ก

คำนำ
ส ำนั กงำน กศน. ได้ ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำ
ตำมอั ธยำศั ย โดยกำรขั บ เคลื่ อนกำรด ำเนิ นงำนโครงกำร/กิ จกรรมที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบำย ยุ ท ธศำสตร์
ตำมจุดเน้นสำคัญที่รัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด ตลอดจนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้น
กำรดำเนินงำน สำนักงำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุ วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกำส
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถดำรงชีวิตที่เหมำะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”
กำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมสำคัญต่ำง ๆ สำนักงำน กศน. ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูล
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมฉบับนี้ โดยมีสำระสำคัญเป็นผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมสำคัญ
ตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 ทั้ ง โครงกำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ผลผลิ ต และ
กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน ผู้รับบริกำรและประชำชนผู้สนใจ
อนึ่ง กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน สำนักงำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนข้อมูลอย่ำงดียิ่ง จำกหน่วยงำนและสถำนศึกษำทั้งส่วนกลำงและ
ส่ ว นภู มิ ภ ำค ตลอดจนภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรด ำเนิ น งำนกำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำ
ตำมอั ธ ยำศั ย ส่ ง ผลให้ ร ำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนฉบั บ นี้ ส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำน กศน.
จึ งหวั งเป็ นอย่ ำงยิ่ งว่ ำ รำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำน จะเกิ ดประโยชน์ ต่ อกำรด ำเนิ นงำน รวมถึ ง เป็ นแนวทำง
ในกำรพัฒนำงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงำน กศน.
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รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูล
ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ในการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิต
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่
21” โดยมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตามแผนงาน ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่า ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จาแนกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์
และ 4) แผนงานบูรณาการ จานวนทั้งสิ้น 12,441,102,400 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น
10,867,226,196.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.35
2. ผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 การศึกษาขั้น พื้น ฐาน มีนักศึกษาที่ล งทะเบียนเรีย นและจบหลั กสู ตรการศึ ก ษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 ในภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 985,011 คน มีผู้จบการศึกษา จานวน 98,669 คน และภาคเรียนที่
1/2562 มีผู้ลงทะเบียน จานวน 951,939 คน และมีผู้จบการศึกษา จานวน 112,110 คน
2.2 การศึกษาต่อเนื่อง มีผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จานวน 2,016,991 คน
จาแนกเป็น 1) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จานวน 381,175 คน 2) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) จานวน 942,178 คน 3) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จานวน 345,092 คน
4) การจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 192,150 คน 5) การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขต
ภูเขา (ศศช.) จานวน 77,444 คน 6) การส่งเสริมการรู้หนังสือ จานวน 78,952 คน
2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย มีผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยใน
หลายรูปแบบ ทั้งการให้บริการรายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการสื่อ เพื่อ
เพื่อการศึกษา บริ การกิจ กรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา บริการกิจกรรมส่ งเสริมการอ่าน จานวน
27,558,463 คน จาแนกเป็น 1) กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 5,026,538 คน 2) กิจกรรมด้านบริการ
ส่งเสริมการอ่าน จานวน 13,373,933 คน และ 3) กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จานวน 9,157,992 คน
3. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้ดาเนินการ 1) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ จานวน
1,151 คน 2) ติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 100 คน 3) จัดการศึกษาตลอด
รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานทา จานวน 9,985 คน 4) การฝึกอาชีพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 2 รุ่น จานวน 140 คน 5) การส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้
และสื่อสาร จานวน 24,838 คน 6) จัดกิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัด
ชายแดนใต้ จานวน 1,161 คน 7) จัด กีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ จานวน 2,853 คน 8) จัดกิจกรรมลูกเสือ
กศน. ชายแดนใต้ จ านวน 3,238 คน และ 9) ยกระดั บ สถานศึ ก ษาพอเพี ย งให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยได้พัฒนาบุคลากร จานวน 80 คน
3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้ดาเนินการ 1) พัฒนา
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครู กศน.ต้นแบบ จานวน 98 คน 2) สร้างเครือข่ายดิจิทัล
ชุมชนระดับตาบล โดยจัดอบรมให้กับครูระดับจังหวัด และขยายผลให้กับประชาชน จานวน 234,158 คน
3) สร้างเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จานวน 8,022 คน 4) พัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) โดยฝึกอบรมอาชีพให้กับนักศึกษา
กศน. และประชาชนทั่วไป จานวน 11,468 คน และ 5) จัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านภาษา จานวน 15,575 คน
3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ได้ดาเนินการ 1) จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จานวน 2 หลักสูตร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 7,271 คน
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาให้กับครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จานวน 33,667 คน
3) ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 5,026,538
คน 4) พัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติให้กับบุคลากร จานวน 359 คน และ 5) เทียบโอนความรู้เทียบ
ระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ให้กับประชาชนผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 4,417 คน
และครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 4,203 คน
3.4 ยุทธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้ดาเนินการ
1) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนองงานตามพระราชดาริ โดยได้พัฒนาครูที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่สูง จานวน 1,700 คน 2) มอบทุน การศึกษาให้กับเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ลาพูน และพะเยา จานวน 6,385
ทุน 3) สนับสนุนชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กและเยาวชน จานวน 11,967 คน 4) จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 14,592 คน 5) ส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
และสื่อการศึกษาสาหรับคนพิการ จานวน 1,256 รายการ 6) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านที วีสาธารณะ
(ติวเข้มเต็มความรู้) มีผู้รับบริการ จานวน 2,382,586 คน 7) จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล โดย
สนั บ สนุ น ค่าหนั งสื อพิมพ์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ค่าจั ดกิจกรรม ฯลฯ จานวน 1,787 แห่ ง 8) สนับสนุนการบริการ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับหน่วยงาน/สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน. ได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จานวน 1,494 แห่ง 9) สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 985,011 คน 10) จัดฝึกอาชีพใน
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รูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียน ภายใต้หลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ ด้านเกษตรกรรม กลุ่ มอาชีพ
ด้ า นอุ ต สาหกรรมหรื อ หั ต ถกรรม กลุ่ ม อาชี พ ด้ า นพาณิ ช ยกรรมและบริ ก าร กลุ่ ม อาชี พ สร้ า งสรรค์ และ
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง หรืออาชีพขั้นพื้นฐาน จานวน 942,178 คน 11) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ จานวน 39,658 คน 12) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา โดยติดตามกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
จานวน 313,625 คน และนากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว จานวน 149,728 คน และ 13) การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับ
ตาบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 7,424 ชุมชน
3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้า งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
และของโลก โดยมีบุคลากร ครู นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ จานวน
90,093 คน
3.6 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ได้ดาเนินการ 1) ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเขียนหนังสือราชการ และงานธุรการ
จานวน 50 คน 2) อบรมการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online และเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบั ญชี ให้ กับ บุ คลากร จ านวน 250 คน 3) พัฒ นาบุคลากรด้านกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต จานวน 117 คน 4) ขับเคลื่อนกฎหมายและการปรับปรุงโครงสร้างสานักงาน กศน. ซึ่งอยู่ระหว่าง
การรอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และ 5) ส่ งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมและราชการใสสะอาดให้กับ
ผู้บริหาร จานวน 454 คน
4. ผลการดาเนินงานตามภารกิจต่อเนื่อง ได้ดาเนินการใน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจั ด
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช
2557 การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย การจั ด งานวั น ที่ ร ะลึ ก สากลแห่ ง การรู้ ห นั ง สื อ การขยายผลการสร้ า งเมื อ ง
แห่ ง การเรี ย นรู้ และจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส าหรั บ คนไทยในต่ า งประเทศ
2) ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการและ
การประกัน คุณภาพการศึกษา ได้ ดาเนิ น การพัฒ นาระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึ ก ษา
การพัฒนาสื่อหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และสร้างเมือง
นักอ่าน 3) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยได้ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4) ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ โดยได้พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิ มราชกุมารี ” การให้ บ ริ การส่ งเสริมการอ่านของ “ห้ องสมุดเคลื่ อนที่ส าหรับชาวตลาด”
การฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน และการจัดการศึกษาอาชีพของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 5) ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่บริเวณชายแดน โดยมีการจัดฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะด้านภาษา
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เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและครอบครั ว การสร้ า งอาชี พ ใหม่ ต่ อ ยอดอาชี พ เดิ ม หรื อ ท าเป็ น อาชี พ เสริ ม และ
6) ด้ า นบุ ค ลากร ระบบการบริ ห ารจั ด การ และการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ได้ จั ด อบรม “หลั ก สู ต ร
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพ เพื่อทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21” ตลอดจน
พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น ให้ แ ก่ บุ ค ลากร เช่ น การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นรายงานผลการนิ เ ทศเชิ ง คุ ณ ภาพ
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
สานักงาน กศน.
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นโยบายด้านการศึกษา
นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน กศน. ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามประเพณี ก ารปกครองของไทย รั ฐ บาลจึ ง ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ยวดในอั น ที่ จ ะเชิ ด ชู ส ถาบั นนี้ ไ ว้
ด้ว ยความจงรั กภักดี และปกป้ องรั กษาพระบรมเดชานุภ าพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดี
ของคนอี ก เป็ น จ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ สถ าบั น
พระมหากษัตริ ย์ และพระราชกรณีย กิจ เพื่อ ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้ งหลายอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน
สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่ วย
คลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง สร้ า งโอกาส อาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล และการดาเนิน การระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้อ งการ
ของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
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3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานทาหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จั ด ระเบี ย บสั ง คม สร้ า งมาตรฐานด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลให้ แ ก่
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลั ก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึ ก ษาทางเลื อ กไปพร้ อ มกั น เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรี ย นรู้ พั ฒ นาตน
ได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ ประกอบอาชี พ และด ารงชี วิ ต ได้ โดยมี ค วามใฝ่ รู้ แ ละทั ก ษะที่ เ หมาะสม เป็ น คนดี
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้าและ
พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยื มเงิน เพื่อการศึกษาให้ มีประสิทธิภ าพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนั บ สนุ น ให้ เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒ นา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
4.6 พัฒ นาระบบการผลิ ตและพัฒ นาครูที่มีคุ ณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
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อิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ น ต้น รวมทั้งปรั บ ระบบการประเมินสมรรถนะที่ส ะท้อนประสิ ทธิภ าพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่ อน
ได้อย่ างจริ งจั ง ซึ่งจะทาให้ ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ ไ ด้
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลั กดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้ มีคณะกรรมการระดั บชาติ
เพื่อขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
นโยบายที่ 10 การส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่น ดิน ที่ มีธ รรมาภิ บาล และการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลดหลั่นกัน หรือมีเส้นทาง
การปฏิ บั ติ ง านที่ ยื ด ยาว ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ป ฏิบั ติ ราชการให้ ทั น สมั ย โดยน าเทคโนโลยี ม าใช้แ ก้ ไ ขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กับ นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มีประสิ ทธิภ าพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดาเนินการได้
10.5 ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต ส านึ ก
ในการรั กษาศักดิ์ศรี ของความเป็ นข้าราชการและความซื่อสั ตย์สุ จริต ควบคู่กับการบริห ารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกร ะดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ า
เจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุ ด เน้ น ส าคั ญ นโยบาย แนวทางหลั ก การด าเนิ น งาน และโครงการส าคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
นายธี ระเกี ยรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ มอบจุ ดเน้ น
เชิงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั ก น้อมนาพระราชปณิธ าน
และพระราชกระแสด้ า นการศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์
เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรีย นหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริ มสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน
2.2 ผลิต กาลังคนรองรั บ New S-Curve โดยสานพลั งประชารัฐ ด้านการศึกษา
และจั ด การศึ ก ษาทวิ ภ าคี อี ก รู ป แบบหนึ่ ง โดยใช้ ส ถานการณ์ จ ริ ง จากสถานประกอบการและชุ ม ชน
“ปรั บ โรงงาน เป็ น โรงเรี ย น” โดยมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา ได้ ฝึ ก ทั ก ษะฝี มื อ ควบคู่ กั บ การฝึ ก ทั ก ษะ
การทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน เร่ ง รั ด การพั ฒ นาอาจารย์ เพื่อผลิ ต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลั กษณะที่พึงประสงค์
ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งกระบวนการลู กเสื อ
เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่าน โดยเฉพาะ
การอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
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3) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิ เคราะห์ตามรูปแบบ Active
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนั กเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ ผ ล
คะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้ อ สอบวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ด าเนิ น การ
ในรูปคณะทางานออกข้อสอบ
4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม
แนวทางหลัก
4.1 สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาโดยยกระดั บ คุ ณ ภาพ
สถานศึ ก ษา ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อ และพั ฒ นาเป็น พิ เศษอย่า งเร่ง ด่ว น (ICU) รวมทั้งการด าเนิ น การ
ตามแนวทาง No Child Left Behind คื อ จั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ผู้ เ รี ย น การป้ อ งกั น การติ ด ตามเด็ ก
ออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา ด้ า นสื่ อ และองค์ ค วามรู้ รวมถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จั ด ระบบการคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย (Admission) เพื่ อ สร้ า ง
ความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้
ประโยชน์
5.2 การสร้ า งจิ ต สานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ :
ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
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6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางหลัก
6.1 เรื่องกฎหมาย
6.1.2 กฎหมายรอง ในพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา
7) พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก

นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์
คนไทยได้รั บโอกาสการศึ กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุ ณภาพ สามารถดารงชีวิ ต
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรี ย นรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ
3. ส่งเสริมและพัฒ นาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้ เ กิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
4. พั ฒ นาหลั ก สู ต ร รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สื่ อ และนวั ต กรรม การวั ด และ
ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึ กษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมือง อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่
ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
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3. ประชาชนได้ รั บ โอกาสในการเรี ย นรู้ และมี เ จตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค์
4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5. ชุมชนและภาคีเครื อ ข่ายทุกภาคส่ ว น ร่ว มจัด ส่ งเสริม และสนับสนุนการดาเนิ น งาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
6. หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้
ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน
7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒ นาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ต อบสนองกั บ การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและ
สร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ
1.2 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง และการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งถู ก ต้ อ งกั บ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับและ
เคารพความแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์
1.3 ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบูรณาการ
ขับเคลื่อนการทางานตามแนวทางประชารัฐ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ทั้งในระดับตาบล หมู่ บ้าน
โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบลเป็นแกนหลัก และสนับสนุน
กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
1.4 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน
1) พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ มี
ความสอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
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2) เร่งจัดทาแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสาหรับหน่วยงานและ
สถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการ
แผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์
การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ
4) สนั บ สนุ น ให้ มีการพัฒ นาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีส มรรถนะที่สูงขึ้น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 เร่งรัดดาเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือ
แรงงาน
1) จั ดการศึ กษาอาชี พเพื่ อ การมี งานท าที่ ส อดคล้ องกั บศั กยภาพของชุ มชนและ
ความต้องการของตลาด ให้ประชาชนสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึ กษาอาชีพ
ช่างพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน Youtube
การเรี ย นผ่ า น Facebook Live ระบบการเรี ย นรู้ ใ นระบบเปิ ด ส าหรั บ มหาชน (Massive Open Online
Courses : MOOCs) คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็ น ต้ น รวมถึ ง
สนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตที่ครบวงจร และเปิดพื้นที่ส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพื่อเป็น
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน
2) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนา
ทักษะของประชาชน โดยใช้ป ระโยชน์ จากศักยภาพและภูมิสั งคมเฉพาะของพื้นที่ และดาเนินการเชิงรุก
เพื่อเสริ มจุ ดเด่น ในระดับ ภาคในการเป็ น ฐานการผลิ ตและการบริการที่ส าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาส
ในการสร้างรายได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
3) พัฒนากลุ่มอาชีพพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจตะวันตก ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน
2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
1) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับ
ประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
2) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนใช้ เ ทคโนโลยี ในการท าช่ อ งทางเผยแพร่ แ ละจ าหน่ าย
ผลิ ตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้ เป็ นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจาหน่ายสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ ผ่ าน
ศูนย์จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพื่อจาหน่าย
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สินค้าออนไลน์ระดับตาบล รวมทั้งดาเนินการเปิดศูนย์ให้คาปรึกษา OOCC กศน. เพื่อเปิดช่องทางในการให้
คาปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์เบื้องต้น
3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเน้นทัก ษะภาษาเพื่ออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 ส่งเสริมการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ปลูกฝังคุณ ธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กศน.
กิจ กรรมจิ ตอาสา ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ มี การจั ดกิ จกรรมเพื่อ ปลู กฝั ง คุณธรรม จริยธรรมให้ กับบุค ลากร
ในองค์กร
3.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 รวมทั้งความต้องการของประชาชนและชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้
ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง
3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy)
1) พัฒ นาความรู้ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ของครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
เพื่อให้สามารถ ใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
2) ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ทั ก ษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองได้
3.4 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่าง ๆ
2) จัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ โดยประสานงาน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะ
อนามั ย ให้ กั บ ประชาชน รวมทั้ ง ผลิ ต ชุ ด ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาวะ สุ ข อนามั ย เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นรู้
ในหลักสูตรการศึกษาของ กศน.
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3.6 เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิด
ห้องสมุดสู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริงต้นแบบ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง
เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน
3.7 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้ างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับประชาชนในการเตรีย ม
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3) จั ดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้ สู งอายุภ ายใต้แนวคิด “Active
Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
5) จั ดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสั งคมผู้ สู งอายุ โดยบูรณาการความร่ว มมื อกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
3.8 พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน โดยใช้
กระบวนการ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)
3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน
2) ให้ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งง่ า ย วิ ท ยาศาสตร์ ใ นวิ ถี ชี วิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวันกับประชาชน
3) ร่วมมือกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์อื่น ในการพัฒนาสื่อและรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์
3.10 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank
System) ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.11 สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยี เ ข้ า มา
บริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว
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ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดสาหรับมหาชน (Massive
Open Online Courses : MOOCs) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
3.12 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของ
ประชาชน
1) ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์
ในการใช้ชีวิตประจาวันได้
2) เร่งจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือให้ประชาชน
สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยมีการวัดระดับการรู้ห นังสื อ การใช้สื่อ กระบวนการ และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
3) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
1) เร่งดาเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น ” โดยประสานกับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์เทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหน่วยงาน
ค้นหาผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล และรวบรวมจัดทาเป็นฐานข้อมูล และลงพื้นที่ติดตาม
หาตั ว ตนของกลุ่ มเป้ าหมาย หาสาเหตุ ข องการไม่ เ ข้ าเรี ยน และสอบถามความต้อ งการในการศึ ก ษาต่อ
พร้ อ มทั้ ง จ าแนกข้ อ มู ล ตามประเภทของสาเหตุ และประเภทความต้ อ งการในการศึ ก ษาต่ อ และส่ ง ต่ อ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้รับการศึกษาต่อตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ ได้รับ
การจัดหาที่เรียน และจัดทาฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อการติดตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแต่ การเข้าศึกษา
ต่อจนจบการศึกษา
4.2 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างเหมาะสม
4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจาการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษอื่น ๆ เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
อย่ างต่อเนื่ องให้ กั บ ประชาชนในชุมชน โดยกาหนดพื้น ที่น าร่ อ งที่ผ่ านมาตรฐานเทีย บวัด (Benchmark)
ของสานักงาน กศน.
4.5 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
4.6 ขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสานักงาน กศน. เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
2) เร่งจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของสานักงาน กศน.
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรั บตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
5.2 สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการกาจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน
5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้ พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัด
ไฟฟ้า เป็นต้น
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส นานวัตกรรม
และเทคโนโลยีระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการ
ข้อมูลของประชาชนอย่างเป็นระบบ
6.3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความชานาญ และความต้องการของบุคลากร

ภารกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยดาเนิ น การให้ ผู้ เ รี ย นได้รั บ การสนั บ สนุ น ค่า จัด ซื้ อหนัง สื อเรี ยน ค่าจัดกิจกรรมพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เ รี ย น
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และค่าจั ดการเรี ย นการสอนอย่ า งทั่ว ถึ งและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้า ถึง บริ การทางการศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ กับกลุ่มเป้าหมายผู้ ด้ อย
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้ บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล
3) จั ดให้ มีการประเมินเพื่อ เทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีความโปร่ งใส ยุ ติธ รรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่กาหนด และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้ าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลู กเสื อ เนตรนารี และยุว กาชาด
กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนากิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์
อื่น ๆ นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็น
ระบบเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) พั ฒ นาหลั กสู ตร สื่ อ แบบเรี ยน เครื่ องมื อวั ดผลและเครื่ องมื อการด าเนิ นงาน
การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ กับผู้ ไม่รู้หนังสื ออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมั คร
ส่งเสริมการรู้หนังสือในพื้นที่ที่มีความต้องการจาเป็นเป็นพิเศษ
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจั ดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพ
การรู้ ห นั ง สื อ การพั ฒ นาทั ก ษะการรู้ ห นั ง สื อ ให้ กั บ ประชาชนเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาและเรี ย นรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคั ญกับการจั ด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพ
เฉพาะทางหรือการบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการ
และศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่น
ต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งให้มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ
ผู้ สู ง อายุ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของแต่ ล ะบุ ค คล และมุ่ ง เน้ น ให้ ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายมี ทั ก ษะ
การดารงชีวิต ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของข่ า วสารข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาคัญต่าง ๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัย
ยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการศึกษา
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
กิจ กรรมจิ ตอาสา การสร้ างชุมชนนั กปฏิบั ติ และรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่ มเป้าหมาย และบริบท
ของชุมชนแต่ล ะพื้น ที่ เคารพความคิดของผู้ อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิ ด และ
อุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร้างจิตสานึกความเป็นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิ และรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ความเป็น พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหาร
จัดการน้า การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพื่อเสริม สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย
1) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ต าบล เพื่ อ การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้ อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เ กิ ด ขึ้น
ในสังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุด
ประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การเรี ย นรู้ ที่ห ลากหลายให้ บ ริ การกับ ประชาชนในพื้น ที่ต่ าง ๆ อย่างทั่ว ถึง สม่าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้ า ง
ความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
4) จั ด สร้ า งและพั ฒ นาศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตของประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจาท้องถิ่น โดยจัดทาและพัฒนานิทรรศการ
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สื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ สอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝัง
เจตคติท างวิทยาศาสตร์ ผ่ านการฝึ กทั กษะกระบวนการที่บู ร ณาการความรู้ ด้า นวิ ทยาศาสตร์ ควบคู่ กั บ
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบท
ของชุมชน และประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิ ภาคและระดับโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาความรู้และทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
1.5 พัฒนา กศน. ตาบล สู่ “กศน. ตาบล 4G”
1) พั ฒ นาครู กศน. และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาและ
การเรียนรู้ : Good Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ”
มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ความรู้ที่ดี รวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
2) พั ฒ นา กศน.ต าบล ให้ มี บ รรยากาศและสภาพแวดล้ อ มเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
อย่างต่อเนื่อง : Good Place Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอานวย
ความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสาหรับผู้รับบริการ
3) ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ ายใน กศน.ต าบล : Good Activities
ให้ มีความหลากหลาย น่ าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒ นาศักยภาพการเรียนรู้ ข อง
ประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
4) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย : Good Partnership ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชน
อย่างมีคุณภาพ
1.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่งเสริ มการพัฒนาหลักสูตร รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
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2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2.3 พัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีค วามทัน สมัย ด้วยระบบห้องเรียน
และการควบคุมการสอบออนไลน์
2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ให้ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ มเป้าหมายได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลั กสู ตรในระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนาแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
บริบทอย่างต่อเนื่อง
2.7 พัฒนาระบบประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาให้ไ ด้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรั บ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้
การประเมินภายในด้ว ยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เ ลี้ ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สาหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 ผลิต และพัฒนารายการวิท ยุแ ละรายการโทรทัศ น์เ พื่ อการศึก ษา ให้ เชื่อมโยง
และตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจาย
โอกาสทางการศึกษาสาหรับกลุ่ มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ
สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพื่อ
การมีงานทา รายการติวเข้มเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต
3.2 พั ฒ นาการเผยแพร่ ก ารจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อื่น ๆ
เพื่อส่งเสริมให้ครู กศน. นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็ นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต โดยขยายเครื อ ข่ า ยการรั บ ฟั ง ให้ ส ามารถรั บฟั ง ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ
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และเพิ่ ม ช่ อ งทางให้ ส ามารถรั บ ชมรายการโทรทั ศ น์ ไ ด้ ทั้ ง ระบบ Ku - Band , C – Band Digital TV และ
ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
3.4 พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา ให้ ไ ด้ ห ลายช่ อ งทาง
ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และรูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD
และ MP3 เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ได้ตามความต้องการ
3.5 ส ารวจ วิ จั ย ติ ด ตามประเมิ น ผลด้ า นการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง และนาผลมาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือ
โครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.2 จั ด ท าฐานข้ อ มู ล โครงการและกิ จ กรรมของ กศน. ที่ ส นองงานโครงการ
อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ หรื อโครงการอั นเกี่ยวเนื่ องจากราชวงศ์ ที่ส ามารถนาไปใช้ใ นการวางแผน
การติดตามประเมินผล และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง
ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายขอบ
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณ
ชายแดน
5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร
และนักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
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5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าแผนการศึ ก ษา
ตามยุทธศาสตร์และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) จัดทาหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการ
ของตลาดให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริ เ วณ
ชายแดน (ศฝช.)
1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนให้เป็นศูนย์ฝึ กและ
สาธิตการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับประชาชนตามแนวชายแดน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) มุ่งจั ดและพัฒ นาการศึกษาอาชี พโดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุ ก
เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรม
แกนน าด้านอาชีพ ที่เน้ น เรื่ องเกษตรธรรมชาติที่ส อดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้ แก่ประชาชน
ตามแนวชายแดน
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 การพัฒนาบุคลากร
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อน
และระหว่างการดารงตาแหน่งเพื่อให้ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบั ติงานและบริหารจัดการ
การดาเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัด
พัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จาเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ
สามารถปฏิบั ติ การนิ เ ทศได้ อ ย่ า งมี ศั กยภาพ เพื่อร่ว มยกระดั บ คุ ณภาพการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตาบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ
กศน.ตาบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
4) พั ฒ นาครู กศน. และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาให้ ส ามารถ
จั ดรู ป แบบการเรี ย นรู้ ได้อย่ างมีคุณภาพ โดยส่ งเสริ มให้ มีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการสอน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น
5) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ก ารการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้
ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วม
ในการบริหารการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ
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7) พั ฒ นาอาสาสมั ค ร กศน. ให้ ส ามารถท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจั ดให้ มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากาลัง
1) จัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดาเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2) บริหารอัตรากาลังที่มีอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3) แสวงหาความร่ ว มมื อ จากภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นในการระดมทรั พ ยากร
เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสาหรับดาเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับประชาชน
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ มีความครบถ้ว น ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือสาคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการงบประมาณ โดยพัฒ นาระบบการกากั บ
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล รวมของนั ก ศึ ก ษา กศน. ให้ มี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่ว ยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยเพื่อสามารถนามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา
5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6) ส่งเสริมการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ
เช่น ระบบการลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
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6.4 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
1) สร้างกลไกการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนิน งาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย
ทั้งระบบ
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกากับ
ติดตามและรายงานผลการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดาเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของสานักงาน กศน. ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กาหนด
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร ตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ/เขต และตาบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพ
ในการใช้ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ทาเนียบผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธืการ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ทาเนียบผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ทาเนียบผู้บริหาร สานักงาน กศน.

นายศรีชัย พรประชาธรรม
เลขาธิการ กศน.

นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์
รองเลขาธิการ กศน.

นายนรา เหล่าวิชยา
รองเลขาธิการ กศน.

นายณัฐพงษ์ นวลมาก
รองเลขาธิการ กศน.
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร

นางสุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นางญาณิศา สุขอุดม
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เผยแพร่ทางการศึกษา

นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นางพนอ ธรรมเนียมอินทร์
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นางตติยา ใจบุญ
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เผยแพร่ทางการศึกษา

นางสาวปาริชาติ เย็นใจ
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
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ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง

นางตรีนุช สุขสุเดช
ผู้อานวยการกลุ่มเลขาธิการกรม

นางสาววัชรีวรรณ กันเดช
ผู้อานวยการกลุ่มแผนงาน

นางสร้อยทิพย์ อุจวาที
ผู้อานวยการกลุ่มการคลัง

นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง

นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

นายวรวิทย์ สุระโคตร
ผู้อานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่

นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง

นางทองพิน ขันอาสา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายประยุทธ หลักคา
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้

นางณัฐกฤตา พึ่งสุข
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

นายคมกฤช จันทร์ขจร
ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
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ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

นางตติยา ใจบุญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

นายอาศิส เชยกลิ่น
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
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โครงสร้าง
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงาน กศน.
วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิต
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับ
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. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรี ย นรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมของศู นย์การเรียนและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ
3. ส่งเสริมและพัฒ นาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้ เ กิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
4. พั ฒ นาหลั ก สู ต ร รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สื่ อ และนวั ต กรรม การวั ด และ
ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมือง อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่
ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนได้ รั บ โอกาสในการเรี ย นรู้ และมี เ จตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค์
4. ประชาชนได้ รั บ การสร้ า งและส่ ง เสริ ม ให้ มี นิ สั ย รั ก การอ่ า นเพื่ อ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
5. ชุมชนและภาคีเครื อ ข่ายทุกภาคส่ ว น ร่ว มจัด ส่ งเสริม และสนับสนุนการดาเนิ น งาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
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6. หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้
ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน
7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ต อบสนองกั บ การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 1
ผลการดาเนินงานตามแผนงาน และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน กศน. ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ที่สอดรับตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ตามแผนงบประมาณรายจ่าย
สานักงาน กศน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
บูรณาการ ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริม
และเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
2 โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อสนองงานตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูง
ภาคเหนือ
4 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก
และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
5 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน
6 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
7 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ของกลุ่มประเทศอาเซียน
8 โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ
(ติวเข้มเต็มความรู)้
9 กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล

งบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย

ร้อยละ

1,300,000.00

1,051,710.00

80.90

41,468,700.00

39,843,151.26

96.08

33,714,800.00

32,593,896.00

96.68

11,274,100.00

7,672,760.00

68.06

2,407,700.00

2,262,016.00

93.95

7,280,000.00
4,500,000.00

4,504,238.47
4,390,523.60

61.87
97.57

22,500,000.00

20,005,575.00

88.91

81,934,900.00

39,283,652.83

47.94
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ที่

แผนงาน/โครงการ

10 กิจกรรมสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

งบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
43,580,200.00
36,086,586.74 82.81

2,505,300.00

2,238,908.00

89.37

875,000.00

875,000.00

100

4,319,254,000.00

2,923,882,394.27

67.69

470,862,000.00

450,582,027.81

95.69

3 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
3,300,000.00
เพื่อการสื่อสาร
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
1 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
44,840,000.00
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ
8,894,600.00
ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดแู ลผูส้ ูงอายุ
13,540,900.00
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
15,321,600.00
2 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทาง
3,300,000.00
โรงเรียนพระดาบส
3 โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร
11,300,000.00
4 โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน
5,811,100.00
จังหวัดชายแดนใต้
5 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
2,250,000.00
6 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
5,388,000.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
1 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
75,001,300.00

3,152,299.64

95.52

43,792,203.28
1,500,000.00

97.66
16.86

13,072,859.40

96.54

15,298,050.00
2,723,090.00

99.85
82.52

11,194,550.00
5,810,968.00

99.07
100

1,942,300.00
5,008,355.00

86.32
92.95

72,714,785.35

96.95

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
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ที่

แผนงาน/โครงการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
1 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

งบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
19,121,300.00

ร้อยละ

16,357,824.89

85.55

โดยการจั ด ส่ งเสริ ม สนั บสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
แผนงานดังกล่าวข้างต้น สานักงาน กศน. ได้ดาเนินการจัดการศึกษานอกระบบ (การศึกษาพื้นฐาน การศึกษา
ต่อเนื่อง) และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสรุปดังนี้
 การศึกษานอกระบบ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งาน กศน. ได้ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้กับประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ใช้แรงงาน
แรงงานต่างด้าว ผู้ต้องขัง ชาวไทยภูเขา ทหารกองประจาการ และเด็กเร่ร่อน เป็นต้น ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ศักยภาพ และความพร้อมของผู้เรียน เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยจัด
การศึกษาใน 2 หลักสูตร คือ
1.1 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็นการจัดการศึกษาให้
กลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ มีสมรรถนะตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติและการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรี ย นและจบหลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ในภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 โดยสรุปดังนี้
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กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2/2561
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาคเรียนที่ 1/2562
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผลการดาเนินงาน (คน)
ผู้ลงทะเบียน
ผู้จบการศึกษา
985,011
98,669
29
72,392
4,133
381,360
35,063
522,325
59,287
8,905
186
951,939
112,110
27
70,247
6,222
370,434
42,794
503,669
62,638
7,562
456
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2. การศึกษาต่อเนื่อง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดการศึกษาที่ ตอบสนองความต้องการ และ
ความจาเป็นในชีวิตประจาวันให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ
รวมทั้ ง มุ่ ง กระบวนการศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาสั ง คม และชุ ม ชนให้ สามารถพึ่ ง ตนเองได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วยกิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีวิธีการจัดใน 2 รูปแบบ คือ
2.1 รู ป แบบกลุ่ ม สนใจ เป็ น การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รไม่ เ กิ น 30 ชั่ ว โมง
โดยมีผู้เรียน จานวนกลุ่มละ 6 คนขึ้นไป
2.2 รู ป แบบชั้นเรียนวิช าชีพ เป็นการจัดการศึกษาหลั กสูตร 31 ชั่ว โมงขึ้นไป
โดยมีผู้เรียนจานวนกลุ่มละ 11 คนขึ้นไป ซึ่งแบ่งเป็นชั้นเรียนระยะสั้น เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตร 31-100
ชั่วโมง และชั้นเรียนระยะยาว เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตร 100 ชั่วโมงขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ดาเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีผู้เรียนที่ผ่ านกิจกรรม
จานวนทั้งสิ้น 2,016,991 คน จาแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จานวน 381,175 คน
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) จานวน 942,178 คน
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จานวน 345,092 คน
4. การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 192,150 คน
5. การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) จานวน 77,444 คน
6. การส่งเสริมการรู้หนังสือ จานวน 78,952 คน
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 การศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาวัน ให้กับ
กลุ่ ม เป้ า หมาย สามารถเลื อ กเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ตามความสนใจ ความต้ อ งการ โอกาส
ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งได้จัดบริการแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดความหลากหลาย
สอดคล้ อ งกั บ ความสนใจและวิ ถี ชีวิ ต ของกลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้แ ละมี ทั ก ษะพื้ น ฐาน
ในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในหลายรูปแบบทั้งการให้บริการ
รายการวิทยุ เพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการสื่ อเพื่อการศึกษา บริการนิทรรศการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา บริ การกิจ กรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา บริการกิจกรรมส่ งเสริม
การอ่าน ให้กับผู้รับบริการ จานวนทั้งสิ้น 27,558,463 คน ดังนี้
1. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 5,026,538 คน
1.1 การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ จานวน 1,450,594 คน
1.2 ค่ายวิทยาศาสตร์ จานวน 124,802 คน
1.3 กิจกรรมการศึกษา จานวน 1,278,418 คน
1.4 บริการวิชาการ จานวน 1,307,171 คน
1.5 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า จานวน 391,752 คน
1.6 ท้องฟ้าจาลอง จานวน 473,801 คน
2. กิจกรรมด้านบริการส่งเสริมการอ่าน จานวน 13,373,933 คน
2.1 ห้องสมุดประชาชนทุกประเภท จานวน 7,041,635 คน
2.2 รถห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ จานวน 428,525 คน
2.3 รถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mini Mobile จานวน 163,760 คน
2.4 ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด จานวน 973,355 คน
2.5 บ้านหนังสือชุมชน จานวน 4,766,658 คน
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3. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จานวน 9,157,992 คน
3.1 ผู้รับบริการรายการโทรทัศน์ จานวน 5,946,192 คน
3.2 ผู้รับบริการรายการวิทยุ จานวน 1,303,656 คน
3.3 ผู้รับบริการสื่อเพื่อการศึกษา จานวน 1,908,144 คน

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมสาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(1) โครงการพัฒนาบุค ลากรเพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภ าพการปฏิบั ติ งานในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ แก่ป ระชาชนในพื้น ที่ ให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ส านักงาน กศน. ได้เห็ น ความส าคั ญ
ในการส่งเสริม พัฒนาบุคลากร กศน. ทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้สามารถพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการพัฒนา
เป้าหมาย และกล้าตัดสินใจในงานมากขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติในเชิงบวก มองเห็นคุณค่า
ของตนเอง และแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เกิดสัมฤทธิ์ผลของงานมากขึ้น
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ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมปฏิบัติการพิจารณากาหนดหลักสูตรและคณะวิทยากรการอบรม
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 176 คน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้แก่
บุคลากร กศน. ในจังหวัดชายแดนใต้ จานวนทั้งสิ้น 1,151 คน ใน 5 จังหวัด ดังนี้
2.1 สานักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพฯ
เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์รินทร์รีสอร์ท จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 81 คน
2.2 สานักงาน กศน.จังหวัดยะลา จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
เมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้า รับการอบรม
จานวน 252 คน
2.3 สานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
จานวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซาว์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 460 คน
2.4 สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
เมื่อวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 118 คน
2.5 สานักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 240 คน
จากผลการดาเนินโครงการดังกล่าว ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทางานด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
ในกระบวนการตัดสิ นใจและการจั ดกระบวนการเรีย นรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมุ่งมั่น
ในเป้าหมาย กล้าตัดสินใจในงานของตนเอง และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้
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(2) โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มส านั กงาน กศน. จังหวัดชายแดนภาคใต้ “กลุ่มชายแดนใต้ ” ประกอบด้ วย
จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้จัดประชุมประสานแผน ติดตามการดาเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ และการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามแผนงานการพัฒนาการศึกษา โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสานักงาน กศน.
จังหวัด กศน.อาเภอ ในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ และผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง เพื่อให้การดาเนินโครงการ
บรรลุผลสาเร็จต่อไป
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบนโยบาย วางแผนงานโครงการ พัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานใน 5 จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง ดังนี้
1. ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน และสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวน 12 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 100 คน
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2. ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวน 2 ครั้ง และจัดพิมพ์ เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการ จานวน 500 เล่ม เพื่อนาผลการประเมิน
ไปพัฒนา ปรับปรุงโครงการต่อไป

เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการ

1.2 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
กลุ่ มส านั กงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ เห็ นความส าคั ญในการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นประชากร
วัย แรงงานในพื้น ที่ ที่ต้องการได้รั บ การพัฒ นาด้านทักษะอาชีพ โดยการส่ งเสริมทักษะอาชีพการมีงานทา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการดาเนินงาน
นั กศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะเข้ าร่วมกิจกรรมส่ งเสริมทั กษะอาชี พการมี
งานทา จานวน 9,985 คน กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จานวน 408 คน กิจกรรม
1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา จานวน 385 คน และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านอาชีพตามโครงการพระราชดาริ
จานวน 230 คน
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(2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จ พระมหาภู มิ พลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร สมเด็จพระบรมราชชนนี พัน ปี ห ลวง
และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาขั้นสูง โดยความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบสจัดตั้งโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทาการเปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ หลักสูตรช่างซ่อมและบารุงรักษา
รถยนต์ และหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้ศึกษา
เล่าเรียนด้านอาชีพอย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจิตสานึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งมีอาชี พอย่างครบวงจร
ผลการดาเนินงาน
นั กเรี ย นโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 9 จานวน 60 คน
รุ่ น ที่ 10 จ านวน 80 คน รวมทั้งสิ้ น 140 คน ได้รับการฝึ ก อาชี พ ตามแนวทางโรงเรี ย นพระดาบสจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ สามารถนาความรู้ไปพัฒนาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้ง
จัดกิจกรรมพระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน. ให้บริการประชาชน จานวน 4 ครั้ง จานวน 50 คน
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(3) โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร
รั ฐ บาลมีน โยบายในการเร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางกัลยาณมิตร แนวสันติวิธี ส่งเสริม
การพูดคุย สันติสุข ประกอบกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สนั บ สนุ น การแก้ ไขปั ญหาและพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยสานักงาน กศน. ได้ดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันให้กับเยาวชนนอกระบบ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออก เขียนไม่ได้ ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผลการดาเนินงาน
เยาวชนนอกระบบ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน รวมทั้งสิ้น 24,838 คน ดังนี้
1. กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาไทย จานวน 10,391 คน
2. กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ จานวน 13,329 คน
3. กิจกรรมประกวดการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจาวัน จานวน 1,118 คน
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(4) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
กลุ่ ม ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ จั ดและส่ งเสริ มการศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญาในการด าเนิ นงานตามแนวทางพระราชด ารั สปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานให้กับประชาชนนาไปใช้
เป็ น กรอบแนวคิ ด ชี้ น าในทางปฏิ บั ติ ด้ า นเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ชี วิ ต
แห่งการดารงชีพที่สมบูรณ์โดยยึดทางสายกลางของความพอดี
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ผลการดาเนินงาน
มีการจัดประชุมกาหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ และจัดอบรมกระบวนทัศน์ศาสตร์พระราชา ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงเปิดโลกทัศน์เพื่อการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งจากแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ป ระสบความสาเร็จนอกพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา
นราธิว าส สงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) และสตูล ) ให้ กับประชาชนตามแนวตะเข็ บ ชายแดน
ปราชญ์ผู้ น าด้านการเกษตร ผู้ บริ หาร และบุ คลากร กศน. จานวน 1,161 คน ส่ งผลให้ กลุ่ มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้ า ใจ เกิ ด ความตระหนั ก ในการน้ อ มนาหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไปใช้ใ นการดารงชีวิต
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

(5) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
การแก้ไขปั ญหาและพัฒ นาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ ให้ ประชาชนได้ รั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นคนดี มีคุณธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนา มีศักยภาพด้านภาษา
อย่างหลากหลาย มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่ มสานักงาน กศน.
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สร้างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียนให้เข้มแข็ง โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อ
พัฒนาทักษะการกีฬา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบ ในระดับอาเภอ จังหวัด
และระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ให้เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ
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ผลการดาเนินงาน
กลุ่ ม ส านั ก งาน กศน. จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยเยาวชน
นอกระบบโรงเรี ย น โดยมี การแข่งขัน กีฬาสายสั มพันธ์ เพื่อสร้างความสั มพันธ์ระหว่างเครือข่ายเยาวชน
นอกระบบในทุกระดับ และเสริมสร้างสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนทั้งสิ้น 2,853 คน ดังนี้
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์
2. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ชายแดนใต้ระดับอาเภอ 44 อาเภอ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 1,241 คน
3. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ชายแดนใต้ระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 481 คน
4. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน. อาชีวะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 1,131 คน
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(6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
การส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นฐานเครือข่ายในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ตามความรู้ ความสามารถ มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม และปลูกฝั ง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์และหลักศาสนาที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน โดยให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสามารถพัฒนาเครือข่ายเยาวชนที่ทางานพัฒนาสังคม
ให้มากขึ้น
ผลการดาเนินงาน
เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทักษะองค์ความรู้ตามกระบวนการ
ลูกเสือ และปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวนทั้งสิ้น 3,238 คน ดังนี้
1. กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีลูกเสือ กศน. และผู้กากับลูกเสือ จานวน 1,020 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทาความดี รวมใจภักดี เทิดไท้
องค์ราชัน” และเสริมสร้างจิตอาสา บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2562
ณ บริเวณแหลมสมิหลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. กิจกรรมค่ายลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ ระดับสถานศึกษา มีลูกเสือ กศน.
และผู้กากับลูกเสือ จานวนทั้งสิ้น 2,218 คน ดังนี้
2.1 จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 2 - 4 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
สานักงาน กศน. จังหวัดยะลา จานวน 480 คน
2.2 จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 - 18 กันยายน 2562 ณ ค่ายกัลยานิวัฒนา
จังหวัดนราธิวาส จานวน 780 คน
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2.3 จั งหวั ดปั ตตานี เมื่ อวั นที่ 16 - 18 กั นยายน 2562 ณ ศู นย์ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จานวน 720 คน
2.4 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร
จังหวัดสงขลา จานวน 238 คน

