลเมืองดี และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
              ผลการดําเนินงาน 
          1) มีสื่อและ test blueprint รายวิชาเลือกของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ัง 3 ระดับ จํานวน 22 รายวิชา 
        2) มีข้อสอบรายวิชาเลือกของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ัง 3 ระดับ จํานวน 22 รายวิชา 
        3) มีโปรแกรมทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องสําหรับคนไทยในต่างประเทศ 
          4) มีคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสําหรับคนไทยในต่างประเทศ 
            5) ร้อยละ 80 ของบุคลากรของศูนย์การเรียน กศน. ในต่างประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
      1.6  โครงการบ้านหนังสือชุมชน 

 การดําเนินงานบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นแหล่งการอ่าน การจัดกิจกรรมสร้างเสริม 
การอ่าน และการเรียนรู้ เป็นสถานท่ีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ได้เน้น 
การทํางานร่วมกับชุมชน และเครือข่าย เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน  
โดยสํานักงาน กศน. ได้ดําเนินโครงการบ้านหนังสือชุมชน เพ่ือพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน เสริมสร้างขวัญ  
และกําลังใจแก่เจ้าของบ้าน อาสาสมัคร ทูตการอ่าน และเครือข่ายการอ่านท่ีทําหน้าท่ีดูแลให้บริการ  
และจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน 
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ผลการดําเนินงาน 
1) มีบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี 2560 ท่ีได้รับคัดเลือกในระดับจังหวัด จํานวน 308 แห่ง 

ระดับกลุ่มสํานักงาน กศน. จังหวัด จํานวน 93 แห่ง และระดับประเทศ จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ 

� รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้านหนังสือชุมชนบ้านควนชะลิก อําเภอหัวไทร จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

� รางวัลระดับดีเด่น อันดับ 1  ได้แก่ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง อําเภอเมือง 
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

� รางวัลระดับดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ อําเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา 

� รางวัลระดับดี อันดับ 1 ได้แก่ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหลวง อําเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

� รางวัลระดับดี อันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนังสือชุมชนบ้านกําแพงดิน อําเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร  

� รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด 
ขอนแก่น บ้านหนังสือชุมชนบ้านสวนต้นน้ํา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮ่ัว อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน บ้านหนังสือชุมชนบ้านยางอ้อยใต้ อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนชี 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านหนังสือชุมชนบ้านลาดเป้ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

2) ผลการคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้  
ประเภทบุคคล จํานวน 5 รางวัล 

� รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพรทิพย์ มีมานะ  บ้านสบฟ้า อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 

� รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวิเชียร ชายศรี บ้านหนองกุงสว่าง 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

� รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสมจิต ทองอาจ บ้านไทยพัฒนา  
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

� รางวัลชมเชย ได้แก่ นางอุษณี จํารัส บ้านแม่ใส อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
นางขันทอง กูลเก้ือ ตําบลคลองหรัง อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

ประเภทกลุ่มบุคคล จํานวน 3 รางวัล 

� รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มบ้านควนชะลิก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

� รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มบ้านโคกท่า อําเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น  

� รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มบ้านบ่อดาน และบ้านตลาด อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
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3) ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน (http://cbh.nfe.go.th) โดยเม่ือวันท่ี               
3 ตุลาคม 2561 มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จํานวน 3,202 คน 

 
1.7 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ในการดําเนินโครงการจัดต้ัง
และขยายเครือข่ายประชาธิปไตยระดับตําบล โดยการจัดต้ัง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานและประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกต้ังระดับตําบลของพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ัง 
ในชุมชนได้ในทุกรูปแบบ เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อันเป็นการพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ังในระยะยาวอย่างม่ันคงและยั่งยืน  
 ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงาน กศน. ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย  
แก่นักศึกษาและประชาชน จํานวน 3,948,675 คน ดังนี้ 
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 1) มีหน่วยเคลื่อนท่ีให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตย ไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 2,252 ครั้ง 
จํานวน 1,129,581 คน 
 2) จัดเวทีเสวนาให้ความรู้/
สิทธิหน้าท่ี/การออกไปใช้สิทธิ์ จํานวน 1,413 ครั้ง 
จํานวน 212,602 คน 
 3) จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์/
ขบวนรถคาราวาน จํานวน 485 ครั้ง จํานวน 
354,072 คน 
 4) แจกแผ่นพับความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย จํานวน 161 ครั้ง จํานวน 
251,372 คน 
 5) จัดค่าย/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จํานวน 83 ครั้ง จํานวน 74,679 คน 
 6) จัดมุม/ติดป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์/นิทรรศการความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 
จํานวน 928 แห่ง จํานวน 1,016,639 คน 
 7) ให้ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย ผ่านวิทยุ/หอกระจายข่าว จํานวน  2,139 ครั้ง จํานวน 
984,409 คน 

