


 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ก 

 

ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้น เพ่ือรวบรวม
ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมส าคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการ  

ทั้งนี้ ส านักงาน กศน. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและสถานศึกษาที่สนับสนุนข้อมูล 
ส่งผลให้รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส านักงาน กศน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและเป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    

 
 

ส านักงาน กศน. 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ข 

 

สำรบัญ  
                      หน้ำ 
ค ำน ำ                 ก 
สำรบัญ                 ข 
สำรบัญตำรำง                ค 
สำรบัญแผนภูม ิ  ง  
บทสรุปผูบ้ริหำร  จ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลภำพรวมหน่วยงำน 1 

• วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ 1  
• จุดเน้นการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 2 
• ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 8 
• โครงสร้างส านักงาน กศน. 10 
• ผู้บริหารส านักงาน กศน. 11  

ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กจิกรรมตำมแผน 13 
• ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 13 
• ผลการด าเนนิงานตามแผนงานงบประมาณ 13 

 - แผนงานบุคลากรภาครัฐ 13 
- แผนงานพืน้ฐาน 13 
- แผนงานยุทธศาสตร ์ 24 

 - แผนงานบูรณาการ 45 
ส่วนที่ 3  ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน กศน. สู่ กศน. WOW (6 G)  49 
  ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธกิำร 
ส่วนที่ 4  ผลตัวชี้วัดของโครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 58 
ส่วนที่ 5   ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 63  

• แผนงานบุคลากรภาครัฐ 66 
• แผนงานพืน้ฐาน 66 
• แผนงานยุทธศาสตร ์ 67 
• แผนงานบูรณาการ 70 

ส่วนที่ 6   ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 71 
ภำคผนวก 84 

• ค าสัง่แตง่ตั้งคณะท างานตดิตาม และจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน ส านักงานสง่เสริมการศึกษา 85 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 90 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• อักษรย่อหน่วยงานและสถานศกึษาในสังกัดส านักงาน กศน. 94 
• คณะผู้จัดท า 96 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ค 

 

สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำงที ่               หน้ำ 
1 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม 58 
2  จ านวนและร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  63 
3   ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ   66 
4   ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานพืน้ฐาน ผลผลิตที่ 4 และผลผลิตที่ 5 66 
5   ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์  67 
6   ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์สรา้งความเสมอภาคทางการศึกษา  67 
7 ร้อยละผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ แผนงานยทุธศาสตร์เพื่อสนบัสนนุดา้นการพฒันา 68 
 และเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
8   ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  69 
9   ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 70 
10   ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบูรณาการ 70 
11   จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  71 
12   ผลการประเมินเทียบระดบัการศึกษา มิติความรู้ความคิด คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2563  72 
13   ผลการประเมินเทียบระดบัการศึกษา มิติความรู้ความคิด คร้ังที่ 1 ปีการศึกษา 2564  73 
14 จ านวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนและผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  74 
15 จ านวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการอ่าน จ าแนกตามแหล่งการเรียนรู้  75 
16 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N - NET) 76 
 จ าแนกตามรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
17  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N - NET) 77 
 จ าแนกตามรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
18  จ านวนและร้อยละผลการปฏิบตัิงานดา้นผู้รับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 78 
 จ าแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย 
19  จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จ าแนกตามประเภทสื่อ 79 
20  จ านวนและร้อยละบุคลากร ส านักงาน กศน. จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 80 
21  จ านวนหน่วยงาน/สถานศึกษาขึน้ตรงของส านักงาน กศน. 81 
22  จ านวนแหล่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการอ่านของส านักงาน กศน.  82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ง 

 

สำรบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิ                หน้ำ 
1 ร้อยละของจ านวนผู้สอบผ่านการประเมินเทียบระดบัการศึกษา มิติความรู้ความคิด คร้ังที่ 2 72 

ปีการศึกษา 2563 
2 ร้อยละของจ านวนผู้สอบผ่านการประเมินเทียบระดบัการศึกษา มิติความรู้ความคิด คร้ังที่ 1 73 

ปีการศึกษา 2564 
3 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทีล่งทะเบียนเรียนและผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 74 
4  กราฟแสดงจ านวนผู้รับบริการด้านการสง่เสริมการอ่าน จ าแนกตามแหล่งการเรียนรู้ 75 
5   ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N – NET)   76 
           จ าแนกตามรายสาระวชิาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
6  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N - NET)   77 
 จ าแนกตามรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
7   ร้อยละผลการปฏบิัติงานดา้นผู้รับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้   78 
8  กราฟแสดงจ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จ าแนกตามประเภทสื่อ 79 
9 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 81 
10 ร้อยละของจ านวนหน่วยงานและสถานศึกษาขึ้นตรงของส านักงาน กศน. 82 
11 ร้อยละของจ านวนแหล่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการอ่านของส านักงาน กศน. 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จ 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
 
 รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นผลการด าเนินงาน 
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิบัติราชการ ที่มุ่งวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกช่วงวัย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นและสมรรถนะที่สอดรับกับ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ าแนกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์  และ 
4) แผนงานบูรณาการ จ านวนทั้งสิ้น 11,280,550,900 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น
10,642,222,966.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.34 
 2. ผลกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  2.1 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
นอกระบบ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ในภาคเรียนที่ 
2/2563 มีผู้ลงทะเบียน จ านวน 871,559 คน ผู้จบการศึกษา จ านวน 104,023 คน และภาคเรียนที่ 1/2564 
มีผู้ลงทะเบียน จ านวน 843,502 คน ผู้จบการศึกษา จ านวน 103,732 คน 
  2.2 กำรศึกษำต่อเนื่อง มีผู้รับบริการที่ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จ านวน 1,392,881 คน 
จ าแนกเป็น 1) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 281,806 คน 2) การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน) จ านวน 583,936 คน 3) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จ านวน 241,635 คน 4) การจัดการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 145,887 คน 5) การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 
จ านวน 76,020 คน และ 6) การส่งเสริมการรู้หนังสือ จ านวน 63,597 คน 
  2.3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในหลาย
รูปแบบ ทั้งการให้บริการรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา สื่อเพ่ือการศึกษา กิจกรรม 
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ านวน  17,989,136 คน จ าแนกเป็น 1) กิจกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 5,223,986 คน 2) กิจกรรมด้านส่งเสริมการอ่าน จ านวน 4,154,326 คน และ 3) กิจกรรม
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จ านวน 8,610,824 คน 
 3. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ ตำมยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
  3.1 ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง ได้ด าเนินการ 1) ฝึกอำชีพจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งจัดกิจกรรมพระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน. บริการประชาชน ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11/2563 จ านวน 80 คน 2) ค่ำยพัฒนำทักษะชีวิตรู้ทันภัยยำเสพติดเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ปลูกจิตส ำนึก โดยพ้ืนที่เป้าหมาย 14 จังหวัด ได้ด าเนินการจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพ่ือสร้าง



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉ 

 

ภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแนวทางที่ก าหนด ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 
1,240 คน   
  3.2 ยุทธศำสตร์พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ได้ด าเนินโครงกำรศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. ได้รับการพัฒนา
วิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับจังหวัด (ครู ก.) หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส านักงานเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า 
จ านวน 180 คน จัดขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับอ าเภอ (ครู ข) จ านวน 914 คน และ
วิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับต าบล (ครู ค) จ านวน 5 ,994 คน รวมมีวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล (ครู ก ครู ข 
และ ครู ค) ที่ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้น 7 ,088 คน ตลอดจนอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ กศน.ต าบล  
1 หลักสูตร ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่ วิชา Digital Literacy และวิชาการค้าออนไลน์ มีประชาชนผ่านการอบรม 
จ านวน 107,571 คน  
  3.3 ยุทธศำสตร์พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ ได้ด าเนินการ 
1) ส่งเสริมทักษะด้ำนสะเต็มศึกษำ (STEM Education) และทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (Coding Literacy) 
ผ่านกิจกรรมค่าย Coding Unplugged เด็กปฐมวัย อายุ 6 - 8 ปี จ านวน 3 รุ่น ค่าย ICT for Kids เด็กและเยาวชน 
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน อายุ 9 - 12 ปี จ านวน 2 รุ่น รวม 35 คน ค่าย Robot Club เด็กและเยาวชนทั้งใน 
และนอกระบบโรงเรียน จ านวน 23 คน มหกรรม CODING ทักษะเพ่ือชีวิต นักเรียนในและนอกระบบโรงเรียน 
และประชาชนทั่วไป จ านวน 2,163 คน นอกจากนี้ได้จัดประกวดแข่งขันออกแบบ Coding Unplugged Game 
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 81 คน จ านวน 39 ผลงาน 2) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนำกำรทำงกำย จิต และสมองของผู้สูงอำยุ โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ได้แก่ การจัดอบรมบุคลากร กศน. “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย 
จิต และสมองของผู้สูงอายุ” ด้วยระบบ Online ผ่านโปรแกรม ClassStart, ZOOM, Facebook และ Line จ านวน  
56 จังหวัด 541 อ าเภอ มีผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้น 1,139 คน และ 2) ผู้สูงอายุกลุ่มปกติที่ยังพ่ึงตัวเองได้ เข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ของ กศน. รวมทั้งสิ้น 141,510 คน 3) ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงสำธำรณสุข เป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
บูรณาการกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง หลักสูตร 70 ชั่วโมง และ
หลักสูตร 420 ชั่วโมง มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 4,184 คน แบ่งเป็น หลักสูตร 70 ชั่วโมง จ านวน 3,804 คน และ
หลักสูตร 420 ชั่วโมง จ านวน 380 คน 4) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอาชีพ 
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนวิชาชีพ และ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ตามแนวทาง 
การด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีผู้เข้ารับการอบรมในรูปแบบกลุ่มสนใจ 
จ านวน 336,198 คน ชั้นเรียนวิชาชีพ จ านวน 190,170 คน และ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ จ านวน 57,568 คน 
และมีประชาชนที่ได้รับการอบรมและผ่านการฝึกอาชีพเพ่ือการมีงานท า หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการรวมถึงอาชีพช่างพ้ืนฐาน สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 583,936 คน 5) ศูนย์กำรเรียนรู้ต้นแบบ Co - Learning Space  
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. จ านวน 
77 จังหวัด มีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้สูงอายุ ได้รับการยกระดับการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 
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จ านวน 435,193 คน 6) ผลิตรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำ 
ของกลุ่มประเทศอำเซียน ประกอบด้วย (1) รายการวิทยุ ได้แก่ รายการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีของชาติอาเซียน จ านวน 1,372 รายการ (2) ผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่
รายการสบายดี นี่ลาวเอง , English Battle , Halo Indonesia และมลายู เดี๋ยวรู้จัก จ านวน 130 รายการ และ 
(3) ผลิตสื่อวิดีทัศน์ส าหรับคนพิการ จ านวน 26 รายการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังรายการ 
ภาษาอาเซียนได้ที่ www.moeradiothai.net 7) อบรมภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ โดยใช้
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีประชาชน
ได้รับการพัฒนา จ านวน 10,718 คน 8) พัฒนำทักษะครู กศน. ต้นแบบกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
โดยได้จัดท าหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และจัดอบรมครูตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน.ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจ านวนทั้งสิ้น 104 คน 9) พัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. (ส.นบส.)  
รุ่นที่ 13 จ านวน 15 ราย ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม และ  
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20  จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญฯ/ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  3.4 ยุทธศำสตร์สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ได้ด าเนินการ 1) จัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยส านักงาน กศน. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 3 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย จ านวน 871,559 คน 2) จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร เพื่อสนองงำน 
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ในพ้ืนที่ 
5 จังหวัด 13 อ าเภอ และได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ให้แก่ 
ชาวไทยภูเขา และชาวไทยมอแกนที่ให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต 
จ านวน 282 แห่ง และพัฒนาครู ศศช. ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุรกันดารและพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 14 จังหวัด จ านวน 
1 ,400 คน 3) สนับสนุนเสื้อผ้ำและอุปกรณ์กำรเรียนส ำหรับเด็กและเยำวชนที่อำศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดำร 
โดย ส านักงาน กศน. ได้สนับสนุนการจัดซื้อ จัดหาเสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่พ้ืนที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายขอบ เกาะแก่ง และห่างไกล จ านวน 7 จังหวัด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนตามเงื่อนไข 
ที่ได้รับการสนับสนุนจ านวน 9,729 คน 4) กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะยำกล ำบำกในเขตพื้นที่สูง
ภำคเหนือ ให้แก่ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเด็กชาวเขาพ้ืนที่สูงภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
แม่ฮ่องสอน ตาก ล าพูน พะเยา และแพร่ จ านวน 6,217 ทุน 5) จัดซื้อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและ
ควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ตามบัญชี ข และ ค ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง จ านวน 
7,135 คน 6) ขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ปัญหำพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน เป็นการพัฒนาประชาชน 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 126 บ้าน 7 อ าเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ อ าเภอแม่แตง เชียงดาว อมก๋อย เวียงแหง และไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 11,679 คน 7) เทียบโอนควำมรู้เทียบระดับกำรศึกษำ 
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มิติควำมรู้ควำมคิด โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และทักษะด้านอ่ืน ๆ 
ได้รับโอกาสในการยกระดับการศึกษาให้ส าเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการเทียบระดับ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีผู้ขอรับการประเมิน 
เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด จ านวน 7,961คน 8) สนับสนุนค่ำบริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรจัด
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการการศึกษา โดยการน า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และจัดบริการแหล่งการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย จ าแนกเป็น (1) จัดสรรให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม 
1/10 ทรานสปอนเดอร์ ค่าบริการส่งสัญญาณดาวเทียม 1 ช่องรายการ ค่าบีบอัดส่งสัญญาณ 1 ช่องรายการ และ 
(2) จัดสรรให้แก ่กศน.จังหวัด กศน.อ าเภอ/เขต สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. และห้องสมุดประชาชน จ านวน 
1,489 แห่ง เป็นค่าสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
จ านวน 12,368,652 คน 9) ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบผ่ำนทีวีสำธำรณะ (ติวเข้มเต็มควำมรู้) เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนที่อยู่ในและนอกระบบโรงเรียน ได้เรียนกับครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโดยตรง  
ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์อ่ืน ๆ โดยด าเนินการ (1) ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาออกอากาศทางสถานี ETV 
จ านวน 637 รายการ ประกอบด้วย รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ จ านวน 120 รายการ รายการตามช่วงวัย จ านวน 
380 รายการ รายการตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน กศน. จ านวน 51 รายการ รายการตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 
จ านวน 34 รายการ และรายการสารคดีส่งเสริมการศึกษา จ านวน 52 รายการ (2) จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้
สัญจร จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,000 คน (3) จัดพิมพ์เอกสารประกอบการรับชมรายการ 
จ านวน 2,200 เล่ม 4) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Social Network จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ Youtube  
Facebook  Line และ (5) ให้บริการติวเข้มเต็มความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ทั้งรับชมรายการสดและรายการ
ย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.etvthai.tv จ านวน 2,357,471 คน 10) จัดสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ในระดับต ำบล 
เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 
สภาพและความต้องการของตนเอง โดยจัดสรรงบประมาณให้กับ (1) หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 
จ านวน 7,432 แห่ง เป็นค่าหนังสือพิมพ์เพ่ือให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ (2) กศน.ต าบล ที่ได้รับค่าก่อสร้าง 
จ านวน 750 แห่ง เป็นค่าหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และค่าสาธารณูปโภค (3) กศน.ต าบล จ านวน 2,447 แห่ง ที่ได้รับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าก่อสร้าง เป็น กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และที่ได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ (4) เป็นค่าเช่า
บริการอินเตอร์เน็ต ให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน กศน. จ านวน 395 แห่ง 11) คลังความรู้ 
กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP)  โดยให้สถาบัน กศน.ภาคเป็นฐาน 
และจัดการระบบข้อมูลชุมชนมาพัฒนาเป็นคลังความรู้ กศน.เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Knowledge Bank)  
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ (1) การจัดเก็บข้อมูลระดับต าบลทุกต าบล (2) การน าข้อมูลมาใช้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และการศึกษาต่อเนื่อง และ (3) การจัดการองค์ความรู้ ไปสู่คลังความรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Knowledge Bank) 
ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรในทุกระดับของส านักงาน กศน. โดยพัฒนาบุคลากร หลักสูตร 
“การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่บุคลากร กศน.ต าบล ที่เป็นวิทยากรแกนน าทั่วประเทศ 
และพัฒนาบุคลากร กศน.ต าบล ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบรรณารักษ์ จ านวน 2,035 คน 12) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) สร้างโอกาสการมีงานท า
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และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของชุมชน โดย (1) พัฒนาวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล เกี่ยวกับเทคนิค
การใช้งานโปรแกรมส านักงาน จ านวนทั้งสิ้น 7,088 คน แบ่งเป็น ระดับจังหวัด (ครู ก.) จ านวน 180 คน ระดับอ าเภอ 
(ครู ข) จ านวน 914 คน และระดับต าบล (ครู ค) จ านวน 5,994 คน และ 2) พัฒนาประชาชนในพื้นที่ กศน.ต าบล 
จ านวน 1 หลักสูตร ประกอบด้วย 2 วิชา ดังนี้ วิชา Digital Literacy (เน้นการใช้งานโปรแกรมส านักงานเพ่ือสร้าง
โอกาสการมีงานท า) และวิชาการค้าออนไลน์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์) มีผู้ผ่านการอบรม 
จ านวนทั้งสิ้น 107,571 คน 
 

ส านักงาน กศน. 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน 

 
วิสัยทัศน์  
  คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะ 
ที่จ าเป็น และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือยกระดับการศึกษา  
และพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 
 2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริบท
ในปัจจุบัน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมช่องทางและ
โอกาสการเรียนรู้ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอยา่งทั่วถึง 
 4. ส่งเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้กับประชาชน 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพ เพ่ือการบริหารราชการที่ดี บนหลักของ 
ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
เป้าประสงค ์

1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่ อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หน้าที ่
ความเปน็พลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้ 
ช่องทางการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์แยกแยะ อย่างมีเหตุผล และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึง
การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค ์

4. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ช่องทางการเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบท 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

5. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้ 
ให้กับประชาชน 

6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

7. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

8. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามสายงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 
จุดเน้นการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
     1.1 สืบสานศาสตร์พระราชา โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”  
  1.2 จัดให้มี “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน” เพ่ือความกินดี อยู่ดี มีงานท า 
  1.3 การสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอ่บ้านเมือง เป็นต้น ผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย 
    2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ในรูปแบบ Re – Skill & Up – Skill และสร้าง
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสามารถออกใบรับรองความรู้ความสามารถเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 
    2.2 ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for All) 
    2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
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 3. พัฒนาหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบ 
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย  
                       3.1 พัฒนาระบบการเรียนรู้ ONIE Digital Learning Platform ที่รองรับ DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และช่องทางเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ทั้ง Online On-site และ On-air 
    3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อาทิ Digital Science Museum/ Digital Science 
Center/Digital Library ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space)  
เพ่ือให้สามารถ “เรียนรู้ไดอ้ย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา” 
    3.3 พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาและสมัครฝึกอบรมแบบออนไลน์ มีระบบการเทียบโอนความรู้ 
ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) และพัฒนา/ขยายการให้บริการระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-exam) 
 4. บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
     4.1 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ การส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์และบริบทของ
ชุมชน ส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการจ าหน่ายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์/สินคา้ กศน. 
     4.2 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค 

5. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร กศน. 
   5.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & 

Digital Skills) ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาครูให้มีทักษะ
ความรู้ ความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน 

   5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร กศน. และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ 

6. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กร ปัจจัยพื้นฐานในการจัด
การศึกษา และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน 

    6.1 เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้  พ.ศ. .... ให้ส าเร็จ และปรับโครงสร้าง
การบริหารและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร่งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ 
                         6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการท างานและ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาท่ีทันสมัย รวดเร็ว  

    6.3 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง  
    6.4 ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ กิจกรรม

ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
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ภารกิจต่อเนื่อง 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
   1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้ผู้เรียน

ได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส

ทางการศึกษา ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
3) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน  
4) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
5) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็น

ส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ นอกหลักสูตร  
มาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ

เดียวกัน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงาน 

การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ  
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ 

การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของประชาชน 

1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ

เพ่ือการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพ เฉพาะทางหรือ 
การบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของ
แต่ละพ้ืนที ่ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ  

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ที่สอดคล้องความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของ
ตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  5 
   

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่ม  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การช่วยเหลือซึ่งกัน  
และกัน ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน  

       1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
                     1) พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ 

2) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต 
3) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริม

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล งานบริการทางวิชาการ 

และการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ  
2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย หลากหลายช่องทางการเรียนรู้ ด้วยระบบ

ห้องเรียนและการควบคุมการสอบรูปแบบออนไลน์ 
2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยการน าแบบทดสอบกลาง 

และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  

การวัดและประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติ 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

3.2 พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ครู กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY) 
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3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ 
การออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ
และเพ่ิมช่องทางให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอร์เน็ต 
พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต 
และรูปแบบอ่ืน ๆ  

3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
   4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหรือโครงการ 

อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ ์
   4.2 จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
   4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
   4.5 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง ถิ่นทุรกันดาร 

และพ้ืนที่ชายขอบ 
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่บริเวณชายแดน 
   5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษา กศน. 
ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 

   5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์และ

บริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด ให้เกิดการ

พัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
   5.3 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 

                  1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพ่ือให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต 
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

        2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใช้วิธีการหลากหลายในรูปแบบเชิงรุก เพ่ือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  
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6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   6.1 การพัฒนาบุคลากร 
        1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ  

3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ 
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหาร 
การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 

   6.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอัตราก าลัง 
                   1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ให้มี
ความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

         2) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และบริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตราก าลัง รวมทั้งรองรับกับบทบาทภารกิจตามที่ก าหนดไว้ 

3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับประชาชน 

   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
                   1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและ  
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและสถานศึกษา 

5) สร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6) ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการลา 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 

7) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส 

    6.4 การก ากับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล 
                    1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 
                    2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผล 
การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  
                    4) พัฒนากลไกการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน สถานศึกษา เ พ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  
ของส านักงาน กศน. 
                    5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์ กร  
เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูลและการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส านักงาน กศน. ดังนี้ 
 1. เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ1 

 2. จัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต่อคณะกรรมการ 

 3. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และ
การเทียบระดับการศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอ่ืนรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
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 6. จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา วิทยุชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนชุมชน 
และแหล่งการเรียนรู้อื่น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องของประชาชน 
 7. ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน2

หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
1 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
2 ส านักงาน หมายถึง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 
 



โครงสร้างส านักงาน กศน.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนกลาง สถาบัน กศน. ภาค (5) ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

เพื่อการศึกษา (16) 
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย 

บริเวณชายแดน (7) 
สถานศึกษา 

ในสังกัดส านักงาน กศน. (11) 
หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ (12) 1. ภาคเหนือ 1. กาญจนบุรี 1. เชียงราย 1. สถาบันการศึกษาทางไกล 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 2. ภาคกลาง 2. ขอนแก่น 2. ชุมพร 2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2. กลุ่มเลขานุการกรม 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ตรัง 3. ปัตตานี 3. สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
3. กลุ่มการคลังและสินทรัพย์ 4. ภาคใต้ 4. พระนครศรีอยุธยา 4. มุกดาหาร 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ 5. ภาคตะวันออก 5. นครราชสีมา 5. สระแก้ว 5. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 
5. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน กศน.จังหวัด (77) 6. นครศรีธรรมราช 6. สุรินทร์ 6. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1. ส านักงาน กศน.จังหวัด 76 แห่ง 7. นครสวรรค ์ 7. อุตรดิตถ์ 7. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
7. กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย 2. ส านักงาน กศน.กทม. 1 แห่ง 8. ล าปาง ศูนย์การเรียนชุมชนในต่างประเทศ (49) 8. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
8. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน.อ าเภอ/เขต (928) 9. ยะลา จัดต้ังอยู่ใน 20 ประเทศ 9. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 1. กศน.อ าเภอ 878 แห่ง 10. สระแก้ว ห้องสมุดประชาชน (923) 10. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม 
10. กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 2. กศน.เขต 50 แห่ง 11. สมุทรปราการ 1. จังหวัด 69 แห่ง      วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
11. กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน กศน.ต าบล/แขวง (7,432) 12. อุบลราชธานี 2. อ าเภอ 745 แห่ง 11. ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 
12. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 1. กศน.ต าบล 7,255 แห่ง 13. นราธิวาส 3. เฉลิมราชกุมารี 108 แห่ง  
 2. กศน.แขวง 177 แห่ง 14. นครพนม 4. หอสมุดรัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวล  
 *รวม กศน.ต าบล/เขตในวัด 1,102 แห่ง 15. พิษณุโลก     หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง  
 ศูนย์การเรียนรู้ (ศรช.) 16. ปัตตานี ห้องสมุดส าหรับชาวตลาด (69)  
 1,340 แห่ง  บ้านหนังสือชุมชน (21,426)  
 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา - ศศช. (797)  รถห้องสมุดขนาดใหญ่ (46)  
 1. พื้นที่ทรงงาน 282 แห่ง  รถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mini Mobile (7)  
 2. พื้นที่ปกติ 515 แห่ง    
     
     

       ที่มา : ข้อมูลหน่วยงาน/สถานศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน กศน.  
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ผู้บริหารส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

 
 

                                                     นายวรัท  พฤกษาทวีกุล 
                                                              เลขาธิการ กศน. 
 
 
 

 
                                        

 นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 
รองเลขาธิการ กศน. รองเลขาธิการ กศน. รองเลขาธิการ กศน. 

 
 

 
             

 

นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย 

  
 

 
 

 
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ นางอภิญญา ซอหะซัน นางตติยา ใจบุญ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน   

 
 
 
 

นายกษิพัฒ  ภูลังกา นายธนพัชร์  ขุนเทพ นายดิษพล มาตุอ าพันวงศ์ 
รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 

เฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง  
นางตรีนุช สุขสุเดช ผู้อ านวยการกลุ่มเลขานุการกรม 
นางสร้อยทิพย์ อุจวาที ผู้อ านวยการกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ 
นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล 
 
นายวรพงษ์ น่วมอินทร์ 
นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน 

นางเอ้ือมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
นางสาววัชรีวรรณ กันเดช ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย 
นางมณฑา อยู่หล า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ 
นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางณัฐกฤตา พ่ึงสุข ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
นายประยุทธ หลักค า ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาทางไกล 
นางวรภร ประสมศร ี ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

 
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงาน กศน. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 แผนงาน จ านวนทั้งสิ้น 11,280,550,900 บาท ประกอบด้วย  
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 5,997,706,400 บาท 2) แผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 1,564,296,000 บาท  
3) แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 3,695,593,700 บาท และ 4) แผนงานบูรณาการ จ านวน 22,954,800 บาท  
มีผลการด าเนินงานดังนี้    
 

ผลการด าเนินงานตามแผนงานงบประมาณ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นแผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร 
และงบด าเนินงาน โดยส านักงาน กศน. ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวนทั้งสิ้น 
5,997,706,400 บาท ดังนี้ 1) งบบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือนข้าราชการและส่วนควบเงินเดือน เงินเดือน
ค่าจ้างประจ าและส่วนควบเงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 5,783,136,600 บาท และ  
2) งบด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ  
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ พิเศษ เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 214,569,800 บาท 
แยกเป็น ค่าตอบแทน จ านวน 78,375,400 บาท และค่าใช้สอย จ านวน 136,194,400 บาท 
 
2. แผนงานพื้นฐาน 

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
• ผลผลิตที่ 4 :  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 

1) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 
ส านักงาน กศน. ได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชด ารัสห่วงใยประชาชนในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ เพ่ือน ามาขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ขาดโอกาสเนื่องจากความยากจน โดยการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับที่ขาดปัจจัยสนับสนุน และประสบสภาวะยากล าบากในเขตพ้ืนที่สูงให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ 
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. โดยส านักงาน กศน.จังหวัด ในพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงราย พะเยา ตาก และล าพูน ได้ด าเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชาวเขา 
ที่ยากจน ด้อยโอกาส ในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ น าไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และเป็น 
ทุนหมุนเวียนในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จ านวนทั้งสิ้น 6,217 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ประกอบด้วย จังหวัด
แพร่ จ านวน 46 ทุน จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1,582 ทุน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 1,256 ทุน จังหวัดน่าน 
จ านวน 358 ทุน จังหวัดเชียงราย จ านวน 836 ทุน จังหวัดพะเยา จ านวน 100 ทุน จังหวัดตาก จ านวน 1,904 ทุน 
และจังหวัดล าพูน จ านวน 135 ทุน  

ปัญหา อุปสรรค 
การจัดสรรโควตาจ านวนทุนให้บางจังหวัดไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ขอรับทุน และบางจังหวัดขอคืน

เงินทุน เนื่องจากไม่มีผู้เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติ  
แนวทางแก้ไข 
ส านักงาน กศน.จังหวัด จัดส่งรายชื่อผู้ขอรับทุนไปยังสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพ่ือพิจารณา 

การจัดสรรทุนให้แต่ละจังหวัดอย่างเหมาะสม  
 
 
 
 
 

2) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ 
ส านักงาน กศน. ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับคนพิการที่อยู่นอกระบบ

โรงเรียน และเล็งเห็นถึงความส าคัญในการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา จึงได้จัดสรรงบประมาณ  
ในการจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้กับผู้เรียนคนพิการ 
ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา โดยด าเนินงานผ่านศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เพ่ือให้ผู้เรียน 
คนพิการในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา ตามบัญชี ข และ ค  ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้
ตามแผนการเรียนรู้รายบุคคลได้อย่างครบถ้วน   

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ด าเนินการจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใด 

ทางการศึกษา ตามบัญชี ข และ ค ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง ให้แกผู่้เรียนคนพิการในสถานศึกษา จ านวน 7,135 คน 
ให้ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกดังกล่าวในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้รายบุคคล 
โดยมีครผูู้สอนคนพิการ จ านวน 513 คน เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนคนพิการ  
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ปัญหา อุปสรรค 
สื่อในคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนคนพิการของส านักงาน กศน.   
แนวทางแก้ไข 
แก้ไขกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนคนพิการของส านักงาน กศน.   