1.3 โครงการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
สานักงาน กศน. ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรให้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
รวมถึงจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกมิติให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
โดยมุ่งเป้าหมายในการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพี ยง
ครบทุกอาเภอ จานวน 928 แห่ง และมีสถานศึกษาพอเพียงที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งด้ านการศึ ก ษาและจัด การศึ ก ษาได้ ในทุ กมิ ติ จานวน 5 แห่ ง ทั้ งนี้ เพื่อ ให้
กลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากร และผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการปฏิบัติจนมีจิตสานึกและ
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อุปนิสัย “พอเพียง” (Sufficiency Mindset and Behavior) และสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ผลการดาเนินงาน
ส านั กงาน กศน. จัดอบรมปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒ นาสถานศึ ก ษา
พอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. และสถาบัน
กศน. ภาค จานวน 80 คน เมื่อวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
โดยมีเป้าหมายการเรียนรู้ คือ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และจัดทาแผนการเรียนรู้และแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
รวมถึ ง เชื่ อ มโยงหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ เป้ า หมายเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs) ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส านั ก งาน กศน. ได้ พั ฒ นาทั ก ษะให้ กั บ ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษและบุ ค ลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาสื่อที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนนอกระบบการศึกษา โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และการสื่ อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่ว มของ
ผู้ เรี ย นกลุ่ มเป้ าหมายที่มี ความหลากหลาย โดยครูผู้ ส อนที่เ ข้ าร่ว มโครงการฯ จะได้รับการพั ฒ นาทั ก ษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการเพิ่มทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ผลการดาเนินงาน
ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในการประเมินตนเอง
ด้ า นทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ข้ อ เสนอโครงการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษและการสั ม ภาษณ์
ทางโทรศัพท์ ได้รับการพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกระบวนการเรียนรู้
วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ตามหลั ก สู ต ร และวิ ท ยากรของวิ ท ยาลั ย การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เมื่ อ วั น ที่
26 พฤษภาคม - 6 มิถุน ายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ จังหวัดนครปฐม จานวน 98 คน
ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถเป็น
วิทยากรแกนนา และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน. ได้
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2.2 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชนด้ า นนวั ต กรรม การพั ฒ นาคน การให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของภาครั ฐ รวมถึ ง การพั ฒ นา
ด้ า นเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา สร้ า งสารสนเทศและองค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ของ
4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุ ข ดังนั้น เพื่อเป็นการส่ งเสริมและดาเนินงานในการสร้างเครื อ ข่ า ย
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบาย สานักงาน กศน. ได้สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
โดยการพัฒนาวิทยากรแกนนาครู กศน. ระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลการดาเนินงาน
มีการพัฒนาวิทยากรแกนนาครู กศน. (ครู ก ครู ข ครู ค) และประชาชนทั่วไป ให้มี
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ในหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital
Literacy) และหลั กสู ตรการค้าออนไลน์ (E- Commerce) รวมทั้ง ขยายผลต่อยอดความรู้ให้ กับประชาชน
จานวนทั้งสิ้น 234,158 คน ดังนี้
1. พัฒนาวิทยากรแกนนาระดับจังหวัด (ครู ก) จานวน 154 คน
2. พัฒนาวิทยากรแกนนาระดับอาเภอ (ครู ข) จานวน 1,907 คน
3. พัฒนาวิทยากรแกนนาระดับตาบล (ครู ค) จานวน 7,403 คน
4. ครู กศน.ต าบล ขยายผลต่ อยอดความรู้ ให้ กั บประชาชนในต าบล จานวนทั้ งสิ้ น
224,694 คน แยกเป็น หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จานวน 111,509 คน และหลักสูตรการค้า
ออนไลน์ (E-Commerce) จานวน 113,185 คน ทาให้ประชาชนได้รับความรู้และตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สามารถทาการค้าออนไลน์เบื้องต้นผ่านสื่อโซเซียล เช่น Fanpage, Facebook, Line ได้
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2.3 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
นโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น “Smart
Farmer” จาเป็นต้องให้ความรู้ หลักวิชาการ นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเกิดการบูรณาการการทางานร่วมกับ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ น าไปสู่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นการเกษตร โดยยึ ด เกษตรกร
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายดั ง กล่ า วบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย ส านั ก งาน กศน.
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ให้บริการทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค
จึงได้ดาเนินโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
SMART FARMER ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีแรงบันดาลใจ และมีความพร้อมในการพัฒนา
ตนเอง นามาพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้มีองค์ความรู้สู่การเป็น MASTER TRAINER และสามารถขยายผล
ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น/ชุมชนได้
ผลการดาเนินงาน
เกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จานวน 8,022 คน
มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร และสามารถนาองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษา
ดูงานไปบริหารจัดการในอาชีพ พร้อมทั้งเป็นเกษตรกรต้นแบบในชุมชนได้
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2.4 โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรา)
การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ในจั งหวัด ที่ อยู่ ในเขตเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวั น ออก
3 จั งหวัด (ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ให้ บรรลุ เป้าหมายในการพัฒ นาประเทศทั้งทางด้านการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายในการพั ฒ นาประเทศไทยด้ ว ยการลงทุ น
ด้านอุตสาหกรรมเพื่ อ การต่ อ ยอดอุ ตสาหกรรมเดิ ม ที่มี อ ยู่ ส านักงาน กศน. ได้ขับเคลื่ อนการดาเนิ น งาน
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ กั บนั ก ศึ ก ษา กศน. และประชาชนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา
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เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor Development) ใน 3 จั ง หวั ด ดั ง กล่ า ว
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ให้รองรับกับความต้องการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและนโยบายการพัฒนา
ประเทศ Thailand 4.0 ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้สารวจความต้องการของนักศึกษา กศน. และประชาชนในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ที่มีความต้องการศึกษา
ต่อหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะอาชีพระดับขั้นสูงกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีนักศึกษา
กศน. และประชาชนในพื้น ที่ดังกล่ าว ได้รั บการฝึ กอบรมอาชีพ จ านวน 11,468 คน ทาให้ กลุ่ มเป้าหมาย
สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงาน กศน. ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว (Long Term Care) ของกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ กั บ
กลุม่ เป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทีย่ ังไม่ได้รับการอบรมจากกระทรวง
สาธารณสุข ประชาชนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว รวมทั้งสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
วัย แรงงานที่ ไม่ มี ที่ ดิน ทากิ น เป็ น ของตนเอง หรือผู้ ที่มีความประสงค์จ ะประกอบอาชี พผู้ ดู แลผู้ สู ง อายุ ใ น
สถานประกอบการหรือในครัวเรือนที่มีฐานะ
ผลการดาเนินงาน
มีกลุ่ มเป้ าหมายที่ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรการดูแลผู้ สู ง อายุ จานวน 2 หลั กสู ตร
จานวนทั้งสิ้น 7,271 คน ดังนี้
1. หลั กสู ตรการดู แลผู้ สู งอายุ 70 ชั่ วโมง จ านวน 6,932 คน โดยผู้ ผ่ านการอบรม
มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นระบบ Long Term Care หรื อ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว
ของตนเอง
2. หลักสูตรการดูแลผู้สู งอายุ 420 ชั่วโมง จานวน 339 คน โดยผู้ผ่านการอบรม
มีความรู้ความสามารถในการเข้ารับการทดสอบเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ
สามารถปฏิบัติงานในการดูแลผู้สู งอายุ ในสถานพยาบาล สถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใน
การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนอย่างมืออาชีพได้
จากการติดตามผลกลุ่ มเป้ าหมายผู้ ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรการดู แลผู้ สู ง อายุ
420 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ร้อยละ 65 นาไปประกอบอาชีพ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
ของกระทรวงสาธารณสุข 25%
2.2 ดูแลคนในครอบครัว 15%
2.3 ดูแลเพื่อนบ้าน 10%
2.4 ทางานในสถานพยาบาล 10%
2.5 รับจ้างดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวคนไทย 3%
2.6 รับจ้างดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ 2% (กศน.เขตคันนายาว
กศน.เขตบางรัก และ กศน.อาเภอเมืองปัตตานี)
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3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทาง
การจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยสานักงาน กศน. ได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้ง
เป็นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และเป็นการต่อยอดหลักสูตร
โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ความเป็นเหตุผล) คณิตศาสตร์ (การคานวณ) เทคโนโลยี (กระบวนการ
สืบเสาะ สืบค้นจากสื่อต่าง ๆ) กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ (การออกแบบการเรียนรู้)
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึ ก ษา
อย่างหลากหลาย ให้กับผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสังกัดสานักงาน กศน. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น
33,667 คน จ าแนกเป็ น ครู ในระบบโรงเรี ยน จานวน 1,631 คน นักเรียนในระบบ จานวน 20,211 คน
ครู กศน. จานวน 4,091 คน นักศึกษา กศน. จานวน 6,945 คน และประชาชนทั่วไป จานวน 789 คน
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3.3 การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์”
ส านั กงาน กศน. ให้ บริ การการเรี ยนรู้ ด้ านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม
แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียน นักศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อขยาย
โอกาสการเรี ย นรู้ ที่ส อดคล้ องกับ วิถีชีวิตและความต้องการของตนเองอย่างทั่ว ถึงตามแนวทางการปฏิรูป
การศึ ก ษา ส านั ก งาน กศน. ได้ จั ด และให้ บ ริ ก ารการเรี ย นรู้ ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า นนิ ท รรศการ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการ พิ พิธภัณฑ์สัตว์น้า
และท้องฟ้าจาลอง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้รับบริการมีระบบการคิดเชิงเหตุผล และสร้างเสริมให้มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ดังคาขวัญ “สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์” เพื่อให้เกิดความคิดเชิงเหตุผลในทุกกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า นนิ ท รรศการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อนิทรรศการถาวรภายในอาคาร และนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยมีผู้รับบริการทั้งครู นักเรียน
นักศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป จานวน 1,450,594 คน
2. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อม
ทั้งในลักษณะไป - กลับ และพักค้างแรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีผู้รับบริการ จานวน 124,802 คน
3. จั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ แ ก่
ผู้รับบริการทั้งในลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน นักศึกษา เช่น กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
(School Program) กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ (Work Shop) กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ (Lab)
กระบวนการทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน
ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมเองและการร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย โดยมีผู้รับบริการ จานวน 1,278,418 คน
4. จั ด กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในรู ป แบบต่าง ๆ เช่น การให้ คาแนะน าปรึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การให้ ความรู้ผ่ าน Internet
E-book E-learning การเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ผ่ านรายการวิทยุ เผยแพร่วารสาร และหนังสื อพิม พ์
เป็นต้น โดยมีผู้รับบริการ จานวน 1,307,171 คน
5. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า มีบริการการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้ า ณ หว้ากอ จั งหวัดประจวบคีรี ขันธ์ และศูนย์ วิทยาศาสตร์เ พื่ อ การศึ ก ษานครพนม โดยมี
ผู้รับบริการการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า จานวน 391,752 คน
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6. ท้องฟ้าจาลอง มีบริการการเรียนรู้ในท้องฟ้าจาลองภายในอาคารท้องฟ้าจาลอง
ถาวร 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจาลองกรุงเทพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต (ท้องฟ้าจาลองรังสิต) และศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีผู้รับบริการ
จานวน 473,801 คน

3.4 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตร
ธรรมชาติ
การพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ เป็นความร่วมมือกันของสานักงาน
กศน. MOA International Association มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ MOA และ
มูล นิ ธิเอ็มโอเอไทย ทางวิช าการด้า นเกษตรธรรมชาติ เพื่อร่ว มมื อ กั นทางวิช าการด้ านเกษตรธรรมชาติ
สานักงาน กศน. ได้ดาเนิน โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตร
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ธรรมชาติ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติและมีความเชื่อมั่นในแนวทางเกษตรธรรมชาติ
ให้ความสาคัญและตระหนักในเรื่องโภชนศึกษา สุขภาพองค์รวม สามารถนาองค์ความรู้ไปถ่ ายทอดให้ แก่
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งาน กศน. ร่ ว มมื อ กั บ MOA International Association มู ล นิ ธิ เ กษตร
ธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ MOA และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ทางวิชาการด้านเกษตรธรรมชาติ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมแกนนาเกษตรธรรมชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านเกษตรธรรมชาติ
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านเกษตรธรรมชาติและวิถีสุขภาพ
แบบองค์รวม ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ จานวนทั้งสิ้น 340 คน
1. จั ดอบรมพัฒ นาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักสูตรวิทยากรเกษตรธรรมชาติ (ระยะที่ 2) จานวน 59 คน
2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพแบบองค์รวม หลักสูตรวุฒิวิทยากรและวุฒิ
นักส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว โภชนศึกษาและศิลปะเพื่อสุขภาพ จานวน 60 คน
3. ประเมินคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ
จานวน 72 คน
4. จัดอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนาขยายผลเกษตรธรรมชาติ สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน หลักสูตร 5 วัน จานวน 65 คน
5. จั ด อบรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รเกษตรธรรมชาติ
ระดับสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น จานวน 20 คน
6. จัดสัมมนาวิชาการขยายผลเกษตรธรรมชาติและสุขภาพแบบองค์รวมสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน จานวน 64 คน
การพัฒนาบุคลากร ณ ประเทศญี่ปุ่น จานวนทั้งสิ้น 19 คน
1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จานวน 4 คน เยี่ยมเยือนและประสานงานด้านนโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เมื่อวันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2562
2. จั ดอบรมเกษตรธรรมชาติ ให้ กั บ กลุ่ มผู้ บริ หาร จานวน 9 คน เมื่อวันที่ 13 - 21
กรกฎาคม 2562
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย เกษตรธรรมชาติ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ จ านวน 6 คน
เมื่อวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2562
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3.5 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่
นอกระบบการศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สานักงาน กศน. ได้ตระหนักและ
เห็ น คุ ณ ค่ า ในการจั ด การศึ ก ษานอกระบบ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ กั บ ประชาชนที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน
การประกอบอาชี พ และทั ก ษะด้ า นอื่ น ๆ จากการประกอบอาชี พ และการด ารงชี วิ ต ให้ ไ ด้ รั บ โอกาสใน
การยกระดับ การศึกษา โดยการเทีย บระดับการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อยกระดับความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ สาเร็จการศึกษานอกระบบในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ที่ ทาหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดาเนิ น การเทีย บระดับ การศึกษามิติความรู้ความคิดให้ กับ ประชาชนผู้ รับบริการเทียบระดับการศึกษา
มิติความรู้ความคิด ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน กศน. โดยมีผู้สอบผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 4,417 คน และครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 4,203 คน รวมทั้งสิ้น
8,620 คน

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

68

สรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
สถาบัน กศน. ภาค
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
รวมทั้งประเทศ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
รวมทั้งประเทศ

จานวนนักศึกษา
3 ระดับ

ยอด
สั่งพิมพ์

จานวน
ผู้เข้าสอบ

ร้อยละ

สอบผ่าน

ร้อยละของ
ผู้สอบผ่าน

1,125
1,008
509
379
780
616
4,417

7,014
6,156
3,660
2,286
4,656
3,702
27,474

5,579
4,741
3,125
2,037
3,946
3,320
22,748

79.54
77.01
85.38
89.61
84.75
89.68
82.80

4,519
4,334
2,724
1,857
3,456
3,064
19,954

81.00
91.42
87.17
91.16
87.58
92.29
87.72

965
849
558
371
853
607
4,203

965
849
3,354
2,226
5,160
3,642
16,196

838
731
2,809
1,917
4,405
3,209
13,909

86.84
86.10
83.75
86.12
85.37
88.11
85.88

826
698
2,570
1,771
4,251
3,042
13,158

98.57
95.49
91.49
92.38
96.50
94.80
94.60
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 โครงการจั ดการศึกษาสาหรั บเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร เพื่อสนองงาน
ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน จึงมีพระราชดาริ ให้จัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายได้ มี โ อกาสทางการศึ ก ษา ปั จ จุ บั น เป็ น แผนระยะที่ 5
พ.ศ. 2560 – 2569 ดาเนินการในพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์การเรียนในสั งกัดสานั กงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (ศูนย์การเรียน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน) และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
สานักงาน กศน. ได้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนอง
พระราชดาริในการพัฒนาผู้ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดาร สาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตาม
พระราชดาริ ส มเด็จ พระกนิ ษฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แ ก่
การส่งเสริมจัดการศึ กษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่สูง จัดการประชุมวิชาการเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานและพัฒนาครูที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นการดาเนินงานเพื่อสนองงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของราษฎรในชุมชนพื้นที่สูง
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้จัดงานสัมมนาวิช าการเพื่อพั ฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรี ยน
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่
12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และครูที่ปฏิบัติงาน
ในพื้ น ที่ สู ง จ านวน 1,700 คน ได้ รั บ การเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพและสามารถใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ น
การประชุม/อบรม/สัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิ บัติงานในพื้นที่ รวมถึง
เด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารในพื้ น ที่ ท รงงานของสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 5 จังหวัด 13 อาเภอ ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยภูเขาและชาวไทย
มอแกนที่อาศัยในพื้นที่ทรงงาน ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่ อเนื่องและทัดเทียมกับเด็กและเยาวชนทั่วไป
ได้อย่างมีคุณภาพ
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4.2 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
สานักงาน กศน. ได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกาหนดแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นกลไก
ในการขับ เคลื่ อนกระบวนการพัฒ นาไปสู่ประชาชนที่มีความยากจนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ ขาดโอกาส ดังนั้น
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ กลุ่ ม เป้า หมายดั ง กล่ า ว จึ ง เห็ น ความส าคัญ ในการสนับสนุน
ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ที่ ข าดปั จ จั ย สนั บ สนุ น และประสบสภาวะยากล าบากในเขตพื้ น ที่สู ง
ภาคเหนือ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวอย่างมี ความสุขตามวิถีชีวิต มีความเป็นอยู่อย่าง “พออยู่ พอกิน ” โดยใช้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาไปสู่การอยู่ดี กินดี ในอนาคต ตลอดจนรู้จักรักษา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างรู้คุณค่า
ผลการดาเนินงาน
เด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย ลาปาง น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ลาพูน และพะเยา จานวน 6,385 คน ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ
5,000 บาทต่อปี ส่งผลให้เด็กในเขตพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4.3 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่
ในถิ่นทุรกันดาร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดาริให้สานักงาน กศน. จัดการศึกษาใน 5 จังหวัดพื้นที่ทรงงาน ซึง่ ยังมีเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน
ถิ่น ทุร กัน ดารที่จ าเป็ น ต้องได้รั บ การศึกษา และรับการสนับสนุน เสื้ อผ้าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
สานักงาน กศน. ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงน้อมนาพระราชดาริมาดาเนินโครงการสนับสนุนเสื้อผ้า
และอุปกรณ์การเรียน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์
การเรียนสาหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ผลการดาเนินงาน
เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นระบบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ (การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน) ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบ อายุไม่เกิน 15 ปี และ/หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา สาหรับ
เด็กวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา ได้รับการสนับสนุนชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน จานวนทั้งสิ้น 11,967 คน
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4.4 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
การพัฒนาประชาชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมายให้รู้หนังสือ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
ในชีวิตประจาวัน ได้ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน สามารถหารายได้จากอาชีพ
ทดแทนที่มั่นคงเหมาะสมต่อสภาพสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ สามารถลด
ละ และเลิกการปลูกฝิ่นในพื้นที่ สานักงาน กศน. ได้จัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เหมาะสมกับบริบทของชุมชน นาไปสู่การพึ่งพาตนเอง และเป็นรากฐาน
ที่มั่นคงด้านการป้องกันยาเสพติดของประเทศ
ผลการดาเนินงาน
ส านั กงาน กศน. จัดกิจกรรมการพัฒ นาทักษะชีวิต และการส่งเสริมการรู้หนังสือ
ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อลดจานวนการปลูกฝิ่นลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดารงชีวิตอยู่
ได้ตามอัตภาพ พึ่งพาตนเองได้ตามบริบทของชุมชน จานวนทั้งสิ้น 14,592 คน ดังนี้
1. การส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับประชาชน จานวน 1,756 คน ทาให้ สามารถพูด
อ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยในชีวิตประจาวันได้
2. การศึกษาเพื่อ พัฒ นาทั กษะชีวิต ให้ กับประชาชน จานวน 12,836 คน ทาให้
สามารถพึ่งพาตนเองสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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4.5 โครงการส่งเสริ ม การเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษและภาษาของกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน
การผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ ทันสมัยและมีคุณภาพ เพื่อมุ่ง
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย น นอกระบบโรงเรี ย น และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส านั ก งาน กศน.
ได้ดาเนินการผลิตและพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการวิทยุ
เพื่อการศึกษา และสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและ
การพั ฒ นาอาชี พ การเรี ย นรู้ ด้ า นภาษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาและความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
ผลการดาเนินงาน
1. ผลิ ตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส่ง เสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน จานวน 156 รายการ เช่น
1.1 รายการ English sit down
จานวน 52 รายการ
1.2 รายการ Myanmar น่ารู้จัก
จานวน 26 รายการ
1.3 รายการ จุมเรียบซัว ขแมร์ ปี 2 จานวน 26 รายการ
1.4 รายการ เวียดนามถามศัพท์ ปี 2 จานวน 52 รายการ
2. ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน จานวน 1,000 รายการ แบ่งเป็น 2 ประเภทรายการ ทั้งประเภทรายการสอนภาษา และประเภท
รายการส่งเสริมความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชนในชาติอาเซียน
3. ผลิตสื่อการศึกษาอาเซียนสาหรับคนพิการ ดังนี้
3.1 หนังสือเสียงเกี่ยวกับอาเซียน
จานวน 100 รายการ
3.2 หนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับอาเซียน จานวน 1,100 หน้าเบรลล์
ทาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย
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4.6 โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้)
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่
ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้เรียนกับครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโดยตรง เป็นครูที่มี
ความรู้ความสามารถ มี ประสบการณ์ในวิชาที่สอน สามารถออกแบบการสอนที่น่าสนใจ สานักงาน กศน.
ได้ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบผ่ า นที วี ส าธารณะ (ติ ว เข้ ม เต็ ม ความรู้ ) โดย การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
เพื่อการศึกษาโดยออกอากาศทางสถานี ETV และสถานีโทรทัศน์อื่น ๆ การจัดกิจกรรมติวเข้มเต็มความรู้สัญจร
ตามสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับทั้งความรู้และ
ความเพลิดเพลิน สามารถเชื่อมโยงความรู้ให้สัมพันธ์กับการดารงชีวิตตลอดช่วงวัยได้
ผลการดาเนินงาน
1. รายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา ออกอากาศทางสถานี ETV และสถานี โทรทั ศน์
อื่น ๆ จานวน 631 รายการ เช่น รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ รายการสารคดีส่งเสริมการศึกษา รายการตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. รายการเพื่อพัฒนาประชาชนตลอดช่วงวัย เป็นต้น
2. กิจกรรมติว เข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ จานวน 10 ครั้ง
เพื่อประชาสัมพันธ์รายการและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 9,400 คน
3. กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายการของ ETV
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์เอกสารประกอบรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จานวน 9,300 เล่ม และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการในรู ป แบบสกู๊ ป ข่ า ว สปอตประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทาง Social Network เช่ น
Youtube, Facebook, Line เป็นต้น
ทั้งนี้ มีผู้รับบริการ จานวนทั้งสิ้น 2,382,586 คน
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4.7 กิจกรรมการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
การจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
การศึกษาตลอดชีวิตอย่ างแท้จ ริงในทุกพื้น ที่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึ งและ
มี คุ ณ ภาพ โดยการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรม และการให้บริการการเรียนรู้
ใน กศน.ตาบล/แขวง
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. สนับสนุนงบประมาณให้ กศน.ตาบล จานวน 1,787 แห่ง (กศน. ตาบล
ที่ได้รับค่าก่อสร้าง จานวน 754 แห่ง และ กศน.ตาบล ที่ได้รับคอมพิวเตอร์ จานวน 1,033 แห่ง) ดังนี้
1. ให้บริการหนังสือพิมพ์กับ กศน.ตาบล/แขวง จานวน 7,424 แห่ง แห่งละ 1 ฉบับ
2. ให้บริการหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจัดกิจกรรม กับ กศน.ตาบล/แขวง จานวน 754 แห่ง
สาหรับ กศน.ตาบล/แขวงที่ได้รับค่าก่อสร้าง
3. ให้บริการอินเตอร์เน็ต และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ศูนย์สร้างโอกาส
การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน กศน.ตาบล/แขวง จานวน 347 แห่ง
4. จัดสรรค่าสาธารณูปโภค จานวน 754 แห่ง
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4.8 โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ได้ยึดหลักการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนา
แหล่ ง การเรี ย นรู้ ให้ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และส่ ว นที่ น าเทคโนโลยี ม าใช้
เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการแสวงหาความรู้ ที่ จ ะเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ต ลอดชีวิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจและความจ าเป็ นใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรม โดยสานักงาน กศน. ได้เห็น
ความส าคัญในการให้ บริ การสัญญาณเครื อข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และจัดบริการ
แหล่งการเรียนรู้ที่ทั่วถึงและมีความหลากหลาย
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม ค่าบริการส่งสัญญาณดาวเทียม ค่าบีบอัด
ส่งสัญญาณ ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ดังนี้
1. มีการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ระบบความคมชัดสู ง (HD)
ผ่านโครงข่าย Fiber Optic ไปยังสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดย
การบีบอัดสัญญาณ รวมสัญญาณ และส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ไปยังเครื่องรับดาวเทียม ช่องรายการ ETV
2. หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จานวน 1,494
แห่ง และมีนักศึกษา ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จานวน
27,558,463 คน
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4.9 โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น การจัดการศึกษา
นอกระบบสาหรับประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษาในภาคบังคับ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่ าเทียมกัน
สานักงาน กศน. ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับสถานศึกษา (กศน.อาเภอ/เขต) เป็นค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ในระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พ พุ ทธศั กราช 2556 ให้ แก่ นั กศึ กษา
ที่ลงทะเบียนเรียน จานวนทั้งสิ้น 985,011 คน แบ่งเป็นระดับการศึกษา ดังนี้
- ระดับปฐมวัย
จานวน
29 คน
- ระดับประถมศึกษา
จานวน
72,392 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 381,360 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 522,325 คน
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน
8,905 คน
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4.10 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาอาชีพในพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนที่มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การเรียนรู้ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สานักงาน กศน. ได้เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
โดยให้มีการจัดฝึกอาชีพในรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียน ภายใต้หลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ
ด้ า นเกษตรกรรม กลุ่ ม อาชี พ ด้ า นอุ ต สาหกรรมหรือ หั ต ถกรรม กลุ่ ม อาชี พ ด้ า นพาณิ ช ยกรรมและบริการ
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กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง หรืออาชีพขั้นพื้นฐาน เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า
ช่างก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบอาชีพ และนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด
อาชีพเดิม สร้างรายได้เสริม และการสร้างอาชีพใหม่
ผลการดาเนินงาน
ประชาชนกลุ่ มเป้าหมายได้รับการพัฒ นาและฝึ กอบรมหลั กสู ตรอาชีพ ภายใต้
กิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่ องทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ จานวนทั้งสิ้น 942,178 คน โดยผู้เข้ารับการฝึก อาชี พ
ดังกล่าว
1. สามารถนาความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัว จานวน 160,180 คน
2. สร้างรายได้เสริม จานวน 147,345 คน
3. นาความรู้ไปใช้เพื่อต่อยอดอาชีพเดิม จานวน 87,386 คน
4. นาไปประกอบอาชีพใหม่ได้ จานวน 48,321 คน
5. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ จานวน 498,946 คน