    
   2. ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.1  โครงการพัฒนาส่ือหนังสือเรียนเพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
         กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  
โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วย การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล  
จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติท่ีบรรจุความรู้ท่ีก้าวหน้าและได้มาตรฐานท้ังความรู้ท่ีเป็นสากลและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ส่งเสริมการอ่าน พร้อมท้ังส่งเสริมการเรียนการสอน จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ของการศึกษาทุกระดับชั้น สํานักงาน กศน. ได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา โดยการจัดการศึกษา 
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้ความสําคัญในการพัฒนาสื่อเสริมหลักสูตร สื่อวิชาการต่าง ๆ  
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ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ เป็นแบบเรียน ท่ี เป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้ เกิด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอนาคต และส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เป็นนักจัดการความรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
    ผลการดําเนินงาน 
            (1) ต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และวิชาลูกเสือ กศน. ท้ัง 3 ระดับการศึกษา  
            (2) ต้นฉบับสื่อเสริมความรู้เรื่อง สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทําให้
สถานศึกษาสามารถใช้สื่อนี้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน 
                    2.2  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  
สํานักงาน กศน. ซ่ึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีบทบาทหน้าท่ีให้บริการการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีอยู่นอกโรงเรียน ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ด้านจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์
ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกัน 
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
    ผลการดําเนินงาน  
     มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกปัจจุบัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ รายวิชาลูกเสือ กศน. และประวัติศาสตร์ชาติไทย เพ่ือให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทําให้ผู้เรียน และประชาชนท่ัวไป มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในความเป็นมาของชาติไทย มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข    
                   2.3 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน   
         สํานักงาน กศน. ได้พัฒนาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องด้วยกระบวนการ 
จัดการศึกษาทางไกล เพ่ือเป็นทางเลือกในการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน สํารวจวิจัย ติดตามประเมินผล และพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้บริการการศึกษาต่อเนื่อง ท่ีสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
การประกอบอาชีพสําหรับประชาชนให้สามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ  
ของสังคม 
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    ผลการดําเนินงาน  
              1. มีการพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผลในหลักสูตรเวชปฏิบัติเพ่ือการเสริมสวย  
              2. มีการจัดการเรียนการสอน/จัดบริการ การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร - ลงทะเบียน 
บริหารจัดการ บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ จํานวน 7 หลักสูตร ให้กับประชาชน จํานวน
ท้ังสิ้น 408 คน ได้แก่ 1) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 2 รุ่น จํานวน 48 คน 2) นวัตกรรมสําหรับ
ผู้ประกอบการ จํานวน 2 รุ่น จํานวน 79 คน 3) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 2 รุ่น จํานวน 5 คน  
4) เซียนกล้อง : พ้ืนฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ จํานวน 2 รุ่น จํานวน 70 คน 5) การถ่ายภาพขาย 
ไมโครสต๊อก จํานวน 2 รุ่น จํานวน 51 คน 6) การศึกษาพระเครื่องสมเด็จ (โต พรหมรังสี) จํานวน 4 รุ่น 
จํานวน 81 คน 7) เวชปฏิบัติเพ่ือการเสริมสวย จํานวน 1 รุ่น จํานวน 65 คน  
              3. มีการวิจัย ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) รายงาน
ผลการดําเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือนําร่องในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ประเภท
การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 3) รายงานผล                 
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการถ่ายภาพขายไมโครสต็อก 
(Microstock)  
         2.4  โครงการการประเมินผลการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐาน 
            สํานักงาน กศน. ได้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ ท่ีอยู่นอกระบบ
โรงเรียน และผู้ไม่รู้หนังสือ ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษานอกระบบเน้นให้ผู้ เรียนต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ 
การมาพบกลุ่ม โดยมีครู ศรช. และครูประจํากลุ่มให้คําปรึกษาแนะนําหรืออาจจะจัดกระบวนการเรียนรู้  
ในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม มีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551 โดยการสร้าง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเป็นมาตรฐานกลาง รวมถึงมีการติดตามการดําเนินงานการจัดสอบ 
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. 
         ผลการดําเนินงาน 
            1) มีเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1            
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ัง 3 ระดับ  
    2) มีรายงานผลการดําเนินการจัดสอบของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. 
       2.5  โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
    นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการแก้ไขปัญหา
เด็กท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ถือเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปการศึกษา เป็นพ้ืนฐานของความม่ันคงยั่งยืน 
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การปฏิรูปประเทศต้องใช้ระยะเวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปท้ังระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว สํานักงาน 
กศน. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบ โดยมีรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการศึกษา กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน และมีการปรับปรุง
เครื่องมือและจัดทําเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. และจัดทํารายงานการประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 
    ผลการดําเนินงาน 
    1) มีเอกสารคู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. จํานวน 1 ฉบับ 
    2) มีเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ในระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 2 ฉบับ 
    3) มีรายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. จํานวน 1 ฉบับ 
   3. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
       3.1 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

      ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษา 
ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกันทุกพ้ืนท่ี เข้าถึงแหล่งความรู้ได้หลายช่องทาง 
สะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินการผลิตสื่อ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและขยายช่องทางการเรียนรู้แก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
ในยุค Thailand 4.0 โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี         

     ผลการดําเนินงาน         
     1) มีการบริหารจัดการเว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อการศึกษาของสํานักงาน กศน. เพ่ือให้ 

บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.onie-mediacenter.com   
     2) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
     2.1) จัดพิมพ์ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาของสถานี ETV และจัดส่ง 

ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ัวประเทศ จํานวน 160,000 แผ่น 
     2.2) ผลิตแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา จํานวน 28 รายการ 

     2.3) จัดอบรมให้ความรู้การจัดทํา Clip VDO จํานวน 3 ครั้ง ให้แก่บุคลากร กศน.  
ผู้อํานวยการสถานศึกษา กศน. บรรณารักษ์ห้องสมุด และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
จํานวนท้ังสิ้น 564 คน  

     2.4) ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์สถานีและรายการ ETV จํานวน 1 สปอต 
     2.5) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
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       3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสามารถ
ตอบสนองบริบทการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    3.2 โครงการนําร่องจัดการความรู้ ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลเพ่ือการศึกษา  
(เมืองน่าน Model) 
   การพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ โดยการจัดการศึกษาและการเรียนท่ีเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศ สถาบันการศึกษาทางไกลได้นํา Google Application มาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
ท้ังการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับ กศน.จังหวัด/ 
กศน.อําเภอ และศูนย์การเรียนตําบลในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับ
เนื้อหา ความจําเป็น และความต้องการของพ้ืนท่ี รวมท้ังสร้างระบบบริหารจัดการ การบริการ และการสร้าง
ความสามารถในการพัฒนาและการนําไปใช้ของบุคลากร กศน. ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  
    ผลการดําเนินงาน 
    1) มีรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ และรูปแบบกระบวนการอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร โดยใช้รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนจากแนวทาง Google Application มาจัดรูปแบบการเรียนรู้
ออนไลน์สําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
    2) มีแนวทางการบริหารจัดการ การจัดระบบการใช้โปรแกรม ในการบริหารจัดการ 
Account จํานวน 9 จังหวัด 20 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ใน 9 อําเภอ รวมท้ังสิ้น 1,249 เนื้อหา 
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   4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ์ 
         4.1 โครงการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดําริ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
อันล้นพ้นต่อประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดอ่ืน ๆ  
ท่ีจะได้รับการเพ่ิมพูนทักษะและมีช่องทางการประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ท้ังนี้  โดยโปรดเกล้าฯ  
ให้สํานักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน 
และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคาร 
บนท่ีดินส่วนพระองค์ ตามโฉนดเลขท่ี 4177 ตําบลอุทัยใหม่ 
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  อันเป็นท่ี ดินใน 
พระนามาภิไธย ซ่ึงนางสาววงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้น้อมเกล้า
ถวายท่ีดินติดริมแม่น้ําสะแกกรัง จํานวน 3 งาน 31 ตารางวา โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็น
ประธานพิธีเปิดศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2561 
 ผลการดําเนินงาน   
 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้ดําเนินงานตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของราษฎร
ให้มีช่องทางการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัว โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
ในการต่อยอดหลั กสูต รเดิมและสร้างหลั กสู ตรให ม่ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 1) จัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรครัวสระปทุม จํานวน 10 เมนู 
หลักสูตรพระราชทาน 60 พรรษา จํานวน 6 เมนู 2) หลักสูตรวิชาชีพศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ หลักสูตร
อาชีพระยะสั้น จํานวน 28 หลักสูตร 
 2) จัดฝึกอบรมอาชีพให้ กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดอ่ืน ๆ  
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 
74 หลักสูตร 87 กลุ่ม จํานวนท้ังสิ้น 1,020 คน ดังนี้ 
       2.1) หลักสูตรอาชีพระยะสั้น จํานวน 20 หลักสูตร (21 กลุ่ม) ได้แก่ หลักสูตร 
การปลูกพืชผักสวนครัว การทําน้ําสมุนไพร การทําขนมช่อม่วง การทําขนมเรไร การทําข้าวแตนนางเล็ด                 
การทําขนมข้าวตู และการทํากล้วยแผ่น ฯลฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จํานวนท้ังสิ้น 269 คน 
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       2.2) หลักสูตรอาชีพกลุ่มสนใจ จํานวน 54 หลักสูตร (66 กลุ่ม) ได้แก่ หลักสูตรขนม
อัญชันไข่แมงดา การทําขนมสัมปันนี การร้อยมาลัยห่วงรัก การป้ันตุ๊กตาไทย การทําขนมเล็บมือนาง  
การทําฟักทองฟู การทําพวงกุญแจจากเครื่องหนัง  การทําเครื่องแขวนหน้าช้าง การทําขนมเทียนสลัดงา การ
ร้อยมาลัยโคม ฯลฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จํานวนท้ังสิ้น 751 คน 
 3) จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยฝึกอบรมประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคมและปลูกจิตสํานึกให้อนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 3 กิจกรรม จํานวนท้ังสิ้น 150 คน ดังนี้ 
       3.1) พัฒนาทักษะชีวิต โดยการเสริมสร้างสุขภาพกายใจผู้สูงวัย จํานวนท้ังสิ้น 50 คน  
       3.2)  พัฒนาสังคมและชุมชน โดยการอนุรักษ์ เรียนรู้วิ ถีชีวิตลุ่มแม่น้ํ าสะแกกรัง  
จํานวนท้ังสิ้น 50 คน 
       3.3) จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผักอินทรีย์ในพ้ืนท่ีจํากัด
และประหยัดน้ําแบบไส้ตะเกียง จํานวนท้ังสิ้น 50 คน  

