พระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
พระบรมราโชบายด านการศึ กษาของพระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล าเจาอยูหั วเป นพระบรมราโชบาย
ที่ครูทุกคนควรทราบและนอมนํามาปฏิบัติ โดยการศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ดังนี้
• มีทั ศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง ขอนี้มีคําขยายวา ตองมีความรูความเขาใจที่มีตอ
ชาติบานเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และมีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชน
ของตน
• มี พื้ นฐานชี วิ ตที่ มั่ นคง มี คุ ณธรรม ข อนี้ มี คํ าขยายว า ให รู จั กแยกแยะสิ่ งที่ ผิ ด - ที่ ถู ก
สิ่งชั่ว - สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสรางคนดีใหแกบานเมือง
• มี งานทํ า มี อ าชี พ ข อ นี้ มี คํ า ขยายว า ต อ งให เด็ ก รั ก งาน สู งาน ทํ างานจนสํ า เร็ จ
อบรมใหเรียนรูการทํางาน ใหสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได
• เปนพลเมืองดี ขอนี้มีคําขยายวา การเปนพลเมืองดีเปนหนาที่ของทุกคน สถานศึกษา
และสถานประกอบการต อ งส งเสริ ม ให ทุ ก คนมี โอกาสทํ า หน าที่ พ ลเมื อ งดี การเป น พลเมื อ งดี ห มายถึ ง
การมีน้ําใจ มีความเอื้ออาทร ตองทํางานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองได
ก็ตองทํา”

พระบรมราโชบายนี้ ไมใชสิ่งที่ยากเกินกวาครูจะทําและสั่งสอนศิษยใหทําได หากครูตั้งใจสราง
ศิษยใหไดผลตามพระบรมราโชบายทั้ง 4 ขอนี้ก็จะทําใหชาติบานเมืองเจริญ ไมมีคนที่นิ่งดูดายปลอยใหเกิดความชั่ว
ความไมดีในบานเมือง ที่สําคัญประการหนึ่งคือ การรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว และเลือกรับเลือกทํา
แต ทางที่ ถู กที่ ดี เด็ กไทยควรรู จั กใช วิ จารณญาณของตน ไม ตามแฟชั่ นตามสั งคมโดยไร สติ อี กประการหนึ่ ง
ที่ควรนอมนํามาใสเกลาฯ คือ พระบรมราโชบายที่วา เห็นอะไรที่ควรทําเพื่อบานเมืองก็ตองทํา คนไทยเห็นอะไร
ที่ควรทําเพื่อบานเมืองก็ตองลงมือทํา ไมปลอยใหผานไปดวยความคิดวา “ธุระไมใช”

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
นายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย

ก

คํานํา
สํานักงาน กศน. ไดดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนอง
นโยบาย ยุทธศาสตร ตามจุดเนนสําคัญที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งนโยบายและจุดเนน
การดํ าเนิ น งาน ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให บ รรลุ วิสั ยทั ศน “คนไทยได รั บโอกาสการศึ กษาและ
การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ า รงชี วิ ต ที่ เหมาะสมกั บ ช ว งวั ย สอดคล อ งกั บ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่ 21”
รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ฉบับนี้ ไดสรุปสาระสําคัญในภาพรวมของ
การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งโครงการตามยุทธศาสตร
ผลผลิ ต และการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ต อเนื่ องของสํานั กงาน กศน. เพื่ อเผยแพรป ระชาสัมพั น ธผ ลงาน
การจั ด กิ จ กรรมการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย สํานั ก งาน กศน. ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 อันจะเปนประโยชนแกผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการและประชาชนผูสนใจ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนภาคีเครือขายที่ มี
สวนรวมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการสนับสนุนขอมูลอยางดียิ่ง
สงผลใหรายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ประสบผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี สํานักงาน กศน. หวังเปนอยางยิ่ง
วารายงานผลการดําเนิน งาน สํานั กงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับ นี้ จะเปน ประโยชน
ในการสนั บ สนุ น ข อ มู ล และสารสนเทศที่ สํ าคั ญ ในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นางานการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหกับผูที่เกี่ยวของตอไป
สํานักงาน กศน.

ข

สารบั
สารบัญญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
บทสรุปผูบริหาร
นโยบายรัฐบาล (ดานการศึกษา)
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ” ประจําป 2561
วันที่ 8 กันยายน 2561
สารผูอํานวยการใหญยูเนสโก เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ”
วันที่ 8 กันยายน 2561
โครงสรางสํานักงาน กศน.
ทําเนียบผูบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ
ทําเนียบผูบริหาร สํานักงาน กศน.
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงาน กศน.
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.
ผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
• แผนงานพื้นฐาน
• แผนงานบูรณาการ
 สวนที่ 2 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

หนา
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1
5
12
13
15
16
18
26
29
41
42
42
55
73
74
75
75
76
80
80

ค

สารบัญ (ตอ)
 สวนที่ 3 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ตามภารกิจตอเนื่อง
1) ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู
2) ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลงาน บริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3) ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4) ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
จากราชวงศ
5) ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นที่บริเวณชายแดน
6) ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
 สวนที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 สวนที่ 5 ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 สวนที่ 6 สถิติสารสนเทศ
ภาคผนวก
• คําสั่งคณะทํางาน
• ผูสนับสนุนขอมูล
• คณะผูจัดทํารายงาน

หนา
83
84
91
94
96
98
99
103
108
121
128
129
133
135

ง
ญตาราง
สารบัสารบั
ญตาราง
1. ตารางที่ 1 งบประมาณรายจายทีไ่ ดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
2. ตารางที่ 2 ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
3. ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจายกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
4. ตารางที่ 4 งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานพื้นฐาน
5. ตารางที่ 5 ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา
108
109
110
111
112

แผนงานพื้นฐาน
6. ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจายกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

113

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐาน
7. ตารางที่ 7 งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

114

แผนงานบูรณาการ
8. ตารางที่ 8 ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

115

แผนงานบูรณาการ
9. ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจายกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

116

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ
10. ตารางที่ 10 งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

117

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จําแนกตามโครงการ
11. ตารางที่ 11 ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

118

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จําแนกตามโครงการ
12. ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจายกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

119

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต จําแนกตามโครงการ
13. ตารางที่ 13 จํานวนผูรับบริการที่ลงทะเบียนและผานกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามกิจกรรม

121

จ
ญตาราง
สารบัญสารบั
ตาราง
(ตอ)
14. ตารางที่ 14 จํานวนผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

หนา
122

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามกิจกรรม
15. ตารางที่ 15 จํานวนผูรับบริการที่ลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

123

ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 จําแนกตามระดับการศึกษา
16. ตารางที่ 16 จํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. จําแนกตามประเภทตําแหนง