4.11 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจาเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
ที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ก ารสื่ อ สารผ่ า นช่อ งทางต่ า ง ๆ สามารถท าได้
อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง สานักงาน กศน. ได้เห็นความสาคัญถึงการพัฒนาศักยภาพ
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ในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้านอาชีพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพได้
ผลการดาเนินงาน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม จานวน 39,658 คน มีความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ โดยการอบรมใช้
หลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น จานวน 1,301 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่ได้จัดอบรมมากที่สุด ได้แก่
หลั กสู ตรอาชีพค้าขาย จ านวน 472 หลั กสู ตร รองลงมาเป็น หลั กสู ตรอาชีพการท่องเที่ยว จานวน 382
หลักสูตร ฯลฯ รวมทั้งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดการอบรม จานวน 1,270 แห่ง
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4.12 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ในระยะแรก เมื่ อ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ส านั ก งาน กศน. ได้ ร่ ว มกั บ
ศูน ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ส านักติดตามและประเมิ นผล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยให้สานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และติดตามในพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่อร่ ว มกันนากลุ่ มเป้าหมายเข้าสู่ ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึ ก ษา โดยใช้ ห ลั ก ความร่ ว มมื อ คื อ การท างานในลั ก ษณะการบู ร ณาการ สร้ า งการรั บรู้
สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากผลการสารวจ ติดตามกลุ่มเป้าหมาย มีกลุ่มประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ต้องนาเข้าสู่ระบบการศึกษา จานวน 510,768 คน ประกอบด้วย
(1) กลุ่มเด็กพิการ
จานวน 25,098 คน
(2) กลุ่มเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษา
จานวน 113,549 คน
(3) กลุ่มเด็กออกกลางคัน
จานวน 86,909 คน
(4) กลุ่มเด็กที่จบ ม.3 แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียนต่อ จานวน 198,137 คน
(5) กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดาเนินการค้นหาและติดตามเพิ่มเติม จานวน 87,075 คน
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้ส่งมอบข้อมูลและภารกิจให้กับสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยประสานในระดับพื้นที่ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
ทั้งประเทศในระยะที่ 2 ซึ่งนับเป็นกลไกสาคัญในการแก้ไขปัญหา และมีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้าที่
ประสานความร่ วมมือในการน ากลุ่ มเป้ าหมายกลั บเข้าสู่ ระบบการศึกษา และใช้ ข้อมูล ที่ได้จากการส ารวจ
ติ ด ตามของส านั ก งาน กศน. เป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายในการด าเนิน งานร่ว มกั บ เครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ เพื่ อ ติ ด ตาม
กลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามได้ จานวน 313,625 คน โดยนากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา
จานวน 149,728 คน และยังเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดาเนินการติดตามเพื่ อนาเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม จานวน 197,143 คน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาหรือได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
4.13 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2561 โดยส านั ก งาน กศน. ได้ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง/กรุงเทพมหานคร รวมทั้งพัฒนาชุมชนต้นแบบในทุกระดับ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
1. รายงานผลการด าเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของปี 2561
2. จัดประชุมแสดงผลการดาเนินงานชุมชนต้ นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ของปี 2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมีกิจกรรมภายในงานเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ดังนี้
2.1 การเสวนาแลกเปลี ่ย นการดาเนิน งานชุม ชนต้น แบบ โดยผู ้รับ ผิด ชอบ
ชุมชนต้นแบบระดับตาบล ผู้แทนจากภาคทั้ง 6 ภาค ๆ ละ 1 คน รวม 6 คน
2.2 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานชุมชนต้นแบบ เป็น 6 ภาค
3. ขยายผลชุ ม ชนต้ น แบบตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ในระดั บ ต าบล ๆ ละ
1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 7,424 ชุมชน
4. จัดทาเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับชุมชนต้นแบบระดับอาเภอ 928 ชุมชน และระดับ
ตาบล 7,424 ชุมชน
5. จัดทาแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ
(จังหวัด อาเภอ ตาบล) เพื่อพัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน
6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส านั ก งาน กศน. ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และของโลกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ แนวโน้มผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในการป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
1. บุ คลากร ครู นั กศึกษา และประชาชน ได้ เข้าร่ว มกิจกรรมการบริห ารจัด การขยะ
จานวน 90,093 คน
2. หน่วยงานและสถานศึกษา จานวน 961 แห่ง ได้ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และจัดกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการลดการใช้
ถุงพลาสติก โฟม แก้วพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการคัดแยกขยะในสถานศึกษา Big Cleaning Day
ในทุกวันศุกร์
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเขียนหนังสือราชการ
และงานธุรการ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทาให้บุคลากรในองค์กรมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งเน้น
การสร้าง พัฒนา ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร สานักงาน กศน.
ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าว โดยให้จัดฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรของกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะในการเขียนหนังสือราชการและงานธุรการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการปฏิบัติงาน และร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของสานักงาน กศน. ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการเขียนหนังสือ
ราชการและงานธุรการ เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไม้แก้วดาเนินรีสอร์ท อาเภอดาเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี จานวน 50 คน และบุคลากรดังกล่าวสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2 โครงการอบรมการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online และเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กาหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนาเงิน
ส่ ง คลั ง ของส่ ว นราชการผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KTB Corporate Online) ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการ
ปฏิบั ติ งานเป็ น ไปในแนวทางเดีย วกัน และเป็นการเพิ่มช่องทางอานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนและ
ภาคเอกชนในการรับเงินจากส่วนราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของส่วนราชการ
ในการใช้เงินสดและเช็ค สานักงาน กศน. เห็นความสาคัญในการจัดอบรมการปฏิบัติงานให้ กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีสาหรับ
ส่วนราชการที่กรมบัญชีกาหนด
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการอบรม
เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร จานวน 250 คน ทาให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online และจัดทารายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
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6.3 โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
การดาเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
และบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ทุจริต และดาเนินการ
ป้ องกัน ได้อย่ างถูกต้อง ส านั กงาน กศน. ได้ดาเนิน โครงการพัฒ นานักกฎหมาย พัฒ นาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน และจัดทา ปรับปรุงคาสั่งมอบอานาจ
ระเบียบพัสดุ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งาน กศน. ได้ จั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและการขั บ เคลื่ อ น
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด ผู้อานวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ และผู้ผ่านการสรรหาเป็นรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ทรอปิคาน่า พัทยา จังหวัดชลบุรี จานวน
117 คน ทาให้บุคลากรดังกล่าวได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนการทุจริต
6.4 โครงการขับเคลื่อนกฎหมายและการปรับปรุงโครงสร้าง สานักงาน กศน.
การขับเคลื่อนการดาเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต สานักงาน กศน. ได้จัดทาข้อเสนอ
ในการปฏิรูปการศึกษาตามข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และเป็นข้อมูล
ในการจั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และ
ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างสานักงาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนกฎหมายและปฏิรูป
โครงสร้างของส านั กงานบรรลุผ ลสาเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ สานักงาน กศน. จึงได้ดาเนิน
“โครงการขับเคลื่อนกฎหมายและการปรับปรุงโครงสร้างสานักงาน กศน.” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
ทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ รั บ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน และ
ทิศทางการพัฒ นาประเทศ ปรั บ สั ดส่ ว นการจัด ส่ งเสริม และสนับสนุนให้ ภ าคส่ ว นต่าง ๆ ของสั งคมเป็ น
ภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขับเคลื่อนกฎหมายและการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน
ให้รองรับการเข้าถึงบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้จัดทาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ....
ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้เห็นชอบในหลักการ และมีมติให้
คณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจ ารณาร่ า งพระราชบั ญญั ติฯ ดังกล่ าว หลั งจากคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ได้พิจ ารณาปรั บ ร่ างพระราชบั ญญั ติส่ ง เสริ มการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต พ.ศ. .... เป็นพระราชบัญญัติส่ ง เสริ ม
การเรี ย นรู้ พ.ศ.....และได้ แ จ้ ง ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
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การเรียนรู้ พ.ศ.....อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอความชั ดเจนของร่างพระราชกฤษฎีกา
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... ก่อน จึงจะดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันต่อไป
6.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและราชการใสสะอาด
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) และตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติราชการ
จะต้องมีจิตสานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานคุณธรรม จริ ย ธรรม สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ
อย่ า งจริ ง จั ง โดยยึ ด หลั ก ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนา
ประเทศเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ส านักงาน กศน.
ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการส่งเสริมบุคลากร ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ให้มีจิตสานึก
และค่านิยมในคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาและมั่นคง ยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งาน กศน. ได้ จั ด อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและราชการ
ใสสะอาด เมื่อวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
ให้กับบุคลากร จานวน 454 คน โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง จานวน 246
คน และข้าราชการบรรจุใหม่ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 จานวน 208 คน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความตระหนั กและมีจิ ตส านึ กและประพฤติปฏิบัติตนตามหลั กธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม และโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถควบคุม กากับดูแล
การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้ าที่ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล
ตลอดจนสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการที่ดี
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามภารกิจต่อเนื่อง
สานักงาน กศน. ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้นการดาเนินงาน ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริ การทางวิชาการ และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา ด้ า นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ หรื อ โครงการอั น เกี่ ย วเนื่ อ งจากราชวงศ์
ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่บริเวณชายแดน ด้านบุคลากร
ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ การส่งเสริมการรู้หนังสือ การส่งเสริมให้
ประชาชนอ่านออกเขียนได้ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ กศน. ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช
2557
1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับบุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
1.3 การจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
1.4 โครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้
1.5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาหรับคนไทยในต่างประเทศ
2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
2.2 โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
2.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.4 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
2.5 โครงการเมืองนักอ่าน
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.2 การผลิต พัฒนา เผยแพร่และให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 โครงการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” กับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
4.2 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด” ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.3 โครงการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณ
ช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย
4.4 โครงการการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาริและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณ
ชายแดน
5.1 โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 การจั ดอบรม “หลั กสู ตรการพัฒ นาชุมชนแห่ งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชี พ
เพื่อทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”
6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานผลการนิเทศเชิงคุณภาพ
6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
โดยมีผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 โครงการพั ฒ นาการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รการรู้ ห นั ง สื อ ไทย
พุทธศักราช 2557
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร แนวทาง แผนการจั ด การเรี ย นรู้ และสื่ อ ประกอบการจั ด
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือ
และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการพัฒนาตนเองให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น มีความรู้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนและสังคม สานักงาน กศน. เห็นความสาคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครู
สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ผลการดาเนินงาน
1. จั ด ท าคู่ มื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพครู กศน. ในการจั ด กระบวนการเรีย นรู้ ตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
2. จัดทารายการอบรมครูตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศ้กราช 2557 โดยมี
การถ่ายทาการสาธิตแผนการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย
ดังนี้
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2.1 ครั้งที่ 1 สาธิตการจัดการเรียนรู้ สภาพที่ 5 เรื่อง พระธาตุประจาวันเกิด ในบริบท
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ สานักงาน กศน.
จังหวัดนครพนม
2.2 ครั้งที่ 2 สาธิตการจัดการเรียนรู้ สภาพที่ 2 เรื่อง ร่างกายของเรา ในบริบท
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการจัดอบรมโดยผ่านรายการ ETV ให้กับครู กศน. ที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557เมื่อวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ สานักงาน กศน. จังหวัด
ยะลา
3. เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย
4. ติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
5. ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครู กศน. สามารถดาเนินงานตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 และ ครู กศน. สามารถนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้สอดคล้องตามบริบทและพื้นที่
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1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับ
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
การให้ ความส าคั ญกั บ การจั ด การศึ ก ษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ยึดหลั ก ความเสมอภาคในการเข้า ถึ ง และการจั ด
การศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม สานักงาน กศน. ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ
ไทย และพลเมืองอาเซีย น เพื่อเสริ มสร้ างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้ แก่เด็กและเยาวชนตกหล่นของ
ประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลการดาเนินงาน
1. ต้นฉบับแบบทดสอบทักษะภาษาไทยที่เป็นมาตรฐาน สาหรับบุคคลไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ระดับประถมศึกษา เพื่อใช้วัดความรู้และ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จานวน 2 ชุด
2. ต้นฉบับแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
3. ข้อมูลบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี สัญชาติไทยในการลงพื้นที่
ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประมวลสภาพการจัดการศึกษาเด็กไม่มีสัญชาติไทย
1.3 การจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
องค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ หรื อ UNESCO
ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (International Literacy
Day) ซึ่งเป็นวันที่มีความสาคัญยิ่งต่อการกระตุ้นเตือนสังคมโลก เพื่อให้รัฐบาลทุกประเทศในประชาคมโลก
ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ วั น ดั ง กล่ า ว และได้ เ ชิ ญ ชวนให้ ป ระเทศสมาชิ ก ทั่ ว โ ลกร่ ว มกั น จั ด พิ ธี เ ฉลิ ม ฉลอง
“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ” โดยพร้อมเพรียงกัน สาหรับรัฐบาลไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน กศน. ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชน ได้จัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสแห่งวันสาคัญนี้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
ผลการดาเนินงาน
ส านั กงาน กศน. ได้จัดงาน“วันที่ระลึกสากลแห่ งการรู้หนังสื อ ” ประจาปี 2562
เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2562 ณ ห้ อ งแกรนด์ ไ ดมอนด์ บอลรู ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี จั ง หวั ด นนทบุ รี
โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้อานวยการยูเนสโก สานักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ และคณะ ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคีเครือข่าย ผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารและบุคลากร
ของสานักงาน กศน. จานวนประมาณ 1,200 คน ภายใต้แนวคิดหลัก “กศน. กับการส่งเสริมการรู้หนังสือ
ของชุ ม ชนและสั ง คมไทย” ซึ่ ง กิ จ กรรมภายในงานมี ก ารอ่ า นสารของผู้ อ านวยการใหญ่ ยู เ นสโก และ
สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ” ประจาปี 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี
2561 ประกาศนี ยบั ตร ข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ น ส านั กงาน กศน. ประจ าปี 2561 และประกาศเกี ยรติ คุ ณ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2561
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1.4 โครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้
ส านั กงาน กศน. ได้นานโยบายและยุทธศาสตร์ การสร้ างเมื องแห่ งการเรี ย นรู้ สู่
การปฏิบัติ โดยภายใต้โครงการดังกล่าวมีการทาวิจัยถอดบทเรียนจากโครงการวิจัยสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ โดยคัดเลือกประเด็นการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ
มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ ดี (Good Practice) ของหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา กศน. เพื่ อ ขยายผลการสร้า งเมื อง
แห่งการเรียนรู้ในพื้นที่นาร่องให้ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และปัจจัยสนับสนุนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องใน 19 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก อุทัยธานี นครพนม อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี
นครราชสี ม า ชลบุ รี นครนายก ลพบุ รี สระบุ รี กาญจนบุ รี เพชรบุ รี สุ ร าษฎร์ ธ านี ภู เ ก็ ต ปั ต ตานี และ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อนาไปสู่การขยายผลต่อยอดการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่อื่นต่อไป
ผลการดาเนินงาน
1. การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จานวน
1 แห่ง คือ กศน. อาเภอเมืองปัตตานี สานักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ในประเด็น การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้
สู่สันติสุข
2. การสร้ างเมืองแห่ งการเรียนรู้ ที่มีผ ลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จานวน
2 แห่ง คือ กศน. อาเภอสันป่าตอง สานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็น การสร้างหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และ กศน. อาเภอบ้านนา สานักงาน กศน. จังหวัดนครนายก ในประเด็น 1) การสร้าง
และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชนผ่านสื่อดิจิทัล 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 3) การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
3. การสร้ า งเมื อ งแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ น่ า พึ ง พอใจ (Satisfactory
Practice) จานวน 2 แห่ง คือ กศน. อาเภอท่ามะกา สานักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็น ชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ สู่ ค วามพอเพี ย ง และ กศน. อ าเภอตระการพื ช ผล จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ในประเด็ น
1) การส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัว และชุมชน
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1.5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาหรับคนไทยในต่างประเทศ
การจัดการศึกษาสาหรับคนไทยในต่างประเทศ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนไทย
ในต่างประเทศได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคนไทยในประเทศ สามารถดารงชีวิตอยู่ต่างประเทศได้อย่างมีความสุข
สานักงาน กศน. มีศูนย์การเรียน กศน. สาหรับคนไทยในต่างประเทศ จานวน 21 ประเทศ 49 ศูนย์การเรียน
ที่จัดให้บริการการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามสภาพภูมิประเทศแต่ละภาคพื้น และสอดคล้องกับสภาพคนไทย เช่น
ติดตามคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เป็นแรงงาน ศึกษาศาสนา เป็นเด็กและ
เยาวชนที่เกิดและเติบโตอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น โดยจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีสติปัญญา มีความรู้ที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและได้รับการส่ งเสริม ใน
การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลการดาเนินงาน
1. ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ รายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 3 ระดับ จานวน 23 รายวิชา และบรรณาธิการหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องสาหรับคนไทยในต่างประเทศ จานวน 26 หลักสูตร
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2. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงาน แม่บ้าน เด็กเยาวชนที่ติดตามครอบครัว ศึกษา ใน 13 ประเทศ 13 ศูนย์การเรียน
กศน. ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ไอซ์แลนด์ เยอรมนี
เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ นอรเวย์ และนิวซีแลนด์ ดังนี้
ระดับ
ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักศึกษา
(คน)
2/61
1/62
53
24
109
84
172
148
334
256