                      

      4.2 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงห่วงใยราษฎรท่ีได้รับผลกระทบ ด้านทรัพยากรป่าไม้และพ้ืนท่ีเกษตรจากการบุกรุกทําลายป่า ไฟป่าท่ีเกิด
จากการเผาป่าทําไร่ ในพ้ืนท่ีต้นน้ําหรือพ้ืนท่ีสูง และ
ได้พระราชทานพระราชดําริให้ดําเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีเหลืออยู่ให้คงไว้ และฟ้ืนฟูส่วนท่ี
เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ป่าต้นน้ํา และให้มีการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์และ
ปลูกพืชเกษตรสําหรับไว้บริโภคภายในครัวเรือน 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเก็บผลผลิตจากป่าเพ่ือขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง สํานักงาน กศน.  
ได้ดําเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ โดยจัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร ลดรายจ่าย สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาป่า สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
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 ผลการดําเนินงาน 
 มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ให้ กั บ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้แก่ 1) กิจกรรมเพ่ือ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร เช่น ทําฝายชะลอน้ํา ปลูกไม้ป่า
และไม้เกษตร 2) กิจกรรมเพ่ือลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
เช่น การอบรมเกษตรอินทรีย์ปลูกผักสวนครัว กลุ่ม
เพาะเห็ด การปลูกมะขาม กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อ/ปลา/หมู 
กลุ่มทําปุ๋ยหมัก การผลิตอาหารปลา การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ําว้า ฯลฯ 3) กิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาป่า เช่น การอบรมปลูกจิตสํานึก
รักป่า ทําฝายก้ันน้ํา 4) กิจกรรมเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น การอนุบาลกล้าพันธุ์ไม้ป่า การปลูกไผ่หวาน
เมืองเลย การทํากล้วยฉาบ การทําไม้กวาดดอกหญ้า ฯลฯ ทําให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนักในคุณค่าของ
การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ํา ลําธารในพ้ืนท่ีให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ไม่บุกรุกพ้ืนท่ีทํากิน สามารถสร้างรายได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างทางจากการสนับสนุน การจัดต้ังกลุ่มอาชีพได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังครูมี 
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการทํางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีท่ีร่วมปฏิบัติงานในโครงการฯ ได้แก่  
กรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน และกรมอุทยานฯ 
ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ให้สามารถนําไปเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวระหว่างทางเพ่ือรอผลผลิต 

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายแดน   

    5.1 โครงการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างสังคมให้มี           
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมกับความต้องการ
ตามบริบทของพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน และพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
ในพ้ืนท่ี ให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพใหม่ให้กับตนเองท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ทําให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีอาชีพ มีรายได้ 
    ผลการดําเนินงาน 
    1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี ้แจงแนวทางการดําเนินงาน จัดทําแผนการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน และขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยขยายพ้ืนท่ีให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
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     2) จัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดําเนินงานกองทุน 
ทางสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพ้ืนท่ี 
    3) ติดตามผลการดําเนินงานการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    4) จัดประชุมเชิงปฏิ บั ติการสรุปผลการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิ บั ติงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ปีงบประมาณ 2562 
    5) พัฒนาศักยภาพในการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จํานวนท้ังสิ้น 21,581 คน 

                                  

6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    6.1 โครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคล่ือนเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ของสํานักงาน กศน.   
            กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดําเนินการ
ด้านต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานท่ีมีความบกพร่อง และปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซ่ึงอาจเกิดจากความไม่เข้าใจระเบียบ 
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ท้ังจากความไม่รู้หรือปฏิบัติตามกันมา หรือถูกครอบงําจากอิทธิพลเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึน ทําให้หน่วยตรวจสอบภายนอกเข้ามาชี้และ
เห็นช่องทางว่าอาจก่อให้ เกิดปัญหาการทุจริตท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น สํานักงาน กศน. จึงต้องมี                       
การจัดระบบควบคุมหรือป้องกันก่อนการปราบปรามภายในท่ีเข้มแข็งกับบุคลากรทุกคนและทุกระดับท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องเพ่ือให้การควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เพ่ือแก้ไขปัญหา และในส่วนของการปราบปรามก็ควรเร่งดําเนินการกวาดล้างอย่างจริงจัง  
              ผลการดําเนินงาน 
                      มีการดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา                
การร้องเรียน ทุจริต และการป้องกัน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าท่ี
ระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติของสํานักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ เม่ือวันท่ี 7 - 10 สิงหาคม 2561                 
ณ โรงแรมน้ําทอง จังหวัดน่าน จํานวนท้ังสิ้น 121 คน เพ่ือให้มีความรู้ด้านกฎหมายและเกิดความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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       6.2 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สําหรับครูผู้ช่วย 
            การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ท่ีจะเข้ารับการบรรจุใหม่ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
สําหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู ต้องได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะ
ในการปฏิบัติวิชาชีพ ท้ังการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู สํานักงาน กศน. จึงเล็งเห็น
ความจําเป็นต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในระหว่าง
ปฏิบัติราชการในตําแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อนแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งครู ให้เกิดความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน 
               ผลการดําเนินงาน 
            ครูผู้ช่วย จํานวน 350 คน ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกําลังสําคัญของประเทศ  

       6.3  โครงการจัดทําคู่มือแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด
สํานักงาน กศน. 
            การบริหารจัดการพนักงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ัง
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้บรรลุตามระเบียบพนักงานราชการ ซ่ึงการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งและเป็นหัวใจสําคัญในการเลือกสรรพนักงานราชการให้เกิดคุณภาพและ
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด ดังนั้น 
สํานักงาน กศน. จึงได้จัดทําคู่มือแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน กศน. เพ่ือ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันต่อไป 
               ผลการดําเนินงาน 
             มีการจัดทําคู่มือแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน กศน. 
จํานวน 1,500 เล่ม เพื่อให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการที่มีคุณภาพ ทําให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท้ังในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
       6.4  โครงการพัฒนาศักยภาพครดู้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.  
             กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาการเรียน กศน. เพ่ือดึงคนเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ซ่ึงปัจจุบันพบว่า มีคนไทยออกนอกระบบการศึกษา อันเป็นผลมาจากปัญหาค่าครองชีพ ทําให้ต้องออกจาก
โรงเรียนมาทํางานก่อนวัยอันควร ดังนั้น เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน สํานักงาน กศน.                  
ได้จัดทําแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเรียน กศน. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์กําหนดสําหรับ
เด็กออกกลางคันในวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงเด็กท่ีออกกลางคันในวัยเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
และมีแนวทางขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเรียน กศน. 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์กําหนดสําหรับเด็กออกกลางคันในวัยเรียน 
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              ผลการดําเนินงาน 
            1) มีคู่มือแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเรียน กศน. ท่ีได้คุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์กําหนดสําหรับเด็กออกกลางคันในวัยเรียน จํานวน 1 ชุด 
            2) มีสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
กศน.  
    6.5 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับศึกษานิเทศก์ 
           การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นบทบาทสําคัญของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครู                 
ท่ีจะต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน สํานักงาน กศน. ได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้สําหรับศึกษานิเทศก์ เพ่ือให้ผู้ทําหน้าท่ีนิเทศของสํานักงาน กศน.จังหวัด สามารถนําความรู้
และทักษะท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี  21 เพ่ื อยกระดับคุณภาพงาน กศน. ในอนาคตต่อไป 
              ผลการดําเนินงาน 
            1) ครั้งท่ี 1 มีผู้เข้าร่วมอบรม “การนิเทศแบบมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21” จํานวน 107 คน 
โดยมีการทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ พบว่า ก่อนการอบรม มีผู้ทํา
แบบทดสอบ จํานวน 97 คน มีผู้สอบผ่านรวม 28 คน และหลังการอบรม มีผู้ทําแบบทดสอบ จํานวน 94 คน 
มีผู้สอบผ่านรวม 93 คน ผลการประเมินความรู้ แสดงให้เห็นว่าหลังจากการอบรม ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จาก
การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน  
           2) ครั้งท่ี 2 มีผู้เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานผลการนิเทศเชิงคุณภาพ” 
จํานวน 32 คน โดยมีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเม่ือได้รับความรู้จาก 
การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีผู้เข้าอบรมท่ีมี
คะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม จํานวน 19 คน  
          3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนางานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

      4) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรายงานผลการปฏิบัติการนิเทศตามนโยบายจุดเน้น 
ของสํานักงาน กศน. ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
    6.6 การพัฒนาศักยภาพครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร  
             การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในหน่วยทหาร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีครูประจํากลุ่มท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นครูประจํากลุ่มทหารของหน่วยทหาร 
สํานักงาน กศน. ได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในการเทียบโอนความรู้ การเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม     
การเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล และพัฒนาทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
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             ผลการดําเนินงาน 
           มีการจัดอบรมครู กศน. ในหน่วยทหาร จํานวน 4 ครั้ง จํานวนท้ังสิ้น 240 คน ดังนี้                  
1) ครั้งท่ี 1 ณ กองทัพภาคท่ี 3 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เม่ือวันท่ี 18 - 22 ธันวาคม 2560 จํานวน 60 คน 
2) ครั้งท่ี 2 ณ กองทัพภาคท่ี 4 อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 22 - 26 มกราคม 2561 จํานวน 
60 คน 3) ครั้งท่ี 3 ณ กองทัพภาคท่ี 2 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 
จํานวน 60 คน และ 4) ครั้งท่ี 4 ณ กองพันทหารช่าง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 12 - 16 มีนาคม 
2561 จํานวน 60 คน 
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ
47.87%

แผนงานพ้ืนฐาน
12.62%

แผนงานบูรณาการ
39.51%

ส่วนท่ี 5 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

สํานักงาน กศน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนก
เป็น 3 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน และ 3) แผนงานบูรณาการ สําหรับ
การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 12,658,094,400.00 บาท และมี                 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 11,391,748,961.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.00  

 

 

ตารางท่ี  1  งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                จําแนกตามแผนงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ    6,059,765,400.00 
แผนงานพ้ืนฐาน 1,597,017,900.00 
แผนงานบูรณาการ 5,001,311,100.00 

รวมท้ังส้ิน 12,658,094,400.00 
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ตารางท่ี  2  ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน 
 

รายการ 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 5,795,250,046.36 

2. แผนงานพ้ืนฐาน 
     2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                       
          ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
          ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
     2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 
          โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1,430,263,147.49 
1,401,532,847.49 

744,343,317.80 
657,189,529.69 
28,730,300.00 
28,730,300.00 

3. แผนงานบูรณาการ 
     3.1 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
     3.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
     3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
     3.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 4,166,235,767.98 
3,999,156,706.54 

 
14,524,617.60 
13,320,543.25 
40,214,987.88 
99,018,912.71 

รวมท้ังส้ิน 11,391,748,961.83 

 
แผนภูมิท่ี 2  ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                จําแนกตามแผนงาน 

 
 

  