125

ฉ
ญแผนภูมมิ ิ
สารบัสารบั
ญแผนภู
หนา
108

1. แผนภูมิที่ 1 รอยละของงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
2. แผนภูมิที่ 2 รอยละของผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 109
จําแนกตามแผนงาน
3. แผนภูมิที่ 3 รอยละของผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจายกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 111
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
4. แผนภูมิที่ 4 รอยละของงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 111
แผนงานพื้นฐาน
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดําเนิ นงาน สํ านั กงาน กศน. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ นข้ อมู ล
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ เชื่ อ มโยงภารกิ จ ของชาติ
ด้านการศึ กษาและบริบ ทต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ บทบาทอํานาจหน้ าที่ ของสํ านั กงาน กศน. ที่ มุ่งสู่ วิสั ยทั ศน์
“คนไทยได้รับโอกาสการศึ กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณ ภาพ สามารถดํารงชี วิต ที่เหมาะสมกั บ
ช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” โดยยึด
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งและปรัชญาคิ ดเป็ น เพื่ อให้ การดําเนิ น งานบรรลุ ผ ลสํ าเร็จตามนโยบายและ
จุดเน้นการดําเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 12,658,094,400 บาท
และใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 11,391,748,961.83 บาท แบ่ งเป็น 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จํานวน
6,059,765,400 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 5,795,250,046.36 บาท 2) แผนงานพื้นฐาน จํานวน 1,597,017,900 บาท
ใช้ ไปทั้ งสิ้ น 1,430,263,147.49 บาท 3) แผนงานบู รณาการ จํ านวน 5,001,311,100 บาท ใช้ ไปทั้ งสิ้ น
4,166,235,767.98 บาท
2. ผลการดําเนินงานตามแผน และจุดเน้นการดําเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 ผลการดําเนินงานตามแผน
(1) แผนงานพื้ น ฐาน สํ านั กงาน กศน. ดํ าเนิ นโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนงาน
พื้นฐาน 2 แผนงาน ดังนี้
(1.1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิ ต ที่ 4 ผู้ รั บ บริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบ ได้ ดํ าเนิ น การ ดั ง นี้
1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักศึกษา จํานวน 1,065,837 คน และมีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่
2/2560 จํานวน 116,945 คน และภาคเรียนที่ 1/2561 จํานวน 107,909 คน 2) ส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับ
ผู้รับบริการ จํานวน 68,019 คน 3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน
ให้กับผู้รับบริการ จํานวน 1,924,248 คน 4) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องให้กับเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จํานวน 8,034 คน 5) จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 8 จังหวัด
จํานวน 6,385 ทุ น 6) สนั บ สนุ น เสื้ อผ้ าและอุ ป กรณ์ การเรีย นให้ กับ เด็ กวัย เรีย นในถิ่ น ทุ รกั น ดารและพื้ น ที่
ห่างไกล จํานวน 14 จังหวัด จํานวน 12,726 คน 7) อบรมพัฒนาความรู้วิชาการด้านเกษตรธรรมชาติให้กับ
บุคลากรของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ และ กศน.อําเภอ จํานวน 274 คน และ 8) ขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน จํานวน 1,764 คน และ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 15,120 คน
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ผลผลิ ต ที่ 5 ผู้ รั บ บริ ก ารการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย สํ า นั ก งาน กศน.
ได้ ดํ า เนิ น การ ดั ง นี้ 1) จั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร จํ า นวน 40,634,807 คน
เป็นด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 13,096,986 คน ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จํานวน 5,504,793 คน
และด้ านการส่ งเสริ ม การอ่ าน จํ านวน 22,033,028 คน 2) ส่ งเสริ มการศึ ก ษานอกระบบผ่ า นที วี ส าธารณะ
(ติวเข้มเต็มความรู้) ผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ให้กับผู้รับบริการ จํานวน 2,410,376 คน 3) ผลิต
รายการโทรทัศน์และรายการวิทยุเพื่อการศึกษาสําหรับให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนแก่
ประชาชน จํานวน 1,436 รายการ 4) กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 7,424 แห่ง ได้รับหนังสือพิมพ์ และ กศน.
ตําบล จํานวน 755 แห่ง ได้รับหนังสือ สื่อ เพื่อให้บริการและจัดกิจกรรมแก่ประชาชนในชุมชน 5) กศน.ตําบล/
แขวง จํ า นวน 3,198 แห่ ง ได้ ให้ บ ริ ก ารสื่ อ เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต แก่ นั ก ศึ ก ษาและประชาชน จํ า นวน
40,634,807 คน
(1.2) แผนงานพื้ น ฐานด้ า นความมั่ น คง กลุ่ ม สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 1) การก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มีการส่งมอบ
งานก่อสร้างอาคารดาราศาสตร์ เมื่ อวัน ที่ 11 สิ งหาคม 2561 2) พั ฒ นา ครู กศน. เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพ
การปฏิ บั ติ ง าน จํ า นวน 1,789 คน 3) ติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาการศึ ก ษาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
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) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และใช้ในการประกอบอาชีพ
จํานวน 85,723 คน 4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้กับนั กศึกษา เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน ค่ ากิ จกรรมพั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ยน ค่ าหนั งสื อ ในภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 1,065,837 คน และ
ภาคเรียนที่ 1/2561 จํานวน 1,034,428 คน 5) จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับ
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 109 คน 6) พัฒนาอุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) จํานวน 1 โครงข่าย 7) พัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา ด้ านการผลิ ต และพั ฒ นารายการโทรทั ศ น์ เพื่ อการศึ กษาในระบบดิ จิ ทั ล จํ านวน 101 คน
8) จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับผู้นํ าชุมชน จํานวน 155,904 คน 9) จัดอบรม
หลักสูตรการดูแลผู้ สูงอายุ 2 หลักสูตร ให้กับกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 5,504 คน 10) จัดการศึ กษาตลอดชี วิต
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนปอเนาะ จํานวน 9,829 คน และจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ที่หลากหลาย 11) จัดฝึกอาชีพระยะสั้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 140 คน
และจั ด กิ จกรรมพระดาบสเคลื่ อนที่ ร่ วมกั บ กศน. ในการให้ บ ริ การประชาชน จํ านวน 4 ครั้ ง 12) ส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 25,379 คน 13) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดค่ายแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร พัฒนาเครือข่ายปราชญ์ผู้นํา
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และพั ฒ นาศั กยภาพครู กศน.ตํ าบล ด้ านการนํ าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและเกษตรทฤษฎี ใหม่
จํานวน 1,156 คน 14) จัดการแข่ งขันกี ฬาสายสัมพั นธ์ระดับกลุ่ มจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬากลาง
เรนโบว์สเตเดี ยม จังหวัดปั ตตานี มี ผู้เข้ าร่วมงาน จํ านวน 6,820 คน 15) จัดลูกเสือเข้ าร่วมงานชุ มนุ มลู กเสื อ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกี ฬากลางจังหวัดปั ตตานี จํานวน 2,056 คน 16) จัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อชี วิตและสั งคมตามพระอั จฉริ ยภาพสู่ วิถีการเรียนรู้ มี ผู้ เข้ าร่วมงาน จํ านวน
7,347 คน 17) จัดอบรมหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ให้กับวิทยากรแกนนําระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน 8,429 คน และขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 234,251 คน
2.2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
(1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง ได้ ดํ า เนิ น การ ดั งนี้ 1) จั ด อบรมเสริ ม สร้ า ง
อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษั ตริย์ไทย 4 หลักสูตร ให้กับบุคลากร จํานวน 303,247 คน
2) การก่ อสร้างศู น ย์วิ ทยาศาสตร์เพื่ อการศึ กษานราธิ วาส 3) พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานให้ กับ ครู
4) ติดตามผลการพัฒ นาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5) การพัฒ นาการศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้กล่าวไว้ในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และแผนงานบูรณาการ
ข้างต้นแล้ว
(2) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการพั ฒ นากํ าลั งคน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อสร้ าง
ขี ดความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ ได้ ดํ า เนิ น การ 1) พั ฒ นาอาชี พ กลุ่ ม สนใจ อาชี พ ระยะสั้ น
ให้ ป ระชาชนมี รายได้ ลดรายจ่ าย 2) พั ฒ นาความรู้ด้ านการเกษตรผ่ านรายการโทรทั ศน์ ศู นย์ เรี ยนรู้ เกษตร
พอเพียงฯ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ซึ่งได้กล่าวไว้ในแผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการข้างต้นแล้ว
(3) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคนให้ มี คุ ณ ภาพ
ได้ดําเนินการ 1) พัฒนาบุคลากรด้านเกษตรกรรมชาติ 2) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่
ประชาชน 3) พั ฒนาทั กษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารให้ กับครู และบุ คลากร 4) พั ฒนาทั กษะด้ าน
การผลิ ตและพั ฒนารายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึกษาในระบบดิ จิทัลให้ กับบุ คลากร 5) อบรมหลักสู ตรการดู แล
ผู้ สู งอายุ ให้ กั บ กลุ่ มเป้ าหมาย และ 6) จั ด อบรมหลั กสู ต รความเข้ าใจดิ จิ ทั ล และหลั กสู ต รการค้ าออนไลน์
ให้วิทยากรแกนนําระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ซึ่งได้กล่าวไว้ในแผนงานบูรณาการข้างต้นแล้ว
(4) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
ได้ดําเนินการ 1) ขยายชุมชนต้นแบบไทยนิยมยั่งยืน และจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน
2) จัดห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดต้นแบบ ระดับจังหวัด 77 แห่ง ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร จํ า นวน 1,628,676 คน 3) จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นเพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และจั ด ประกวดแข่ งขั น
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่ าน 4) ส่งเสริมพั ฒ นาทักษะการฟัง การพู ดภาษาไทยเพื่ อการสื่อสารสําหรับ ผู้ใหญ่
บนพื้ น ที่ สู งในอํ า เภออมก๋ อ ย จั งหวั ด เชี ย งใหม่ และอํ า เภอท่ า สองยาง จั งหวั ด ตาก มี ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
ด้านการฟัง จํานวน 886 คน และมีผู้ผ่านการประเมิน ด้านการพู ด จํานวน 521 คน 5) สนั บสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา 6) ส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน 7) จัดการศึกษาต่อเนื่อง
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8) จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 9) จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
10) สนั บ สนุ น เสื้ อ ผ้ า และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นให้ กั บ เด็ ก วั ย เรี ย นในถิ่ น ทุ ร กั น ดารและพื้ น ที่ ห่ า งไกล และ
11) ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งได้กล่าวไว้ในแผนงานพื้นฐาน และแผนงาน
บูรณาการข้างต้นแล้ว
(5) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับผู้นําชุมชน ซึ่งได้กล่าวไว้ใน
แผนงานบูรณาการข้างต้นแล้ว
(6) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การ ได้ ดํ า เนิ น การ
1) ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการประสานความร่วมมือด้านแผนงาน 2) ประชุมจัดการ
ระบบฐานข้อมูล กศน.ตําบล (DMIS61) โดยได้ระบบฐานข้อมูล จํานวน 1 ระบบ และคู่มือการใช้งาน จํานวน
350 เล่ม 3) พัฒนาบุคลากรด้าน ICT เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51) จํานวน 156 คน
และอบรมการเขียนโปรแกรมเว็บพลวัตและเทคนิคการเชื่อมต่อฐานข้อมูล จํานวน 20 คน
2.3 ผลการดําเนินงานตามภารกิจต่อเนื่อง
สํานั กงาน กศน. ได้ จัด การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยตามอํานาจหน้ าที่
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้ น
ในการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ด้ า นหลั ก สู ต ร สื่ อ รู ป แบบการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ การวั ด และ
ประเมิ น ผล งานบริ ก ารทางวิ ช าการ และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษา
ด้ า นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ ด้ า นการศึ ก ษาในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พื้ น ที่ พิ เศษและ
ด้ านการบริ ห ารจั ด การ โดยภาพรวมมี ผ ลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ผ ลสํ าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมาย
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ได้กําหนดไว้
สํานักงาน กศน.
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นโยบายรัฐบาล (ด้านการศึกษา)
1. นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 จํานวน 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยมีนโยบายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน กศน. ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ เป็ นองค์ ประกอบสํ าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
ตามประเพณี การปกครองของไทย จึ งถื อ เป็ น หน้ า ที่ สํ าคั ญ ยิ่ งยวดของรั ฐ บาลในอั น ที่ จ ะเชิ ด ชู ส ถาบั น นี้ ไว้
ด้ ว ยความจงรั กภั ก ดี และปกป้ องรั ก ษาพระบรมเดชานุ ภ าพ โดยจะใช้ มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยา และมาตรการทางระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการดํ า เนิ น การ
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและ
ความผู ก พั น ภั ก ดี ข องคนอี ก เป็ น จํ า นวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น จริ ง
เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อประชาชน ทั้ งจะสนั บ สนุ น โครงการทั้ งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลั ก การทรงงาน สามารถนํ า หลั ก ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ราชการและการพั ฒ นา ตลอดจน
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เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็ นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์
ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
(2.2) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ซึ่งเป็ น
พหุ สังคม ขจัด การฉวยโอกาสก่อความรุน แรงแทรกซ้ อน เพื่ อซ้ํ าเติมปั ญ หาไม่ว่ าจากผู้ มีอิทธิพลในท้ องถิ่ น
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(4.1) จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง การศึ ก ษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศั กยภาพ ประกอบอาชี พและดํ ารงชี วิ ตได้ โดยมี ความใฝ่ รู้ และทั กษะที่ เหมาะสม เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
สร้ างเสริ มคุ ณภาพการเรี ยนรู้ โดยเน้ นการเรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างสั มมาชี พในพื้ นที่ ลดความเหลื่ อมล้ํ า และพั ฒ นา
กําลังคนให้เป็นที่ต้องการตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
(4.2) ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ยนการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ให้ ส อดคล้ องกั บ ความจํ าเป็ น ของผู้ เรีย นและลั กษณะพื้ น ที่ ของสถานศึ กษา ปรับ ปรุงและบู ร ณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้ เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เลื อ กรั บ บริ ก ารการศึ ก ษา ทั้ งในระบบโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
(4.3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่ ว ไปมี โอกาสร่ ว มจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและทั่ ว ถึ ง และร่ ว มในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
(4.4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
(4.6) พั ฒนาระบบการผลิ ตและพั ฒนาครู ที่ มี คุ ณภาพ และมี จิ ตวิ ญญาณของความเป็ นครู
เน้ นครู ผู้ สอนให้ มี วุ ฒิ ตรงตามวิ ชาที่ สอน นํ าเทคโนโลยี สารสนเทศและเครื่ องมื อที่ เหมาะสมมาใช้ ในการเรี ยน
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การสอนเพื่ อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยครู หรื อเพื่ อการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เช่ น การเรี ยนทางไกล การเรี ยนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
นโยบายที่ 10 การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ มีธรรมาภิ บาล และการป้ องกั น ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(10.1) ปรั บปรุ งระบบราชการในด้ านองค์ กรหรื อหน่ วยงานภาครั ฐ ทั้ งในระดั บประเทศ
ภู มิภ าค และท้ องถิ่ น ทบทวนการจั ดโครงสร้ างหน่ วยงานภาครัฐ ที่ มีอํานาจหน้ าที่ ซ้ํา ซ้ อนหรื อลดหลั่ น กั น
หรื อมี เส้ น ทางการปฏิ บั ติ งานที่ ยื ด ยาว ปรับ ปรุ งวิ ธีป ฏิ บั ติ ร าชการให้ ทั น สมั ย โดยนํ า เทคโนโลยี ม าใช้ แก้ ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลัง
และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริห ารจั ด การภาครัฐ แบบใหม่ การตอบสนองความต้ องการของประชาชนในฐานะที่ เป็ น ศู น ย์ กลาง
และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการ
ของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้
ในระบบราชการ โดยจะดํ าเนิ น การตั้ งแต่ ร ะยะเฉพาะหน้ าไปตามลํ า ดั บ ความจํ า เป็ น และตามที่ กฎหมาย
เอื้อให้สามารถดําเนินการได้
(10.5) ใช้ มาตรการทางกฎหมาย การปลู กฝั งค่ านิ ยม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจิ ตสํ านึ ก
ในการรั กษาศั กดิ์ ศรี ของความเป็ น ข้ าราชการและความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ เพื่ อป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐทุ กระดั บ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
2. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 น้ อมนํ าแนวพระราชดํ าริ สื บสานพระราชปณิ ธานและพระบรมราโชบายด้ านการศึ ก ษา
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว
มาขั บเคลื่ อนงานด้ านการศึ กษาให้ เกิ ดเป็ นรูปธรรม เพราะพระราชปณิ ธานของพระองค์ ท่ านถื อเป็ นพรอั นสู งสุ ด
และมอบเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
(1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว มี ใจความสําคัญว่า
1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษา
ต้ องมุ่ งสร้ างพื้ นฐานชี วิ ตหรื ออุ ปนิ สั ยที่ มั่ นคงเข้ มแข็ ง อาทิ การสร้ างบุ คลิ กและอุ ปนิ สั ยที่ ดี งาม (Character
Education)”
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(2) สืบสานพระราชปณิ ธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ตรที่ ทรงมี แนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่ าง ๆ เกี่ยวกับ นั กเรียน ครู และ
การศึกษา
(2.1) นักเรียน
- “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ําใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนล้าหลัง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลําดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิถุนายน 2555)
- “ครูไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทําเช่นกัน” (6 มิถุนายน 2555)
- “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้ และประสบการณ์แก่กัน” (5 กรกฎาคม
2555)
- “ทํ าเป็ นตั วอย่ างให้ นั กเรี ยนเป็ นคนดี นั กเรี ยนรักครู ครู รั กนั กเรียน” (9 กรกฎาคม
2555)
(2.2) ครู
-“เรื่ องครู มี ความสํ าคั ญ ไม่ น้ อยกว่ านั กเรี ยน ปั ญ หาหนึ่ ง คื อ การขาดครู เพราะ
จํ านวนไม่ พอ และครู ย้ ายบ่ อย ดั งนั้ น ก่ อนคั ดเลื อกเด็ กที่ จะพั ฒ นาต้ องพั ฒ นาครู ก่อน ให้ พร้อมที่ จะสอนเด็ ก
ให้ ได้ ผลตามที่ ต้ องการ จึ งจะต้ องคั ด เลื อกครู และพั ฒ นาครู ต้ องตั้ งฐานะในสั งคมของครู ให้ เหมาะสมและ
ปลู กจิ ตสํ านึ กโดยใช้ ป รั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง วิ ธี การคื อ การให้ ทุ นและอบรม กล่ าวคื อ ต้ องมี ความรู้
ทางวิ ชาการในสาขาที่ เหมาะสมที่ จะสอน ต้ องอบรมวิ ธี การสอนให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี ความเป็ นครู ที่ แท้ จริ ง
คื อ มี ความรักความเมตตาต่ อเด็ ก ควรเป็ นครูท้ องที่ เพื่ อจะได้ มี ความผู กพั นและคิ ดที่ จะพั ฒ นาท้ องถิ่ นที่ เกิ ด
ของตน ไม่คิดย้ายไป ย้ายมา” (11 มิถุนายน 2555)
- “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
(6 มิถุนายน 2555)
- “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตําราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ตํ า แหน่ ง และเงิ น เดื อ นสู ง ขึ้ น แล้ ว บางที ก็ ย้ า ยไปที่ ใ หม่ ส่ ว นครู ที่ มุ่ ง การสอนหนั ง สื อ กลั บ ไม่ ไ ด้ อ ะไร
ตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 กรกฎาคม 2555)
- “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการ
รู้ ทั้ งหมดวิ ชา ก็ ต้ องเสี ยเงิ นไปสมั ครเรี ยนพิ เศษกั บครู ท่ านนั้ น จะเป็ นการสอนในโรงเรี ยนหรื อส่ วนตั วก็ ตาม”
(5 กรกฎาคม 2555)
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2.2 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดําเนินการ
6 ด้าน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 จุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
(1) ดําเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
(2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
(3) กระทรวงศึ กษาธิการ ต้ องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มี การดํ าเนิ นการสอดคล้ อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(4) ดําเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดําเนินการเป็นรูปธรรม
2.4 จุดเน้นสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกีย รติ เจริญ เศรษฐศิ ลป์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ ได้ มอบจุ ด เน้ น
เชิงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน เป็นหลักในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน กศน. ดังนี้
(1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้
รูปแบบ Active Learning
(2) ด้านการผลิต พัฒนากําลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
(2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
(2.1.2) ขยายการพั ฒ นาวิ ช าภาษาอั งกฤษในสถานศึ กษาสั งกั ด สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา โดยจั ด ทํ า Echo English Vocational ซึ่ งเป็ น Application ภาษาอั งกฤษ
สํ าหรับนั กเรียน อาชี วศึ กษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษของประชาชน
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย
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(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
(3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1.1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน
และต่ อ ยอดการสร้ า งความดี ซึ่ งโมเดลการสร้ า งความดี มี ห ลายทาง ทั้ งในโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม โรงเรี ย น
วิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี
1.2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
2) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
2.1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2.3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด
2.4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติ และกิจ กรรมเสริม โดยกิ จกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ เป็ นกิ จกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับ
ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
(4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
(4.2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิ จิทัล โดยบู รณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อการศึ กษา ให้ สามารถใช้ ประโยชน์ ร่ วมกั น ทั้ งด้ านโครงสร้างพื้ นฐานและระบบเครื อข่ าย ด้ านระบบข้ อมู ล
สารสนเทศเพื่ อการศึ กษา ด้ า นสื่ อ และองค์ ความรู้ รวมถึ งการพั ฒ นาบุ คลากรให้ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล อย่ า ง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
(5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสร้างจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
(6.1) เรื่ องกฎหมาย เตรี ยมความพร้ อมเกี่ ยวกั บกฎหมายการศึ กษา เพื่ อรองรั บรั ฐธรรมนู ญ
พ.ศ. 2560
(6.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
(6.5) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้ สํ านั กงานศึกษาธิการภาคและสํานั กงานศึ กษาธิการจั งหวัด เป็ นฐานในการขั บเคลื่อน
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2.5 การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัติ
(1) ให้ ส่ วนราชการ หน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การตามจุ ดเน้ น
เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน
(2) สํ านั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิก าร เป็ น หน่ วยงานหลั กและกํ า หนดกรอบการติ ด ตาม
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(2.1) จั ด ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการนํ า จุ ด เน้ น เชิ งนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การสู่การปฏิ บั ติ เพื่ อเป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อนและติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การดําเนินงานตามนโยบาย
(2.2) ติ ด ตามการนํ าจุ ด เน้ น เชิ งนโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ประกอบด้ วย การประชุ มติ ด ตาม
รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ
(2.3) จั ด ทํ า รายงานและสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายที่ เป็ น จุ ด เน้ น ที่ ต้ อ งเร่ งรั ด
ให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
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สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2561
วันที่ 8 กันยายน 2561
………………..………………………
ปัจจุบันโลกเราเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีความเจริญด้วยนวัตกรรมทางปัญญา
เทคโนโลยี ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ความรู้ เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ สํ า หรั บ คนในยุ คศตวรรษที่ 21 ประเทศต่ าง ๆ
จึงมุ่งพัฒนาสร้างสรรค์สังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขันกันด้วยปัญญา
รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาของชาติทั้งระบบ ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน พร้อมทั้ งได้ให้ความสําคัญ กับเป้าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน ด้วยการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยการพัฒ นาทั กษะการรู้หนั งสือ
และทักษะอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้หนังสือ จึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการเติมเต็มความรู้ต่าง ๆ ให้พวกเขาได้มีอาหาร
สมองเป็นอาวุธทางปัญญาในการดําเนินชีวิต มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และทักษะด้านการประกอบอาชีพ
เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต
เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2561 ผมขอให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับประชาชน
ทุกช่วงวัยเพื่อให้สามารถพัฒ นาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคม
อุ ด มปั ญ ญา เป็ น สั งคมที่ ไม่ ท อดทิ้ งใครไว้ ข้ างหลั ง เพื่ อจะได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาประเทศไทยให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า
ทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
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สารผู้อํานวยการใหญ่ยูเนสโก
เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
วันที่ 8 กันยายน 2561
………………..………………………
เฟรเดอริค ดั กลาส (Frederick Douglass) ทาสชาวแอฟริกัน - อเมริ กัน ผู้ เป็ น อิ สระจาก
อิ ท ธิ พ ลอั น เลวร้ า ย นั ก ต่ อ สู้ ก ารเลิ กทาส และนั กประพั น ธ์ ได้ เขี ย นข้ อความตอนหนึ่ งไว้ ในศตวรรษที่ 19
ว่า “ทันทีที่คุณเรียนรู้ที่จะอ่าน คุณก็จะเป็นอิสระตราบนิรันดร์” นี่คือการเรียกร้องการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
จากการเป็นทาสโดยการอ่าน และตามขอบข่ายสากลทั่วไป นั่นคือการให้ความสําคัญกับทักษะพื้นฐาน อันได้แก่
การรู้หนังสือและการคิดคํานวณเป็น
การรู้ห นั งสื อ คื อก้ าวแรกสู่ ความเป็ น อิ ส ระ มุ่ งสู่ การปลดปล่ อยให้ เป็ น อิ ส ระจากข้ อจํ ากั ด
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ที่จะลดความยากจน
ความไม่เท่าเทียม สร้างความมั่งคั่ง และช่วยขจัดปัญหาทางโภชนาการ และสาธารณสุขให้หมดไป
นั บ ตั้ งแต่ ช่ ว งชี วิ ต ของเฟรเดอริ ค ดั ก ลาส โดยเฉพาะในช่ ว งหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมานี้
มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมากมายในทุกภูมิภาคของโลก มีบุรุษและสตรีหลายล้านคนที่หลุดพ้นจากความไม่รู้
และภาวะพึ่ งพิ ง โดยมี ก ารเคลื่ อ นไหวอย่ า งกว้ า งขวางในเรื่ อ งการรู้ ห นั งสื อ และความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
ในการเข้าถึงการศึกษา อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของโลกที่ทุกคนพึงมีความรู้พื้นฐาน ยังคงเป็นอุดมคติเช่นเคย
ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมากกว่า 260 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียน เด็กและเยาวชน 6 คน
จาก 10 คน หรื อ ประมาณ 617 ล้ า นคน ไม่ ได้ รั บ ทั ก ษะขั้ น ต่ํ าในเรื่ อ งการรู้ ห นั งสื อ และการคิ ด คํ า นวณ
ประชาชนวั ย หนุ่ ม สาวและผู้ ใหญ่ จํ า นวน 750 ล้ า นคน ยั งคงไม่ ส ามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ และ 2 ใน 3
ของจํานวนดังกล่าวเป็นสตรี จุดอ่อนที่ทําให้เกิดความอ่อนแอเหล่านี้ ย่อมนําไปสู่การแยกตัวออกจากสังคม
และทํ าให้ เกลี ยวแห่ งความไม่ เท่ าเที ยมทางสั งคมและความไม่ เท่ าเที ย มทางเพศยังคงดํ าเนิ น อยู่อย่างถาวร
ความท้าทายใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นต่อโลกใบนี้ คือ การทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื่ อที่ จะหาโอกาสในสังคม การที่จะได้งานทํา และตอบสนองต่อความท้าทาย
ทางสั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้ อม ทั ก ษะการรู้ ห นั งสื อและการคิ ด คํ านวณแบบเดิ ม ๆ จึ งไม่ เพี ย งพอ
อีกต่อไปแล้ว ทักษะใหม่ ๆ ที่รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นเรื่องจําเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ
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การเตรีย มคนหนุ่ มสาวและผู้ใหญ่ เพื่ อการมี งานทําซึ่ งส่วนใหญ่ แล้วยั งไม่ มีทักษะดั งกล่ าว
จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ดังนั้น การเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การได้ประโยชน์จากแนวทางการฝึกอบรม
ในรูปแบบต่าง ๆ และการได้รับโอกาสที่มากขึ้นเพื่อการเตรียมการดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจําเป็น
แนวคิดหลักของวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือในปีนี้ คือ “การพัฒนาการรู้หนังสือและ
ทั ก ษะต่ า ง ๆ” ที่ มุ่ ง เน้ น แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษา ยู เนสโกกํ า ลั ง เร่ ง กํ า หนดนโยบายการรู้ ห นั ง สื อ
ตามแนวคิดใหม่และส่งเสริมการปฏิบัติทางการศึกษาเชิงนวัตกรรม อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากการทําความเข้าใจสาเหตุของการศึกษาที่ครอบคลุมเท่านั้นจึงจะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของโลกได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ การศึกษาจะต้องปฏิรูปตัวเองทุกวัน
ในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนี้ ดิฉันขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง
ในโลกของการศึกษาและอื่น ๆ เพราะเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้อุดมคติ
ของสังคมโลกด้านการรู้หนังสือมีความเป็นจริงมากขึ้นอย่างแท้จริง
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

นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ทําเนียบผู้บริหาร สํานักงาน กศน.

นายกฤตชัย อรุณรัตน์
เลขาธิการ กศน.

นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม
รองเลขาธิการ กศน.

นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์
รองเลขาธิการ กศน.

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
รองเลขาธิการ กศน.
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

นางตติยา ใจบุญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นายประยุทธ หลักคํา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

นางสาวปาริชาติ เย็นใจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นางสุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร

นางญาณิศา สุขอุดม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
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ผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง

นางตรีนุช สุขสุเดช
ผู้อํานวยการกลุ่มเลขาธิการกรม

นางสร้อยทิพย์ อุจวาที
ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง

นางสาวอภิรดี กันเดช
ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน

นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง

นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

นางเบญจางค์ ถิ่นธานี
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

นายวรวิทย์ สุระโคตร
ผู้อํานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่

นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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ผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง

นางทองพิน ขันอาสา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายอาศิส เชยกลิ่น
ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้

นางณัฐกฤตา พึ่งสุข
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

นายคมกฤช จันทร์ขจร
ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
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ผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง

นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

นางตติยา ใจบุญ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

นายสุชีพ สุนทรศร
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
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ปรัชญา
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปรัชญาคิดเป็น”

วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ
1. จั ด และส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ยกระดั บ
การศึ ก ษา พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข องประชาชนทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายให้ เ หมาะสมทุ ก ช่ ว งวั ย พร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานภาคี เครื อข่ าย ในการมี ส่ วนร่ วมจั ดการศึ กษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต รวมทั้ ง การดํ า เนิ น กิ จ กรรมของศู น ย์ ก ารเรี ย นและ
แหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่าง ๆ
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการนํ า เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
5. พั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบการบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาและ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. ประชาชนผู้ ด้ อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึ ก ษา รวมทั้ งประชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ โอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอั ธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเที ยมและทั่ วถึง เป็ นไปตามสภาพ ปั ญ หา และความต้องการของแต่ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมือง อันนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิ ด วิเคราะห์ และประยุ กต์ ใช้ในชี วิตประจําวัน รวมทั้ งแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตได้ อย่ าง
สร้างสรรค์
4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
6. หน่ วยงานและสถานศึ กษาพั ฒนาเทคโนโลยี ทางการศึ กษา เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ในการยกระดั บ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน
7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒ นาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒ นา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
8. บุคลากรของหน่ วยงานและสถานศึกษาได้รับ การพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ มสมรรถนะในการปฏิ บัติ งาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงาน กศน. ได้กําหนดนโยบายและจุดเน้นการดําเนิน งาน สํานักงาน กศน. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย ภายใต้ กรอบทิ ศทางการพั ฒ นาตามแผนยุ ทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบาย และโครงการสํ าคั ญ ของกระทรวงศึ กษาธิ การ เพื่ อให้
หน่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษานํ า ไปใช้ เป็ น กรอบทิ ศ ทางและเครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น งานตามบทบาทหน้ า ที่
ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10
(1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด
และอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม
(2) ส่ งเสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ป ลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม สร้ า งวิ นั ย จิ ต สาธารณะ และ
อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่น ๆ
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่พิเศษ
(1) เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน
(1.1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
(1.2) เร่ งจั ด ทํ าแผนและมาตรการด้ านความปลอดภั ย ที่ ชั ด เจนสํ าหรั บ หน่ วยงานและ
สถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการ
แผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
(1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะในรูปแบบต่าง ๆ
ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ
(1.4) สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่ อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน สร้างงานและพั ฒนาอาชีพที่ เป็ นไปตาม
บริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
2.1 ขั บเคลื่ อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจั ดการศึ กษาและการเรี ยนรู้ ที่เสริมสร้ างศั กยภาพ
ของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
(1) พั ฒ นาความรู้ความสามารถ และทั กษะการใช้ ภ าษาอังกฤษของครู และบุ คลากร กศน.
เช่น Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ
(2) พั ฒนาความรู้และทั กษะเทคโนโลยี ดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่ าง ๆ
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 พัฒนากําลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
(1) ส่ งเสริ มการจั ดการเรียนรู้ ด้ าน Digital เพื่ อให้ ประชาชน มี ความรู้ พื้ นฐานด้ าน Digital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกั บคอมพิวเตอร์ สําหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ
(2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการทําธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
(3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)
(1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
(2) พั ฒ นาการจั ด บริ ก ารการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ สํ า หรั บ ประชาชนในการเตรี ย ม
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
(3) จั ด การศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สํ าหรั บ ผู้ สู งอายุ ภายใต้ แ นวคิ ด “Active Aging”
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
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(4) สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องผู้ สู ง อายุ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารเผยแพร่
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของชุมชน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้างช่องทางการจําหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต ความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชนและผู้บริโภค
3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สําหรับผู้เรียน
และประชาชน โดยบู รณาการความรู้ด้ านวิทยาศาสตร์ ควบคู่ กับเทคโนโลยี วิ ศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ
3.4 เพิ่ มอั ตราการอ่ านของประชาชน โดยการจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มการอ่ านในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้ องสมุดประชาชน บ้ านหนั งสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาให้ ประชาชน
มี ความสามารถในระดั บอ่ านคล่ อง เข้ าใจความ คิ ดวิ เคราะห์ พื้ นฐาน และสามารถรั บรู้ ข้อมู ลข่ าวสารที่ ถูกต้ อง
และทันเหตุการณ์ รวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน
3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง ทําได้ ขายเป็น”
(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของตลาด
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
(2) ส่ งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี ในการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ กั บสิ นค้ า การทํ าช่ องทางเผยแพร่ และ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร
3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
(1) พัฒนาบุคลากรและแกนนําเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตร
ธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
(2) จั ดตั้ งศู นย์ การเรี ยนรู้ ต้ นแบบระดั บตํ าบลด้ านเกษตรธรรมชาติ สู่ การพั ฒนาอาชี พเกษตรกรรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน
(3) ส่ งเสริ มให้ มี การบู รณาการระหว่ าง ศฝช. และ กศน.อํ าเภอ ในการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน
3.7 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมทั้ง
มาตรฐานของการวัดและประเมินผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สํานักงาน กศน.
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 ส่ งเสริ มการนํ าระบบคู ปองการศึ ก ษามาใช้ เพื่ อสร้ างโอกาสในการเข้ าถึ งบริ การการศึ กษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
4.2 สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบ E-learning ที่ ใช้ ระบบเทคโนโลยี เข้ ามาบริ หารจั ดการเรี ยนรู้
เพื่ อเป็ นการสร้ างและขยายโอกาสในการเรี ยนรู้ให้ กับกลุ่ มเป้ าหมายได้ สะดวก รวดเร็ ว ตรงตามความต้ องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ
4.3 เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน
(1) เร่งจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถอ่าน
ออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
พื้นที่ห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย
เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันได้
(2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
4.4 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจําการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่น ๆ
เช่น คนพิการ เด็ กออกกลางคั น ให้ จบการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้ นฐาน สามารถนํ าความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
4.5 พลิกโฉม กศน. ตําบล สู่ “กศน.ตําบล 4G”
(1) พั ฒ นาครู กศน. และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกั บ การจั ดกิจ กรรมการศึ กษาและการเรียนรู้ :
Good Teachers ให้ เป็ นตั วกลางในการเชื่ อมโยงความรู้ กั บผู้ รั บบริ การ มี ความเป็ น “ครู มื ออาชี พ” มี จิ ตบริ การ
มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี
รวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
(2) พัฒ นา กศน.ตําบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง :
Good Places Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูล
สาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสําหรับผู้รับบริการ
(3) ส่ งเสริ มการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ภายใน กศน. ตํ าบล : Good Activities ให้ มี ความหลากหลาย
น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
(4) เสริมสร้างความร่วมมือกั บภาคีเครือข่าย : Good Partnerships ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ
และให้เกิดความร่วมมื อในการส่ งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่ างมี
คุณภาพ
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4.6 ประสานความร่ วมมื อหน่ วยงาน องค์ กร หรื อภาคส่ วนต่ าง ๆ ที่ มี แหล่ งเรี ยนรู้ อื่ น ๆ เช่ น
พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ศู นย์ เรี ยนรู้ แหล่ งโบราณคดี ห้ องสมุ ด เพื่ อส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาตามอั ธยาศั ยให้ มี รู ปแบบ
ที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารให้ ค วามรู้ กั บ ประชาชนเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ผลกระทบและปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
5.2 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการกําจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน
5.3 ส่งเสริมให้ ห น่ วยงานและสถานศึ กษาใช้พลั งงานที่ เป็ น มิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม รวมทั้ งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
6.1 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ
และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล
ของประชาชนอย่างเป็นระบบ
6.2 ส่ งเสริม การใช้ ระบบสํ านั ก งานอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (E-office) ในการบริ ห ารจั ด การ เช่ น ระบบ
การลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
6.3 พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อช่วยในการบริห ารจัด การอย่างเต็มรูปแบบ ทั้ งระบบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ และระบบการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา
6.4 ส่ งเสริ มการพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี ความรู้แ ละทั กษะตามมาตรฐานตํ าแหน่ งให้ ต รง
กับสายงานหรือความชํานาญ
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ภารกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1) สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบตั้ งแต่ ปฐมวั ยจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยดํ าเนิ นการ
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน
การสอนอย่างทั่ วถึ งและเพี ย งพอ เพื่ อเพิ่ มโอกาสในการเข้าถึ งบริการทางการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพโดยไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย
(2) จั ดการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให้ กั บกลุ่ มเป้ าหมายผู้ ด้ อย พลาดและ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้ งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล
(3) จั ดให้ มี การประเมิ นเพื่ อเที ยบระดั บการศึ กษา และการเที ยบโอนความรู้ และประสบการณ์
ที่ มี ความโปร่ งใส ยุ ติ ธรรม ตรวจสอบได้ มี มาตรฐานตามที่ กํ าหนด และสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดให้มีกิจกรรมพั ฒ นาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบั ติ
กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการจบหลั ก สู ต ร อาทิ กิ จ กรรมเสริม สร้ างความสามั คคี กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ทรงเป็ น ประมุ ข กิ จ กรรมลู กเสื อ เนตรนารี และยุ ว กาชาด
กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ
นอกหลักสูตรมาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(2) พัฒ นาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการส่งเสริม
การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
(3) พั ฒ นาครู กศน. และภาคี เครือข่ายที่ ร่วมจัด การศึกษา ให้ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริม
การรู้หนังสือในพื้นที่ที่มีความต้องการจําเป็นเป็นพิเศษ
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตของประชาชน
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1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
(1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํ าอย่างยั่งยืน โดยให้ ความสําคัญ กับการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทําในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
หรือการบริการ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้ นที่ ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งให้ กับ ศู นย์ ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้ มีห นึ่ งอาชีพเด่น ต่อหนึ่งศูน ย์ฝึ กอาชี พ รวมทั้ งให้ มี
การกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ
ที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดํารงชีวิต
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ให้ อ ยู่ ในสั งคมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข สามารถเผชิ ญ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสําคัญต่าง ๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด
เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ผ่านการศึกษารูป แบบ
ต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ
(3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
จิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบั ติ และรูปแบบอื่น ๆ ที่ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย และบริบ ทของชุมชน
แต่ละพื้นที่ โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ
การสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้ํา การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
(4) การจัด กิ จกรรมการเรียนรู้ต ามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ผ่ านกระบวนการเรีย นรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1.3 การศึกษาตามอัธยาศัย
(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตําบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
(2) จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ เพื่ อ ปลู ก ฝั งนิ สั ย รั ก การอ่ า น และพั ฒ นาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
(3) ส่ งเสริ มให้ มี การสร้ างบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการอ่ านให้ เกิ ดขึ้ นในสั งคมไทย
โดยสนั บสนุ นการพั ฒนาแหล่ งการเรียนรู้ ให้ เกิ ดขึ้ นอย่ างกว้ างขวางและทั่ วถึ ง เช่ น พั ฒนาห้ องสมุ ดประชาชน
ทุ กแห่ งให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตของชุ มชน ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นอาสาสมั ครส่ งเสริ มการอ่ าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
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ที่ ห ลากหลายให้ บ ริ การกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ต่ าง ๆ อย่ างทั่ วถึ ง สม่ํ าเสมอ รวมทั้ งเสริ มสร้ างความพร้ อม
ในด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
(4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอด
ชีวิตของประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําท้องถิ่น โดยจัดทําและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรม
การศึ กษาที่ เน้ น การเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบัน ดาลใจ สอดแทรกวิธีการคิ ดและปลูกฝังเจตคติทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นการฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการที่ บู ร ณาการความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ควบคู่ กั บ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน
และประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงในอนาคตได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถนํ า ความรู้ และทั ก ษะไปประยุ ก ต์ ใช้
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ
และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่งเสริมการพั ฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
2.2 ส่งเสริมการพั ฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ ออื่น ๆ ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2.3 พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาทางไกลให้ มี ค วามทั น สมั ย ด้ ว ยระบบห้ อ งเรี ย นและ
การควบคุมการสอบออนไลน์
2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร
ในระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให้ ได้ มาตรฐาน โดยการนํ าแบบทดสอบกลางและระบบการสอบอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e- Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ส่งเสริมและสนั บสนุ น การศึ ก ษาวิ จัย พั ฒ นาหลั กสูต ร รูป แบบการจัด กระบวนการเรีย นรู้
การวัดและประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้มีการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท
อย่างต่อเนื่อง
2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมิน
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ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สําหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับ การประเมิน คุณ ภาพภายนอก ให้พัฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึ กษาให้ได้ คุณ ภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนด

3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนอง
ต่ อการจั ด กิ จ กรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ของสถานศึ กษา เพื่ อกระจายโอกาส
ทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
รายการติ ว เข้ ม เติ ม เต็ ม ความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ ท างสถานี วิ ท ยุ ศึ ก ษา สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต
3.2 พั ฒ นาการเผยแพร่ ก ารจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ผ่ า นระบบ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และช่ องทางออนไลน์ ต่ าง ๆ เช่ น Youtube Facebook หรื อ Application อื่ น ๆ เพื่ อส่ งเสริ ม
ให้ครู กศน. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
3.3 พั ฒนาสถานี วิทยุศึก ษาและสถานี โทรทั ศน์ เพื่ อการศึกษา เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิ ต
และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และเพิ่มช่องทาง
ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band, C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับ
การพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต
และรูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ
3.5 สํารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนําผล
มาใช้ในการพัฒ นางานให้มีความถูกต้อง ทัน สมั ย และสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.2 จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล โครงการและกิ จ กรรมของ กศน. ที่ ส นองงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ที่สามารถนําไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล
และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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4.4 พั ฒนาศู นย์ การเรียนชุ มชนชาวไทยภู เขา “แม่ ฟ้ าหลวง” ให้ มีความพร้อมในการจั ดการศึ กษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 จั ด และส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต ให้ สอดคล้ องกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนบนพื้ น ที่ สู ง
ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายขอบ

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
(2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
(3) ให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ม าตรการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย แก่ บุ ค ลากร
และนักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(2) จัดทําหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)
(1) พั ฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนวชายแดน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(2) มุ่ ง จั ด และพั ฒ นาการศึ ก ษาอาชี พ โดยใช้ วิ ธี ก ารหลากหลาย ใช้ รู ป แบบเชิ ง รุ ก เพื่ อ
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนํา
ด้ า นอาชี พ ที่ เน้ น เรื่ อ งเกษตรธรรมชาติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชนชายแดน ให้ แ ก่ ป ระชาชนตาม
แนวชายแดน

6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 การพัฒนาบุคลากร
(1) พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ทุ กประเภทให้ มี ส มรรถนะสู งขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งก่ อ นและ
ระหว่ า งการดํ า รงตํ า แหน่ งเพื่ อ ให้ มี เจตคติ ที่ ดี ในการปฏิ บั ติ งาน สามารถปฏิ บั ติ งานและบริ ห ารจั ด การ
การดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัด
พัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
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(2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จําเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิ บั ติ การนิ เทศได้ อย่ างมี ศักยภาพ เพื่ อร่ วมยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
(3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตําบล/แขวง
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
(4) พัฒนาครู กศน. และบุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น
(5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
(6) ส่ งเสริ มให้ คณะกรรมการ กศน. ทุ กระดั บ และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา มี ส่ วนร่ ว ม
ในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) พั ฒ นาอาสาสมั คร กศน. ให้ สามารถทํ าหน้ าที่ สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(8) พั ฒ นาสมรรถนะและเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากร รวมทั้ งภาคี เครื อ ข่ า ย
ทั้ งในและต่ างประเทศในทุ กระดั บ โดยจั ดให้ มีกิจ กรรมเพื่ อเสริ มสร้า งสั มพั น ธภาพและเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ
ในการทํางานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากําลัง
(1) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
(2) บริหารอัตรากําลังที่มีอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
(3) แสวงหาความร่ วมมื อจากภาคี เครื อข่ ายทุ กภาคส่ วนในการระดมทรั พยากรเพื่ อนํ ามาใช้
ในการปรั บปรุ งโครงสร้ างพื้ นฐานให้ มี ความพร้ อมสํ าหรั บดํ าเนิ นกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับประชาชน
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
(1) พัฒ นาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
การวางแผน การปฏิบั ติงาน การติด ตามประเมิ นผล รวมทั้งจัด บริการการศึ กษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
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(3) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล รวมของนั ก ศึ ก ษา กศน. ให้ มี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพื่อสามารถนํามาใช้ในการพัฒ นาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา
(5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.4 การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
(1) สร้างกลไกการกํ ากั บ นิ เทศ ติด ตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนิน งานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ
(2) ให้ห น่วยงานและสถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องทุ กระดับ พั ฒ นาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม
และรายงานผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และสื่ ออื่น ๆ ที่ เหมาะสม เพื่ อการกํากั บ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) พั ฒ นากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิ บัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบั ติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
ของสํานักงาน กศน. ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
(5) ให้ มีการเชื่อมโยงระบบการนิ เทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูลและการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 1
ผลการดําเนินงานจําแนกตามแผนงาน
สํ านั กงาน กศน. ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อดํ าเนิ น
โครงการ/กิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย ตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามแผนงาน
 แผนงานพื้นฐาน
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1.1 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
(1) จัดการศึกษานอกระบบ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 ดังนี้
 ปีการศึกษา 2/2560 มีผู้ลงทะเบียน จํานวนทั้งสิ้น 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 จํานวนทั้งสิ้น 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 จํานวนทั้งสิ้น 1,034,428 คน ดังนี้
• ระดับปฐมวัย จํานวน 764 คน
• ระดับประถมศึกษา จํานวน 74,753 คน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 395,915 คน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 552,748 คน
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• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 10,248 คน
และมีผู้จบการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 107,909 คน ดังนี้
• ระดับประถมศึกษา จํานวน 4,983 คน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 41,150 คน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 61,569 คน
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 207 คน
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
มี ผู้ ล งทะเบี ย นที่ ได้ รั บ การส่ งเสริ ม การรู้ ห นั งสื อ ตามหลั ก สู ต รการรู้ ห นั งสื อ ไทย
พุทธศักราช 2557 จํานวนทั้งสิ้น 68,019 คน
กิจกรรมที่ 3 การศึกษาต่อเนื่อง
มีผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จํานวนทั้งสิ้น 1,924,248 คน
โดยจําแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน 849,914 คน
2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 503,008 คน
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวน 571,326 คน
(2) โครงการจั ด การศึก ษาสํ าหรับเด็ ก และเยาวชนในถิ่น ทุ ร กัน ดารเพื่ อสนองงาน
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระราชดําริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่
ที่อยู่ตามบริเวณชายแดน ห่างไกลการคมนาคม พื้นที่ที่ขาดแคลนหรือขาดโอกาส ทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้ ได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี สามารถดํ ารงชี วิ ตอยู่ ในชุ มชนได้ อย่ างมี ความสุ ข มี ศั กยภาพ และชุ มชน
เข้มแข็ง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่ อสนองงานตามพระราชดําริ สํานักงาน
กศน. ได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุ รกั น ดาร ประชาชนชาวไทยภู เขาและชาวไทยมอแกน ในพื้ น ที่ ทรงงานของสมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ 5 จังหวัด 13 อําเภอ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
(3 อําเภอ) จังหวัดตาก (5 อําเภอ) จังหวัดน่าน (2 อําเภอ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2 อําเภอ) และจังหวัดพังงา
(1 อําเภอ) ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ทั้งด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้อยู่ดี กินดี
ผลการดําเนินงาน
1) สนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ ครู ศศช. เป็ น ค่ า จ้ า งครู ศศช. จํ า นวน 92 คน
ทุนการศึกษาครู ศศช. จํานวน 45 คน ค่าพาหนะสําหรับครู ศศช. จํานวน 618 คน และค่าบริหารจัดการ
โครงการ ค่าสื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา จํานวน 281 แห่ง
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2) จัดประชุมวิชาการการพั ฒ นาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุ รกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เมื่ อ วั น ที่ 15 - 16
พฤษภาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 250 คน
3) ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง 14 จังหวัด จํานวน 1,500 คน ได้รับการพัฒนาความรู้
ประสบการณ์ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
4) เด็ กและเยาวชนชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอแกน ที่ อาศั ยอยู่ในถิ่น ทุรกัน ดาร
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวนทั้งสิ้น
8,034 คน ทําให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้
5) สนั บ สนุ น ปั จ จั ย และทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ให้ แ ก่
ชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอแกน ในพื้นที่ทรงงาน 5 จังหวัด
6) ประชาชน เด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอแกน ที่อาศัยในพื้นที่ทรงงาน
5 จังหวัด ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะชีวิต ให้อยู่ดีกินดี
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(3) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
ด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชประสงค์ให้เด็กด้อยโอกาสในถิ่น
ทุรกันดาร พื้นที่สูงของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และเป็น
ผู้เรียนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นพลเมืองดี เป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไขผูกมัด โดยมีสถาบัน กศน. ภาคเหนือ
เป็นผู้บริหารจัดการโครงการและจัดสรรทุนการศึกษาให้กับสํานักงาน กศน. จังหวัด 8 จังหวัดที่เป็นเป้าหมาย
ให้กับอําเภอ รวมทั้งสิ้น 58 อําเภอ จํานวนทั้งสิ้น 6,385 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในระดับหมู่บ้าน ระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด และพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของเด็กในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ให้แก่
ผู้รับทุน
ผลการดําเนินงาน
จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ใน 8 จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น
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) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ การเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนที่อาศั ย
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
สืบเนื่องจากสภาพของชุมชนที่อยู่ห่างไกลหรือถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สามารถ
เข้าถึง เช่น พื้นที่สูง เขตรอยต่อชายแดน และชุมชนบนเกาะแก่งห่างไกล มีเด็กวัยเรียนในชุมชนที่ขาดโอกาส
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน ทําให้ส่งผลกระทบต่อสังคม ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดําริให้สํานักงาน กศน. เข้าไปจัดการศึกษา
ให้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นที่ ไม่ ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ อ าศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารและห่ า งไกล โดยการจั ด หาเสื้ อ ผ้ า
ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กเหล่านั้น เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาและ
อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กศน. ได้สนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้
รับ การศึ กษาที่ อ าศั ย อยู่ ในถิ่ น ทุ รกั น ดารและพื้ น ที่ ห่ า งไกล จํ านวน 14 จั งหวัด ได้ แก่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย
แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ลําปาง แพร่ พะเยา ราชบุรี กาญจนบุรี ลําพูน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และพังงา
ดังนี้
1) เด็ กที่ อยู่ ในระบบการศึ กษาภาคบั งคั บ (การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน) ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบ อายุไม่เกิน 15 ปี และ/หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา สําหรับ
เด็กวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา จํานวน 12,726 คน
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2) เด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบในการให้บริการ
การศึกษาของสํานักงาน กศน. ได้รับเครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
(5) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตร
ธรรมชาติ การพั ฒ นาส่ งเสริ มและเผยแพร่ เกษตรธรรมชาติ เป็ นความร่ วมมื อกั นของสํ านั กงาน กศน. MOA
International Association มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ MOA และมูลนิธิเอ็มโอเอ
ไทย ทางวิชาการด้านเกษตรธรรมชาติ และวิถีสุขภาพแบบองค์รวมในการพัฒนา และขยายผลความรู้เรื่องเกษตร
ธรรมชาติให้กับสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยมีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติภายในประเทศ
และ MOA International Association รับผิดชอบการพัฒนาเกษตรธรรมชาติระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้
บุ คลากรมี องค์ ความรู้ เรื่องเกษตรธรรมชาติ สามารถนํ าความรู้ไปถ่ ายทอดให้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมาย และขยายผล
การดําเนินงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ปกติ พื้นที่โครงการพระราชดําริ และพื้นที่ชายแดนครอบคลุม
ทั่วประเทศ
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้กับบุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพฯ และศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ รวมทั้งสิ้น 274 คน โดยการพัฒนา
ความรู้ด้านวิชาการ การอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิจัยเกษตรธรรมชาติ ทําให้บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติในพื้นที่มาเผยแพร่และ
ขยายผลในพื้นที่เพิ่มขึ้น ปรับแนวคิดวิถีเกษตรเคมีสู่วิถีเกษตรธรรมชาติ ภายใต้การน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น 252 คน
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทางการเกษตร และทักษะ
การเผยแพร่ความรู้อย่างมืออาชีพ 4 ระยะ จํานวนทั้งสิ้น 38 คน
2) จัดอบรมเพื่อพัฒ นาความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ ในหลักสูตรนักส่งเสริมเกษตร
ธรรมชาติ และหลักสูตรวิทยากรแกนนําเกษตรธรรมชาติ จํานวนทั้งสิ้น 60 คน
3) ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ ม และสรุ ป ผลเกี่ ย วกั บ การประเมิ นคั ดเลื อกบุ คคล
เข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 92 คน
4) ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
กศน. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA International Association จํานวนทั้งสิ้น 62 คน
การพัฒนาบุคลากร ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 22 คน
1) จัดอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้กับผู้บริหาร จํานวน 5 คน
และผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