รวม
(คน)
77
193
320
590

จานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตร
(คน)
2/61
1/62
13
19
22
25
27
41
62
85

รวม
(คน)
32
47
68
147

(ข้อมูล : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุม่ เป้าหมายพิเศษ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
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3. จัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่เกิดและโตอยู่ต่างประเทศ
และผู้ใหญ่ที่เป็นแม่บ้าน อาศัยอยู่ในภาคพื้นทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย ดังนี้
ที่

ประเทศ

1

เยอรมนี

2

สหราชอาณาจักร

3 ซาอุดิอาระเบีย
4 สวิตเซอร์แลนด์
5 เนเธอร์แลนด์

6 อเมริกา
7 กรุงเทพมหานคร
7 ประเทศ

ศูนย์การเรียน

จานวน
หลักสูตร

ผู้ลงทะเบียน
(คน)

ผู้จบ
หลักสูตร
(คน)
137
13
11
67

1. โรงเรียน กอ ไก่ เพื่อเด็กไทย
2. วัดพระธรรมกายชวร์ชวัลด์
1. กศน. เมืองบอร์นมัธ
2. กศน. รักษ์ไทย ณ เมืองพูล
1. กศน. ณ เมืองเจดดาห์
1. วัดศรีนครินทรวราราม
1. กศน. มูลนิธิภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเขตอาเมอร์สฟอร์ด
2. กศน. มูลนิธิภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเมืองอูเทร็คต์
1. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
2. วัดป่าธรรมชาติ
1. วัดอรุณราชวราราม
11 ศูนย์การเรียน

5
5
4
7
1
28
4

145
20
12
67
42
227
18

4

39

-

12
17
87

121
118
809

86
61
409

16
18

(ข้อมูล : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 โครงการพั ฒนาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาในสั งกั ด
สานักงาน กศน.
การจัดทามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ สภาพ
บริบท และศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการนามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพตามศักยภาพของ
สถานศึกษา โดยสานักงาน กศน. ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
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สามารถจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ผลการดาเนินงาน
ส านั กงาน กศน. ได้ดาเนินการพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาในสั งกัดส านั กงาน กศน. มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
สาหรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ดังนี้
1. จั ดทา (ร่ าง) มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย และ
แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. จั ดท า (ร่ าง) มาตรฐานการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ยและ
(ร่ า ง) แนวทางการด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
2.2 โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
การจัดการศึกษาที่เน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทยและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการพัฒนาผู้ เรียนให้ส ามารถรู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของโลกแห่ งอนาคต
มีทักษะความสามารถทั้งในด้านความมั่น คง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร
ทุกส่วน และอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักจัดการความรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดหาหนังสือเรียนในการประกอบการเรียนการสอนได้
หลากหลายช่องทาง เป็ น การส่ งเสริ มสนั บ สนุนหลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และงานวิชาการของสานักงาน กศน.
ผลการดาเนินงาน
1. ชุดการเรียนการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
2. หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าเลื อก วิ ชาการป้องกั นการทุจริ ต ทั้ง 3 ระดับการศึกษาให้
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสาหรับเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง
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2.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
ส านั กงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ให้ บริ ก ารการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์จัดการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทย
ให้ เป็ น สั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ ตามปรั ช ญา “คิดเป็น ” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสั งคม โดยให้ ความส าคัญ
กับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน
สามารถจัดการกับองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อีกทั้งดาเนินการส่ งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ การทางาน บุคคล ฯลฯ โดยการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน ปลูกฝังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
ผลการดาเนินงาน
1. แนวทางการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
2. หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. ปรับปรุงระบบการออกรหัสรายวิชาเลือก
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โดยหลักสูตรยุ ทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561 - 2580) จะเป็นหลักสู ตรกลางให้ส ถานศึกษานาไปใช้จัดการเรี ยน
การสอน และมี แนวทางการส่ งเสริ มดูแลสุ ขภาวะและสุ ขอนามัยของประชาชนในชุมชน เป็นแนวทางให้
สถานศึกษานาไปจัดกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ

2.4 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการแก้ไ ข
ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ถือว่าเป็นพื้นฐานของการศึกษา โดยสานักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่มีบ ทบาทในการจั ดการศึกษานอกระบบ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่ มเป้าหมายผู้รับบริการ
มีหลักสูตร วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นหลากหลายตามสภาพ
ความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้จัดทาเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือ
ของนั กศึกษา กศน. เพื่อน าผลจากการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของส านักงาน กศน.
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ผลการดาเนินงาน
มี คู่ มื อ และเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ระดั บ การรู้ ห นั ง สื อ ของนั ก ศึ ก ษา กศน. และ
รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. สาหรับเผยแพร่ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาใช้ใน
การประเมินนักศึกษา
2.5 โครงการเมืองนักอ่าน
การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน เพื่ อ ให้
ประชาชนเกิดนิสัยรักการอ่าน สานักงาน กศน. ได้จัดโครงการเมืองนักอ่าน โดยการระดมสรรพกาลังจาก
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการอ่าน การวางแผนงาน พัฒนารูปแบบการให้บริการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านไปสู่
สั ง คมดิ จิ ทั ล พั ฒ นาการด าเนิ น งานบ้ า นหนั ง สื อ ชุ ม ชนให้ ส ามารถบริ ก ารส่ ง เสริ ม การอ่ า นต ามวิ ถี ชี วิ ต
และสร้ างเสริ มศักยภาพสถาบั น ครอบครั ว ให้ มีนิสั ยรั กการอ่าน มีการกระตุ้น รณรงค์ ส่ งเสริ มและสร้ า ง
ความตระหนั กให้ ประชาชนเห็ นคุ ณค่ าของการอ่ าน สร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ อบอวลไปด้ ว ย
การอ่าน เพื่อให้ประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายทุกช่วยวัยได้ฝึ กการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ สามารถนาความรู้ ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
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ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้ชี้แจงการดาเนินงานโครงการ และกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงาน
10 ด้าน ของความเป็ นเมืองนั กอ่าน มีการถอดองค์ความรู้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่ส่งเสริม สนับสนุน
การอ่านตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยได้ดาเนินกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
1. สานักงาน กศน. ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562 ดังนี้
1.1 จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับมอบโล่การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ เป็นประธานมอบถ้วยพระราชทาน และโล่รางวัล
สาหรับนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่ชนะเลิศการประกวด จานวน 5 นวัตกรรม ดังนี้
(1) รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “เล่นตามพ่อ ”
ของ กศน.อาเภอแม่สรวย สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
(2) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 โล่ ร างวั ล จากรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (พลเอก สุ ร เชษฐ์ ชั ย วงศ์ ) ได้ แ ก่ นวั ต กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น “หนั ง สื อ ล่ อ งหน”
ของ กศน.อาเภอยางสีสุราช สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
(3) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 โล่ ร างวั ล จากรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “ปันกันอ่านผ่านรถบริการ
อาหารสมอง” ของ กศน.อาเภอศรีประจันต์ สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
(4) รางวั ลชมเชยอั นดั บที่ 1 โล่ รางวั ลจากรั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านฟรี e-book เคลื่อนที่”
ของ กศน.อาเภอบางแก้ว สานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
(5) รางวัล ชมเชยอันดับที่ 2 โล่ รางวัลจากรัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (พลเอก สุ ร เชษฐ์ ชัย วงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่ งเสริม การอ่ าน “อ่านที่ไหน...สบายใจที่ นั่ น ”
ของ กศน.อาเภอคลองหาด สานักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จานวน 19 โล่รางวัล และ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานในเชิงสาธิตโดยทุกหน่วยงานที่ได้รางวัล รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วย
1.2 สานักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน” ของปวงชนชาวไทย จัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้ ค นไทยมี นิ สั ย รั ก การอ่ า นเพื่ อ เปิ ด ประตู สู่ ก ารเรี ย นรู้ ต ามพระปณิ ธ านของพระองค์
และมีการประกวดแข่ ง ขัน นวัต กรรมส่ งเสริ ม การอ่ าน โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ (1) เป็นผลงาน
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ตามแนวพระราชดาริ (2) เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม (3) เป็นผลงานที่บังเกิดผลในการสร้าง
จิตสานึก สร้างขวัญกาลังใจ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยจัดประกวด
แข่งขันในระดับจังหวัดระดับกลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม และกรุงเทพมหานคร ทาให้เกิดนวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย จานวน 19 ผลงาน
(1) จั ดแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่ อส่ งเสริมการอ่ านและ
การเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน”
(2) จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 17 - 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
(3) เอกสารรายงานผลการดาเนินงานโครงการเมืองนักอ่านต้นแบบ 15 แห่ง
ประจาปี 2562
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3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญ มากในการพัฒนาการศึกษา
ทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างหลากหลายช่องทาง สามารถตอบสนองความสนใจของ
กลุ่ มเป้ าหมายได้อย่ างรวดเร็ ว สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ส านักงาน กศน. ได้ เห็ นความส าคัญในการผลิ ตสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้สามารถส่งเสริม
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ของกลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เท่ า เที ย มกั น ทุ ก พื้ น ที่
มุ่งดาเนินการขยายช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสและการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่สามารถตอบสนองบริ บทการศึกษาในยุ ค Thailand 4.0 รวมทั้งการผลิ ตสื่ อและกิจกรรมประชาสั ม พันธ์
ให้กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
1. บริหารจัดการเว็บไซต์เพื่อให้บริการสื่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
ดังนี้
- ให้บริการรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
www.moeradiothai.net
- ให้บริการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv
- ให้ บริ การสื่ อการศึ กษาผ่ านศู นย์ กระจายสื่ อการศึ กษาของส านั กงาน กศน.
ผ่านทางเว็บไซต์ www.onie-mediacenter.com
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ www.ceted.org
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy และสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามนโยบาย (ONIE Online Commerce Center : OOCC) จานวน 3 กิจกรรม
- ผลิตรายการวิทยุส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ จานวน 315 รายการ
- ผลิตรายการโทรทัศน์แนะนาประชาสัมพันธ์ศูนย์ OOCC จานวน 26 รายการ
- จัดอบรมความรู้เรื่อง “ลิขสิทธิ์” ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สื่อผ่านเครือข่าย
สากล จานวน 2 ครั้ง
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- จัดพิมพ์ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของสถานี ETV และ
จัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จานวน 160,000 แผ่น
- ผลิตสปอตแนะนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จานวน 9 สปอต เช่น สปอต
แนะนาประชาสัมพันธ์โครงการ ONIE Online Commerce Center (OOCC) เพื่อส่งเสริมอาชีพ สปอตแนะนา
การพัฒนาปรับเปลี่ยนการออกอากาศของสถานี ETV จากระบบความคมชัดทั่วไป SD เป็นระบบความคมชัดสูง
HD สปอตแนะนารายการของสถานี ETV เป็นต้น
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- จั ด ท าแผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการ และแจ้ ง การพั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย น
การออกอากาศของสถานี ETV จากระบบความคมชัดทั่วไป SD เป็นระบบความคมชัดสูง HD จานวน 1,500 แผ่น
- จัดทาจิงเกิ้ลสถานี ETV
จานวน 1 จิงเกิ้ล
- จัดพิมพ์ตารางออกอากาศสถานีวิทยุศึกษา จานวน 5,000 แผ่น
- จัดกิจกรรมพบผู้ฟังวิทยุศึกษา
จานวน 1 ครั้ง
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุศึกษา (Roll Up) จานวน 1 ชุด
- จัดพิมพ์เอกสารวิชาการเชิงประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
จานวน 1,500 เล่ม
- รวบรวมผลการดาเนินงานและการใช้ความรู้ด้าน Digital ใน กศน.ตาบล เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้าน Digital ใน กศน.ตาบล