 
 
 
 
 
 

3) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
              ส านักงาน กศน. ด าเนินโครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กและเยาวชน 

ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดพ้ืนที่ทรงงาน โดยให้การสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและเยาวชน 
ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายขอบ เกาะแก่ง และห่างไกล ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด และ 
อยู่ในความรับผิดชอบในการให้บริการการศึกษา จ านวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
ตาก น่าน ล าปาง แพร่ พะเยา ราชบุรี กาญจนบุรี ล าพูน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  และพังงา เพ่ือให้เด็กและ 
เยาวชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 

      ผลการด าเนินงาน  
 ส านักงาน กศน. จังหวัด ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พังงา 

และแม่ฮ่องสอน ไดจ้ัดหาเสื้อผ้าและอุปกรณ์การศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็กในวัยเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายขอบ เกาะแก่ง และห่างไกล จ านวนทั้งสิ้น 9,729 คน  

 
 
 
 
 

4) โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมุ่งมั่น

จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่เป็นผู้ยากไร้ ขาดโอกาสเล่าเรียน ไม่มีอาชีพ ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ 
โดยมีพระราชด าริว่า “...ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจ านวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้ 
เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่าง ๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้ วิชาชีพที่เขาปรารถนา 
ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติได้...” ดังนั้น เพ่ือสนองกระแสพระราชด าริในการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส 
ส านักงาน กศน.กทม. โดยโรงเรียนพระดาบส จึงได้ด าเนินโครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส เพ่ือสร้างโอกาส 
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ในการฝึกอาชีพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนผู้ขาดโอกาส ให้มีวิชาชีพส าหรับประกอบอาชีพ 
และเป็นคนดีของสังคมต่อไป  

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนพระดาบส ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพประจ า 10 เดือน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 

เข้าเป็นศษิย์พระดาบสชายและหญิง รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2563 ที่รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา ณ โรงเรียนพระดาบส 
และจบการศึกษาหลักสูตร ตามสาขาวิชาชีพ จ านวน 8 หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 91 คน ดังนี้ 

 

หลักสูตรวิชาชีพ จ านวน 
1. หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ 13 คน 

2. หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า 20 คน 

3. หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 14 คน 

4. หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง 6 คน 
5. หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม 11 คน 
6. หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน 4 คน 
7. หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง   4 คน 
8. หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล (เฉพาะหญิง)        19 คน 

รวม 91 คน 

  และโรงเรียนพระดาบสได้คัดเลือกศิษย์พระดาบสชายและหญิง รุ่นที่ 45 ปีการศึกษา 2564 
มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวนทั้งสิ้น 174 คน แบ่งเป็น ศิษย์พระดาบสชาย จ านวน 115 คน ศิษย์พระดาบสหญิง (ช่าง) 
จ านวน 15 คน และศิษย์พระดาบสหญิง (เคหบริบาล) จ านวน 44 คน ทั้งนี้ โดยก าหนดให้เลื่อนการเปิดเทอม
ออกไปอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
หากสามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ให้มาศึกษาเล่าเรียน ณ โรงเรียนพระดาบส อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้โรงเรียน

พระดาบส ได้เลื่อนวันเปิดภาคเรียน ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 45 ประจ าปีการศึกษา 2564 ออกไปอย่างไม่มีก าหนด 
แนวทางแก้ไข 
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลื่อนก าหนดวันเปิดภาคเรียนในหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์

มูลนิธิพระดาบส ไลน์กลุ่ม และเฟสบุ๊ค  
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5) โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย  
     โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือด าเนินการฝึกทักษะวิชาชีพงานช่างประดิษฐ์ของสตรี
อันเป็นประณีตศิลปะ ซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีหลักสูตรที่ก าหนดขึ้น จ านวน 3 วิชา คือ วิชาอาหารและขนม  
ช่างดอกไม้สด และช่างปักสะดึง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้  และฝึกทักษะวิชาชีพ  
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพได้ 

    ผลการด าเนินงาน 
    โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ได้จัดฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 

และภาคเรียนที่ 1/2564 ใน 3 แผนกวิชา จ านวนทั้งสิ้น 140 คน ดังนี้ 
    1. ภาคเรียนที่ 2/2563 มีนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะ จ านวน 58 คน ได้แก่ แผนกวิชา

อาหารและขนม จ านวน 36 คน แผนกวิชาช่างดอกไม้สด จ านวน 15 คน และแผนกวิชาช่างปักสะดึง จ านวน 7 คน 
    2. ภาคเรียนที่ 1/2564 มีนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะ จากการจัดการเรียนการสอน 

ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 82 คน ได้แก่ แผนกวิชาอาหารและขนม จ านวน 45 คน แผนกวิชาช่างดอกไม้สด 
จ านวน 26 คน และแผนกวิชาช่างปักสะดึง จ านวน 11 คน  

    ปัญหา อุปสรรค 
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่ก าหนด  
    แนวทางแก้ไข 
    จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจหาความรู้ทางสื่อออนไลน์ 
 

 
 

 
 
 

6) โครงการสืบสานวิชาช่างศิลป์ไทย 
ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนได้  
 

7) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
ส านักงาน กศน. ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ MOA International Association 

มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ MOA และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เพ่ือร่วมมือกันทางวิชาการ 
ด้านเกษตรธรรมชาติ โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนทุกแห่ง ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติภายในประเทศ 
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MOA International Association มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ MOA รับผิดชอบ 
การพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการขยายผลความรู้เรื่องเกษตร
ธรรมชาติไปยังสถานศึกษา จึงได้ด าเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่
เกษตรธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ศึกษา วิจัย 
พัฒนาเกษตรธรรมชาติและด้านวิถีสุขภาพแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับบริบท ภูมิสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
ระหว่างผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการท างานร่วมกันอย่างยั่งยืน 

    ผลการด าเนินงาน 
        ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” และกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดน ได้ด าเนินการ 1) ประชุมประสานแผน จัดท าแผนและประสานงานผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 2) โครงการประเมินคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูง 
ในต่างประเทศ ระดับจังหวัดในความรับผิดชอบของกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  
โดยมี กศน.อ าเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 24 แห่ง ของส านักงาน กศน.จังหวัด จ านวน 
23 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ ตรัง นครนายก นราธิวาส ปราจีนบุรี ปัตตานี พิจิตร 
ร้อยเอ็ด ราชบุรี ล าพูน ศรีสะเกษ สงขลา สกลนคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวล าภู อ่างทอง 
อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี 3) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพ่ือสร้างแกนน าขยายผลเกษตรธรรมชาติ 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จ านวน 30 คน 4) สัมมนาวิชาการขยายผลเกษตรธรรมชาติและสุขภาพแบบองค์รวม 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 40 คน 5) จัดท าต าราเกษตรธรรมชาติ จ านวน 18 คน ร่วมประชุมผ่านไลน์กลุ่ม
นักวิจัยญี่ปุ่น และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้งด 
การอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น   
      ปัญหา อุปสรรค 
    1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนได ้ 
    2. MOA International Association ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ได้เลื่อนอบรม
หลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ 
 

8) โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินโครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

เพ่ือสนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีโอกาส 
ทางการศึกษา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยก าหนดจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สูง การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
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การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดอบรมสัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพครู ศศช. ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมทั้ง 
การติดตามผล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับราษฎรในชุมชนพ้ืนที่สูงให้มีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน  
ส านักงาน กศน. ได้สนับสนุนปัจจัยและทรัพยากร เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพ้ืนที่ทรงงาน 5 จังหวัด 13 อ าเภอ จ านวน 282 แห่ง โดย 1) สนับสนุน
งบประมาณเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน ค่าพัฒนาครู/ค่าจ้างครู ศศช. ในพ้ืนที่ทรงงาน ค่าสื่อ และ 
อุปกรณ์ทางการศึกษา ค่าพาหนะส าหรับครู ค่าบริหารจัดการโครงการให้กับหน่วยงานที่ ร่วมด าเนินการ จ านวน 
7 หน่วยงาน 2) จัดประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2564 จ านวน 4 ครั้ง 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) จัดอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน จ านวน 
90 คน ผ่านสื่อระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และภาคปฏิบัติในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน 4) จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จ านวน 2 ครั้ง และจัดประชุมทดลอง
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยครู ศศช. สังกัด กศน.อ าเภอเมืองเชียงราย  
กศน.อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ กศน.อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มผู้ทดลอง 5) ประกวด
ผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ ประจ าปี 2564  6) ประกวดโครงการ
แบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีนักเรียนของ ศศช. ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมส่งผลงาน (กิจกรรมวาดภาพ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดี จ านวน 13 ชิ้น และ 
กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดี จ านวน 5 ชิ้น) 7) จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติ
การการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจ าปี 2564 และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และ 8) ได้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) จ านวน 1 ระบบ ภายใต้
เว็บไซต์  www.ศศช.com และจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ให้กับ 14 จังหวัดที่มี ศศช. รวมทั้งสิ้น 1,400 คน 
โดยครูสามารถน าระบบไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุรกันดารและพ้ืนที่สูงที่รับผิดชอบได้   
      ปัญหา อุปสรรค 
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการกิจกรรมไดต้ามแผนที่ก าหนด 
    แนวทางแก้ไข 
    การใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
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9) โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด 
ส านักงาน กศน. ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการจัดการศึกษานอกระบบส าหรับประชาชน

ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
มาขอเทียบระดับการศึกษา ให ้ได้รับโอกาสความส าเร็จในการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยด าเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบ และเพ่ิมอัตราเฉลี่ยการจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประชากรวัยแรงงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. โดยสถานศึกษาที่ท าหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 789 แห่ง 

ด าเนินการเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด จ านวน 2 ครั้ง ให้แก่ประชาชนที่ขอรับการประเมิน ครั้งที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3,942 คน และครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4,019 คน รวมทั้งสิ้น 7,961 คน  

ปัญหา อุปสรรค 
1. ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด มีจ านวนต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ต้องจัดส่ง

ต้นฉบับและเฉลยเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เป็นไฟล์เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและบรรณาธิการเครื่องมือ
การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคดิได ้

แนวทางแก้ไข  
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ด้อย ผู้ขาด และผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในตลาดแรงงาน

และยังไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา เพ่ือให้ได้จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน
ตามค่าเป้าหมาย 

2. จัดท าคลังเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด เพ่ือน าเครื่องมือมาใช้  
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10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย 126 บ้าน ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ใน 3 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ให้ก้าวพ้นความยากจน สามารถลด ละ เลิก การปลูกฝิ่น 
ในพ้ืนที่ เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองได้ในระยะยาว สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยการใช้
กระบวนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายได้รู้หนังสือ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยในชีวิตประจ าวันตามบริบท มีรายได้จากอาชีพทดแทน
ที่มั่นคงเหมาะสมต่อสภาพสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอต่อการครองชีพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เหมาะสมกับบริบทชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเองและเป็นรากฐานที่มั่นคงด้านการป้องกันยาเสพติดของประเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. โดยสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ได้จัดกิจกรรม

ตามโครงการ โดยมีผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน
ทั้งสิ้น 11,679 คน ดังนี้  

1) กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพูด อ่าน เขียนและสื่อสาร
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้ จ านวน 1,922 คน  

2) กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 9,757 คน  
ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

จัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้ 
 
 
 
 
 
 

• ผลผลิตที่ 5 :  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
1) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ส านักงาน กศน. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน  
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยด าเนินการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการวิทยุ 
เพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา และสื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และการพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้ด้านภาษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้สามารถก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นไทย 
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ได้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ในกิจกรรม ดังนี้  
1. ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

จ านวน 130 รายการ ดังนี้ รายการสะบายดี นี่ลาวเอง รายการ English Battle รายการ Halo Indonesia และรายการ 
มลายู เดี๋ยวรู้จัก  

2. ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ดังนี้  
รายการวิทยุส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน จ านวน 524 รายการ และ 2) รายการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีของชาติอาเซียน จ านวน 848 รายการ จ านวนทั้งสิ้น 1,372 รายการ รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ของอาเซียน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังรายการภาษาอาเซียน 
ทางเว็บไซต์ www.moeradiothai.net 

3. ผลิตสื่อการศึกษาอาเซียนส าหรับคนพิการ โดยผลิตพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  
มีภาษามือ เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายการนิทานอาเซียน จ านวน 26 รายการ 

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประสบปัญหา 

กับการเปลี่ยนแปลงการจัดคิว และการนัดหมายวิทยากรรายการ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้ 
2)  โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) 

ส านักงาน กศน. โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มีภารกิจหลักในการผลิตสื่อเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้รับบริการมีโอกาสเรียนรู้จากครู  
และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และรายการโทรทัศน์ให้สามารถน าไปใช้ 
เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัย  
ได้รับความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ 

(ติวเข้มเต็มความรู้) ดังนี้ 
1. ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ออกอากาศทางสถานี ETV จ านวน 637 รายการ 

ได้แก่ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ รายการตามช่วงวัย รายการตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน กศน. รายการตามหลักสูตร 
ขั้นพื้นฐาน สพฐ. รายการสารคดีส่งเสริมการศึกษา ทั้งนี้ได้น ารายการ Creator เป็นได้ง่ายจัง และรายการติวเข้ม 
เต็มความรู้ ได้เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

2. จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรในสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
จังหวัดตรัง และโรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 1,000 คน 

3. จัดท าเอกสารประกอบการรับชมรายการ 2,200 เล่ม 
4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Social Network  ได้แก ่Youtube  Facebook  Line 
5. นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับบริการติวเข้มเต็มความรู้ จากการชมรายการสดและรายการ

ย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv จ านวนทัง้สิ้น 2,357,471 คน 
ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประสบปัญหา

การเปลี่ยนแปลงการจัดคิว และการนัดหมายวิทยากรรายการ ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

3) กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 
ส านักงาน กศน. ได้เห็นความส าคัญในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ

ประชาชนทุกช่วงวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม 
ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเองได้ จึงได้ด าเนินกิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ 
ในระดับต าบล โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนค่าหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และค่าสาธารณูปโภคให้แก่ กศน.ต าบล/แขวง เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบลให้มี  

ความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการสนับสนุนค่าหนังสือพิมพ์
เพ่ือให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ส าหรับ กศน.ต าบล จ านวน 7,432 แห่ง สนับสนุนค่าหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และ 
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่ กศน.ต าบล ที่ได้รับค่าก่อสร้าง จ านวน 750 แห่ง สนับสนุนค่าจัดกิจกรรมให้แก่ กศน.ต าบล  
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ที่ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าก่อสร้าง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และ กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม จ านวน 2,447 แห่ง 
และสนับสนุนค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.บางแห่ง (กศน.จังหวัด 
กศน.อ าเภอ/เขต ศว. สทก. ศฝก. ศฝช. อวท. ศกภ. ศวอ. สธ.) จ านวน 395 แห่ง  

ปัญหา อุปสรรค 
กศน.ต าบล ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 

4) กิจกรรมสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

ส านักงาน กศน. ได้ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีเป้าหมาย 
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้ด าเนินกิจกรรม
สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้
หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามอัธยาศัย ตลอดจนการบริหารจัดการของหน่วยงาน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับความสนใจได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. สนับสนุนค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม 1/10 ทรานสปอนเดอร์ ค่าบริการ 

ส่งสัญญาณดาวเทียม ค่าบีบอัดส่งสัญญาณ 1 ช่องรายการ และส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) 
ระบบความคมชัดสูง (HD) จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ผ่านโครงข่าย Fiber Optic ไปยังสถานีบริการ
ภาคพ้ืนดินไทยคม เพ่ือบีบอัดสัญญาณ รวมสัญญาณ และส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ไปยังเครื่องรับดาวเทียม 
ช่องรายการ ETV และสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาให้กับหน่วยงาน/สถานศึกษา 
และห้องสมุดประชาชน ในสังกัดส านักงาน กศน. จ านวน 1,489 แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย จ านวนทั้งสิ้น 12,368,652 คน  
 
3. แผนงานยุทธศาสตร์ 

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือใช้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ทีส่อดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพ ความพร้อมของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

ผลการด าเนินงาน  
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ 
1. ภาคเรียนที่ 2/2563 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวนทั้งสิ้น 871,559 คน แบ่งเป็น ระดับ

ประถมศึกษา จ านวน 68,293 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 333,268 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
463,756 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 6,242 คน  

2. ภาคเรียนที่ 1/2564 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวนทั้งสิ้น 843,502 คน แบ่งเป็น ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 64,966 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 319,575 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 453,159 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 5,802 คน 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

1.1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ส านักงาน กศน. มีบทบาทหลักในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อย พลาด ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นเพื่อเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม จึงได้ด าเนินโครงการ 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) ในลักษณะ 
การฝึกอาชีพในหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือเร่งสร้างโอกาสด้านอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงให้ประชาชน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว ประกอบอาชีพสร้างรายได้ และเพ่ิมโอกาสในการต่อยอดและพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป  

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. โอนจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ตาม “แนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)” โดยฝึกอาชีพในรูปแบบ 
กลุ่มสนใจ ชั้นเรียนวิชาชีพ และ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอาชีพตามโครงการ  
จ านวนทั้งสิ้น 583,936 คน โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถน าความรู้ไปต่อยอดอาชีพ จ านวน 47,933 คน 
สร้างรายได้เสริม จ านวน 108,637 คน ประกอบอาชีพใหม่ จ านวน 30,957 คน สร้างโอกาสในการเรียนรู้ จ านวน 
297,215 คน และพัฒนาตนเอง จ านวน 99,194 คน  
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ปัญหา อุปสรรค 
1. ค่าวัสดุฝึก กลุ่มสนใจ หลักสูตร 1 - 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป ค่าตอบแทนวิทยากร

ชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท และได้รับค่าวัสดุฝึกต่อกลุ่ม จ านวน 1,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าวัสดุฝึก 
บางหลักสูตรมีราคาสูงขึ้น 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร ในบางหลักสูตรฝึกอาชีพที่ประชาชนให้ความสนใจจะเป็นหลักสูตรอาชีพ
เฉพาะทางและเป็นมืออาชีพ ซ่ึงมีค่าตอบแทนวิทยากรสูงกว่าเกณฑ์ทีส่ านักงาน กศน. ก าหนด  

3. ขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ระหว่างครูผู้ปฏิบัติ กับเจ้าหน้าที่การเงิน ให้เป็น ไป 
ในแนวทางเดียวกัน  

แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการทบทวนค่าวัสดุฝึกให้สอดคล้องกับหลักสูตร ชั่วโมงเรียน และจ านวนผู้เรียน 
2. ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนวิทยากร ตามความยากง่ายของหลักสูตรฝึกอบรมให้ผู้เรียน 

ทีจ่บหลักสูตรสามารถน าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2) โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ส านักงาน กศน. ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในยุค digital disruption 

โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาในการสื่อสารทั่วโลก ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้านการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถ (Up Skill) หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (Re Skill) 
ทางด้านภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให้สามารถพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

ผลการด าเนินงาน  
    ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการ 1) จัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร และใช้คู่มือการอบรมหลักสูตรฯ ส าหรับผู้บริหารประกอบการชี้แจงภารกิจและกระบวนการฝึกอบรม
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แก่ผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาค ส านักงาน กศน. กทม./จังหวัด และสถานศึกษา ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะครู กศน. ได้รับการรับรองหลักสูตรจากส านักงาน กศน. 2) ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการอบรม 3) ปรับการด าเนินกิจกรรมโครงการ และจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4) จัดประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5) จัดอบรมครูตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ครู กศน.ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รุ่น ณ โรงแรม เดอ 
ไพร์ม แอท รางน้ า กรุงเทพมหานคร มีผู้ผ่านการอบรมจ านวนทั้งสิ้น 104 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน 48 คน และรุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการอบรม จ านวน 5 คน และ 5) ก าหนดแผนการติดตามและจัดท าเครื่องมือ 
เพ่ือใช้ในการนิเทศติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

ปัญหา อุปสรรค  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงาน

โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
แนวทางแก้ไข 
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมหารือ

แนวทางการด าเนินงานกับผู้บริหาร และวางแผนการท างานด้วยการก าหนดชิ้นงาน/ความต้องการเพ่ือลดขั้นตอน
การท างาน 

2. จัดประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet  
3. ปรับลดกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

โดยจ้างที่ปรึกษาพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ก าหนดขอบเขตงานและระยะเวลา 
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมจะผูกพันตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ก าหนดตามกรอบการจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 

1.3) โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. 
     ส านักงาน กศน. ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญ 
ในการพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การเกี่ยวกับ 
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเป็นการคิดวิเคราะห์ วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐาน  
ในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้ในองค์การได้อย่างเหมาะสม  โดยด าเนินโครงการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ มีมาตรฐาน  
   ผลการด าเนินงาน 
     ส านักงาน กศน. ได้พัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 1,853 คน ดังนี้ 1) จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้กับผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 21 คน 
2) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก ่หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. 
(ส.นบส.) รุ่นที่ 13 จ านวน 15 คน หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 จ านวน 15 คน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 จ านวน 2 คน หลักสูตร
จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 121 จ านวน 1 คน 3) โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1/2564 จ านวน 12 คน ในรูปแบบออนไลน์ 4) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองหลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับ 
การอบรม จ านวนทั้งสิ้น 1,578 คน 5) หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการปฏิบติที่ดี รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ
ออนไลน์ จ านวน 119 คน และ 6) หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของครู กศน. มืออาชีพ เพ่ือทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 90 คน 
   ปัญหา อุปสรรค 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้การด าเนินงานโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   แนวทางแก้ไข  
   ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์  
 

 
 
 
 
 
 

1.4) โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 
ส านักงาน กศน. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง 

ในการพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การเกี่ยวกับ 
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเป็นการคิดวิเคราะห์ วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และการน าระบบมาตรฐาน 
ในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับวิทยาการความรู้ใหม่ในองค์การได้อย่างเหมาะสม จึงได้ด าเนินโครงการหลักสูตร 
จิตอาสา 904 เพ่ือปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันส าคัญของชาติ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
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ศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
และพัฒนาสมรรถนะครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และประสานภูมิปัญญา  
ท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถเป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทยกับบุญคุณพระมหากษัตริย์ 

โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดน าไปจัดอบรมและจัดกิจกรรม ได้แก่ พิธีปฏิญาณตนปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสถาบันส าคัญของชาติ ตลอดจนการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงจัดกิจกรรมขยายผลการด าเนินงานในระดับประเทศ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 77 แห่ง เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้นจ านวน 11,286 คน และจัดกิจกรรมขยายผลการด าเนินงานโครงการ 
ระดับประเทศ โดยวิธีออนไลน์ เพ่ือให้ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา กศน. เครือข่าย และประชาชนทั่วไปมีความรู้  
ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีผลการประกวดตามกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
   1. การประกวดการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้น าชุมชนจิตอาสาดีเด่น  

1.1 รางวัลชุมชนจิตอาสาดีเด่น 5 ภาค ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านหนองกุง จังหวัดอุดรธานี 2) ชุมชน
วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี 3) ชุมชนบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว  4) ชุมชนจิตอาสา บ้านสะเดียร์ 
จังหวัดนราธิวาส และ 5) ชุมชนบ้านหนองจิก จังหวัดอุทัยธานี 

1.2 รางวัลผู้น าชุมชนจิตอาสาดีเด่น 5 ภาค ได้แก่ 1) นายพัฒนา พรมเผ่า กศน.อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 2) นายมานะ เสนากลาง กศน.อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3) นางสาวโสรัตยา บัวชุม 
กศน.อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4) นายมูฮ ามัด สาและ กศน.อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ  
5) นายสายชล ตันมันทอง กศน.อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ของนักศึกษา  
 2.1 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 1) กศน.อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

2) กศน.อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 3) กศน.อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 4) กศน.อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร และ 5) กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส   

 2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่  1) กศน.อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   
2) กศน.อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 3) กศน.อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 4) กศน.อ าเภอวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว และ 5) กศน.อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

 2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 1) กศน.อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
2) กศน.อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 3) กศน.อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) กศน.อ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี และ 5) กศน.อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  30 
   

ปัญหา อุปสรรค  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้   
แนวทางแก้ไข 
จดักิจกรรมภายใต้สถานการณ์และบริบทของพ้ืนที่ และเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 1.5) โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) 

ส านักงาน กศน. ได้ตระหนักถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา มีการทดลอง
น าร่องโครงการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้ Google Apps ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับต าบล ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้ด าเนินโครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) เพ่ือพัฒนาให้บุคลากร กศน.ต าบล สามารถจัดท าคลังความรู้ กศน. 
โดยให้สถาบัน กศน.ภาค เป็นฐาน และจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชนมาพัฒนาคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Knowledge Bank) ต่อไป  

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันการศึกษาทางไกล โอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาค และ

พัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่บุคลากร กศน.ต าบลที่เป็น
วิทยากรแกนน าทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 2,035 คน   

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินกิจกรรม 

ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
แนวทางแก้ไข 
ปรับแผนการด าเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ 
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 1.6) โครงการปรับปรุงนิทรรศการระบบนิเวศวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา มีแนวคิดปรับปรุงนิทรรศการระบบนิเวศวิทยา 

เพ่ือให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งมีโซนจัดแสดง ได้แก่ โซนระบบนิเวศบ้านเราและโซนเทคโนโลยี 
4 มิติ ทุกส่วนจะจัดแสดงให้มีความทันสมัย มีข้อมูลใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ให้สอดคล้องกับสภาพและความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถ 
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ

และก าหนดราคากลาง ส าหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการระบบนิเวศวิทยา ของศูนย์วิทยาศาสตร์  
เพ่ือการศึกษานครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และด าเนินการจัดจ้าง โดยผู้รับจ้าง 
ได้ส่งมอบแบบด าเนินงานและการติดตั้งนิทรรศการ แบบร่าง แนวคิดและรูปแบบ พร้อมรายละเอียดการจัดแสดง
นิทรรศการและตกแต่ง แผนการด าเนินงานเนื้อหานิทรรศการภายนอก และได้ท าการรื้อถอนปรับพ้ืนที่สภาพแวดล้อม 
และท าความสะอาดห้องฉายภาพยนตร์ ห้องควบคุม รวมทั้งได้ทดสอบระบบปฏิบัติการของนิทรรศการให้พร้อม 
เปิดบริการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ 
เปิดให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการได้  

 
 

 
 
 
 
 
 1.7) โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง Active Play ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ด าเนินโครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้
กลางแจ้ง Active Play โดยใช้พ้ืนที่ลานกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ในการจัดสร้างนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้
กลางแจ้งให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ อันเป็นเรื่องใกล้ตัว ให้ผู้รับบริการสามารถน าไปปรับใช้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตามบทบาท
ของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้น  
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ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ด าเนินการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง 

Active Play ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ จ านวน 1 เรื่อง พร้อมเปิดให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) จึงไม่สามารถเปิดให้ผู้รับบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้ามาใช้บริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
 

 
 
 

 1.8) โครงการปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตและชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา ได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญ

ต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน จึงไดด้ าเนินโครงการปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือชีวิตและชุมชน เพ่ือเป็น
แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ถึงการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ปลูกฝัง
ชีวจริยธรรมในการน าเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ชีวิตประจ าวัน  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สามารถ 
น าเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในทางสร้างสรรค์ได้  

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ

เพ่ือชีวิตและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ให้ผู้เสนอราคาลงนาม 
ในสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด และได้มีการกันงบประมาณเหลื่อมปี เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
ตามงานที่ส่งมอบในงวดที่ 3 และงวดที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ปัญหา อุปสรรค 
1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก มีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวน  
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้รับจ้าง 

ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินงานได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
แนวทางแก้ไข 
1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2. ผู้รับจ้างขอขยายเวลาในการด าเนินงาน และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลาได้ด าเนินการ 

กันงบประมาณเหลื่อมปี ส าหรับการเบิกจ่ายในงวดที่ 3 และงวดที่ 4  
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 1.9) โครงการจัดนิทรรศการมหัศจรรยโ์ลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศกึษาสระแก้ว 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว ด าเนินโครงการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์  
4 มิติ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
โดยนิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ เป็นสื่อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้รับบริการ 
ได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการท างานระบบ 4 มิติ วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์และนิทรรศการ 
เป็นการเรียนรู้จากสื่อรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ และเปิดประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์
ผ่านนิทรรศการ 
      ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว ได้จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการ 
เรื่อง “มหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ” จ านวน 1 เรื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถเปิดให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการได้ 

 
1.10) โครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็น

ระบบ (Coding Literacy)  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ และเตรียมบุคลากร จึงได้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะด้านการคิดอย่างมี
ระบบ (Coding Literacy) สามารถฝึกความคิดที่เป็นระบบ มีตรรกะ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน และน าความรู้ไปใช้
ในการวางแผนจัดการชีวิต และสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน 4 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 2,302 คน ดังนี้ 1) กิจกรรมค่าย ICT for Kids จ านวน  
2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 35 คน 2) กิจกรรมค่าย Robot Club รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 23 คน 
3) กิจกรรม “มหกรรม Coding ทักษะเพ่ือชีวิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,163 คน 4) กิจกรรมประกวดแข่งขัน
ออกแบบ Coding Unplugged Game ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 81 คน 39 ผลงาน และ 
5) ด าเนินการจดัจ้างผลิตและติดตั้งนิทรรศการ Coding เพ่ือชีวิต  

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้ 
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แนวทางแก้ไข 
เพ่ิมช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมและปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์  
 
 
 
 
 

1.11) โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ส านักงาน กศน. เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในทุกช่วงวัยในทุกพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ  
ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ของ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จึงได้ด าเนินโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. โอนจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาในการจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่  
ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการ โดยประชาชนที่ผ่านการอบรม มีความรู้พ้ืนฐานภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ จ านวนทั้งสิ้น 10,718 คน และส านักงาน กศน. ได้จัดท า
แนวทางการติดตามผลการด าเนินงาน แบบสัมภาษณ์ และแบบรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 
(สถาบัน กศน.ภาค) ทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สถานศึกษา

ในสังกัดไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เป้าหมายได้ 
แนวทางแก้ไข 
ส านักงาน กศน. ให้สถานศึกษาในจังหวัดด าเนินการจัดอบรมประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เป้าหมาย 

ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลาย โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการอบรมแบบออนไลน์
เพ่ือป้องกันการรวมกลุ่มคน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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1.12) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ
ส าหรับเรียนรู้แบบออนไลน์ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ตลอดจน
พัฒนาสื่อรูปแบบ รูปภาพ คลิปอาร์ต คลิปเสียง วีดีโอ สนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมให้ดีขึ้น ทันกับยุคสมัย
ปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดท าสื่อการเรียน

ออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ จ านวน 30 วิชา ในรูปแบบ .mp4 พร้อม
แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และน าสื่อการเรียนออนไลน์เข้าระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ส านักงาน กศน. ก าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ส่งมอบงานแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 15 วิชา  

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได ้
แนวทางแก้ไข 
วางแผนและเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 

1.13) โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space 
ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มีศูนย์การเรียนรู้ 

ที่มีความทันสมัยพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เสริมสร้างและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้สูงอายุ ได้ยกระดับการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รองรับ
การเรียนรู้แบบ Active Learning และเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co - Learning Space” ใน 5 ภูมิภาค 77 จังหวัด 
เพ่ือปลูกฝัง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่าย กระจายความรู้ ในลักษณะศูนย์รวมสื่อและข้อมูลที่สะดวกในการเข้าถึง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้สูงอายุ  
ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co - Learning 

Space) และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนคัดเลือก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co - Learning Space) ตัวอย่าง  
เพ่ือประกอบการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบส านักงาน กศน. จังหวัด 5 ภาค ทางสถานีโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา (ETV) โอนจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ/ค่าเช่าครุภัณฑ์ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด  และพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนเป้าหมายใน 77 จังหวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co - Learning Space ดังนี้ 1) ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัด จ านวน 67 จังหวัด 2) จังหวัดที่ไม่มีห้องสมุดประชาชนจังหวัดให้ด าเนินการที่ “ห้องสมุดเฉลิมราช
กุมารี” จ านวน 8 จังหวัด 3) ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
1 แห่ง  4) ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย อาคาร 4 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาเอกมัย  โดยมีผู้รับบริการ
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co - Learning Space ทั้ง 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้นจ านวน 435,193 คน นอกจากนี้  
ไดจ้ัดประชุมเพ่ือติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

ปัญหา อุปสรรค 
1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโดยเฉพาะการให้บริการด้วยเทคโนโลยี และ

การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ด าเนินงานในลักษณะประจ าของโครงการ หากไม่ได้รับงบประมาณจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. การขาดแคลนบุคลากรท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาห้องสมุด  
แนวทางแก้ไข 
1. ควรสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์ 

ในการบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 
2. ทบทวนนโยบายของส านักงาน กศน. เกี่ยวกับความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 

1.14) โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 
ส านักงาน กศน. มุ่งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม

ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาได้ โดยให้ด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และจัดกิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทีน่่าสนใจ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและสังคม ให้เป็นนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ รวมทั้งขยายผลการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้เคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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เพ่ือขยายโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งในชุมชนเมืองและชนบทห่างไกล ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม
การเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินโครงการ แนวทางการด าเนินงาน แบบรายงาน และ

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทุกแห่งทราบและออกแบบการด าเนินงานตามความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ และได้โอนเงินงบประมาณไปยังสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาค และส านักงาน กศน.จังหวัด 
ทุกแห่ง จ านวน 77 จังหวัด เพ่ือด าเนินการตามแนวทางของโครงการและจัดกิจกรรมให้บริการการศึกษาเรียนรู้ 
แก่ประชาชนทุกวัยในพ้ืนที่ ตามความเหมาะสม ตามมาตรการในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) และนิเทศติดตามงานในพ้ืนที่ 

 

 
 
 

 
 

1.15) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์  
ส านักงาน กศน. ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ เพ่ือให้มี ระบบ 

การบริหารจัดการการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์ของส านักงาน กศน. โดยมุ่งส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู กศน. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สร้างนวัตกรรม
การจัดการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ และใช้ระบบในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนออนไลน์ ส าหรับผู้เรียน ผู้รับบริการ ครู 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  
มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะที่เหมาะสม อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา เช่น การขาดแคลนครู 
ปัญหาพื้นที่ห่างไกล กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส และคนพิการ เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. จัดประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ จัดท า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการอบรมพัฒนาครู

ด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ และจัดประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอบเขตงาน
ด้านเนื้อหา การพัฒนาระบบและบุคลากรในการจัดการศึกษาออนไลน์ เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตร 
การอบรมพัฒนาบุคลากร และปรับเนื้อหาในหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 4 Module ชั่วโมงการอบรม 60 ชั่วโมง ดังนี้ 

  1) ระยะที่ 1 การฝึกอบรม จ านวน 45 ชั่วโมง ได้แก่ Module ที่ 1 ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
ในยุคปัจจุบัน จ านวน 9 ชั่วโมง Module ที่ 2 การใช้งาน Web Application ส าหรับการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
จ านวน 9 ชั่วโมง Module ที่ 3 การผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับรูปแบบออนไลน์ จ านวน 23 ชั่วโมง และ Module ที่ 4  
การจัดการระบบการบริหารจัดการศึกษาออนไลน์ และเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ จ านวน 4 ชั่วโมง  
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  2) ระยะที่ 2 หลังการฝึกอบรม จ านวน 15 ชั่วโมง 
2. ก าหนดการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบและบุคลากรการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
3. จัดฝึกอบรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับ 

การอบรมจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
4. ติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษา ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 

โดยประเมินผู้ที่ผ่านการอบรมจากการน าความรู้ที่ได้ไปผลิตและจัดท าสื่อส าหรับจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได ้และได้มีการกันงบประมาณเหลื่อมปีเพ่ือด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จตามแผน 
แนวทางแก้ไข 
ปรับแผนการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนวิธีการ

ด าเนินงานโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมหารือแนวทางการด าเนินงานกับผู้บริหาร  
 
 
 

 
 

3.3 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส านักงาน กศน. พัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการแก้ปัญหา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหา
การอ่านภาษาไทยไม่ออก และเขียนไม่ได้ของผู้เรียนในพ้ืนที่อย่างจริงจัง ตลอดจนเน้นเปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง  
การยึดมั่นในหลักคุณธรรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับองค์กร
ระหว่างประเทศ จึงได้ด าเนินโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์สู่การพัฒนาอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ภาษาในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ และส่งเสริม
การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ผลการด าเนินงาน 
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) กิจกรรมฝึกภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 4,586 คน (ภาษาไทย จ านวน 2,127 คน และ
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มลายู อาหรับ จ านวน 2,459 คน) 2) กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษา 
สู่การประกอบอาชีพ จ านวน 4,161 คน (ภาษาไทย จ านวน 2,021 คน และภาษาต่างประเทศ จ านวน 2,140 คน)  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 8,747 คน และ 3) กิจกรรมประกวด “การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาตนเองสู่อาชีพ” จ านวน 130 คน 
(จังหวัดปัตตานี จ านวน 30 คน จังหวัดนราธิวาส จ านวน 100 คน)  
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ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได ้ 
แนวทางแก้ไข 
ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยลดจ านวนคน และจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 
 