46

2) พั ฒนาบุ คลากรด้ านการวิ จัยเกษตรธรรมชาติ ให้ กับผู้ ปฏิ บั ติ งานของศู นย์ ฝึ กและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จํานวน 4 คน
3) มีการเยี่ยมเยือนและประสานงานด้านนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ
และนักวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 5 คน

(6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ฝิ่นเป็ นสิ่งผิดกฎหมายและกระทบต่ อความมั่ นคงทางเศรษฐกิจและสั งคม การแก้ ไข
ปั ญ หา จึงต้ องมี การบู รณาการการทํ างานร่วมกั น หลายหน่ ว ยงาน โดยสํานั กงาน กศน. ได้ดํ าเนิ น โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนในชุมชนด้วยกระบวนการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เป้ า หมายรู้ ห นั ง สื อ สามารถสื่ อ สาร
ด้วยภาษาไทยในชีวิตประจําวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้จากอาชีพทดแทนที่มั่นคง เหมาะสมตามบริบท
สภาพสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถดํารงชีพ ลด ละ และเลิกการปลูกฝิ่นในพื้นที่ได้
ผลการดําเนินงาน
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยให้ แก่ ประชาชน
ในพื้นที่ 126 บ้าน ในพื้นที่ 7 อําเภอใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก จํานวนทั้งสิ้น
16,884 คน ดังนี้
1) การส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับประชาชน จํานวน 1,764 คน
2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชน จํานวน 15,120 คน
ทํ าให้ ป ระชาชนสามารถพู ด อ่ า น เขี ย นและสื่ อสารภาษาไทยในชี วิ ต ประจํ า วั น พึ่ งพาตนเอง สร้ า งอาชี พ
สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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1.2 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
(1) จัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
การจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และการจั ด บริ ก ารแหล่ ง การเรี ย นรู้
ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในหลายรูปแบบ ทั้งการให้บริการรายการ
วิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษา รายการโทรทั ศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษา บริ ก ารสื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษา บริ ก ารนิ ท รรศการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์เพื่ อการศึ กษา บริ การกิ จ กรรมทางวิ ทยาศาสตร์ เพื่ อการศึ ก ษา บริก ารกิ จ กรรมส่ งเสริ ม
การอ่าน โดยมีการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ จํานวนทั้งสิ้น 40,634,807 คน ดังนี้
1) กิจกรรมด้านเทคโนโลยี ได้แก่ บริการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
และบริการสื่อเพื่อการศึกษา มีผู้รับบริการจํานวนทั้งสิ้น 13,096,986 คน
2) กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ํา และท้องฟ้าจําลอง มีผู้รับบริการ จํานวนทั้งสิ้น 5,504,793 คน
3) กิ จกรรมด้ านบริการส่งเสริมการอ่าน มี การจัด กิจ กรรมและให้ บ ริการในแหล่ ง
เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ห้ องสมุ ดประชาชนทุ กประเภท จํ านวน 16,345,246 คน บ้ านหนั งสื อชุ มชน จํ านวน
4,059,106 คน และห้ องสมุ ดสํ าหรับชาวตลาด จํ านวน 1,628,676 คน มี ผู้ รับบริการจํ านวนทั้ งสิ้ น จํ านวน
22,033,028 คน ดังรายละเอียดในหน้าที่ 122
(2) โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้)
การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ําทางการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม
โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรียนการสอนผ่ านสถานี วิทยุโทรทั ศน์
เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่อยู่ใน
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และนอกระบบโรงเรียน ได้เรียนกับครูผู้สอนและวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโดยตรงและ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ให้สัมพันธ์กับการดํารงชีวิตได้
ผลการดําเนินงาน
มีผู้รับบริการติ วเข้มเต็ มความรู้ จํานวนทั้งสิ้น 2,410,376 คน และมีผลการดําเนิ นงาน
กิจกรรม ดังนี้
1) ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกอากาศทางสถานี ETV และสถานีโทรทัศน์
อื่น ๆ จํานวนทั้งสิ้น 666 รายการ ดังนี้
• รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการศึกษาในระบบ จํานวน 246 รายการ ได้แก่
รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ รายการสารคดีแนะแนวและอาชีพ ฯลฯ
• รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการศึกษานอกระบบ จํานวน 51 รายการ ได้แก่
รายการภาษาไทย กศน. ม.ต้น ชุดเพลินพาภาษาไทย รายการภาษาอังกฤษ กศน. ม.ต้น ชุด English in Daily
Life อังกฤษในชีวิตประจําวัน ฯลฯ
• รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัย
จํานวน 369 รายการ ได้แก่ รายการพลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิทัล รายการเรียนนอกรั้ว รายการ กศน. เพื่อนเรียนรู้
รายการสายใย กศน. ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ จํานวน 11 ครั้ง
เพื่อประชาสัมพันธ์รายการและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) โดยมีนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
• ครั้งที่ 1 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัด ร้อยเอ็ด มีนั กเรียนเข้ าร่วม
กิจกรรม จํานวน 400 คน
• ครั้งที่ 2 โรงเรียนแจ้ห่ มวิทยา จังหวัดลําปาง มีนั กเรียนเข้าร่วมกิจ กรรม
จํานวน 500 คน
• ครั้งที่ 3 โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน
500 คน
• ครั้ งที่ 4 โรงเรี ยนสวี วิ ทยา จั งหวั ดชุ มพร มี นั กเรี ยนเข้ าร่ วมกิ จกรรม จํ านวน
250 คน
• ครั้ งที่ 5 โรงเรี ยนนราธิ วาส จั งหวั ดนราธิ วาส มี นั กเรี ยนเข้ าร่ วมกิ จกรรม
จํานวน 300 คน
• ครั้งที่ 6 โรงเรียนวิสุ ทธรังสี จังหวั ดกาญจนบุ รี มี นั กเรียนเข้าร่วมกิ จกรรม
จํานวน 570 คน
• ครั้งที่ 7 โรงเรียนเสนา (เสนาประสิทธิ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 350 คน
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• ครั้งที่ 8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 550 คน
• ครั้ งที่ 9 โรงเรี ยนสิ ริ วั ณ วรี 2 จั งหวั ด สงขลา มี นั กเรี ยนเข้ าร่ วมกิ จ กรรม
จํานวน 200 คน
• ครั้งที่ 10 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลําภู มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 300 คน
• ครั้งที่ 11 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน
350 คน
3) จั ดกิ จกรรมประชาสัมพั นธ์ ส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากรายการของ ETV ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่
3.1) จัดพิมพ์เอกสารประกอบรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จํานวน 8,250 เล่ม
3.2) จัด ทํ า e-Book ประกอบการรับ ชมรายการพลเมื องยุ คใหม่ หั วใจดิ จิ ทัล
จํานวน 1 เล่ม
3.3) จั ด ทํ า e-Book ประกอบการรั บ ชมรายการติ วเข้ ม PAT จี น ชุ ด Chinese
Club by ครูพี่ป๊อป จํานวน 1 เล่ม
3.4) จัดทําสําเนารายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ในรูปแบบ DVD จํานวน 200 ชุด
รวมทั้งสิ้น 12,800 แผ่น
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(3) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาของเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน
และการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของกลุ่ มประเทศอาเซี ยนเพื่ อพัฒ นาการติ ดต่อสื่อสารระหว่างกั น
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประชาชนคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียนได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ความเป็นไทย โดยสํานักงาน กศน. ได้ดําเนินการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการ
วิทยุ เพื่ อการศึ กษา รายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา และสื่ อการศึ กษาเพื่ อคนพิ การ เพื่ อส่ งเสริ มการใช้ ภ าษา
เพื่ อการสื่ อสารและการพั ฒ นาอาชีพ การเรีย นรู้ด้ านภาษา ศิล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี วิถีชี วิต ของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
ผลการดําเนินงาน
1) ผลิ ตรายการโทรทั ศน์ เพื่อการศึ กษา ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน จํานวน 160 รายการ เช่น รายการเวียดนามถามศัพท์ จํานวน 26 รายการ รายการภาษาอังกฤษ
English Awesome จํานวน 26 รายการ ฯลฯ
2) จัดและผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและ
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) ประเภทรายการส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วิถีชีวิตของชนในชาติอาเซียน รวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ของอาเซียน เช่น รายการ
หลากรสหลายวัฒนธรรม จํานวน 52 รายการ รายการโลกกว้างทางการศึกษาอาเซียน จํานวน 52 รายการ
รายการแหล่งเรียนรู้อาเซียน จํานวน 209 รายการ ฯลฯ
3) ผลิตสื่อการศึกษาอาเซียนสําหรับคนพิการ เช่น หนั งสือเสียงเกี่ยวกับอาเซียน
จํานวน 100 รายการ หนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับอาเซียน จํานวน 1,733 หน้าเบรลล์ ฯลฯ
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4) ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้ รับ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ประชาคมอาเซีย น
ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชี วิต และภาษาของประเทศในกลุ่ มอาเซี ย น ผ่า นสื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษา
ที่ทันสมัย
(4) กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตําบล
กศน.ตําบล/แขวง เป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารการศึ ก ษา
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของตนเอง
ผลการดําเนินงาน
กศน.ตําบล/แขวง ทั่วประเทศ จํานวน 7,424 แห่ง เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ เพื่อให้บริการ
ส่งเสริมการอ่านแก่กลุ่มเป้าหมาย และ กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 755 แห่ง ได้รับการสนับสนุนหนังสือ สื่อ
เพื่ อจั ด กิ จ กรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ กับ ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายในชุ มชน
ให้ได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับชุมชน/ตําบล
(5) กิ จกรรมสนั บสนุ นค่ าบริ การเครื อข่ ายสารสนเทศเพื่ อการจั ดการศึ กษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
การส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย ให้ กับ
หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการการศึกษา กิจกรรม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ตลอดจนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ผลการดําเนินงาน
กศน.ตํ า บล/แขวง จํ า นวน 3,198 แห่ ง ได้ รั บ บริ ก ารสื่ อ เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทําให้ นักศึกษาและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 40,634,807 คน
สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
2.1 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(1) ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
สํ า นั ก งาน กศน. ได้ รั บ อนุ ญ าตจากนิ ค มสหกรณ์ บ าเจาะ กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์
ให้ใช้พื้นที่ในเขตนิ คมสหกรณ์ บาเจาะ หมู่ 10 ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จํานวน 56 ไร่
3 งาน จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ การศึ กษานราธิ ว าส” เพื่ อให้ เป็ น แหล่ งการเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ของประชาชนในเขตภาคใต้ ตอนล่าง และประชาชนได้รับโอกาสในการศึ กษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งดาราศาสตร์และอวกาศ โดยได้ส่งมอบงานการก่อสร้างอาคารดาราศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2561
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(2) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กําหนดให้ทุก
ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งดํ า เนิ น การให้ บ รรลุ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ งการลดความรุ น แรงในพื้ น ที่ ประชาชน
ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับพื้นที่มากที่สุด จึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างมาก
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 2 หลักสูตร ให้กับ
ครู กศน. จํานวนทั้งสิ้น 1,789 คน ทําให้ครู กศน. สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ดังนี้
1) หลั กสู ตรการสร้ างแรงจู งใจในการทํ างานด้ วยทั ศนคติ เชิ งบวก จํ านวน 5 รุ่ น
มีครู กศน. เข้ารับการอบรม จํานวน 282 คน
2) หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีครู กศน. เข้ารับการอบรม จํานวน
1,507 คน

(3) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มสํานักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ “กลุ่มชายแดนใต้” ประกอบด้วย จังหวัด
สงขลา สตูล ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี สํานั กงาน กศน. จังหวัดปั ตตานี เป็ นประธานกลุ่ม ได้ดําเนิ น
โครงการติด ตามประเมิน ผลการพั ฒ นาการศึกษาจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อประชุมร่วมกับ ผู้บ ริห ารและ
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องในการติด ตามและประสานแผนการประเมิ นการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้ด้ านการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ผลการดําเนินงาน
กลุ่ ม สํ า นั ก งาน กศน.จั งหวั ด ชายแดนใต้ โดยสํ า นั ก งาน กศน.จั งหวั ด ปั ต ตานี
จั ด ประชุ มผู้ บ ริ ห าร และบุ คลากรเกี่ ย วกั บ นโยบายและการวางแผนงานโครงการ แนวทางการขั บ เคลื่ อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใน 5 จังหวัด และสถานศึกษา
ขึ้นตรง ดังนี้
1) ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
จํานวน 12 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 100 คน
2) นิ เทศติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ จํานวน 12 ครั้ง มี ผู้ เข้ าร่วมการนิ เทศ
ติดตามฯ จํานวนทั้งสิ้น 200 คน
3) สรุ ปผลการประเมิ น จํ านวน 2 ครั้ ง และจั ดพิ มพ์ สรุ ปผลการประเมิ นโครงการ
จํานวน 500 เล่ม
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แผนงานบูรณาการ
มีผลการดําเนินงานโครงการ แยกตามแผนบูรณาการ จํานวน 5 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การเรียนรู้ เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ พัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการ เหมาะสม
กั บ พื้ น ที่ ทั้ งในด้ า นการเกษตร อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ บริ ก าร รวมทั้ งนโยบายในการลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ทางสังคมและการเร่งสร้างโอกาสอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน สํานักงาน กศน.
ได้ดําเนินการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในรูปแบบกลุ่มสนใจ หรือรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ในวิชาต่าง ๆ เช่น
ช่างพื้นฐาน อาทิ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ฯลฯ และการจัดฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ที่ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม เพื่ อให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีสถานศึกษา และ
กศน.ตําบล/แขวง เป็นฐานในการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการ
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวนทั้งสิ้น 849,914 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง จํานวน 515,410 คน กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จํานวน 255,988 คน และหนึ่งอําเภอ
หนึ่ งอาชี พ จํ านวน 78,516 คน ทํ าให้ ประชาชนสามารถนํ าความรู้ ไปใช้ พั ฒ นาตนเองและครอบครั ว จํ านวน
536,480 คน สร้างอาชีพใหม่ จํานวน 56,310 คน ต่อยอดอาชีพเดิม จํานวน 104,578 คน และทําเป็นอาชีพเสริม
จํานวน 152,546 คน ทําให้เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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(2) โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทย ต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น การขาดความรู้
ของเกษตรกร ผลผลิตล้น ตลาด การขาดแคลนน้ํา ปั ญหาอุทกภัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปั ญ หา
การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ฯลฯ และส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขัน ความยากจน และความเหลื่อมล้ําของเกษตรไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้เป็น
“Smart Farmer” จะต้องนํ าความรู้ หลักวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย ทําน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น
ใช้ พื้นที่ให้ น้อยลง ใช้น้ํ าให้ น้อยลง แต่ ผลผลิตมากขึ้น สํานักงาน กศน. ได้ จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง
Smart Farmer โดยพัฒ นา กศน.ตําบล ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของตําบลเพื่อขับเคลื่อนการสร้าง
Smart Farmer ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น/ชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนให้เหมาะสม
กับ สภาพ บริบท และความต้ องการของท้ องถิ่ น /ชุ มชน ผ่ านวิ ธีการที่ ห ลากหลาย ได้ แก่ รายการโทรทั ศน์
Application แผ่ น CD ศู น ย์ เรี ย นรู้ เกษตรพอเพี ย ง แหล่ งเรี ย นรู้ด้ า นการเกษตร และการอบรมเกษตรกร
Smart Famer ฯลฯ
ผลการดําเนินงาน
1) จัดทําแนวทางการดําเนินงานการจัดกิจกรรมอบรมประชาชนตามโครงการฯ
ให้กับสถานศึกษาใช้ในการอบรมขยายผลให้กับประชาชนในตําบล/แขวง
2) จัดทํารายการโทรทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตร จํานวน 52 ตอน และจัดทําแผ่น CD
เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จํานวน 14,848 ชุด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ กศน.ตําบล/แขวง แห่งละ 2 ชุด
3) มีศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของตําบล เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง Smart farmer
ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น/ชุมชน
4) จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพ บริบท และความต้องการ
ของท้องถิ่น/ชุมชน ให้แก่เกษตรกรใน กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 7,424 แห่ง รวมทั้งสิ้น 74,945 คน ทําให้
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของ GMP GAP เกษตรอินทรีย์ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/
สังคม มีกระบวนการผลิตที่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการผลิต
สิ น ค้ า ทางการเกษตรที่ ป ลอดภั ย มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในการประกอบอาชี พ การเกษตร พร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตร
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(3) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจําเป็นอย่างมากต่อการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
ในยุคข้อมูลข่าวสารที่มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษให้กับประชาชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก และได้รับการพัฒ นา
ขี ด ความสามารถด้ า นทั กษะภาษาอั งกฤษให้ อยู่ ในระดั บที่ สามารถติ ดต่ อสื่ อสารได้ สํ า นั กงาน กศน. ได้ จั ด
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้ นที่ โดยให้สถานศึกษาในสังกัด
กศน. ทั่ วประเทศ ดํ าเนิน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารด้านอาชีพให้ แก่ประชาชน
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
ผลการดําเนินงาน
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน กศน. ทั่ ว ประเทศ จั ด ฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารด้ า นอาชี พ ให้ กั บ ประชาชน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 85,723 คน และประชาชนมี ค วามรู้ พื้ น ฐาน
ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวันได้
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1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสนับ สนุนค่ าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายรายหัว ค่าหนังสือเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
กศน. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และ
ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานั กงาน กศน. ทั่วประเทศ ได้รับจัด สรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการฯ เป็ น ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ ากิจกรรมพั ฒ นาคุ ณภาพผู้เรีย น และค่าหนังสือ เพื่ อดํ าเนิ นการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักศึกษา
ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวนทั้งสิ้น 1,065,837 คน และภาคเรียนที่ 1/2561
จํานวนทั้งสิ้น 1,034,428 คน ทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง
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1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1) โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน เพื่ อนําไปต่อยอดขยายผล
ให้ กั บ ครู บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และประชาชน ต้ อ งพั ฒ นา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษที่ มีประสิ ทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน โดยเน้ น การสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อสาร
Communicative Language Teaching (CLT) ให้ มี การทํ างาน
ร่วมกั บหน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาครู ในรู ป แบบบู ร ณาการ และใช้ กระบวนการวิ จั ย
ในการพัฒนาครูวิทยากรแกนนําผ่าน Boot Camp เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ผลการดําเนินงาน
สํานั กงาน กศน. ร่วมกับคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนิ น การจั ด
อบรมพั ฒ นาทั ก ษะการสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร และพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ภ าษาอั งกฤษ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะการจั ด การเรีย นรู้ การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ แ ก่ ครู และ
บุคลากร กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จํานวนทั้งสิ้น 109 คน ดังนี้
1) กําหนดกรอบการดําเนินงานในการจัดอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่ อการสื่ อสาร และจั ด ทํ า เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กครู กศน. โดยผู้ เข้ า อบรมต้ อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานและทั ก ษะ
ด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
2) จั ด ทํ า หลั ก สู ต รการพั ฒ นาครู กศน. ด้ า นการสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ที่สอดคล้องกับลักษณะการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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3) คัดเลือกครู กศน. จากผลการประเมินตนเองด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อเสนอ
โครงการพั ฒนาการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษของหน่ วยงาน และการสัม ภาษณ์ท างโทรศัพ ท์ โดยวิท ยากรจาก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครู กศน. และบุคลากร
จํานวน 109 คน เพื่อให้ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนําความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.4 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(1) โครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1.1) พัฒนาอุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา (ETV)
ในปั จจุ บั น รูปแบบการผลิ ตรายการโทรทั ศน์
การตัดต่อรายการโทรทัศน์ การทํากราฟิกรายการโทรทัศน์
ได้ พัฒ นารูป แบบการนํ าเสนอในรู ป แบบเทคโนโลยี จ าก
ระบบแอนะล็อก (Analog) สู่ระบบดิจิทัล (Digital) ดังนั้น
การพั ฒ นาสถานี วิทยุโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา (ETV) เพื่ อ
รองรั บ การเป็ นศู นย์ ข่ าวโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา ในนาม
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ที่ มี ค วามพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์ ในการจั ด ทํ า ข่ า วโทรทั ศ น์
เพื่ อการศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย สํ า นั กงาน กศน. ได้ ส ร้า งสรรค์ พั ฒ นา ผลิ ตและเผยแพร่รายการข่ าวโทรทั ศน์ เพื่ อ
การศึกษา โดยการพัฒนาอุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขึ้น
ผลการดําเนินงาน
มีการพัฒ นาอุปกรณ์ ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์เพื่ อ
การศึ ก ษา สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เพื่ อ การศึ ก ษา (ETV) ให้ ร องรั บ
การเป็นศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในนามกระทรวงศึกษาธิการ
จํ า นวน 1 โครงข่ าย ประกอบด้ ว ย 1) กล้ อ งโทรทั ศ น์ แบบ HD
Camcorder พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 12 ชุด 2) เครื่องเล่น
และบันทึกวิดีโอ แบบ Solid State พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน
2 ชุด 3) เครื่องติดตั้งกล้องมุมสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 2 ชุด
4) เครื่ อ งเลื อ กและสลั บ สั ญ ญาณภาพ พร้ อมอุ ป กรณ์ ป ระกอบ
จํ า นวน 1 ชุ ด 5) กล้ อ งโทรทั ศ น์ แ บบ pan/Tilt HD Camera พร้ อ มอุ ป กรณ์ ประกอบ จํ า นวน 1 ชุ ด
6) เครื่องควบคุมการเพิ่ม - ลดแสงไฟ โคมไฟ และอุปกรณ์ ประกอบ จํานวน 1 ชุด 7) เครื่องส่ง/รับสัญ ญาณ
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วิดีโอไร้สาย Wireless Video จํานวน 2 ชุด 8) เครื่องส่ง/รับวิดีโอไร้สายแบบ SDI Cellular จํานวน 2 ชุ ด
9) เครื่ อ งแปลงสั ญ ญาณ ส่ ง/รั บ Video Streaming จํ า นวน 2 ชุ ด 10) งานติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ แ ละปรั บปรุ ง
ห้ อง Studio และห้ อ งควบคุ ม การผลิ ต รายการข่ า วโทรทั ศ น์ จํ า นวน 1 ห้ อ ง ทํ า ให้ ส ถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เป็นศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
ในการจัดทําข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์พัฒนา ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์
เพื่ อการศึกษาให้ กับองค์กรหลัก หน่วยงาน สถานศึกษาภายในกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายได้อย่าง
มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
(1.2) พัฒนาบุคลากรด้านการผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การพัฒ นาบุคลากรด้านการผลิต พัฒนา เผยแพร่ และให้บริการเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ สํ า นั ก งาน กศน. ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต และ
การเผยแพร่รายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทั กษะในการผลิ ต
และการเผยแพร่รายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา และสามารถผลิ ตและพั ฒนารายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา
ในระบบดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
มี ก ารพั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะในการผลิ ต และพั ฒ นารายการโทรทั ศ น์
เพื่อการศึกษาในระบบดิจิทัล จํานวน 4 หลักสูตร ให้กับบุคลากรในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน
ทั้งสิ้น 101 คน ดังนี้ 1) หลักสูตร Computer Art & Graphic Design จํานวน 25 คน 2) หลักสูตร Edius pro
จํ านวน 25 คน 3) หลั กสู ตร Movie Special Effect จํ านวน 26 คน และ 4) หลั กสู ตรการผลิ ตสกู๊ ป รายการ
โทรทั ศน์ จํานวน 25 คน ทําให้บุ คลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการผลิตและการเผยแพร่รายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา สามารถผลิตและพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในระบบดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ

2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(1) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะการจั ด การขยะมู ล ฝอย
เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญและถือปฏิบัติตามนโยบาย
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ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตาม Roadmap 4 ขั้นตอน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาขยะเก่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่
วางระเบียบมาตรการรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติ
การส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ สํานั กงาน กศน. ได้ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย โดยจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนและสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจั ดการที่ ยั่ งยื น เน้ นการสร้ างจิ ตสํ านึ กและวิ นั ยในการจั ดการขยะมู ลฝอยให้ แก่ บุ คลากร นั กศึ กษา และ
ประชาชนให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
ครู กศน. ใน กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 7,424 แห่ง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอย ใน 4 ขั้ นตอน ได้ แก่ 1) การแก้ ไขปั ญ หาขยะเก่ า 2) ขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นใหม่
3) วางระเบียบมาตรการรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) การสร้างวินัยของคนในชาติ
และการส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด กลไกการคั ด แยกขยะ โดยจั ด กิ จ กรรมการคั ด แยกขยะ การนํ าขยะกลั บ มาใช้ ใหม่
การส่งเสริมการลดขยะในชุมชน เช่น การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ ให้กับผู้นํา
ชุ มชน จํ านวนทั้ งสิ้ น 155,904 คน ทํ าให้ ผู้ นํ าชุ มชนมี ความรู้ ความเข้ าใจ ในการบริ ห ารจั ดการขยะมู ลฝอย
ในชุ มชนที่ ถู กต้ อง สามารถจั ดการขยะมู ลฝอยในชุ มชน สั งคม ได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และนํ าขยะมู ลฝอย
ในชุมชนกลับมาใช้ใหม่ จํานวน 7,955 ตัน รวมทั้งมีการคัดเลือก กศน.ตําบล/แขวง ในจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง เป็นตัวอย่าง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(1) โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงาน กศน. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
มหาดไทย ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมาย 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) การผลิตเพื่อสนับสนุนระบบ
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การดู แ ลผู้ สู งอายุ ร ะยะยาว (Long Term Care) ให้ กั บ อาสาสมั ค ร ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล
ของกระทรวงสาธารณสุข 2) การผลิตเพื่อให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับประชาชนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว
และ 3) การผลิตเพื่อการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับประชากรวัยแรงงานที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง
หรือผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในสถานประกอบการหรือในครัวเรือนที่มีฐานะ โดยมี
สถานศึ กษาเป็ น ตั ว กลางในการจั ด การศึ ก ษา และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ ก ระจายอยู่ ใน
ทุ กอํ า เภอของประเทศ และมี ค รู กศน.ตํ าบล/แขวง เป็ น ผู้ จั ด กิ จ กรรมการศึ กษาต่ อ เนื่ อ งในลั ก ษณะของ
การจัดวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้ประชากรวัยแรงงานได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อสําเร็จ
การศึกษาจะได้นําไปประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพได้
ผลการดําเนินงาน
มีการจั ดอบรมหลั กสู ตรการดู แลผู้ สู งอายุ จํานวน 2 หลักสูตร ให้ กับกลุ่มเป้ าหมาย
จํานวนทั้งสิ้น 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. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลไกหนึ่งใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 มีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ เป็ น หน่ ว ยขั บ เคลื่ อนการทํ างานตามแผนยุ ทธศาสตร์ก ารศึ กษาเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จั งหวั ด
ชายแดนใต้ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
กลุ่มสํานักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
สตูล และสงขลา (อําเภอเทพา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย) ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
กลุ่มสํานักงาน กศน. จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี กศน.อําเภอ จํานวน 44 อําเภอ
สถาบั นศึ กษาปอเนาะที่ ร่วมจัด กศน. จํานวน 383 แห่ง และกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนส่วนใหญ่ เป็ นประชากร
วัยแรงงาน ซึ่งมีรายได้อยู่ต่ํากว่าเกณฑ์รายได้เฉลี่ยเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒ นาทักษะอาชีพในพื้นที่ โดยเฉพาะในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อยกระดับคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา จํานวน 821 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อาชี พให้ นั กเรียนปอเนาะ จํ านวน 9,829 คน จั ดกิ จกรรมเติ มความรู้ ให้ กั บผู้ สอนรายวิ ชาเลื อกอิ สลามศึ กษา
รวม 2 วั น จํ านวน 205 คน จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม แหล่ งเรี ย นรู้ ในสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ จํ า นวน 396 แห่ ง
จัดมหกรรมนิทรรศการผลการดําเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 3,510 คน
และจัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 40 คน
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(2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
โรงเรี ยนพระดาบสจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ เกิ ดขึ้ นจากพระราชหฤทั ยห่ วงใยของ
พระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ต ร สมเด็ จ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการศึกษา
ที่ มุ่ งเน้ นการสร้ างโอกาสให้ แก่ เยาวชนที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์ ยั งไม่ มี อาชี พและความรู้ พื้ น ฐานที่ จ ะศึ กษาต่ อ
สถาบั น การศึ ก ษาขั้ น สู ง โดยร่ ว มมื อกั บ มู ล นิ ธิ พ ระดาบส จั ด ตั้ งโรงเรี ย นพระดาบสจั งหวั ดชายแดนภาคใต้
เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ หลักสูตรช่างซ่อมและบํารุงรักษารถยนต์ และ
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
ด้านวิช าชี พของโรงเรีย นพระดาบสเป็ น ต้ น แบบ และปรั บ เปลี่ย นการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกั บ บริบ ท
ทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียน
ด้านอาชีพ มีคุณธรรมจิตสํานึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ผลการดําเนินงาน
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นและพัฒ นาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 8 จํานวน 80 คน และรุ่นที่ 9
จํานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ จัดศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกเรียนรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมพระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ
กศน. ในการให้บริการประชาชน จํานวน 4 ครั้ง ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์การฝึกทักษะ
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และประชาชนได้รับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อาทิ เปลี่ยนถ่าย
น้ํามันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
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(3) โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้
รั ฐบาลมี น โยบายเสริ มสร้ างสั น ติ สุ ขในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมุ่ งเน้ น
การพัฒนาคนและสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยให้เร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ในทุ กระดับที่ สอดคล้ องกับความต้องการ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของพื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็ นพื้ นที่
ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา สํานักงาน กศน. ได้ส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาหลัก
ในท้ องถิ่ น ได้ แก่ ภาษาไทย ภาษามลายู ถิ่ น ภาษามลายู กลาง ภาษาอาหรั บ และภาษาอั งกฤษ แก่ ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างหลากหลาย เกิดแหล่งเรียนรู้ และ
การส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง นําไปสู่ความสมานฉันท์และสันติสุข
ผลการดําเนินงาน
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การใช้ ภ าษาต่ าง ๆ ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย รวมทั้ งสิ้ น
25,379 คน ดังนี้
1) การส่ งเสริ มการใช้ ภ าษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร ให้ กั บ ผู้ ที่ ไม่ ใช้ ภ าษาไทยในชี วิ ต
ประจําวัน จํานวน 7,068 คน
2) การส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษามลายูถิ่นเพื่อการสื่อสารให้กับข้าราชการ
เอกชน และบุคคล จํานวน 7,141 คน
3) การส่ งเสริ มการใช้ ภาษาต่ างประเทศเพื่ อการสื่ อสารให้ กับบุ คคลที่ สนใจ จํานวน
11,170 คน
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(4) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนวทางการดํ า รงอยู่ แ ละปฏิ บั ติ ต นของ
ประชาชนในทุ ก ระดั บ ตั้ งแต่ ร ะดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ มชนจนถึ งระดั บ รัฐ โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งให้ ก้ า วทั น ต่ อ โลกยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ดั งนั้ น การสร้ า งระบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ทั้งภายในและภายนอก ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน
การเสริ ม สร้ า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ ให้ มี คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความรอบรู้ ที่ เ หมาะสม
มีการดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบ จะทําให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดค่ายแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีชาวใต้ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ พั ฒ นาเครือข่ ายปราชญ์ ผู้นํ าด้านการเกษตรตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ และพัฒ นาศั กยภาพครู กศน.ตําบล ด้านการนํ าหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 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
และเกษตรทฤษฎี ใหม่ และนํ าไปใช้ ในการดํ าเนิ นชี วิ ตที่ สอดคล้ องกั บวิถีชี วิ ต รวมทั้ งมี แหล่ งเรียนรู้ เครือข่ า ย
ด้านเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
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(5) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความปลอดภัย ปราศจาก
เงื่อนไขการใช้ความรุนแรง ให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้าง
สั น ติ ภ าพ กลุ่ ม สํ า นั ก งาน กศน. จั งหวั ด ชายแดนใต้ ได้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยเยาวชนนอกระบบโรงเรี ย น
โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาทักษะชีวิต การสร้างจิตสาธารณะ การต้านยาเสพติดในรูปแบบ
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมค่าย การแข่งขันกีฬา ซึ่งการกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเสริมสร้างสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดการแข่งขั นกีฬาสายสั มพั นธ์ ระดั บกลุ่ มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่ อวั นที่
21 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง เรนโบว์สเตเดียม จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น
6,820 คน ประกอบด้วย 1) สํานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จํานวน 4,100 คน 2) สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา
จํ านวน 640 คน 3) สํ านั กงาน กศน.จั งหวัด นราธิ ว าส จํ านวน 1,040 คน 4) สํ านั กงาน กศน.จั งหวั ด สงขลา
จํานวน 480 คน 5) สํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล จํานวน 560 คน
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(6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
การจัดกิจกรรมลูกเสือ ทําให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการถ่ายทอด
นําเอาประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ตลอดจนหลักศาสนาที่บิดเบือนจากความเป็นจริง มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ค่านิยม และปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเข้าใจ
ในประวัติ ศาสตร์ ชาติพัน ธุ์ และหลักศาสนาที่ถูกต้องโดยคํานึงถึงวิถีชี วิต และประเด็ นเนื้ อหาที่ เป็น สภาพ
ปั ญ หาของชุ มชน ให้ เข้าใจถึงการอยู่ ร่ว มกัน ท่ ามกลางความหลากหลายทางวัฒ นธรรม พร้อมทั้ งสามารถ
ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุน ในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์
ผลการดําเนินงาน
มีการบูรณาการแผนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า โดยกลุ่มสํานักงาน กศน.
จังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดลูกเสือ กศน. เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่
3 - 7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี จํานวน 685 คน
และกลุ่มสํานักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้
จํานวน 1,371 คน รวมทั้งสิ้น 2,056 คน
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(7) โครงการมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ชี วิ ต และสั ง คมตาม
พระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้
ศูน ย์วิท ยาศาสตร์เพื ่อ การศึก ษายะลา เป็น แหล่งวิทยาการเพื่อการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีห น้าที่ ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ใน กศน.ตําบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการเพิ่มทักษะ
และพัฒ นาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา กศน.ตําบล และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สื่อ
นวัตกรรม จึงได้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน “พระอัจฉริยภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 สู่วิถีการเรียนรู้” ขึ้น
ผลการดําเนินงาน
มีการจั ด กิ จกรรมตามพระอั จฉริย ภาพสู่ วิถีการเรีย นรู้ของคนชายแดนใต้ โดยมี
การประกวดภาพยนตร์/สารคดี ภายใต้หั วข้อ “พระอั จฉริ ยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ วิถีการเรียนรู้” 5 ประเภท
ได้ แก่ 1) พระอั จฉริ ยภาพด้ าน “ผู้ นํ าโลกด้ านทรั พย์ สิ นทางปั ญญากั งหั นน้ํ าชั ยพั ฒนา” 2) พระอั จ ฉริ ย ภาพ
ด้ า น “นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ดิ น เพื่ อ มนุ ษ ยธรรม” 3) พระอั จ ฉริ ย ภาพด้ า น “การพั ฒ นาเกษตรทฤษฎี ใหม่ ”
4) พระอั จฉริยภาพด้ าน “ผู้คิด ค้น พลั งงานทดแทน” 5) พระอั จฉริ ยภาพด้ าน “ผู้ป ระดิษฐ์คิด ค้น โครงการ
ฝนหลวง” ซึ่ งมี ผู้ เข้ า ร่ ว มชมนิ ท รรศการทางวิ ช าการ จํ า นวน 7,347 คน และเมื่ อ วั น ที่ 5 มี น าคม 2561
มี นั ก ศึ ก ษาและประชาชนส่ งผลงานเข้ า ประกวด จํ า นวน 27 ที ม ผ่ า นเข้ ารอบ จํ านวน 17 ที ม โดยที ม ที่
ผ่านเข้ารอบ ได้เข้ารับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
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5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
5.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(1) โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสํ า นั ก งาน กศน.
กั บ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม และบริษั ท โทเทิ่ ล แอ็ คเซ็ ส คอมมู นิ เคชั่ น จํ า กั ด (มหาชน)
(ดี แ ทค) โดยสํ า นั ก งาน กศน. ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาวิ ท ยากรแกนนํ า ครู กศน.ตํ าบล และประชาชนทั่ วไป
ให้ มีความรู้ความสามารถเกี่ ยวกั บ เศรษฐกิ จดิจิ ทัลและการใช้เครื่องมือดิจิ ทัลต่ าง ๆ และขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้าออนไลน์ รวมถึงเปิดพื้นที่จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce
Center : OOCC) เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การแสดง/จําหน่ายสินค้า ให้คําปรึกษา/ความรู้เกี่ยวกับการค้าออนไลน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
ผลการดําเนินงาน
มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รแกนกลาง 2 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รความเข้ า ใจดิ จิ ทั ล
(Digital Literacy) และหลักสูตร E-commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ และจัดอบรมให้กับวิทยากร
แกนนํ า ระดั บ จั งหวั ด (ครู ก) จํ า นวน 77 คน วิท ยากรแกนนํ า ระดั บ อํ าเภอ (ครู ข) จํ านวน 928 คน และ
วิทยากรแกนนําระดับตําบล (ครู ค) จํานวน 7,424 คน และวิทยากรแกนนําระดับตําบล (ครู ค) ได้นําองค์
ความรู้ไปขยายผลให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ 7,424 ตํ า บล จํ า นวน 234,251 คน ทํ าให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
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เกี่ยวกับ เศรษฐกิจดิ จิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีการอบรมขยายผล Digital Literacy การค้าออนไลน์ ช่องทางการค้าขายออนไลน์และ
พื้ น ที่ วางจํ าหน่ ายสิ นค้ า ให้ กั บผู้ เข้ าอบรม จํ านวนทั้ งสิ้ น 113,675 คน โดยการเปิ ด พื้ น ที่ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า และ
ผลิตภั ณฑ์ ออนไลน์ กศน. ภายในพื้ นที่ กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ห้ องสมุดประชาชน และหน่ วยงานราชการ
จํานวน 5,565 แห่ง

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

72

ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน
กศน. ที่สอดรับตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
โครงการสําคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 การก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
1.5 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
1.6 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
1.7 โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้
1.8 โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
1.9 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
1.10 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
1.11 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคมตามพระอัจฉริยภาพ
สู่วิถีการเรียนรู้
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
2.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.2 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
3.1 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
3.2 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.3 โครงการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3.4 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
3.5 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 โครงการสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจัด การศึ กษาตั้ งแต่ ระดับ อนุ บ าลจนจบการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
4.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
4.3 โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.4 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
4.5 โครงการสนั บ สนุน เสื้อผ้าและอุ ป กรณ์ การเรียนสํ าหรับ เด็กและเยาวชนที่ อาศัยอยู่ใน
ถิ่นทุรกันดาร
4.6 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสํานักงาน กศน.
4.7 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด” ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.8 โครงการเมืองนักอ่าน
4.9 โครงการสนั บ สนุ น การนํ า ร่ อ งส่ งเสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสําหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
6.1 โครงการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.
6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูล กศน. ตําบล (DMIS61)
6.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงาน กศน.
สําหรับผลการดําเนิ นงานโครงการตามยุทธศาสตร์ดั งกล่าว มีห ลายโครงการที่ ได้นํ าเสนอ
ข้ อมู ล ไว้แ ล้ ว ในส่ ว นที่ 1 ตามแผนงานพื้ น ฐาน และแผนงานบู ร ณาการ ดั งนั้ น จึ งขอนํ าเสนอรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําคัญในส่วนนี้เฉพาะโครงการที่ไม่ได้นําเสนอไว้ในส่วนที่ 1 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
พระบาทสมเด็ จ พระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชกระแสรั บ สั่ งด้ า นการศึ ก ษา
โดยเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน การสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง
การสอนให้ มี อ าชี พ มี ง านทํ า รวมถึ ง การทํ า ให้ เ ยาวชนมี ค วามสนใจ และเข้ า ใจในเรื่ อ งของสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไทยได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สํ า นั ก งาน กศน. ได้ ดํ า เนิ น โครงการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญ คุณ ของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่ อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนาและ
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สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. และขยายผล
การดําเนินโครงการดังกล่าว
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดอบรมหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติ และนําองค์ความรู้ไปขยายผลแก่นักศึกษา กศน.
เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ใน 4 หลักสูตร ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 303,247 คน ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 195,946 คน
หลั ก สู ต รที่ 2 การอบรมการจั ดกิ จกรรมกระบวนการ การเรี ยนการสอน เพื่ อการเรี ยนรู้
เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 58,302 คน
หลักสู ตรที่ 3 การอบรมวิทยากรประวัติ ศาสตร์ชาติ ไทย มี ผู้เข้ ารั บการอบรม จํ านวน
13,226 คน
หลั กสู ตรที่ 4 การอบรมประวั ติ ศาสตร์ ชาติ ไทย และบุ ญคุ ณของพระมหากษั ตริ ย์ ไทย
เพื่อการนิเทศ และติดตามการจัดอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 35,773 คน