3.2 การผลิต พัฒนา เผยแพร่และให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สานักงาน กศน. ให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยการเร่งพัฒนาและ
ขยายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มุ่งผลิตและพัฒนารายการวิทยุและ
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย เพื่อกระจายโอกาสทางการศึ กษาส าหรับกลุ่ ม เป้าหมายต่าง ๆ ให้ มีทางเลื อกในการเรี ย นรู้
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
พัฒ นาช่องทางการเผยแพร่ การจั ดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยผ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
ให้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยายเครือข่ายการให้บริการให้สามารถ
รั บ บริ การได้ อย่ างสะดวกทุ ก ที่ ทุกเวลา ครอบคลุ ม พื้น ที่ ทั่ว ประเทศ พร้อ มรองรั บ การพัฒ นาสถานี แ บบ
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สาธารณะ (Free ETV) รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทาง
ทั้ ง ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ , Tablet, DVD, CD, VCD ฯลฯ เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเลื อกใช้บริ การเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้อ งการ
รวมทั้งส ารวจ วิจั ย และติดตามประเมิน ผลอย่างต่อเนื่องและนาผลมาใช้ในการพัฒ นางานการศึ กษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตและพัฒ นาสื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีการผลิตรายการต่าง ๆ ได้แก่
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จานวน 140 รายการ รายการสายใย กศน. จานวน 28 รายการ รายการข่าว
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา จานวน 312 รายการ รายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 5,112 รายการ ฯลฯ
2. การเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการ ควบคุมการออกอากาศ
ทางสถานี วิทยุ ศึ ก ษา และทางสถานี ETV จานวน 6,570 ชั่ว โมง และเผยแพร่ เ ทคโนโลยีเ พื่ อ การศึ ก ษา
ผ่านเครือข่ายสากล www.etvthai.tv, www.ceted.org, www.cet-media.com, www.moeradiothai.net,
www.braille-cet.in.th และ www.onie-mediacenter.com ฯลฯ
3. การส ารวจ ติ ด ตามผลการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จาก กศน.อาเภอ/กศน.ตาบล ซึ่งได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายใน 5 ภาค จานวน 21 จังหวัด 53 อาเภอ
จานวน 214 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 214 คน ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนในการผลิต
พัฒนาและเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. การพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) หลักสูตร “Youtube เพื่อการพัฒนาคุณภาพสื่อการศึกษาและสื่อการศึกษา
กับปัญหาลิขสิทธิ์” วันที่ 18 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 77 คน
2) หลักสูตร “ลิขสิทธิ์ : การผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการเผยแพร่ ผ่านเครือข่ายสากล”
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 49 คน
3) โครงการพัฒนาบุคลากร ศท. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หลักสูตร “บุคลากรยุคใหม่รวมพลัง ทาดี รักษ์โลก” เมื่อวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 99 คน
4) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่น จานวน 16 หลักสูตร
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 66 คน และศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน จานวน 30 คน
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4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 โครงการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุ มารี ” กับการพัฒนาการจัดการศึ กษา
ตามอัธยาศัย
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสานักงาน กศน. เป็นผู้ดาเนินงาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 เป็นต้นมา เพื่อผลักดันให้ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
พัฒ นากิจ กรรมการจั ดการศึกษาตามอัธ ยาศัยแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ การดาเนินงานดังกล่ าวบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
ผลการดาเนินงาน
มีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพิ่มขึ้น 1 แห่ง ได้แก่ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ส่งผลให้สานักงาน กศน. มีแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จานวน
104 แห่ ง ที่ มี ค วามพร้ อ มให้ บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการเรี ย นรู้ แ ก่ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย
ในพื้นที่จังหวัด เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลาย

4.2 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด” ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การดาเนิ น งาน “ห้ องสมุดเคลื่ อนที่ส าหรับชาวตลาด” ตามพระราชดาริ ส มเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดาเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2560 ถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ทุกจังหวัดมีห้องสมุดเคลื่อนที่
ส าหรั บ ชาวตลาดต้น แบบ และมีห้ องสมุดเคลื่ อนที่ส าหรั บชาวตลาดในระดับ อาเภอ ตาบลที่เกิดขึ้ น ตาม
ความพร้อม เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนชาวตลาดและผู้สนใจทั่วไป โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่ ว นที่เกี่ย วข้อง ตามความเหมาะสมของแต่ล ะพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดพลั งชุมชนที่เข้มแข็งใน
การร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการอ่าน และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนา ตาม
หลักการของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
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ผลการดาเนินงาน
ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาดต้นแบบ จานวน 77 จังหวัด และห้องสมุด
เคลื่อนที่สาหรับชาวตลาดทั่วไป จานวน 675 แห่ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามอัธยาศัยให้กับประชาชน
ในชุมชนชาวตลาดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา
และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
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4.3 โครงการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณ
ช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย
การจั ดการฝึ กอบรมวิ ชาชี พศิ ลปะไทยโบราณช่ างสิ บหมู่ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อสนองงานตามพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการพัฒนาวิชาการด้ านการจัดศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ ในรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริง และเกิดความรัก ความศรัทธาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสานงาน
ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดไป
ผลการดาเนินงาน
ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ วิ ท ยากรวิ ช าชี พ เครื อ ข่ า ยของ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัด
การเรี ย นรู้ ห ลั กสู ตรวิช าชี พ ศิล ปะไทยโบราณช่ างสิ บ หมู่ และศิล ปวัฒ นธรรมไทย และสามารถน าความรู้
ไปขับเคลื่อนการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนางานด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยได้
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4.4 การจัดการศึกษาอาชีพ ของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดาริ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อั น ล้ น พ้ น ต่ อ ประชาชนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี แ ละจั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ จ ะได้ รั บ การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะและมี ช่ อ งทาง
การประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ทั้งนี้ โดยโปรดเกล้าฯ ให้สานักงาน กศน. เป็นหน่วยงาน
หลักในการดาเนินงาน และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคาร บนที่ดินส่วนพระองค์
ตามโฉนดเลขที่ 4177 ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อันเป็นที่ดินในพระนามาภิไธย
ซึ่ง นางสาววงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้น้อมเกล้า ถวายที่ดินติดริมแม่น้าสะแกกรัง จานวน 3 งาน 31 ตารางวา
และพระองค์ได้เสด็จ พระราชดาเนิน ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ว งเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2561 ซึง่ ดาเนินงานตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร เพื่อพัฒนาศักยภาพของราษฎร ให้มีช่องทางการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในการต่อยอดหลักสูตรเดิม
และสร้างหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
4.4.1 โครงการการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาริและการศึ กษาอาชี พ เพื่ อ
การมีงานทาโดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรอาชีพระยะจานวน 21 กลุ่ม
20 หลักสูตร เป้าหมายประชาชนทั่วไป จานวน 302 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ ดังนี้
(1) เพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว จานวน 204 คน คิดเป็น 67.55 %
(2) เพื่อทาเป็นอาชีพเสริม
จานวน 51 คน คิดเป็น 18.89 %
(3) เพื่อต่อยอดอาชีพเดิม
จานวน 38 คน คิดเป็น 12.58 %
(4) เพื่อสร้างอาชีพใหม่
จานวน 9 คน คิดเป็น 2.98 %
4.4.2 โครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ ส าหรั บ ประชาชนรู ป แบบ “กลุ่ ม สนใจ” โดยจั ด
ฝึ กอบรมการพัฒ นาอาชีพ (ไม่เกิน 30 ชั่ว โมง) หลั กสู ตรอาชีพระยะสั้ น จานวน 131 กลุ่ ม 78 หลั กสู ตร
เป้าหมายประชาชนทั่วไป จานวน 1,337 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ ดังนี้
(1) เพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว จานวน 1,196 คน คิดเป็น 89.45 %
(2) เพื่อทาเป็นอาชีพเสริม
จานวน 107 คน คิดเป็น 8.01 %
(3) เพื่อต่อยอดอาชีพเดิม
จานวน 27 คน คิดเป็น 2.02 %
(4) เพื่อสร้างอาชีพใหม่
จานวน 7 คน คิดเป็น 0.52 %
4.4.3 โครงการ OOCC ศูนย์ว งเดือน อาคมสุ รทัณฑ์ ได้ดาเนินการจัดทา OOCC
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ โดยการสร้างช่องทางเผยแพร่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้
ประชาชนได้ รั บ ชมและเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องศู น ย์ ว งเดื อ น อาคมสุ ร ทั ณ ฑ์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโครงการ
พระราชดาริ ได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ ศู นย์ วงเดื อน อาคมสุ รทั ณฑ์ ได้ ให้ การต้ อนรั บคณะศึ กษาดู งาน
จานวน 189 คณะ จานวน 1,934 คน โดยคณะศึกษาดูงาน ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การปลูกพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่จากัดและประหยัดน้าแบบไส้ตะเกียง ห้องนิทรรศการ ห้องเรียน
ภาษาและดนตรี และเลือกชมผลิตภัณฑ์สินค้าศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ในห้องจาหน่ายสินค้า

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณ
ชายแดน
5.1 โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การสร้าง พัฒนา และยกระดับศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 10 จังหวัด (ตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และ
กาญจนบุรี) สานักงาน กศน. ได้ให้ค วามสาคัญในการดาเนินการจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
CLMV ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการพัฒนาประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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ประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้รับการฝึกอาชีพ และพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ภาษาพม่า) ดังนี้
1. มีประชาชนได้รับการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จานวน 14,691 คน
2. มีประชาชนได้รับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ จานวน 864 คน
3. มีประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการฝึกทักษะภาษาประเทศเพื่อ นบ้ าน
CLMV (ภาษาพม่า) จานวน 20 คน

6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 การจัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพ
เพื่อทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”
การพัฒนาทรั พยากรบุคคลเป็นการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูล ค่าให้กับบุ ค คล
มีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ
สาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู ซึง่ สานักงาน กศน. ได้พัฒนาครูตามหลักสูตร
ที่ได้รับการรับรองของสถาบันคุรุพัฒนา โดยการจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอนในหลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ให้กับครูและบุคลากรนาไปใช้ในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ รวมถึงนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด
ความรู้และประสบการณ์ต่อไป
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ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาหลั กสูตรการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ จานวน 148 คน และมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในกระบวนการพัฒนา PLC รวมถึงเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานผลการนิเทศเชิงคุณภาพ
การรายงานผลการนิเทศที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งสาคัญที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาจากการปฏิบัติงานนิเทศของผู้นิเทศ ซึ่งผู้นิเทศจะต้องรายงานผลการนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้ง
สามารถเป็ นข้ อมู ลส าหรั บการพิ จารณาให้ กั บผู้ บริ หารในการก าหนดเป็ นนโยบายและวางแผนการพั ฒ นา
สถานศึกษาของสานักงาน กศน. ดังนั้น สานักงาน กศน. จึงได้กาหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทั กษะการเขี ย นรายงานผลการนิ เทศเชิ งคุ ณภาพ เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรด้ านการนิ เทศให้ มี ทั กษะที่ จ าเป็ น
อย่างครบถ้วน สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และรายงานผลการปฏิบัติ
การนิเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานสานักงาน กศน. ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. จัดการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู
กศน. มืออาชีพเพื่อ ทั กษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2562 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1
ณ โรงแรมรอยั ล ซิตี้ กรุ งเทพมหานคร โดยผู้ เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติงานด้านการนิเทศ จานวน 39 คน
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการเขียนรายงานการนิเทศเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่
เกิดประโยชน์สาหรับผู้บริหารในการวางแผน และพัฒนางาน
6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
การพั ฒ นาการจั ด กระบวนการเรี ยนรู้ นั บ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาการเรียน
การสอนที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทางสั งคม เป็นการสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาสาหรับผู้ ที่ต้องการใฝ่หาความรู้ ดังนั้น เพื่อให้ได้รูปแบบการดาเนินงานที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมีความสอดคล้องกัน สานักงาน กศน. จึงได้ กาหนดให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
และการอบรมพัฒนาศักยภาพครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร (สาระการเรียนรู้วิชาบังคับ)
ผลการดาเนินงาน
1. คู่มือการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
2. รายงานผลการดาเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ในหน่วยทหาร
ส่งผลให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครู กศน. สามารถนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ไปดาเนินงานจั ดการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ และ
ครู กศน. ครูประจากลุ่มของหน่วยทหาร ได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
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ส่วนที่ 3
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงาน กศน. ได้จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการสาหรับใช้เป็นเครื่องมือการบริหารราชการ
สมัยใหม่ เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ตามนัยของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บบริห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดทาสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
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ส่วนที่ 4
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงาน กศน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนก
เป็ น 4 แผนงาน ได้ แ ก่ 1) แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ 2) แผนงานพื้ น ฐาน 3) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ และ
4) แผนงานบูรณาการ จานวนทั้งสิ้น 12,441,102,400 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จานวนทั้งสิ้ น
10,867,226,196.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.35 ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน
เบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับ
รายการ
(บาท)
(บาท)

ร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,846,676,700

5,899,321,002.49

100.90

แผนงานพื้นฐาน

1,596,240,900

1,400,873,486.26

87.67

แผนงานยุทธศาสตร์

4,793,416,000

3,377,616,721.72

70.47

แผนงานบูรณาการ

204,768,800

189,414,985.92

92.50

12,441,102,400

10,867,226,196.39

87.35

รวมงบประมาณทั้งหมด

(ข้อมูล : กลุ่มการคลัง สานักงาน กศน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณที่ได้รับ
เบิกจ่าย
รายการ
(บาท)
(บาท)

ร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ สานักงาน กศน.