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

50.87%

แผนงานพ้ืนฐาน
12.56%

แผนงานบูรณาการ
36.57%
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ตารางท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจําปี               
                งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน 

 

รายการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 6,059,765,400.00 5,795,250,046.36 

2. แผนงานพ้ืนฐาน 
     2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน                        
          ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษา 
นอกระบบ 
          ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
     2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 
          โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1,597,017,900.00
1,568,287,600.00

791,065,000.00

777,222,600.00

28,730,300.00
28,730,300.00

 1,430,263,147.49 
1,401,532,847.49 

 
744,343,317.80 

 
657,189,529.69 

 
28,730,300.00 
28,730,300.00 

3. แผนงานบูรณาการ 
     3.1 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     3.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ 
ขยะและสิ่งแวดล้อม 
     3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ 
คนตามช่วงวัย 
     3.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข 
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล 

5,001,311,100.00
4,821,928,300.00

14,848,000.00

14,234,800.00

45,740,700.00

104,559,300.00

 4,166,235,767.98 
3,999,156,706.54 

 
14,524,617.60 

 
13,320,543.25 

 
40,214,987.88 

 
99,018,912.71 

รวมท้ังส้ิน 12,658,094,400.00 11,391,748,961.83 
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83.30%

89.56%

95.63%

100.00%

100.00%

100.00%

แผนงานบูรณาการ

แผนงานพ้ืนฐาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

1.80%

48.67%49.53% ผลผลิต 5 ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย

48.67 %

แผนภูมิท่ี 3  ร้อยละของการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
       ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4  งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพ้ืนฐาน 

 
แผนภูมิท่ี 4  ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
        งบประมาณ 

       (บาท) 

แผนงานพ้ืนฐาน  

    แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
          ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
          ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
    แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคงและการต่างประเทศ 
          โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1,568,287,600.00 
791,065,000.00 
777,222,600.00 
28,730,300.00 
28,730,300.00 

รวมท้ังส้ิน 1,597,017,900.00 

ผลผลิต 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ 

49.53 % 

โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.80 % 
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ตารางท่ี 5  ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพ้ืนฐาน 
 

รายการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

(บาท) 

แผนงานพ้ืนฐาน  

    แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
          ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
          ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
    แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 
          โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1,401,532,847.49 
744,343,317.80 
657,189,529.69 
28,730,300.00 
28,730,300.00 

รวมท้ังส้ิน 1,430,263,147.49 
 
แผนภูมิท่ี 5  ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารจัด
การศึกษาใน

จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  2.01%

ผลผลิต 5 
ผู้รับบริการ
การศึกษา        

ตามอัธยาศัย 
45.95%

ผลผลิต 4 
ผู้รับบริการ
การศึกษา             
นอกระบบ 
52.04%
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ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ประจําปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2561 แผนงานพ้ืนฐาน 

 

รายการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท) 

แผนงานพ้ืนฐาน 
     แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน                        
          ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษา 
นอกระบบ 
          ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
     แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 
          โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1,597,017,900.00
1,568,287,600.00

791,065,000.00

777,222,600.00

28,730,300.00
28,730,300.00

 1,430,263,147.49 
1,401,532,847.49 

 
744,343,317.80 

 
657,189,529.69 

 
28,730,300.00 
28,730,300.00 

 
แผนภูมิท่ี 6  ร้อยละของการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 

100.00%

84.56%

94.09%

100.00%

100.00%

100.00%

โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
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2.09%

0.91%

0.28%

0.30%

96.41%

    แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

    แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

    แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

    แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตารางท่ี 7  งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ 
 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

แผนงานบูรณาการ  

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
    แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

         4,821,928,300.00 
             14,848,000.00 

              14,234,800.00 
             45,740,700.00 
            104,559,300.00 

รวมท้ังส้ิน 5,001,311,100.00 

 
 

แผนภูมิท่ี 7  ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                          
                 แผนงานบูรณาการ 
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2.38%

0.97%

0.32%

0.35%

95.99%

    แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

    แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

    แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

    แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตารางท่ี 8  ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ 
 

รายการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

(บาท) 

แผนงานบูรณาการ  

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
    แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

         3,999,156,706.54 
             14,524,617.60 

              13,320,543.25 
             40,214,987.88 
            99,018,912.71 

รวมท้ังส้ิน 4,166,235,767.98 

 
แผนภูมิท่ี 8  ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                 แผนงานบูรณาการ 
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94.70%

87.92%

93.58%

97.82%

82.94%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

    แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

    แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

    แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

    แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ตารางท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ประจําปีงบประมาณ                             
               พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท) 

แผนงานบูรณาการ 
     แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ 
และสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน 
ตามช่วงวัย 
     แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข 
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

5,001,311,100.00
4,821,928,300.00

14,848,000.00

14,234,800.00

45,740,700.00

104,559,300.00

 4,166,235,767.98 
3,999,156,706.54 

 
14,524,617.60 

 
13,320,543.25 

 
40,214,987.88 

 
99,018,912.71 

 
แผนภูมิท่ี 9  ร้อยละของการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          
       ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ 
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2.79%

11.78%

4.92%

12.70%

25.54%

7.22%

35.05%

โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและ
สังคมตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้     

โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้

โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

ตารางท่ี 10  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข 
                 ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  จําแนกตามโครงการ 
 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้  

   1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
   2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
   3) โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้ 
   4) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน 
      จังหวัดชายแดนใต้ 
   5) โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
   6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
   7) โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคม                
       ตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้ 

 16,033,100.00 
           3,300,000.00 

           11,682,500.00 
 

            5,811,100.00 
2,250,000.00 
5,388,000.00 

 
1,276,000.00 

รวมท้ังส้ิน       45,740,700.00 

 
แผนภูมิท่ี 10 ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  จําแนกตามโครงการ 
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3.17%

5.77%

0.00%

14.45%

29.05%

7.69%

39.87%

โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคมตามพระ
อัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้     

โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้

โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการส่ือสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

ตารางท่ี 11  ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ                  
                 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  จําแนกตามโครงการ 
 

รายการ 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท) 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้  

   1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
   2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
   3) โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้ 
   4) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน 
       จังหวัดชายแดนใต้ 
   5) โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
      (บูรณาการการทํางานร่วมกับศึกษาธิการส่วนหน้า) 
   6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
       (บูรณาการการทํางานร่วมกับศึกษาธิการส่วนหน้า) 
   7) โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคม               
       ตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้ 

 16,031,300.00 
           3,092,610.00 

           11,682,465.84 
 

            5,811,012.04 
- 
 

2,321,600.00 
 

1,276,000.00 

รวมท้ังส้ิน       40,214,987.88 

 
แผนภูมิท่ี 11  ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามโครงการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



            

 