สํ าหรั บผลการดํ าเนิ นโครงการที่ ไม่ ได้ กล่ าวไว้ ในยุ ทธศาสตร์ นี้ ได้ นํ าเสนอไว้ แล้ วในส่ วนที่ 1
ดังรายละเอียดในหน้าที่ 52 – 54 และ หน้าที่ 63 - 70
2. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการพั ฒนากํ าลั งคน การวิ จั ย และนวั ตกรรมเพื่ อสร้ างขี ดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
มีการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแล้ว ในส่วนที่ 1 ดังรายละเอียดในหน้าที่ 55 - 57
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
มีการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแล้ว ในส่วนที่ 1 ดังรายละเอียดในหน้าที่ 57 – 63
และ หน้าที่ 71 - 72
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสํานักงาน กศน.
โครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น เป็ น ความร่ วมมื อกั น ของหน่ ว ยงาน องค์ ก ร เพื่ อขั บ เคลื่ อ น
ประเทศไปสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ งยื น
โดยทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณลงไปในพื้ นที่ ได้ มี
การบู รณาการการทํ างานร่ วมกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความซ้ํ า ซ้ อ นในการลงพื้ น ที่ ภ ายใต้ ก รอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป และปัญหาในเชิงพื้นที่
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน กศน. ได้มุ่งขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชน
เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
1) ขยายผลชุ ม ชน
ต้ น แบบตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น
ระดับอําเภอ (อําเภอละ 1 ชุมชน)
1 .1 ) คั ด เลื อ ก
ชุ มชนต้ น แบบฯ ที่ มี ผ ลงานโดดเด่ น เชิ ง
ประจักษ์ สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่าง
โดยเข้ า รั บ โล่ ร างวั ล จากรั ฐมนตรี ช่ วย
ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (พลเอก
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) รวบรวมและสรุ ปผลการขยายผลชุ มชนต้ นแบบฯ ระดั บอํ าเภอ นํ าเสนอผู้ บริ หาร
ระดับสูง
2) การจั ดประชุ มแสดงผลการดํ าเนิ นงานโครงการไทยนิ ยม ยั่ งยื น และงานนโยบายของ
สํานักงาน กศน.
2.1) จั ด แสดงผลการดํ า เนิ น งานโครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น และงานนโยบายของ
สํานักงาน กศน. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อํานวยการสํานักงาน
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กศน.จังหวัด/กทม. ผู้อํานวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต และผู้อํานวยการกลุ่ม/
ศูนย์ส่วนกลาง
2.2) จัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานชุมชนต้นแบบและงานนโยบายของสํานักงาน
กศน.
2.3) มอบโล่รางวัลชุมชนต้นแบบฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
4.2 โครงการ “ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ สํ า หรั บ ชาวตลาด” ตามพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้ วยกระทรวงศึ กษาธิ การมี น โยบายให้ สํ า นั กงาน กศน. ดํ าเนิ น โครงการ “ห้ องสมุ ด
เคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด” ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” มีเป้าหมายในการจัดทํา
ต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนา ให้บรรลุผลตามหลักการดังกล่าวอย่างแท้จริง
ผลการดําเนินงาน
มีการจั ด “ห้ องสมุ ด เคลื่อนที่สํ าหรับ
ชาวตลาด” ต้นแบบ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 77
แห่ง และให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้ใช้บริการ
จํานวนทั้ งสิ้น 1,628,676 คน มี ห้ องสมุด เคลื่อนที่ สําหรั บ

ชาวตลาดแบบคู่ ข นานในพื้ นที่ จํ านวน 350 แห่ ง
มีภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพ จิตอาสา เครือข่าย
ในการร่วมดําเนินโครงการ โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย
15 คน/วัน/แห่ง อีกทั้งมีข่าวสารผ่าน Facebook
“ห้องสมุดเคลื่ อนที่ สําหรับชาวตลาด” เพื่อประชาสัมพั นธ์การดําเนิ นงานให้สาธารณชนรับ รู้อย่างต่อเนื่อง
และให้ประชาชน ชุมชน ชาวตลาด ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินโครงการและการบริการส่งเสริม
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 สํานักงาน กศน. ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ
ให้สํานักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง นําไปมอบให้กับเจ้าภาพหลักในพื้นที่ที่ร่วมดําเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
ขวัญกําลังใจในการดําเนินโครงการและขยายผลในพื้นที่ต่อไป
4.3 โครงการเมืองนักอ่าน
สืบเนื่ องจากแผนแม่ บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่ านสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.
2560 - 2564 กําหนดให้การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป็นโครงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน กศน. ได้ดําเนินโครงการเมืองนักอ่านและคัดเลือก
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สํ านั กงาน กศน.จั งหวั ด จํ านวน 36 แห่ ง เพื่ อนํ าร่ องการดํ าเนิ นงาน และขยายผลการดํ าเนิ นงานทุ กจั งหวั ด
ในการส่ งเสริมการอ่านให้ กับประชาชนอย่ างต่ อเนื่อง จัดกิจกรรมที่ สอดคล้ องกั บวิถีชี วิต ให้ ประชาชนเกิ ดนิ สั ย
รั กการอ่ าน มี การระดมสรรพกํ าลั งทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มขั บ เคลื่ อ นในการส่ ง เสริ ม และสร้ า งความตระหนั ก
ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการอ่าน
ผลการดําเนินงาน
1) จั ดกิ จกรรมส่ งเสริมการอ่ านทั่ วประเทศ เพื่ อเทิ ดพระเกียรติ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 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 รถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
4) จั ด กิ จ กรรมประกวดแข่ งขั น นวั ต กรรมส่ งเสริ ม การอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการอ่านตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดประชุมปฏิบัติการคัดเลือกตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 19 กลุ่มจังหวัด เพื่อคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรมระดับภาคและระดับประเทศ เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน
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4.4 โครงการสนั บสนุ น การนํ าร่ องส่ งเสริ มและพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสําหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุ มารี ได้ เสด็ จ ไปทรงเยี่ ยมประชาชนในชนบทห่ า งไกลและทุ ร กั น ดาร ได้ ท อดพระเนตรเห็ น สภาพชี วิ ต
ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนแล้ ว ทรงมี พระราชหฤทั ยมุ่ งมั่ น ในการช่ วยเหลื อด้ านการศึ กษาแก่ ประชาชน
ที่ ด้ อยโอกาสในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตามพระราชดํ า ริ
ว่ าการศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการสร้ า งและ
พัฒ นาความรู้ ความคิด ตลอดจนความประพฤติ
และคุ ณ งามความดี ข องบุ ค คล รวมถึ ง ปั ญ หา
ของประชาชนบางส่ ว นบนพื้ น ที่ สู ง (วั ย ผู้ ใหญ่ )
ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารที่ ไม่ ส ามารถสื่ อ สารภาษาไทย
ด้ ว ยการฟั ง การพู ด ได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ สนองงาน
ตามพระราชดํ า ริ ดั ง กล่ า ว สํ า นั ก งาน กศน.
ได้ ดํ า เนิ น การนํ า ร่ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะ
การฟั ง การพู ด ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อ สารสํ าหรั บ ผู้ ใหญ่ บ นพื้ น ที่ สู ง ในพื้ น ที่ โครงการพระราชดํ า ริ สมเด็ จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยร่ ว มกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กศน. ได้นําร่องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรั บ ผู้ใหญ่ บ นพื้ น ที่ สู ง ในพื้ น ที่ โครงการพระราชดํ าริ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 2 อําเภอ ดังนี้
1) อํ าเภออมก๋ อย จั งหวั ดเชี ยงใหม่
ได้นําร่องในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
จํานวน 115 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมาย จํานวนทั้งสิ้น 1,811 คน
โดยมี ผู้ ผ่ านการประเมิ น ด้ านการฟั ง จํ านวน 665 คน
และผ่านการประเมินด้านการพูด จํานวน 370 คน
2) อํ าเภอท่ าสองยาง จั งหวั ดตาก
ได้นําร่องในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
จํานวน 15 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมาย จํานวนทั้งสิ้น 336 คน โดยมีผู้ผ่านการประเมินด้านการฟัง จํานวน 221 คน
และผ่านการประเมินด้านการพูด จํานวน 151 คน
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สําหรับผลการดําเนินโครงการที่ไม่ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์นี้ ได้นําเสนอไว้แล้วในส่วนที่ 1
ดังรายละเอียดในหน้าที่ 43 – 48 และ หน้าที่ 58 - 59
5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
มีการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแล้ว ในส่วนที่ 1 ดังรายละเอียดในหน้าที่ 61 - 62
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
6.1 โครงการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2561 ได้ กําหนดให้ สํ านั กงาน กศน. ดํ าเนิ นการส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และประสานงานการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
สํานักงาน กศน. จึงได้พัฒนาแนวทางขั บเคลื่ อนการดําเนินงาน โดยมีการดําเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ในการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แนวทางและจุดเน้น
การดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนา
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การประชุ ม ชี้ แ จงนโยบายและจุ ด เน้ น การดํ า เนิ น งาน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี และยุทธศาสตร์และจุดเน้น
การดําเนินงาน การประชุมสรุปผลการดําเนินงานและชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริม สนับสนุ น และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ ทําให้
หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั งกั ด สามารถขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย และนํากรอบแนวทางและจุดเน้นการดําเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล กศน. ตํ า บล
(DMIS61)
สํานักงาน กศน. ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการให้แก่หน่วยงาน และสถานศึกษา โดยการพัฒ นาระบบสารสนเทศสําหรับ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศั ย เช่น ข้อมูล กลุ่มเป้ าหมาย ครูและบุ คลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ ครุภั ณ ฑ์
งบประมาณ ฯลฯ มาใช้ในการตัดสินใจ และกําหนดนโยบาย การจัดทํางบประมาณประจําปี แผนงานและ
โครงการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูล กศน.
ตําบล (DMIS) เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ และการใช้ป ระโยชน์จากข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดังกล่าวสําหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร
ผลการดําเนินงาน
1) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กศน.ตําบล (DMIS) จํานวน 1 ระบบ
2) คู่มือการใช้งาน จํานวน 350 เล่ม
3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน DMIS และทบทวนกระบวนงานใน
การใช้งานระบบ DMIS เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงาน กศน.
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้พร้อมรองรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ควรให้ความสําคัญกับกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ
ที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพร้อมรับกับ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น การใช้ข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น การให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลที่เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจองค์กรอย่างเป็นระบบ สํานักงาน กศน. จึงได้ดําเนินโครงการ
พัฒ นาบุคลากรด้ าน ICT เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ ความสามารถที่ จําเป็ น ต่อการประยุ กต์ ใช้งานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนนําเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงและพัฒนางาน กศน. ต่อไป
ผลการดําเนินงาน
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51) ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนนักศึกษา จํานวน 156 คน
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บพลวัตและเทคนิ คการเชื่อมต่อฐานข้อมู ล
ให้กับบุคลากร จํานวน 20 คน
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ส่วนที่ 3
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ตามภารกิจต่อเนื่อง
ภารกิจต่อเนื่อง สํานักงาน กศน.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามภารกิจ
ต่อเนื่อง ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตําบล เป็นฐาน
1.2 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM EDUCATION
1.3 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา
1.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน
1.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับคนไทยในต่างประเทศ
1.6 โครงการบ้านหนังสือชุมชน
1.7 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.)
2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
2.4 โครงการการประเมินผลการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
2.5 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.2 โครงการนําร่องจัดการความรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (เมืองน่าน
Model)
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 โครงการศู น ย์ ว งเดื อน อาคมสุ ร ทั ณ ฑ์ ตามพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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4.2 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณ
ชายแดน
5.1 โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 โครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไข
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. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตําบล เป็นฐาน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเจตนารมณ์การจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทั่วไปให้มีระบบคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และนํา
ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง สํานักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
โดยใช้ กศน.ตําบล เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ไปสู่ชุมชนโดยร่วมกับ กศน.ตําบล/อําเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้กับประชาชนในชุมชน
ผลการดําเนินงาน
มี การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ทยาศาสตร์ สู่ ชุ ม ชน เพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชน
ในชุมชนทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการพัฒนากระบวนการคิดเชิงเหตุผล เป็นผู้ที่ “คิดเป็น”
โดยมีผู้รับบริการ จํานวนทั้งสิ้น 226,344 คน จําแนกเป็นครูและนักเรียนในระบบโรงเรียน จํานวน 144,676 คน
ครูและนั กศึ กษา กศน. จํ านวน 15,774 คน และประชาชนทั่ วไป จํ านวน 65,894 คน ซึ่ งกลุ่ ม เป้ า หมาย
ดังกล่าว มากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ และคิดว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองในครัวเรือน และพัฒนาอาชีพของตนเองได้
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1.2 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM EDUCATION
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เป็นแนวทางการจัด
การศึ กษาที่ บู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรม เทคโนโลยี และคณิ ต ศาสตร์ โดยเน้ น การนํ าความรู้ ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และการทํางาน เป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ความเป็ น เหตุ ผ ล) คณิ ต ศาสตร์ (การคํ า นวณ) เทคโนโลยี (กระบวนการสื บ เสาะ สื บ ค้ น จากสื่ อ ต่ า ง ๆ)
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ (การออกแบบการเรีย นรู้ ) สํ านั กงาน กศน. ได้ ร่ว มกั บ สถาบั น ส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล
ผลการดําเนินงาน
มีการจัด อบรมครูส ะเต็ มศึ กษา ด้วยระบบทางไกล ให้กับ ครู กศน.ทั่วประเทศ จํานวน
4 รุ่น ได้แก่ 1) ระดับประถมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 2) ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย เมื่อวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2561
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 28 - 30 เมษายน 2561 โดยมีครู กศน. ที่เข้ารับการอบรม จํานวน
ทั้งสิ้น 2,461 คน โดยผู้เข้าอบรม มากกว่าร้อยละ 80 มีความพึ งพอใจในการเข้ารับการอบรมในระดับมาก
และคิ ด ว่ า ตนเองได้ รั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ สะเต็ มศึ กษามากยิ่ งขึ้ น สามารถนํ า ความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ ในการจั ด
การเรียนการสอนแก่นักศึกษา กศน. ได้
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นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน/
ผู้รับบริการได้คิดวิเคราะห์ส ร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เน้ นการลงมื อปฏิบั ติ และการใช้กระบวนการกลุ่ ม
ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาให้สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบ
ของค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น การประดิ ษ ฐ์ ห รื อ การพั ฒ นาอุ ป กรณ์ เ พื่ อ การนํ า ไปใช้ ในภาคการเกษตร
การย่นระยะเวลาการทําไข่เค็ม กิจกรรมปฏิบัติการ “จุลินทรีย์ก้นครัว” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น
122,216 คน จําแนกเป็ น ครูในระบบโรงเรีย น จํ านวน 5,569 คน นั กเรีย นในระบบ จํา นวน 89,744 คน
ครู กศน. จํานวน 5,679 คน นักศึกษา กศน. จํานวน 11,408 คน และประชาชนทั่วไป จํานวน 9,816 คน
1.3 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา
สํ า นั ก งาน กศน. ได้ จั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามศาสตร์ พ ระราชา เพื่ อ จั ด ทํ า สื่ อ
การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ห้องเรียนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในสวน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน
เดินทางสายกลางมีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาค่ายเอสซีจี กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์
กิจกรรมภาคฤดูร้อน RSCE organic farm กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในสวน กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา กิจกรรมการอบรมไบโอซาร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การแก้ ปั ญ หาแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กิจ กรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั กเรีย น ระดั บ ชั้ น ป.1
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โรงเรี ย นสาธิ ต นวั ต กรรม มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี กิ จ กรรมสนุ กแบบวิ ทย์ ๆ ตามศาสตร์
พระราชาและกิจกรรมการอบรมปลูกผักสนุก สุขภาพดีวิถีพอเพียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 1,081 คน

1.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน
ปัจจุบั น ปัญ หาการออกกลางคัน ของประชากรวัยเรียน เป็ น ปัญ หาที่ สําคั ญ และส่งผล
ต่อการพั ฒ นาประเทศ ซึ่งเกิด จากสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จที่ต กต่ํา ประชากรวัย เรียนต้องออกจากระบบ
การศึ ก ษา เพื่ อ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน ทํ า ให้ ไม่ มี ค่ าใช้ จ่ า ย และเวลาในการเรี ย นหนั งสื อ นอกจากนี้ ปั ญ หา
การท้ องก่อนวัยเรียนก็เป็นอีกปั ญ หาที่สําคัญ เนื่องจากสภาพสังคมในปั จจุบั น เด็กที่ ออกจากระบบจะเป็ น
กลุ่มพ่อแม่วัยใส ที่ตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม ทําให้ต้องออกจากระบบการศึกษาเป็นจํานวนมาก สํานักงาน
กศน. ซึ่ งมี บ ทบาทสํา คัญ ในการรับ ผู้เรี ยนที่ เป็ น กลุ่ มดังกล่ าวเข้ าสู่ ระบบการศึ กษา และเป็ น หน่ วยงานที่ มี
หลั ก การจั ด การศึ ก ษาที่ ยื ด หยุ่ น เหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ เปิ ด โอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า สู่ ร ะบบ
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การศึกษา ช่วยลด และป้ องกัน ปั ญ หาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นกั บเด็ ก เพื่ อให้ มีความรู้ ความสามารถ มี ทักษะชี วิต
ที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต
ผลการดําเนินงาน
มีการประชุมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลเด็กออกกลางคัน
ซึ่งเป็นประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และมีแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออกกลางคัน
โดยสามารถนํ า ผู้ เรี ย นที่ อ อกกลางคั น เข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษา จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 40,339 คน แบ่ ง เป็ น ระดั บ
ประถมศึกษา จํานวน 1,333 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 23,836 คน และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 15,170 คน
1.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับคนไทยในต่างประเทศ
การดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งให้ กั บ คนไทย
ในต่ า งประเทศ จํ าเป็ น ต้ องได้ รั บ การพั ฒ นา ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. เช่น การพัฒนาด้านการดําเนินงาน
หลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การประชุมครูศูนย์การเรียน กศน. ในต่างประเทศ รวมถึง
การนิเทศติดตามผลการดําเนิ นงาน เพื่ อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษานอกระบบเพื่ อ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศให้เป็นพลเมืองดี และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการดําเนินงาน
1) มี สื่ อและ test blueprint รายวิ ช าเลื อ กของสถานศึ กษาตามหลั กสู ต รการศึ กษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 3 ระดับ จํานวน 22 รายวิชา
2) มี ข้อสอบรายวิ ช าเลื อ กของสถานศึ กษาตามหลั กสู ต รการศึ กษานอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 3 ระดับ จํานวน 22 รายวิชา
3) มีโปรแกรมทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องสําหรับคนไทยในต่างประเทศ
4) มีคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสําหรับคนไทยในต่างประเทศ
5) ร้อยละ 80 ของบุคลากรของศูนย์การเรียน กศน. ในต่างประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
1.6 โครงการบ้านหนังสือชุมชน
การดํ า เนิ น งานบ้ า นหนั งสื อ ชุ ม ชนให้ เป็ น แหล่ งการอ่ า น การจั ด กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม
การอ่าน และการเรียนรู้ เป็นสถานที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ได้เน้ น
การทํ า งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และเครื อ ข่ า ย เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ด ชุ มชนรั กการอ่ าน
โดยสํ านั กงาน กศน. ได้ ดํ าเนิ น โครงการบ้ านหนั งสื อชุ มชน เพื่ อพั ฒ นาบ้ านหนั งสื อชุ มชน เสริ ม สร้ า งขวั ญ
และกํ า ลั ง ใจแก่ เจ้ า ของบ้ า น อาสาสมั ค ร ทู ต การอ่ า น และเครื อ ข่ า ยการอ่ า นที่ ทํ า หน้ า ที่ ดู แ ลให้ บ ริ ก าร
และจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน
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ผลการดําเนินงาน
1) มีบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี 2560 ที่ได้รับคัดเลือกในระดับจังหวัด 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 บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮั่ว 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 กูลเกื้อ 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

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

89

3) ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ บ้ า นหนั งสื อชุ มชน (http://cbh.nfe.go.th) โดยเมื่ อวั น ที่
3 ตุลาคม 2561 มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จํานวน 3,202 คน