5,846,676,700

5,899,321,002.49

100.90

งบบุคลากร

5,634,525,400

5,694,954,070.20

101.07

งบดาเนินงาน

212,151,300

204,366,932.29

96.33

(ข้อมูล : กลุ่มการคลัง สานักงาน กศน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานพื้นฐาน
งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)

รายการ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

1,596,240,900.00 1,400,873,486.26

87.76

1,582,235,200.00

1,394,255,578.26

88.12

794,654,000.00

737,590,151.26

92.82

787,581,200.00

656,665,427.00

83.38

14,005,700.00

6,617,908.00

47.25

14,005,700.00

6,617,908.00

47.25

(ข้อมูล : กลุ่มการคลัง สานักงาน กศน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานยุทธศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

4,793,416,000

3,377,616,721.72

70.47

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,319,254,000

2,923,882,394.27

67.70

2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

470,862,000

450,582,027.81

95.70

3,300,000

3,152,299.64

95.53

รายการ
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

3. โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(ข้อมูล : กลุ่มการคลัง สานักงาน กศน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานบูรณาการ
งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)

รายการ
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

204,768,800.00

189,414,985.92

92.50

53,734,600.00

45,292,203.28

84.29

13,540,900.00

13,072,859.40

96.54

43,370,700.00

41,977,313.00

96.79

75,001,300.00

72,714,785.35

96.95

19,121,300.00

16,357,824.89

85.55

(ข้อมูล : กลุ่มการคลัง สานักงาน กศน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานบูรณาการ
งบประมาณที่ได้รับ
เบิกจ่าย
ที่
รายการ
(บาท)
(บาท)
แผนงานบูรณาการ
204,768,800.00
189,414,985.92
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
1 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
44,840,000.00
43,792,203.28
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
8,894,600.00
1,500,000.00
และสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
13,540,900.00
13,072,859.40
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข
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92.50
97.66
16.86

96.54
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งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน
15,321,600.00
ศึกษาปอเนาะ
2 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
3,300,000.00
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
3 โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และ
11,300,000.00
สื่อสาร
4 โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
5,811,100.00
พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
5 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
2,250,000.00
6 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
5,388,000.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
75,001,300.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
1 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart
19,121,300.00
Farmer
ที่

รายการ

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

15,298,050.00

99.85

2,723,090.00

82.52

11,194,550.00

99.07

5,810,968.00

100

1,942,300.00
5,008,355.00

86.32
92.95

72,714,785.35

96.95

16,357,824.89

85.55

(ข้อมูล : กลุ่มการคลัง สานักงาน กศน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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ส่วนที่ 5
สถิติสารสนเทศ
สานักงาน กศน. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
ผลการดาเนินงาน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและจัดทาเป็นสารสนเทศ ดังนี้
ตาราง 7 จานวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียน และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2/2561
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาคเรียนที่ 1/2562
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผลการดาเนินงาน
ผู้ลงทะเบียน
ผู้จบการศึกษา
(คน)
(คน)
985,011
98,669
29
72,392
4,133
381,360
35,063
522,325
59,287
8,905
186
951,939
112,110
27
70,247
6,222
370,434
42,794
503,669
62,638
7,562
456
(ข้อมูล : กลุ่มแผนงาน สานักงาน กศน. ณ วันที่ 23 กันยายน 2562)
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ตาราง 8 จานวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
จานวนผู้รับบริการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(คน)
(คน)

กิจกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

333,735

381,175

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)

523,180

942,178

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

225,290

345,092

การจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

110,964

192,150

การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)

39,810

77,444

การส่งเสริมการรู้หนังสือ

65,000

78,952

1,297,979

2,016,991

รวมทั้งสิ้น

(ข้อมูล : กลุ่มแผนงาน สานักงาน กศน. ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562)

แผนภูมิ 1 ร้อยละของจานวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การส่งเสริมการรู้หนังสือ
การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
(ศศช.)
การจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน)
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ผลการดาเนินงาน

121.25 %
100 %

194.53 %
100 %

173.17%
100 %

153.18%
100 %

180.09 %
100 %

114.22%
100 %

เป้าหมาย

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตาราง 9 จานวนแหล่งการเรียนรู้ด้านส่งเสริมการอ่าน สังกัดสานักงาน กศน.
จานวน
(แห่ง)

ประเภท
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดและห้องสมุดประชาชนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ห้องสมุดประชาชนอาเภอ
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดใหญ่
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mini Mobile
ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด
บ้านหนังสือชุมชน
รวมทั้งสิ้น

70
1
105
745
100
74
675
19,021
20,791

(ข้อมูล : สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

ตาราง 10 จานวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการอ่าน จาแนกตามแหล่งการเรียนรู้

ห้องสมุดประชาชนทุกประเภท

จานวน
(คน)
7,041,635

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดใหญ่

428,525

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mini Mobile

163,760

ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด

973,355

ประเภท

บ้านหนังสือชุมชน

4,766,658
รวมทั้งสิ้น

13,373,933

(ข้อมูล : สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนภูมิ 2 กราฟแสดงจานวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการอ่าน จาแนกตามแหล่งการเรียนรู้
8,000,000

7,041,635

7,000,000

6,000,000

4,766,658

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

428,525

973,355
163,760

0
ห้องสมุดประชาชนทุกประเภท
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mini Mobile
บ้านหนังสือชุมชน

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดใหญ่
ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด

ตาราง 11 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
(N-NET) จาแนกเป็นรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายสาระวิชา
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดาเนินชีวิต
สาระการพัฒนาสังคม

ประถมศึกษา
43.16
35.98
39.50
49.15
43.27

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
43.56
43.06
30.54
27.09
39.88
38.69
44.42
37.89
37.77
28.98

(ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 25 กันยายน 2562)

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนภูมิ 3 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
(N-NET) จาแนกเป็นรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
60
50

49.15
44.42

43.16 43.56 43.06

40

39.50 39.88 38.69

35.98
30.54

30

43.27
37.89

37.77

27.09

28.98

สาระความรู้พื้นฐาน

สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดาเนินชีวิต สาระการพัฒนาสังคม

20
10
0
สาระทักษะการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตาราง 12 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
(N-NET) จาแนกเป็นรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายสาระวิชา
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการประกอบอาชีพ
สาระทักษะการดาเนินชีวิต
สาระการพัฒนาสังคม

ประถมศึกษา
47.29
41.34
38.36
49.70
46.86

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
39.54
35.73
33.80
28.26
37.83
39.07
45.05
32.61
32.12
32.42

(ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 25 กันยายน 2562)

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนภูมิ 4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
(N-NET) จาแนกเป็นรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
60
50
40

49.70

47.29

39.54

41.34
35.73

46.86

45.05
38.36 37.83 39.07
33.80

32.61
28.26

30

32.12 32.42

20
10
0
สาระทักษะการเรียนรู้

สาระความรู้พื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดาเนินชีวิต สาระการพัฒนาสังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตาราง 13 ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถาบัน กศน.
จานวนนักศึกษา
ภาค
3 ระดับ
กรุงเทพมหานคร
1,125
ภาคกลาง
1,008
ภาคตะวันออก
509
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
379
ภาคใต้
780
ภาคเหนือ
616
รวมทั้งสิน้
4,417

ยอด
จานวน ร้อยละ สอบผ่าน ร้อยละของ
สั่งพิมพ์ ผู้เข้าสอบ
ผูส้ อบผ่าน
7,014
5,579
79.54
4,519
81.00
6,156
4,741
77.01
4,334
91.42
3,660
3,125
85.38
2,724
87.17
2,286
2,037
89.61
1,857
91.16
4,656
3,946
84.75
3,456
87.58
3,702
3,320
89.68
3,064
92.29
27,474 22,748 82.80 19,954
87.72

(ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนภูมิ 5 ร้อยละของผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74

91.42

87.17

91.16

87.58

92.29

87.72

81.00

ตาราง 14 ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สถาบัน กศน.
จานวนนักศึกษา ยอด
จานวน ร้อยละของ
ร้อยละของ
สอบผ่
า
น
ภาค
3 ระดับ
สั่งพิมพ์ ผู้เข้าสอบ ผูเ้ ข้าสอบ
ผูส้ อบผ่าน
กรุงเทพมหานคร
965
965
838
86.84
826
98.57
ภาคกลาง
849
849
731
86.10
698
95.49
ภาคตะวันออก
558
3,354
2,809
83.75
2,570
91.49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
371
2,226
1,917
86.12
1,771
92.38
ภาคใต้
853
5,160
4,405
85.37
4,251
96.50
ภาคเหนือ
607
3,642
3,209
88.11
3,042
94.80
รวมทั้งสิ้น
4,203 16,196 13,909
85.88 13,158
94.60
(ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนภูมิ 6 ร้อยละของผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
100
98.57
98
96.50
95.49
96
94.80
94.60
94

91.49

92

92.38

90
88
86

ตาราง 15 จานวนและร้อยละผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ จาแนกตาม
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรม
การเรียนรู้

เป้าหมาย

นิทรรศการ
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการศึกษา
บริการวิชาการ
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า
ท้องฟ้าจาลอง
รวมทั้งสิ้น

1,202,940
92,285
877,515
687,780
193,660
335,000
3,389,180

ในระบบโรงเรียน
ครู

นักเรียน

71,933
7,635
66,947
42,631
9,047
33,159
231,352

ผลการปฏิบัติงาน
นอกระบบโรงเรียน
ครู

699,089 11,054
95,727 2,747
826,087 23,787
117,354 42,758
48,485
880
237,814 1,097
2,024,556 82,323

นักศึกษา

ประชาชน
ทั่วไป

รวม

66,533
17,562
67,154
37,863
914
8,115
198,141

601,985
1,131
294,443
1,066,565
332,426
193,616
2,490,166

1,450,594
124,802
1,278,418
1,307,171
391,752
473,801
5,026,538

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
เป้าหมาย
120.59
135.24
145.67
190.05
202.29
141.43
148.31

(ข้อมูล : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สานักงาน กศน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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แผนภูมิ 7 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
จาแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้
250

150
100

202.29

190.05

200
145.67

135.24

120.59

100

100

148.31

141.43

100

100

100

100

100

50
0
นิทรรศการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษา
ผลการดาเนินงาน

บริการวิชาการ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า

ท้องฟ้าจาลอง

ภาพรวม

เป้าหมาย
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ตาราง 16 ข้อมูลบุคลากร สานักงาน กศน. จาแนกตามประเภทตาแหน่ง
ลาดับที่
ตาแหน่ง
จานวน (คน)
ข้าราชการครู
2,088
1
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด
76
2
รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด
61
3
ผู้อานวยการสถานศึกษาขึ้นตรง
843
4
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
13
5
ศึกษานิเทศก์
45
6
ครู
1,050
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
400
1
บรรณารักษ์
262
2
เจ้าพนักงานห้องสมุด
24
3
นักจัดการงานทั่วไป
43
4
นักวิชาการศึกษา
69
5
เจ้าพนักงานธุรการ
1
6
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
292
ลูกจ้างประจา
482
พนักงานราชการ
14,455
จ้างเหมาบริการ
2,144
รวมทั้งสิ้น
19,861

ร้อยละ
10.51
0.38
0.31
4.24
0.07
0.23
5.29
2.01
1.32
0.12
0.22
0.35
0.01
0.01
1.47
2.43
72.78
10.80
100.00

(ข้อมูล : กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สานักงาน กศน. ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
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แผนภูมิ 8 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน. จาแนกตามประเภทตาแหน่ง
ข้าราชการครู

10.51%

พนักงานราชการ

72.78%

ลูกจ้างประจา

2.43%

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

1.47%

บุคลากรทางการศึ
บุคลากรทางการศึ
กษาอืก่นษาอื
ตามมาตรา
่นมาตรา 38 ค.
ค (2)
(2)

2.01%

จ้างเหมาบริการ

10.80%

แผนภูมิ 9 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน. จาแนกตามตาแหน่งข้าราชการครู
ครู

5.29%

ศึกษานิเทศก์

0.23%

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

0.07%

ผู้อานวยการสถานศึ
กษา/สถานศึกษาขึ้นตรง
ผู้อานวยการสถานศึ

4.24%

รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด

0.31%

ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด

0.38%
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แผนภูมิ 10 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน. จาแนกตามตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
บรรณารักษ์
เจ้าพนักงานห้องสมุด

1.32%
0.12%

นักจัดการงานทั่วไป

0.22%

นักวิชาการศึกษา

0.35%

เจ้าพนักงานธุรการ

0.01%

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

0.01%
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ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ 155/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการดาเนินงาน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
---------------------------------------------------

ด้วยสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะดาเนินการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร เผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และบุคคลทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดทารายงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 สานักงาน กศน. ขอแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายนาม ดังนี้
1. ที่ปรึกษา
นายศรีชัย

พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.

2. คณะทางาน
2.1 นายนรา
2.2 นางสาวนวภรณ์
2.3 นายสุรพงษ์
2.4 นางสาวอนุสรา
2.5 นางบุญเรียม
2.6 นางพยอม
2.7 จ.อ. (ญ) รุจิรา

เหล่าวิชยา
นิกุล
ทองเนียม
สนิมทอง
โพธิ์สิน
ทองคา
ลิปิสุนทร

2.8 นายกิตติพงศ์

จันทวงศ์

2.9 นางสาวทิพวรรณ วงค์เรือน
2.10 นางเอื้อมพร
2.11 นางศิรัณ
2.12 นางอัญชลี
2.13 ส.ต.อ.หญิงธนิสร
2.14 นายสหพัฒน์

สุเมธาวัฒนะ
ธีรทัศน์ธารง
สายสวรรค์
ถ้ากระแสร์
ไตรรัตนวนิช

รองเลขาธิการ กศน.
ประธานคณะทางาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
กลุ่มเลขาธิการกรม
คณะทางาน
กลุ่มการคลัง
คณะทางาน
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
คณะทางาน
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
คณะทางาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ คณะทางาน
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ คณะทางาน
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ คณะทางาน
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
คณะทางาน
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
คณะทางาน
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
คณะทางาน
หน่วยศึกษานิเทศก์
คณะทางาน
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะทางาน
/2.15 นางอาภาภรณ์...
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-22.15 นางอาภาภรณ์
2.16 นางอัญชลี
2.17 นายวรโชติ
2.18 นางสาวมนทา
2.19 นางวันชนก
2.20 นางสาวนภา

ช่วยส่ง
คงเปีย
โพนชัยแสง
เกรียงทวีทรัพย์
อาจปรุ
พิมจันทร์

2.21 นายสถิตพร

มูลพงค์

2.22 นายธานี
2.23 นางสุนันทา
2.24 นางสาวนิตยา
2.25 นางสาวณัฐธิกา
2.26 นางสาวสมใจ

เครืออยู่
ประเสริฐศรี
ชัยสว่าง
เพ็งสุข
นิธินันทน์

2.27 นางฉัตรดา

ภู่สุวรรณ

2.28 นางสาวณัฐิรา

ปานเอี่ยม

2.29 นางกานต์พิชชา

หลบหลีกพาล

2.30 นางสาวผลิกา

รักเล่ง

2.31 นางสาวธีราพร
2.32 นางสาวกิตติพร

เสรีพงศ์
สุขประสงค์

2.33 นายสรรทัศน์

บุญมา

2.34 นางสาวณภัทธิรา ทองนอก
2.35 นางสาวอัญชิษฐา
2.36 นางสาวกุลธิดา
2.37 นางกุลธิดา
2.38 นายธวัชชัย
2.39 นางบุษบา
2.40 นางวราพรรณ

สุขกาย
เหม่งเวหา
รัตนโกศล
สุนทรสวัสดิ์
มาลินีกุล
พูลสวัสดิ์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะทางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะทางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะทางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต คณะทางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต คณะทางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะทางาน
นครพนม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะทางาน
นครพนม
กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
คณะทางาน
กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
คณะทางาน
สถาบันการศึกษาทางไกล
คณะทางาน
สถาบันการศึกษาทางไกล
คณะทางาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ คณะทางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ คณะทางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ คณะทางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม คณะทางาน
การเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม คณะทางาน
การเรียนรู้
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
คณะทางาน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม คณะทางาน
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม คณะทางาน
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
คณะทางาน
กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
คณะทางาน
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
คณะทางาน
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คณะทางาน
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คณะทางาน
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คณะทางาน
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คณะทางาน
/2.41 นางสาวนิรัชชา...
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-32.41 นางสาวนิรัชชา คงประดิษฐ์
2.42 นางสาวภคมณ คงนวลใย
2.43 นางสาวสกุลตรา ขอสุข

สถาบัน กศน.ภาคใต้
คณะทางาน
สถาบัน กศน.ภาคใต้
คณะทางาน
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คณะทางาน
เฉียงเหนือ
2.44 นางสาวนิตยา
ตุ๊กสันเทียะ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คณะทางาน
เฉียงเหนือ
2.45 นายนรงฤทธิ์
จันทร์กอง
สถาบันการศึกษาและพัฒนา
คณะทางาน
ต่อเนื่องสิรินธร
2.46 นางกฤษณา
ปัญญาเจริญธรรม กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.47 นายยอดชาย
ทองธีระ
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.48 นางสาวสุกัญญา พรมตุ่น
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.49 นางสาวชนัญนิภา ขาวโอภาส
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.50 นางสาวพนิตา จาจด
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.51 นายปรัชญา
จาปี
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.52 นายอุดมศักดิ์
บุญก่อ
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.53 นางศันสนีย์
ทาร่อน
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.54 นางสาววาสนา หล่อเงิน
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.55 นางสาวนิชธิมา สอนเสริม
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.56 นางสาวคาปุน บุญเชิด
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.57 นางสาวฐิรกานต์ เอ่งฉ้วน
กลุ่มแผนงาน
คณะทางาน
2.58 นายกษิพัฒ
ภูลังกา
กลุ่มแผนงาน
คณะทางานและเลขานุการ
2.59 นางสุนีย์
เพชรสัมฤทธิ์ กลุ่มแผนงาน คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
2.60 นางสาวพาริณี ธรรมไพศาล กลุ่มแผนงาน คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานมีหน้าที่วิเคราะห์ ออกแบบกรอบโครงสร้างเนื้อหา รวบรวมข้อมูลและจัดทา
รายงานผลการด าเนิ น งาน ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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คณะผู้จัดทารายงาน
ที่ปรึกษา
นายศรีชัย
นายนรา

พรประชาธรรม
เหล่าวิชยา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.

บรรณาธิการ
นางกาญจนา
นางสุนีย์
นางสาวอรรจะรา

สุขประเสริฐ
เพชรสัมฤทธิ์
จารัสแสง

ผู้อานวยการกลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

เรียบเรียง
นางสุนีย์
นางสาวพาริณี

เพชรสัมฤทธิ์
ธรรมไพศาล

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

จัดทาต้นฉบับ
นางสุนีย์
นางสาวพาริณี
นางสาวฐิรกานต์

เพชรสัมฤทธิ์
ธรรมไพศาล
เอ่งฉ้วน

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

ออกแบบและจัดทาปก
นายสุรพงษ์

ทองเนียม

กลุ่มเลขาธิการกรม
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