  119  

 
                                               รายงานผลการดําเนินงาน สาํนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

 

 

 

ตารางท่ี 12  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ  
                 พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                  
       จําแนกตามโครงการ 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท) 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
   1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ 
   2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
   3) โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสู่
หมู่บ้านชายแดนใต้ 
   4) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 
   5) โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
(บูรณาการการทํางานร่วมกับศึกษาธิการ                
ส่วนหน้า) 
   6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
(บูรณาการการทํางานร่วมกับศึกษาธิการ               
ส่วนหน้า) 
   7) โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคมตาม 
พระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้ 

45,740,700.00

16,033,100.00

           3,300,000.00

           11,682,500.00

            5,811,100.00

2,250,000.00

5,388,000.00

1,276,000.00

40,214,987.88 
 
 

16,031,300.00 
 

           3,092,610.00 
 

           11,682,465.84 
 

            5,811,012.04 
 

- 
 

2,321,600.00 
 
 

1,276,000.00 
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แผนภูมิท่ี 12  ร้อยละของการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจําปี 
                   งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด 
                   ชายแดนภาคใต้ จําแนกตามโครงการ  

 

 
 
 
 

ท่ีมา : ข้อมูลงบประมาณจากกลุ่มการคลัง เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 
 
 

100.00%

43.08%

0.00%

99.99%

99.99%

93.71%

99.99%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือชีวิตและสังคมตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถี

การเรียนรู้     

โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้

โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการส่ือสารสู่หมู่บ้าน
ชายแดนใต้

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
แนวทางโรงเรียนพระดาบส

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
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98.69%

99.88%

80.28%

97.27%

การจัดกระบวนการเรียนรูต้ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

การส่งเสริมการรู้หนังสอื

การศึกษาต่อเน่ือง

ส่วนท่ี 6 
สถิติสารสนเทศ 

 

 สํานักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีผล    
การดําเนินงาน ท่ีได้จัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 13  จํานวนผู้รับบริการท่ีลงทะเบียนและผ่านกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 จําแนกเป็นรายกิจกรรม 
 

กิจกรรม       จํานวนผู้รับบริการ  

ลงทะเบียน  ผ่าน/จบ  
1. การศึกษาต่อเนื่อง   1,978,288    1,924,248  
    1.1 การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ      885,157       849,914  
    1.2 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต      513,068       503,008  
    1.3 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน      580,063       571,326  
2. การส่งเสริมการรู้หนังสือ        84,729         68,019  
3. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
    จังหวัดชายแดนภาคใต ้

52,070 52,010 

4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 

216,495 213,665 

รวมท้ังส้ิน   2,331,582    2,257,942  
 

 

แผนภูมิท่ี 13  ร้อยละของจํานวนผู้รับบริการท่ีผ่านกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2561 จําแนกเป็นรายกิจกรรม 
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224.83%

133.64%

56.17%

ด้านบริการส่งเสริมการอ่าน

ด้านเทคโนโลยี

ด้านวิทยาศาสตร์

ตารางท่ี 14  จํานวนผู้รับบริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จําแนก

เป็นรายกิจกรรม 
 

กิจกรรม จํานวนผู้รับบริการ 
เป้าหมาย (คน)  ผลการดําเนินงาน (คน)  ร้อยละ 

1. ด้านวิทยาศาสตร์ 

9,800,000 

                   5,504,793  56.17 
    1.1  การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ                     1,659,963  16.94 
    1.2  ค่ายวิทยาศาสตร์                         96,668  0.99 
    1.3  กิจกรรมการศึกษา                     1,752,238  17.88 
    1.4  บริการวิชาการ                     1,078,458  11.00 
    1.5  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา                       499,073  5.09 
    1.6  ท้องฟ้าจําลอง                       418,393  4.27 
2. ด้านเทคโนโลยี                  13,096,986  133.64 
   2.1 บริการรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา                     6,259,536  63.87 
   2.2 บริการรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา                     4,700,490  47.96 
   2.3 บริการสื่อเพ่ือการศึกษา                     2,136,960  21.81 
3. ด้านบริการส่งเสริมการอ่าน                  22,033,028  224.83 
    3.1 ห้องสมุดประชาชน                   16,345,246  166.79 
    3.2 บ้านหนังสือชุมชน                     4,059,106  41.42 
    3.3 ห้องสมุดสําหรับชาวตลาด                     1,628,676  16.62 

รวมท้ังส้ิน      9,800,000                   40,634,807  414.64 
 

หมายเหตุ  ผู้รับบริการหนึ่งคน อาจเข้าร่วมกิจกรรมในหลายกิจกรรม  
 

แผนภูมิท่ี 14  ร้อยละของจํานวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

                  จําแนกเป็นรายกิจกรรม 
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ตารางท่ี 15  จํานวนผู้รับบริการท่ีลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2560 และ    
ภาคเรียนท่ี 1/2561 จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

กิจกรรม  ผลการดําเนินงาน (คน)  

 ผู้ลงทะเบียน  ผู้จบการศึกษา 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ภาคเรียนท่ี 2/2560 1,065,837 116,945 
 ระดับปฐมวัย 489 * 
 ระดับประถมศึกษา 75,252 5,218 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 408,504 43,502 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 568,355 67,109 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 13,237 1,116 
ภาคเรียนท่ี 1/2561 1,034,428 107,909 
 ระดับปฐมวัย 764 - 
 ระดับประถมศึกษา 74,753 4,983 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 395,915 41,150 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 552,748 61,569 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10,248 207 
 

 

ท่ีมา : ข้อมูลจากกลุ่มแผนงาน เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน  2561  
 

แผนภูมิท่ี 15  ร้อยละของผู้รับบริการท่ีลงทะเบียนเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2560  
   จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

1.24%

53.32%

38.33%

7.06%

0.05%

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษา

ระดับปฐมวัย
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0.99%

53.44%

38.27%

7.23%

0.07%

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษา

ระดับปฐมวัย

แผนภูมิท่ี 16  ร้อยละของผู้รับบริการท่ีลงทะเบียนเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1/2561 
   จําแนกตามระดับการศึกษา 
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ตารางท่ี 16  จํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. จําแนกตามประเภทตําแหน่ง 
 

ลําดับท่ี ตําแหน่ง           จํานวน (คน)             ร้อยละ  

 ข้าราชการครู                   2,208               11.11 
1 ครู                     1,094                  5.50 
2 ศึกษานิเทศก์                         72                   0.36 
3 รองผู้อํานวยการสถานศึกษา                          9                   0.05 
4 ผู้อํานวยการสถานศึกษา                       890                  4.48 
5 รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด                         66                   0.33 
6 ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด                         77                   0.39 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                      430               2.16 
1 บรรณารักษ์                       302                  1.52 
2 นักจัดการงานท่ัวไป                         48                  0.24 
3 นักวิชาการศึกษา                         78                  0.39 
4 อ่ืน ๆ (พนักงานธุรการ/พนักงานโสตฯ)                          2                   0.01 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ                      314               1.58 
1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ                       314                1.58 