1.7 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.)
ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ในการดําเนินโครงการจัดตั้ง
และขยายเครือข่ายประชาธิปไตยระดับตําบล โดยการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานและประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้งระดับตําบลของพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในชุมชนได้ในทุกรูปแบบ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อันเป็นการพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก งาน กศน. ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตย
แก่นักศึกษาและประชาชน จํานวน 3,948,675 คน ดังนี้
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1) มีหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตย ไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 2,252 ครั้ง
จํานวน 1,129,581 คน
2) จัดเวทีเสวนาให้ความรู้/
สิทธิหน้าที่/การออกไปใช้สิทธิ์ จํานวน 1,413 ครั้ง
จํานวน 212,602 คน
3) จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์/
ขบวนรถคาราวาน จํานวน 485 ครั้ง จํานวน
354,072 คน
4) แจกแผ่นพับความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย จํานวน 161 ครั้ง จํานวน
251,372 คน
5) จัดค่าย/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จํานวน 83 ครั้ง จํานวน 74,679 คน
6) จั ด มุ ม /ติ ด ป้ าย/บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ /นิ ท รรศการความรู้ เกี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตย
จํานวน 928 แห่ง จํานวน 1,016,639 คน
7) ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ผ่านวิทยุ/หอกระจายข่าว จํานวน 2,139 ครั้ง จํานวน
984,409 คน

2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
โดยการปฏิ รูป ระบบความรู้ของสังคมไทย อั นประกอบด้วย การยกระดับ องค์ ความรู้ให้ ได้ มาตรฐานสากล
จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น สํ า นั ก งาน กศน. ได้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยการจั ด การศึ ก ษา
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้ความสําคัญในการพัฒนาสื่อเสริมหลักสูตร สื่อวิชาการต่าง ๆ
รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

91

ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ให้ เ ป็ น แบบเรี ย นที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางและเอื้ อ ให้ เ กิ ด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒ นาผู้เรียนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอนาคต และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นนักจัดการความรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
ผลการดําเนินงาน
(1) ต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
(2) ต้นฉบับสื่อเสริมความรู้เรื่อง สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทําให้
สถานศึกษาสามารถใช้สื่อนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน
2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
สํ า นั ก งาน กศน. ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกโรงเรียน ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ด้านจิตใจให้มีคุณ ธรรม จริยธรรม ควบคู่ กับการพั ฒ นาการเรียนรู้ สร้างภู มิคุ้มกัน สามารถจัดการกับ องค์
ความรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถปรั บ ตั ว อยู่ ในสั งคมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ผู้ เรี ย นและการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลกปั จ จุ บั น ปลู ก ฝั งความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ผลการดําเนินงาน
มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกปั จจุ บั น และการอยู่ ร่ วมกั นในสั งคมได้ อย่ างสั นติ สุ ข โดยการปรั บปรุ งหลั กสู ตรที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น รายวิ ชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ รายวิชาลูกเสือ กศน. และประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทําให้ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจ ในความเป็นมาของชาติไทย มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2.3 โครงการจั ด และพั ฒ นาการศึ ก ษาทางไกลประเภทการศึ ก ษาต่ อเนื่ องเพื่ อส่ งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
สํานั กงาน กศน. ได้ พัฒนาการศึ กษาทางไกล ประเภทการศึ กษาต่ อเนื่ องด้ วยกระบวนการ
จัดการศึกษาทางไกล เพื่ อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน สํารวจวิจัย ติดตามประเมินผล และพัฒนา
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ที่ ส ามารถส่ งเสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
การประกอบอาชี พสํ าหรับ ประชาชนให้ ส ามารถปรับ ตั วได้ ส อดคล้ องกั บ การเปลี่ย นแปลงในบริบ ทต่ าง ๆ
ของสังคม
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ผลการดําเนินงาน
1. มี ก ารพั ฒ นาวิ ช าการ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ กระบวนการเรี ย นรู้ และการวั ด ผล
ประเมินผลในหลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย
2. มีการจัดการเรียนการสอน/จัดบริการ การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร - ลงทะเบียน
บริหารจัดการ บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ จํานวน 7 หลักสูตร ให้กับประชาชน จํานวน
ทั้ งสิ้ น 408 คน ได้ แ ก่ 1) ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สาร จํ า นวน 2 รุ่ น จํ า นวน 48 คน 2) นวั ต กรรมสํ า หรั บ
ผู้ประกอบการ จํานวน 2 รุ่น จํานวน 79 คน 3) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จํานวน 2 รุ่น จํานวน 5 คน
4) เซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ จํานวน 2 รุ่น จํานวน 70 คน 5) การถ่ายภาพขาย
ไมโครสต๊อก จํานวน 2 รุ่น จํานวน 51 คน 6) การศึ กษาพระเครื่องสมเด็ จ (โต พรหมรังสี) จํานวน 4 รุ่น
จํานวน 81 คน 7) เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย จํานวน 1 รุ่น จํานวน 65 คน
3. มีการวิจัย ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) รายงาน
ผลการดํ าเนิ น โครงการจัด การศึ กษาทางไกล หลักสู ตรพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อนํ าร่องในการขั บ เคลื่ อน
เศรษฐกิจดิ จิทัลและศู นย์ ดิจิทัลชุมชน 2) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนการศึ กษาทางไกล ประเภท
การศึ กษาต่ อเนื่ อง หลั กสู ต รภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อการอยู่ ร่ว มกั น ในประชาคมอาเซี ย น 3) รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการถ่ายภาพขายไมโครสต็อก
(Microstock)
2.4 โครงการการประเมินผลการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
สํ านั กงาน กศน. ได้ จั ด การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน สํ าหรั บ กลุ่ มเป้ าหมายผู้ ที่ อยู่ นอกระบบ
โรงเรียน และผู้ไม่รู้หนังสือ ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถดํารงชีวิต
อยู่ ในสั งคมได้ อย่ างมี ความสุ ข การจั ด การศึ กษานอกระบบเน้ นให้ ผู้ เรี ยนต้ องศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
การมาพบกลุ่ ม โดยมี ครู ศรช. และครู ป ระจํ ากลุ่ มให้ คํ าปรึ กษาแนะนํ าหรื ออาจจะจั ดกระบวนการเรี ยนรู้
ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม มีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรายวิ ช าบั งคั บ และรายวิ ชาเลื อกบั งคั บ ตามหลั กสู ต รการศึ กษานอกระบบระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2551 โดยการสร้ าง/พั ฒนาเครื่องมือวัดผลสั มฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสู ตรการศึ กษานอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ที่เป็นมาตรฐานกลาง รวมถึงมีการติดตามการดําเนินงานการจัดสอบ
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.
ผลการดําเนินงาน
1) มีเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 3 ระดับ
2) มีรายงานผลการดําเนินการจัดสอบของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.
2.5 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา
เด็ ก ที่ อ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ได้ ถื อ เป็ น พื้ น ฐานของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา เป็ น พื้ น ฐานของความมั่ น คงยั่ งยื น
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การปฏิรูปประเทศต้องใช้ระยะเวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว สํานักงาน
กศน. ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่จั ดการศึกษาขั้น พื้ น ฐานได้ดํ าเนิ น การจัดการศึกษานอกระบบ โดยมีรูป แบบ
การจัด กิจกรรมการศึกษา กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ วัตถุ ประสงค์การเรียนรู้ที่ชัด เจน และมี การปรับปรุง
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. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศมี บทบาทสํ าคั ญในการพั ฒ นาการศึ กษา
ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันทุกพื้นที่ เข้าถึงแหล่งความรู้ได้หลายช่องทาง
สะดวก ทุ กที่ ทุ กเวลา สํ านั กงาน กศน. ได้ ดํ าเนิ น การผลิ ต สื่ อ และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษา
การให้ บริการสื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษาผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ รวมถึงมี การผลิ ตสื่ อประชาสั มพั นธ์และการจั ด
กิ จ กรรมประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อเพิ่ มโอกาสและขยายช่ องทางการเรี ยนรู้ แก่ ป ระชาชนผ่ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในยุค Thailand 4.0 โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่
ผลการดําเนินงาน
1) มีการบริห ารจัด การเว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อการศึ กษาของสํานั กงาน กศน. เพื่ อให้
บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.onie-mediacenter.com
2) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้
2.1) จัดพิมพ์ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของสถานี ETV และจัดส่ง
ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จํานวน 160,000 แผ่น
2.2) ผลิตแอนิ เมชั่นประชาสัมพั นธ์รายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา จํานวน 28 รายการ
2.3) จัด อบรมให้ ความรู้การจัดทํ า Clip VDO จํานวน 3 ครั้ง ให้ แก่บุ คลากร กศน.
ผู้อํานวยการสถานศึกษา กศน. บรรณารักษ์ห้องสมุด และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 564 คน
2.4) ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์สถานีและรายการ ETV จํานวน 1 สปอต
2.5) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
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3) ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายได้ เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ผ่ า นสื่ อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ สามารถ
ตอบสนองบริบทการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่

3.2 โครงการนํ า ร่ อ งจั ด การความรู้ ชุ ม ชนโดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา
(เมืองน่าน Model)
การพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นที่ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของประชาชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การพั ฒ นาประเทศ สถาบั น การศึ ก ษาทางไกลได้ นํ า Google Application มาใช้ เพื่ อ การเรี ย นการสอน
ทั้งการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับ กศน.จังหวัด/
กศน.อําเภอ และศูนย์การเรียนตําบลในพื้นที่ เพื่อสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา ความจําเป็น และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งสร้างระบบบริหารจัดการ การบริการ และการสร้าง
ความสามารถในการพัฒนาและการนําไปใช้ของบุคลากร กศน. ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
ผลการดําเนินงาน
1) มีรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ และรูป แบบกระบวนการอบรมเพื่ อ
พั ฒ นาบุ ค ลากร โดยใช้ รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น จากแนวทาง Google Application มาจั ด รู ป แบบการเรี ย นรู้
ออนไลน์สําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
2) มีแนวทางการบริหารจัดการ การจัดระบบการใช้โปรแกรม ในการบริหารจัดการ
Account จํานวน 9 จังหวัด 20 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ใน 9 อําเภอ รวมทั้งสิ้น 1,249 เนื้อหา
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4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 โครงการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดําริ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อั น ล้ น พ้ น ต่ อ ประชาชนจั งหวั ด อุ ทั ย ธานี แ ละจั งหวั ด อื่ น ๆ
ที่จะได้รับการเพิ่มพูนทักษะและมีช่องทางการประกอบอาชีพ
สร้ า งรายได้ เสริ ม ให้ แ ก่ ค รอบครั ว ทั้ ง นี้ โดยโปรดเกล้ า ฯ
ให้ สํ า นั ก งาน กศน. เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการดํ า เนิ น งาน
และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคาร
บนที่ดินส่วนพระองค์ ตามโฉนดเลขที่ 4177 ตําบลอุทัยใหม่
อํ า เภอเมื อ งอุ ทั ย ธานี จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี อั น เป็ น ที่ ดิ น ใน
พระนามาภิไธย ซึ่งนางสาววงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้น้อมเกล้า
ถวายที่ดินติดริมแม่น้ําสะแกกรัง จํานวน 3 งาน 31 ตารางวา โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็ น
ประธานพิธีเปิดศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
ผลการดําเนินงาน
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้ดําเนินงานตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร เพื่อพัฒนาศักยภาพของราษฎร
ให้ มี ช่ อ งทางการประกอบอาชี พ สร้ า งรายได้ เสริ ม ให้ แ ก่
ครอบครัว โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ในการต่ อ ยอดหลั ก สู ต รเดิ ม และสร้ า งหลั ก สู ต รใหม่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1) จั ด ทํ า หลั กสู ต รการจั ด การศึ ก ษา
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) จั ด ฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี แ ละจั ง หวั ด อื่ น ๆ
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน
74 หลักสูตร 87 กลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 1,020 คน ดังนี้
2.1) หลั ก สู ต รอาชี พ ระยะสั้ น จํ า นวน 20 หลั ก สู ต ร (21 กลุ่ ม ) ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร
การปลู กพื ช ผักสวนครัว การทํ าน้ํ าสมุ น ไพร การทํ าขนมช่ อม่ว ง การทํ าขนมเรไร การทํ าข้าวแตนนางเล็ ด
การทําขนมข้าวตู และการทํากล้วยแผ่น ฯลฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จํานวนทั้งสิ้น 269 คน
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2.2) หลักสูตรอาชีพกลุ่มสนใจ จํานวน 54 หลักสูตร (66 กลุ่ม) ได้แก่ หลักสูตรขนม
อั ญ ชั น ไข่ แ มงดา การทํ า ขนมสั ม ปั น นี การร้ อ ยมาลั ย ห่ ว งรั ก การปั้ น ตุ๊ ก ตาไทย การทํ า ขนมเล็ บ มื อ นาง
การทําฟักทองฟู การทําพวงกุญแจจากเครื่องหนัง การทําเครื่องแขวนหน้าช้าง การทําขนมเทียนสลัดงา การ
ร้อยมาลัยโคม ฯลฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จํานวนทั้งสิ้น 751 คน
3) จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยฝึกอบรมประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ให้มีความรู้
ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คมและปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้ อ นุ รั ก ษ์ สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 3 กิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 150 คน ดังนี้
3.1) พัฒนาทักษะชีวิต โดยการเสริมสร้างสุขภาพกายใจผู้สูงวัย จํานวนทั้งสิ้น 50 คน
3.2) พั ฒ นาสั งคมและชุ มชน โดยการอนุ รั กษ์ เรี ยนรู้ วิ ถี ชี วิ ต ลุ่ มแม่ น้ํ าสะแกกรั ง
จํานวนทั้งสิ้น 50 คน
3.3) จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่จํากัด
และประหยัดน้ําแบบไส้ตะเกียง จํานวนทั้งสิ้น 50 คน

4.2 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี
ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ด้านทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่เกษตรจากการบุกรุกทําลายป่า ไฟป่าที่เกิด
จากการเผาป่าทําไร่ ในพื้นที่ต้นน้ําหรือพื้นที่สูง และ
ได้พ ระราชทานพระราชดํ าริให้ ดํ าเนิ น การอนุ รักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ให้คงไว้ และฟื้นฟูส่วนที่
เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยเฉพาะพื้นที่
ป่าต้นน้ํา และให้มีการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และ
ปลู ก พื ช เกษตรสํ า หรั บ ไว้ บ ริ โภคภายในครั ว เรื อ น
เพื่ อให้ ประชาชนในพื้ น ที่ส ามารถเก็บ ผลผลิตจากป่ าเพื่ อขายเป็ น รายได้เสริมอีกทางหนึ่ ง สํ านักงาน กศน.
ได้ดําเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ โดยจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําธาร ลดรายจ่าย สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาป่า สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
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ผลการดําเนินงาน
มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ให้ กั บ
ประชาชนในพื้ น ที่ เป้ าหมาย ได้ แก่ 1) กิ จกรรมเพื่ อ
ฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําธาร เช่น ทําฝายชะลอน้ํา ปลูกไม้ป่า
และไม้เกษตร 2) กิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้
เช่ น การอบรมเกษตรอิ นทรี ย์ ปลู กผั กสวนครัว กลุ่ ม
เพาะเห็ด การปลูกมะขาม กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อ/ปลา/หมู
กลุ่ ม ทํ า ปุ๋ ย หมั ก การผลิ ต อาหารปลา การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ําว้า ฯลฯ 3) กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาป่า เช่น การอบรมปลูกจิตสํานึก
รักป่า ทําฝายกั้นน้ํา 4) กิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น การอนุบาลกล้าพันธุ์ไม้ป่า การปลูกไผ่หวาน
เมืองเลย การทํากล้วยฉาบ การทําไม้กวาดดอกหญ้า ฯลฯ ทําให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนักในคุณค่าของ
การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ํา ลําธารในพื้นที่ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ไม่บุกรุกพื้นที่ทํากิน สามารถสร้างรายได้
ตามหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ย งระหว่ างทางจากการสนั บ สนุ น การจั ดตั้ งกลุ่มอาชี พได้ อย่างยั่ งยืน รวมทั้ งครู มี
ส่ วนร่ว มในการส่ งเสริ มการทํ างานร่ว มกั น ของภาคี เครื อข่ ายในพื้ น ที่ ที่ร่ วมปฏิ บั ติ งานในโครงการฯ ได้ แ ก่
กรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมอุทยานฯ
ตลอดจนร่วมจัด กิจ กรรมส่งเสริมทั กษะด้านอาชีพให้ กับประชาชนในพื้ นที่ ให้ สามารถนําไปเพิ่ มรายได้ให้ กับ
ครอบครัวระหว่างทางเพื่อรอผลผลิต
5. ด้ า นการศึ ก ษาในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ และพื้ น ที่ บริ เวณ
ชายแดน
5.1 โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ มีความสํ า คั ญ ต่ อการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อสร้างสั งคมให้ มี
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการ
ตามบริบทของพื้นที่ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนา
การศึกษาในพื้ นที่ ชายแดน และพื้ นที่ เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
สํานักงาน กศน. ได้ดําเนิ นโครงการเพื่ อส่งเสริมและพั ฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพใหม่ให้กับตนเองที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้
ผลการดําเนินงาน
1) จัด ประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก ารชี ้แ จงแนวทางการดํ า เนิน งาน จัด ทํ า แผนการพั ฒ นา
การศึกษาพื้ น ที่ ช ายแดน และขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ น งานการพั ฒ นาการศึ กษาในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก โดยขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2) จั ด กิ จ กรรมเสวนา แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และถอดบทเรี ย นการดํ า เนิ น งานกองทุ น
ทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพื้นที่
3) ติดตามผลการดําเนินงานการศึกษาพื้นที่ชายแดน และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562
5) พั ฒ นาศั ก ยภาพในการฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จํานวนทั้งสิ้น 21,581 คน

6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 โครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ของสํานักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดําเนินการ
ด้านต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่มีความบกพร่อง และปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจระเบียบ
กฎเกณฑ์ ในการปฏิ บั ติ งาน ทั้ งจากความไม่ รู้ ห รือ ปฏิ บั ติ ต ามกั น มา หรื อถู กครอบงํ า จากอิ ท ธิ พ ลเพื่ อเอื้ อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ทําให้หน่วยตรวจสอบภายนอกเข้ามาชี้และ
เห็ น ช่ อ งทางว่ า อาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ที่ รุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น สํ า นั ก งาน กศน. จึ ง ต้ อ งมี
การจัดระบบควบคุมหรือป้องกันก่อนการปราบปรามภายในที่เข้มแข็งกับบุคลากรทุกคนและทุกระดับที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อให้การควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหา และในส่วนของการปราบปรามก็ควรเร่งดําเนินการกวาดล้างอย่างจริงจัง
ผลการดําเนินงาน
มี การดํ าเนิ นงานขั บเคลื่ อนการแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ต โดยมี แ นวทางการแก้ ไขปั ญ หา
การร้องเรียน ทุจริต และการป้องกัน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่
ระดับผู้บ ริห าร ระดับ ปฏิบั ติของสํานักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ เมื่อวัน ที่ 7 - 10 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมน้ํ าทอง จังหวัด น่ าน จํา นวนทั้ งสิ้ น 121 คน เพื่ อให้ มีความรู้ด้ า นกฎหมายและเกิด ความพร้ อม
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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6.2 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สําหรับครูผู้ช่วย
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะเข้ารับการบรรจุใหม่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
สําหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะ
ในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สํานักงาน กศน. จึงเล็งเห็น
ความจําเป็นต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในระหว่าง
ปฏิ บั ติ ราชการในตํ าแหน่ งครู ผู้ ช่ วยเป็ นเวลา 2 ปี นั บตั้ งแต่ วั นเข้ าปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการก่ อนแต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตําแหน่งครู ให้เกิดความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน
ผลการดําเนินงาน
ครูผู้ช่วย จํานวน 350 คน ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกําลังสําคัญของประเทศ
6.3 โครงการจัดทําคู่มือแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด
สํานักงาน กศน.
การบริ ห ารจั ด การพนั ก งานราชการให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง
เสริ มสร้ างศั กยภาพบุ คลากรให้ บ รรลุ ต ามระเบี ย บพนั กงานราชการ ซึ่ งการสรรหาและเลื อกสรรพนั กงาน
ราชการ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งและเป็นหัวใจสําคัญในการเลือกสรรพนักงานราชการให้เกิดคุณภาพและ
เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ คณะกรรมการกํ าหนดเป้ าหมายและนโยบายกํ าลั งคนภาครั ฐ (คปร.) กํ าหนด ดั งนั้ น
สํานักงาน กศน. จึงได้จัดทําคู่มือแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน กศน. เพื่อ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันต่อไป
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดทําคู่มือแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน กศน.
จํานวน 1,500 เล่ม เพื่อ ให้ห น่ว ยงาน/สถานศึก ษา ใช้เ ป็น แนวทางในการสรรหาและเลือ กสรรพนัก งาน
ราชการที่มีคุณภาพ ทําให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
6.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาการเรียน กศน. เพื่อดึงคนเข้าสู่ระบบการศึกษา
ซึ่ งปั จจุ บั นพบว่ า มี คนไทยออกนอกระบบการศึ กษา อั นเป็ นผลมาจากปั ญหาค่ าครองชี พ ทํ าให้ ต้ องออกจาก
โรงเรี ยนมาทํ างานก่ อนวั ยอั น ควร ดั งนั้ น เพื่ อสร้ างโอกาสทางการศึ กษาให้ แก่ ป ระชาชน สํ านั กงาน กศน.
ได้จัดทําแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเรียน กศน. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์กําหนดสําหรับ
เด็ กออกกลางคั นในวั ยเรียน โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อดึ งเด็ กที่ ออกกลางคั นในวัยเรี ยนกลั บเข้ าสู่ระบบการศึ กษา
และมีแนวทางขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเรียน กศน.
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์กําหนดสําหรับเด็กออกกลางคันในวัยเรียน
รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดําเนินงาน
1) มีคู่มือแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเรียน กศน. ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์กําหนดสําหรับเด็กออกกลางคันในวัยเรียน จํานวน 1 ชุด
2) มี สรุป ผลการดํ าเนิ น งานโครงการพั ฒนาศั กยภาพครูด้ านการจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน.
6.5 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับศึกษานิเทศก์
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น บทบาทสํ า คั ญ ของผู้ บ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เทศก์ และครู
ที่ จ ะต้ อ งเร่ งสร้ า งความรู้ ความเข้ าใจร่ ว มกั น สํ า นั ก งาน กศน. ได้ เห็ น ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาการจั ด
กระบวนการเรียนรู้สําหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อให้ผู้ทําหน้าที่นิเทศของสํานักงาน กศน.จังหวัด สามารถนําความรู้
และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะที่ จํ า เป็ น ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพงาน กศน. ในอนาคตต่ อ ไป
ผลการดําเนินงาน
1) ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรม “การนิเทศแบบมืออาชีพในศตวรรษที่ 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 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2) ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานผลการนิเทศเชิงคุณภาพ”
จํานวน 32 คน โดยมีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเมื่อได้รับความรู้จาก
การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าอบรมที่มี
คะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม จํานวน 19 คน
3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้และทั กษะที่ ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
4) ผู้ เข้ า รั บ การอบรมสามารถรายงานผลการปฏิ บั ติ ก ารนิ เทศตามนโยบายจุ ด เน้ น
ของสํานักงาน กศน. ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
6.6 การพัฒนาศักยภาพครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในหน่ ว ยทหาร ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ครู ป ระจํา กลุ่ มที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งเป็ น ครูป ระจํ ากลุ่ ม ทหารของหน่ วยทหาร
สํานั กงาน กศน. ได้ เห็ นความสําคัญ ในการพัฒ นาศักยภาพให้ กับครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่ วยทหาร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการเทียบโอนความรู้ การเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล และพัฒนาทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

101

ผลการดําเนินงาน
มี การจั ด อบรมครู กศน. ในหน่ วยทหาร จํ านวน 4 ครั้ ง จํ านวนทั้ งสิ้ น 240 คน ดั งนี้
1) ครั้งที่ 1 ณ กองทัพภาคที่ 3 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 จํานวน 60 คน
2) ครั้งที่ 2 ณ กองทัพภาคที่ 4 อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 จํานวน
60 คน 3) ครั้งที่ 3 ณ กองทัพภาคที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
จํานวน 60 คน และ 4) ครั้งที่ 4 ณ กองพันทหารช่าง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 - 16 มีนาคม
2561 จํานวน 60 คน
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รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

107

ส่วนที่ 5
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงาน กศน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนก
เป็น 3 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐาน และ 3) แผนงานบูรณาการ สําหรับ
การดํ าเนิ นงานการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย จํานวน 12,658,094,400.00 บาท และมี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 11,391,748,961.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.00
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
6,059,765,400.00
1,597,017,900.00
5,001,311,100.00
12,658,094,400.00

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน

แผนงานบูรณาการ
39.51%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
47.87%

แผนงานพื้นฐาน
12.62%
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ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
รายการ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,795,250,046.36

2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
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

รวมทั้งสิ้น

14,524,617.60
13,320,543.25
40,214,987.88
99,018,912.71
11,391,748,961.83

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน
แผนงานบูรณาการ
36.57%

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ
50.87%

แผนงานพื้นฐาน
12.56%
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
รายการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,059,765,400.00

5,795,250,046.36

2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษา
นอกระบบ
ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3. แผนงานบูรณาการ
3.1 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัย
3.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

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

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

791,065,000.00

744,343,317.80

777,222,600.00

657,189,529.69

28,730,300.00
28,730,300.00

28,730,300.00
28,730,300.00

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

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

14,848,000.00

14,524,617.60

14,234,800.00

13,320,543.25

45,740,700.00

40,214,987.88

104,559,300.00

99,018,912.71

12,658,094,400.00

11,391,748,961.83

รวมทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
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แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

100.00%
95.63%

แผนงานพื้นฐาน

100.00%
89.56%

แผนงานบูรณาการ

100.00%
83.30%

ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐาน
รายการ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
1,568,287,600.00
791,065,000.00
777,222,600.00
28,730,300.00
28,730,300.00
1,597,017,900.00

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐาน
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.80%
1.80 %
ผลผลิต 5 ผู้รับบริการ
48.67%
ผลผลิต 4 ผู้รับบริ49.53%
การ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ
48.67 %
49.53 %
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ตารางที่ 5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

รายการ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งสิ้น

1,401,532,847.49
744,343,317.80
657,189,529.69
28,730,300.00
28,730,300.00
1,430,263,147.49

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐาน

ผลผลิต 4
ผู้รับบริการ
การศึกษา
นอกระบบ
52.04%

โครงการบริหารจัด
การศึกษาใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 2.01%

ผลผลิต 5
ผู้รับบริการ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย
45.95%
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

รายการ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษา
นอกระบบ
ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)

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

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

791,065,000.00

744,343,317.80

777,222,600.00

657,189,529.69

28,730,300.00
28,730,300.00

28,730,300.00
28,730,300.00

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
100.00%
94.09%

ผลผลิต 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

ผลผลิต 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

100.00%
84.56%
100.00%
100.00%

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 7 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ
รายการ

งบประมาณ (บาท)

แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น

4,821,928,300.00
14,848,000.00
14,234,800.00
45,740,700.00
104,559,300.00
5,001,311,100.00

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

96.41%

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม

0.30%

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

0.28%

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

0.91%

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

2.09%

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 8 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

รายการ
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

รวมทั้งสิ้น

4,166,235,767.98

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

95.99%

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม

0.35%

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

0.32%

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

0.97%

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

2.38%

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

115

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

รายการ
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)

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

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

14,848,000.00

14,524,617.60

14,234,800.00

13,320,543.25

45,740,700.00

40,214,987.88

104,559,300.00

99,018,912.71

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

100.00%
82.94%

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

100.00%
97.82%

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

100.00%
93.58%

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

100.00%
87.92%

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

100.00%
94.70%

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 10 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามโครงการ
รายการ

งบประมาณ (บาท)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
3) โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้
4) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน
จังหวัดชายแดนใต้
5) โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
7) โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคม
ตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น

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
45,740,700.00

แผนภูมิที่ 10 ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามโครงการ
35.05%

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส

7.22%
25.54%

โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้
โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้

12.70%
4.92%
11.78%

โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและ
สังคมตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้

2.79%

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 11 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามโครงการ
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)

รายการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
3) โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้
4) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน
จังหวัดชายแดนใต้
5) โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
(บูรณาการการทํางานร่วมกับศึกษาธิการส่วนหน้า)
6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
(บูรณาการการทํางานร่วมกับศึกษาธิการส่วนหน้า)
7) โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคม
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

รวมทั้งสิ้น

40,214,987.88

แผนภูมิที่ 11 ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามโครงการ
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

39.87%
7.69%

โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่หมู่บ้านชายแดนใต้

29.05%

โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคมตามพระ
อัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้

14.45%
0.00%
5.77%
3.17%

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
จําแนกตามโครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

รายการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ
2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
3) โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่
หมู่บ้านชายแดนใต้
4) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
5) โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
(บูรณาการการทํางานร่วมกับศึกษาธิการ
ส่วนหน้า)
6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
(บูรณาการการทํางานร่วมกับศึกษาธิการ
ส่วนหน้า)
7) โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคมตาม
พระอัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)

45,740,700.00

40,214,987.88

16,033,100.00

16,031,300.00

3,300,000.00

3,092,610.00

11,682,500.00

11,682,465.84

5,811,100.00

5,811,012.04

2,250,000.00

-

5,388,000.00

2,321,600.00

1,276,000.00

1,276,000.00

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนภูมิที่ 12 ร้อยละของการเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จําแนกตามโครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ

100.00%
99.99%

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
แนวทางโรงเรียนพระดาบส

100.00%
93.71%

โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่หมู่บ้าน
ชายแดนใต้

100.00%
99.99%

โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

100.00%
99.99%

โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้

100.00%
0.00%

โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อชีวิตและสังคมตามพระอัจฉริยภาพสู่วิถี
การเรียนรู้

100.00%
43.08%
100.00%
100.00%

ที่มา : ข้อมูลงบประมาณจากกลุ่มการคลัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
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ส่วนที่ 6
สถิติสารสนเทศ
สํานักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีผล
การดําเนินงาน ที่ได้จัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
ตารางที่ 13 จํานวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนและผ่านกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จําแนกเป็นรายกิจกรรม
กิจกรรม
1. การศึกษาต่อเนื่อง
1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
2. การส่งเสริมการรู้หนังสือ
3. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผู้รับบริการ
ลงทะเบียน
ผ่าน/จบ
1,978,288
1,924,248
885,157
849,914
513,068
503,008
580,063
571,326
84,729
68,019
52,070
52,010
216,495

213,665

2,331,582

2,257,942

แผนภูมิที่ 13 ร้อยละของจํานวนผู้รับบริการที่ผ่านกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จําแนกเป็นรายกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง
การส่งเสริมการรู้หนังสือ

97.27%
80.28%

การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

99.88%

การจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

98.69%
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ตารางที่ 14 จํานวนผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนก
เป็นรายกิจกรรม
กิจกรรม
1. ด้านวิทยาศาสตร์
1.1 การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
1.2 ค่ายวิทยาศาสตร์
1.3 กิจกรรมการศึกษา
1.4 บริการวิชาการ
1.5 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
1.6 ท้องฟ้าจําลอง
2. ด้านเทคโนโลยี
2.1 บริการรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
2.2 บริการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
2.3 บริการสื่อเพื่อการศึกษา
3. ด้านบริการส่งเสริมการอ่าน
3.1 ห้องสมุดประชาชน
3.2 บ้านหนังสือชุมชน
3.3 ห้องสมุดสําหรับชาวตลาด
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผู้รับบริการ
เป้าหมาย (คน) ผลการดําเนินงาน (คน) ร้อยละ
5,504,793 56.17
1,659,963
16.94
96,668
0.99
1,752,238
17.88
1,078,458
11.00
499,073
5.09
418,393
4.27
9,800,000
13,096,986 133.64
6,259,536
63.87
4,700,490
47.96
2,136,960
21.81
22,033,028 224.83
16,345,246 166.79
4,059,106
41.42
1,628,676
16.62
9,800,000
40,634,807 414.64

หมายเหตุ ผู้รับบริการหนึ่งคน อาจเข้าร่วมกิจกรรมในหลายกิจกรรม
แผนภูมิที่ 14 ร้อยละของจํานวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกเป็นรายกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
ด้านบริการส่งเสริมการอ่าน

56.17%
133.64%
224.83%
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ตารางที่ 15 จํานวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560 และ
ภาคเรียนที่ 1/2561 จําแนกตามระดับการศึกษา
กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน (คน)
ผู้ลงทะเบียน
ผู้จบการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาคเรียนที่ 1/2561
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1,065,837
489
75,252
408,504
568,355
13,237
1,034,428
764
74,753
395,915
552,748
10,248

116,945
*
5,218
43,502
67,109
1,116
107,909
4,983
41,150
61,569
207

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มแผนงาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560
จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา

0.05%
7.06%

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

38.33%

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

53.32%
1.24%
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แผนภูมิที่ 16 ร้อยละของผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561
จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา

0.07%
7.23%

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

38.27%

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

53.44%
0.99%
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ตารางที่ 16 จํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. จําแนกตามประเภทตําแหน่ง
ลําดับที่
ตําแหน่ง
ข้าราชการครู
1
ครู
2
ศึกษานิเทศก์
3
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
4
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
5
รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
6
ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
1
บรรณารักษ์
2
นักจัดการงานทั่วไป
3
นักวิชาการศึกษา
4
อื่น ๆ (พนักงานธุรการ/พนักงานโสตฯ)
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
1
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลูกจ้างประจํา
1
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
1
พนักงานราชการ
จ้างเหมาบริการ
1
ลูกจ้างเหมาบริการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
2,208
1,094
72
9
890
66
77
430
302
48
78
2
314
314
633
633
14,180
14,180
2,114
2,114
19,879

ร้อยละ
11.11
5.50
0.36
0.05
4.48
0.33
0.39
2.16
1.52
0.24
0.39
0.01
1.58
1.58
3.18
3.18
71.33
71.33
10.63
10.63
100.00

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

125

แผนภูมิที่ 17 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. จําแนกตามประเภทตําแหน่ง
ข้าราชการครู

11.11%

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

2.16%

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

1.58%

ลูกจ้างประจํา

3.18%

พนักงานราชการ

71.33%

จ้างเหมาบริการ

10.63%

แผนภูมิที่ 18 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. ตําแหน่งข้าราชการครู

ครู
ศึกษานิเทศก์
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

49.55%
3.26%
0.41%

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

40.31%

รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

2.99%

ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

3.49%
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แผนภูมิที่ 19 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
บรรณารักษ์

70.23%

นักจัดการงานทั่วไป

11.16%

นักวิชาการศึกษา
อื่น ๆ (พนักงานธุรการ/พนักงานโสตฯ)

18.14%
0.47%
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ภาคผนวก
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คําสั่งสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ 165/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------ด้วยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กร เผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และบุคคลทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดทํารายงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจความตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 สํานักงาน กศน. ขอแต่งตั้งคณะทํางานรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายนาม ดังนี้
1. ที่ปรึกษา
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
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1.7 นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
1.8 นางสร้อยทิพย์ อุจวาที
ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง
1.9 นางทองพิน
ขันอาสา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
1.10 นางตรีนุช
สุขสุเดช
ผู้อํานวยการกลุ่มเลขาธิการกรม
1.11 นายวรวิทย์
สุระโคตร
ผู้อํานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
1.12 นางเกณิกา
ซิกวาร์ทซอน ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
1.13 นางรุ่งอรุณ
ไสยโสภณ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1.14 นางณัฐกฤตา
พึ่งสุข
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
1.15 ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น
ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1.16 นายคมกฤช
จันทร์ขจร
ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
1.17 นายสุชีพ
สุนทรศร
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
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1.18 นายสังข์

กาญจนเพิ่มพูน 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
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
คณะทํางาน
2.8 นางพยอม
ทองคํา
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
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
ปิ่นมณีวงศ์
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
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40

นายภาณุวิชญ์
นางสาวจุไรรัตน์
ส.ต.อ.หญิงธนิสร
นางสาวสุดารัตน์
นายสหพัฒน์
นางอัญชลี
นายวรโชติ
นางสาวณันท์นภัส
นางสาวมนทา
นางวันชนก
นางสาวจุรีรัตน์
นายธานี
นางสุนันทา
นายเชาวลิต
นางสาวแก้วตา
นางสาวนิตยา
นางสาววาสนา

2.41 นางวราลี
2.42 นางชลีนารถ
2.43 นางสาวฐิตาพร
2.44 นางสาวอังคณา
2.45 นางฉัตรดา
2.46 นางสาวณัฐิรา
2.47 นายสุริยัญ
2.48 นางวัชรีภรณ์

สุโสภา
กาลเศรณี
ถ้ํากระแสร์
ชาญชัย
ไตรรัตนวนิช
คงเปีย
โพนชัยแสง
โตพัน
เกรียงทวีทรัพย์
อาจปรุ
หวังสิริรัตน์
เครืออยู่
ประเสริฐศรี
ธาดาสิทธิเวท
บุญไทย
ชัยสว่าง
โกสีย์วัฒนา

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
คณะทํางาน
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
คณะทํางาน
หน่วยศึกษานิเทศก์
คณะทํางาน
หน่วยศึกษานิเทศก์
คณะทํางาน
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะทํางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
คณะทํางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
คณะทํางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
คณะทํางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
คณะทํางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
คณะทํางาน
กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
คณะทํางาน
กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
คณะทํางาน
กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
คณะทํางาน
สถาบันการศึกษาทางไกล
คณะทํางาน
สถาบันการศึกษาทางไกล
คณะทํางาน
สถาบันการศึกษาทางไกล
คณะทํางาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
คณะทํางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
แพรคล้าย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
คณะทํางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
อัศวรุ่งเรืองชัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
คณะทํางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
จินตะเกษกรณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
คณะทํางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
เทศทิศ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
คณะทํางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ภู่สุวรรณ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
คณะทํางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ปานเอี่ยม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
คณะทํางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
มีจันทร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
คณะทํางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
โกสินเจริญชัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
คณะทํางาน
การเรียนรู้
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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 นายพันศักดิ์
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
ให้ ค ณะทํ า งานมี ห น้ า ที่ ป ระสานข้ อมู ล และรวบรวมผลการดํ าเนิ น งานในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้ ง ร่ ว มจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งาน สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายกฤตชัย อรุณรัตน์)
เลขาธิการ กศน.
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ผู้สนับสนุนข้อมูล
นายนันทวัฒน์
นางอัมพร
นางณัฐมน
นางสาวณลิณีย์
นางศันสนีย์
นางสาวพนิตา
นางสาววรรณพร

ภู่ตระกูล
สมจิตร
ไทยประสิทธิ์เจริญ
แสงพันตา
ทาร่อน
จําจด
ปัทมานนท์

นางสาวสุจริยา

พุ่มไสล

นางเยาวรัตน์

ปิ่นมณีวงศ์

นางนุสรา

สกลนุกรกิจ

นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป์

นางสาวสุทิศา
นางศิรัณ
นางสาวลภัสรดา
นางสาวจิตรลดา
นายสุบิน
นายพัฐสิฐ
นายสุรเชษฐ์
นายวรัตม์
นางสาวพิมพ์มาดา
นางสาวปรารถนา
นางสาวกษรา
นางสาวบุณยวีร์
นายสุริยัญ

ชุณหเรืองเดช
ธีรทัศน์ธํารงค์
ไกรสุทธิ์
โคตรโนนกอก
ไชยยะ
พสิฐภัสณ์
เหลี่ยมวานิช
ศรีเทพ
ทองล้อม
ช้อนแก้ว
ตั้งใจ
แช่มสูงเนิน
มีจันทร์

นางวราลี

แพรคล้าย

กลุ่มการคลัง
กลุ่มการคลัง
กลุ่มเลขาธิการกรม
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
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นางสาวพิมพ์ใจ
นายเชาวลิต
นายสหพัฒน์
นายวรโชติ
นางสาวมนทา
นางสาวเสาวลักษณ์
นายธานี
ส.ต.อ.หญิงธนิสร
นางสาวนริสา
นายสังข์

ศิริสาคร
ธาดาสิทธิเวท
ไตรรัตนวนิช
โพนชัยแสง
เกรียงทวีทรัพย์
พิมพ์ภูลาด
เครืออยู่
ถ้ํากระแสร์
ณ นคร
กาญจนเพิ่มพูน

สถาบันการศึกษาทางไกล
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
หน่วยศึกษานิเทศก์
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

นายสรรทัศน์

บุญมา

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

นายชาญวิทย์
นางสาวซุไฮณี
นางอุทัยวรรณ
นายจําเริญ
นางวราพรรณ

ศรีภักดี
ตันหยงวารี
โพธิ์กระจ่าง
มูลฟอง
พูลสวัสดิ์

สํานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
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คณะผู้จัดทํารายงาน
ที่ปรึกษา
นายกฤตชัย
นางสาวโสมอุษา

อรุณรัตน์
เลี้ยงถนอม

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.

บรรณาธิการ
ดร.อภิรดี
นางสุนีย์

กันเดช
เพชรสัมฤทธิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

เรียบเรียง
นางสุนีย์
นางสาวพาริณี

เพชรสัมฤทธิ์
ธรรมไพศาล

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

จัดทําต้นฉบับ
นางสุนีย์
นางสาวพาริณี
นางสาวคําปุน
นางสาวฐิรกานต์

เพชรสัมฤทธิ์
ธรรมไพศาล
บุญเชิด
เอ่งฉ้วน

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

ออกแบบและจัดทําต้นฉบับแผ่นพับ
นางสาวชนัญณิภา
ขาวโอภาส
นางสาวนิชธิมา
สอนเสริม

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
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