 ลูกจ้างประจํา                      633               3.18 
1 ลูกจ้างประจํา                       633                3.18 

 พนักงานราชการ                  14,180               71.33 
1 พนักงานราชการ                   14,180                71.33 

 จ้างเหมาบริการ                   2,114               10.63 
1 ลูกจ้างเหมาบริการ                     2,114                10.63 

รวมท้ังส้ิน                  19,879               100.00 
 

ท่ีมา : ข้อมูลจากกลุ่มการเจ้าหน้าท่ี เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน  2561  
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10.63%

71.33%

3.18%

1.58%

2.16%

11.11%

จ้างเหมาบริการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจํา

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ข้าราชการครู

แผนภูมิท่ี 17  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. จําแนกตามประเภทตําแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 18  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. ตําแหน่งข้าราชการครู 

 

 

 

3.49%

2.99%

40.31%

0.41%

3.26%

49.55%

ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

ครู
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แผนภูมิท่ี 19  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

0.47%

18.14%

11.16%

70.23%

อ่ืน ๆ (พนักงานธุรการ/พนักงานโสตฯ)

นักวิชาการศึกษา

นักจัดการงานท่ัวไป

บรรณารักษ์
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คําสั่งสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ท่ี  165/2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

--------------------------------------------------- 
  ด้วยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กร เผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และบุคคลท่ัวไป ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทํารายงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจความตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 สํานักงาน กศน. ขอแต่งต้ังคณะทํางานรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายนาม ดังนี้ 

1. ท่ีปรึกษา 
1.1 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. 
1.2 นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. 
1.3 นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
1.4 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์  รองเลขาธิการ กศน. 
1.5 นายปรีชา  ชื่นชนกพิบูล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  
1.6 นางตติยา  ใจบุญ  ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
1.7 นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
1.8 นางสร้อยทิพย์ อุจวาที  ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
1.9 นางทองพิน ขันอาสา  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
1.10 นางตรีนุช  สุขสุเดช  ผู้อํานวยการกลุ่มเลขาธิการกรม 
1.11 นายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้อํานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
1.12 นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
1.13 นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
1.14 นางณัฐกฤตา พ่ึงสุข  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ  

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
1.15 ว่าท่ี ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น  ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
1.16 นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล 
1.17 นายสุชีพ  สุนทรศร ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
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1.18 นายสังข์  กาญจนเพ่ิมพูน ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
         วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
1.19 ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

2. คณะทํางาน 
2.1 นางสาวอภิรดี กันเดช  ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน   ประธานคณะทํางาน 
2.2 นางสาวสุนีย์  ฉัตรวัฒนานนท์ หน่วยตรวจสอบภายใน   คณะทํางาน 
2.3 นางณัฐมน  ไทยประสิทธิ์เจริญ  กลุ่มเลขาธิการกรม    คณะทํางาน 
2.4 นางณัฎฐรัญชน์ ใจใสสุข  กลุ่มเลขาธิการกรม   คณะทํางาน 
2.5 นางอัมพร  สมจิตร  กลุ่มการคลัง    คณะทํางาน 
2.6 นางพิมภา  ทรัพย์มาก กลุ่มการคลัง    คณะทํางาน 
2.7 นางบุญเรียม  โพธิ์สิน  กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี   คณะทํางาน 
2.8 นางพยอม  ทองคํา  กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี   คณะทํางาน 
2.9 นางสาววรรณพร ปัทมานนท์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.10 นางสาวนุสรา สกลนุกรกิจ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.11 นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.12 จ.อ. (ญ) รุจิรา ลิปิสุนทร กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ  คณะทํางาน 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.13 นางสาวสุจริยา พุ่มไสล  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ  คณะทํางาน 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.14 นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.15 นางเยาวรัตน์ ป่ินมณีวงศ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

 การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.16 นายกิตติพงศ์ จันทวงศ์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.17 นางอัญชลี  สายสวรรค์ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
2.18 นางศิรัณ  ธีรทัศน์ธํารงค์ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
2.19 นางจิดาภา ผิวฟัก  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
2.20 นางหทัยทิพย์ มณีรัตน์  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
2.21 นางสาวอุษณี โพธิเดชขจร กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
2.22 นายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมวานิช กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
2.23 นางพิมพ์ใจ งามสมพรพงศ์ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
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2.24 นายภาณุวิชญ์ สุโสภา  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
2.25 นางสาวจุไรรัตน์ กาลเศรณี กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
2.26 ส.ต.อ.หญิงธนิสร ถํ้ากระแสร์ หน่วยศึกษานิเทศก์    คณะทํางาน 
2.27 นางสาวสุดารัตน์ ชาญชัย  หน่วยศึกษานิเทศก์   คณะทํางาน 
2.28 นายสหพัฒน์ ไตรรัตนวนิช ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะทํางาน 
2.29 นางอัญชลี  คงเปีย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  คณะทํางาน  
2.30 นายวรโชติ โพนชัยแสง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  คณะทํางาน 
2.31 นางสาวณันท์นภัส โตพัน  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  คณะทํางาน 
2.32 นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  คณะทํางาน 
2.33 นางวันชนก อาจปรุ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  คณะทํางาน 
2.34 นางสาวจุรีรัตน์ หวังสิริรัตน์ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ  คณะทํางาน 
2.35 นายธานี  เครืออยู่  กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ  คณะทํางาน 
2.36 นางสุนันทา ประเสริฐศรี กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ  คณะทํางาน 
2.37 นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท สถาบันการศึกษาทางไกล   คณะทํางาน 
2.38 นางสาวแก้วตา บุญไทย  สถาบันการศึกษาทางไกล   คณะทํางาน 
2.39 นางสาวนิตยา ชัยสว่าง  สถาบันการศึกษาทางไกล   คณะทํางาน 
2.40 นางสาววาสนา โกสีย์วัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2.41 นางวราลี  แพรคล้าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2.42 นางชลีนารถ อัศวรุ่งเรืองชัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2.43 นางสาวฐิตาพร จินตะเกษกรณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2.44 นางสาวอังคณา เทศทิศ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2.45 นางฉัตรดา  ภู่สุวรรณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2.46 นางสาวณัฐิรา ปานเอ่ียม ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2.47 นายสุริยัญ  มีจันทร์  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  คณะทํางาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2.48 นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม  คณะทํางาน 

การเรียนรู้  
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(นายกฤตชัย  อรุณรตัน์) 
เลขาธิการ กศน. 

2.49 นางสาวนริสา ณ นคร  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม  คณะทํางาน 
การเรียนรู้ 

2.50 นางนิลรัตน์ มาเจริญ  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม  คณะทํางาน 
การเรียนรู้ 

2.51 นางสาวผลิกา รักเล่ง  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม  คณะทํางาน 
การเรียนรู้ 

2.52 นายสรรทัศน์ บุญมา  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม   คณะทํางาน 
       วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
     อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.53 นางสาวรุ่งอรุณ  โอมาศ  กลุ่มแผนงาน              คณะทํางาน 
2.54 นายกษิพัฒ ภูลังกา  กลุ่มแผนงาน              คณะทํางาน 
2.55 นางสาววรรณวิมล ภักดี  กลุ่มแผนงาน              คณะทํางาน 
2.56 นางกฤษณา ปัญญาเจริญธรรม กลุ่มแผนงาน             คณะทํางาน 
2.57 นายยอดชาย ทองธีระ  กลุ่มแผนงาน             คณะทํางาน 
2.58 นายพันศักด์ิ รู้ยืนยงค์  กลุ่มแผนงาน             คณะทํางาน 
2.59 นางศันสนีย์ ทาร่อน  กลุ่มแผนงาน             คณะทํางาน 
2.60 นายปรัชญา จําปี  กลุ่มแผนงาน             คณะทํางาน 
2.61 นางสาวชนัญนิภา ขาวโอภาส กลุ่มแผนงาน             คณะทํางาน 
2.62 นางสาวพนิตา จําจด  กลุ่มแผนงาน            คณะทํางาน 
2.63 นางสาวนิชธิมา สอนเสริม กลุ่มแผนงาน                   คณะทํางาน 
2.64   นางสาวคําปุน บุญเชิด  กลุ่มแผนงาน                   คณะทํางาน  
2.65 นางสาวฐิรกานต์ เอ่งฉ้วน  กลุ่มแผนงาน                   คณะทํางาน 
2.66 นางสุนีย์  เพชรสัมฤทธิ์ กลุ่มแผนงาน              คณะทํางานและเลขานุการ 
2.67 นางสาวพาริณี ธรรมไพศาล กลุ่มแผนงาน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ให้คณะทํางานมีหน้าท่ีประสานข้อมูลและรวบรวมผลการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังร่วมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันท่ี  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
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ผู้สนับสนุนข้อมูล    
 

 นายนันทวัฒน์   ภู่ตระกูล  กลุ่มการคลัง 
 นางอัมพร  สมจิตร   กลุ่มการคลัง 

นางณัฐมน    ไทยประสิทธิ์เจริญ  กลุ่มเลขาธิการกรม 
นางสาวณลิณีย์  แสงพันตา  กลุ่มแผนงาน 
นางศันสนีย์    ทาร่อน   กลุ่มแผนงาน 
นางสาวพนิตา    จําจด   กลุ่มแผนงาน 

 นางสาววรรณพร   ปัทมานนท์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
       ตามอัธยาศัย 
 นางสาวสุจริยา   พุ่มไสล           กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
       ตามอัธยาศัย 
 นางเยาวรัตน์    ป่ินมณีวงศ์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
       ตามอัธยาศัย 
 นางนุสรา   สกลนุกรกิจ    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
       ตามอัธยาศัย 
 นายศุภโชค        ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
       ตามอัธยาศัย 

 นางสาวสุทิศา    ชุณหเรืองเดช    กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
 นางศิรัณ    ธีรทัศน์ธํารงค์    กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
 นางสาวลภัสรดา   ไกรสุทธิ์   กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   
 นางสาวจิตรลดา   โคตรโนนกอก  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
 นายสุบิน   ไชยยะ   กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   
 นายพัฐสิฐ    พสิฐภัสณ์  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
 นายสุรเชษฐ์    เหลี่ยมวานิช  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
 นายวรัตม์  ศรีเทพ   กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
 นางสาวพิมพ์มาดา  ทองล้อม  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

 นางสาวปรารถนา ช้อนแก้ว  กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
 นางสาวกษรา    ต้ังใจ   กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
 นางสาวบุณยวีร์  แช่มสูงเนิน  กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
 นายสุริยัญ    มีจันทร์   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

 นางวราลี   แพรคล้าย        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
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นางสาวพิมพ์ใจ    ศิริสาคร   สถาบันการศึกษาทางไกล 
นายเชาวลิต    ธาดาสิทธิเวท  สถาบันการศึกษาทางไกล 

 นายสหพัฒน์    ไตรรัตนวนิช  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 นายวรโชติ    โพนชัยแสง    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

นางสาวมนทา    เกรียงทวีทรัพย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
นางสาวเสาวลักษณ์   พิมพ์ภูลาด    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
นายธานี    เครืออยู่   กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
ส.ต.อ.หญิงธนิสร   ถํ้ากระแสร์  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
นางสาวนริสา  ณ นคร   สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

 นายสังข์    กาญจนเพ่ิมพูน      ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
 วัดญาณสังวรารามวรมหาวหิารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

 นายสรรทัศน์  บุญมา   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
 วัดญาณสังวรารามวรมหาวหิารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

 นายชาญวิทย์    ศรีภักดี             สํานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 
 นางสาวซุไฮณี  ตันหยงวารี           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 
 นางอุทัยวรรณ   โพธิ์กระจ่าง  ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 
 นายจําเริญ  มูลฟอง   สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 นางวราพรรณ  พูลสวัสด์ิ  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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คณะผู้จัดทํารายงาน 
 

ท่ีปรึกษา 
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน. 
นางสาวโสมอุษา  เลี้ยงถนอม  รองเลขาธิการ กศน. 

 

บรรณาธิการ 
ดร.อภิรดี  กันเดช   ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน  
นางสุนีย์   เพชรสัมฤทธิ์  กลุ่มแผนงาน 

 

เรียบเรียง  
นางสุนีย์   เพชรสัมฤทธิ์  กลุ่มแผนงาน 
นางสาวพาริณี  ธรรมไพศาล  กลุ่มแผนงาน 

 

จัดทําต้นฉบับ 
นางสุนีย์   เพชรสัมฤทธิ์  กลุ่มแผนงาน 
นางสาวพาริณี  ธรรมไพศาล  กลุ่มแผนงาน 
นางสาวคําปุน  บุญเชิด   กลุ่มแผนงาน 
นางสาวฐิรกานต์  เอ่งฉ้วน   กลุ่มแผนงาน 

 

ออกแบบและจัดทําต้นฉบับแผ่นพับ 
นางสาวชนัญณิภา ขาวโอภาส  กลุ่มแผนงาน 
นางสาวนิชธิมา  สอนเสริม  กลุ่มแผนงาน 
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