 
 
 
 

2) โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาในการด าเนินงาน ตามแนวทางพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานให้กับ
ประชาชนทุกคน เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตแห่งการด ารงชีพที่สมบูรณ์ที่ยึดทางสายกลาง
ของความพอดี จึงได้ด าเนินโครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ และสามารถ
น าความรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  ผลการด าเนินงาน  
      ส านักงาน กศน. โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี ได้จัด
กิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวนทั้งสิ้น 1,402  คน ดังนี้ 
     1. จัดกิจกรรมวิชาการ "เปิดบ้าน เรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ ศฝช.
ปัตตานี" ให้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 429 คน 
     2. จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ และน าไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
     3. จัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ประสบความส าเร็จนอกพ้ืนที่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การสร้างอาชีพในชุมชน การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุ
เหลือใช้ วัสดุธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน และการปลูกและแปรรูปสละ จ านวนทั้งสิ้น 973 คน  
     4. จัดท าสื่อ เอกสาร ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 92 เล่ม 
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     5. จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ด าเนินการ
ส ารวจกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือน าไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 270 แห่ง 
     ปัญหา อุปสรรค 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้ 
 
 
 
 
 
 

3) โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้เกมส์ 
กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียน 

โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างจิตสาธารณะ การต้านยาเสพติด ในรูปแบบกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
กิจกรรมค่าย การแข่งขันกีฬา ซึ่งจากข้อมูลเยาวชนนอกระบบโรงเรียน มีการท างานเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ แต่ยังขาด
การสร้างสายสัมพันธ์ในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง จึงได้ด าเนินโครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้เกมส์ เพ่ือประชาสัมพันธ ์
การแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ เสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ รวมทั้งการใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนนอกระบบชายแดนใต้ 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ชายแดนใต้เกมส์ 

ระดับอ าเภอ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา (4 อ าเภอ) และสตูล โดยมีเยาวชนนอกระบบ
ชายแดนใต้ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,060 คน  

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม 

ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด  
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4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส านักงาน กศน. โดยกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีศักยภาพ เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดี 
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด กศน. ทุกระดับ ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นผู้สร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งมีอัตลักษณ์ในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญกับทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ และครูผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนในพื้นท่ีภายในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งปกติสุข 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 64 คน และจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
การปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จ านวน 349 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 413 คน 

ปัญหา อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ 

จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มจี านวนมากได ้
 
 
 
 
 
 

5) โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ส านักงาน กศน. ด าเนินโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเป้าหมาย 
ให้ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารในพ้ืนที่  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและวางแผนงานโครงการ 
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน รวมถึงประสานการปฏิบัติงานและ
ขับเคลื่อนงานของกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ สถานศึกษาขึ้นตรง ให้เป็นไปตามแผน น าไปสู่การปฏิบัติ 
ที่เป็นแนวทางเดียวกัน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 
ในโครงการของกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
และสถานศึกษาขึ้นตรง 
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ผลการด าเนินงาน 
ประชุมติดตามประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท าคู่มือการด าเนินงานการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดประชุมผู้บริหาร กศน.จังหวัดและผู้บริหารส่วนกลาง โดยมีผู้บริหาร
ส่วนกลาง ผู้บริหารในพื้นท่ีและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 90 คน  
  ปัญหา อุปสรรค 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้ 

แนวทางแก้ไข 
ปรับวิธีการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

1.1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงาน กศน. โดยความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย

ด าเนินกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง และหลักสูตร 420 ชั่วโมง  เพ่ือสนับสนุน
ระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(Long Term Care : LTC) ซึ่งมีภารกิจต้องผลิต Caregiver เพ่ือไปปฏิบัติงานในระบบ LTC และเพ่ือสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนวัยแรงงานที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพ “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ด าเนินการโครงการ ดังนี้ 1) บูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

บูรณาการกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) จัดท าคู่มือแนวทาง คู่มือการส ารวจและยืนยันความพร้อม 
การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3) ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ส ารวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมต่อ
ส านักงาน กศน. 4) จัดระบบการสื่อสาร ก ากับติดตาม และแก้ปัญหาของพ้ืนที่ผ่าน Group Line และ 5) สถานศึกษา 
จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง จ านวน 3,804 คน 
และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 420 ชั่วโมง จ านวน 380 คน รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 4,184 คน 
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ปัญหา อุปสรรค 
1. การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

และผู้ประสานงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท าให้ขาดความเข้าใจถึงที่มาของการบูรณาการตั้งแต่เริ่มต้น  
(พ.ศ. 2558) และเกิดความติดขัดในการบูรณาการความร่วมมือในบางพ้ืนที่ 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขบางพ้ืนที่มีภาระงานเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดความล่าช้าในการส ารวจกลุ่มเป้าหมายและการวางแผน 
จัดอบรม 

แนวทางแก้ไข 
จัดท าคู่มือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ สูงอายุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแนบเอกสารความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือใช้ประสานงานและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

1.2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง
ของผู้สูงอาย ุ

ส านักงาน กศน. โดยความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด าเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้สูงอายุ “กลุ่มติดสังคม” ตามโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคง
พัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ การชะลอความเสื่อมของ
ร่างกาย จิตใจ และสมอง ให้แข็งแรง สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 

ผลการด าเนินงาน 
บุคลากร กศน. ทีผ่่านการอบรม “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะ

ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” ในรูปแบบ Classroom Online จ านวน 1,139 คน จาก 3 ห้องเรียน 22 จังหวัด 
และมีผู้สูงอายุ “กลุ่มติดสังคม” ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง จ านวน 141,510 คน 

ปัญหา อุปสรรค   
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้ 
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แนวทางแก้ไข 
การสร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุผ่าน Group Line จัดท าคู่มือแนวทาง 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ จัดท าคู่มือการคัดเลือก 
บุคลากร กศน. เข้ารับการอบรมแบบ Online และจัดประชุมหารือเพ่ือวางแผนการจัดอบรม  

 
 

 
 
 

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
     1.1) โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน       

ส านักงาน กศน. ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ในโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับ กศน.ต าบล 7,424 แห่ง และอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 600 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ด าเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือพัฒนาวิทยากรแกนน า
และประชาชนทั่วไปให้มีทักษะการใช้งานโปรแกรมส านักงาน เกิดความตระหนักรู้ด้านดิจิทัล การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองและชุมชน และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
ด้านดิจิทัลในการ Up skill /Re skill สร้างโอกาสในการมีงานท า และเพ่ิมช่องทางการหารายได้เสริมให้กับตนเองได้ 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส านักงานเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า 

ให้กับวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับจังหวัด (ครู ก.) จังหวัดละ 2 คน และบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. 
จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับอ าเภอ (ครู ข.) จ านวน 
914 คน และวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับต าบล (ครู ค.) จ านวน 5,994 คน ทั้งนี้ มีวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล 
(ครู ก ครู ข และ ครู ค) ที่ผ่านการอบรม จ านวนทั้งสิ้น 7,088 คน และได้ขยายผลการอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ 
กศน.ต าบล 1 หลักสูตร จ านวน 2 วิชา (วิชา Digital Literacy เน้นการใช้โปรแกรมส านักงานเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า 
และวิชาการค้าออนไลน์ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์) จ านวน 107,571 คน 
  ปัญหา อุปสรรค 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดได้ 
  แนวทางแก้ไข 
  การจัดอบรมขยายผลในรูปแบบออนไลน์ 
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4. แผนงานบูรณาการ 
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิพระดาบส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งขึ้นด้วยพระราชหฤทัยห่วงใย
เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา จึงได้พระราชทานแนวทางจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้เป็น 
ไปตามต้นแบบ หลักการและวิธีการเดียวกับโรงเรียนพระดาบส โดยด าเนินการเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 
ช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ หลักสูตรช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร และหลักสูตร
ช่างเชื่อม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ในพ้ืนที่  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคี  
เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขภายใต้ร่มพระบารมี 

ผลการด าเนินงาน   
เยาวชนได้รับการฝึกอาชีพตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้และน าความรู้ 

ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ดังนี้  
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส

จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11/2563 ใน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ หลักสูตรช่างซ่อม
รถยนต์และช่างซ่อมเครือ่งจักรกลการเกษตร หลักสูตรช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม จ านวน 80 คน 

2. จัดกิจกรรมพระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน. บริการประชาชน จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือส่งเสริมให้ศิษย์ 
พระดาบสได้ฝึกทักษะอาชีพ และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยโรงเรียนพระดาบส 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ส านักงาน กศน.จังหวัดยะลา ดังนี้ 

ครั้งที่  1 จัดกิจกรรมให้บริการซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์ ถ่ายน้ ามั นเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ แก่ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

ครั้งที่ 2  จัดกิจกรรม “จิตอาสา ปันน้ าใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม” โดยให้บริการซ่อมบ ารุง
รถจักรยานยนต์ ถ่ายน้ ามันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการ
เชื่อมเหล็ก และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
  ปัญหา อุปสรรค  
  การด าเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนพระดาบสฯ รุ่นที่ 12/2564 ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
จังหวัดยะลาเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
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  แนวทางแก้ไข   
  การด าเนินกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันศึกษาปอเนาะที่ร่วมจัดการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเน้นการฝึกทักษะอาชีพขั้นพ้ืนฐานสู่การมีงานท าให้กับเยาวชน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา เพ่ือให้เยาวชน 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และช่วยยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการด าเนินงาน  
สถาบันศึกษาปอเนาะร่วมจัดการศึกษา กศน.  ดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจในแนวทางและวัตถุประสงค์การด าเนินงาน โดยมกีลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 718 คน  
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะเพ่ือการสร้างอาชีพเพ่ือการมีงานท า  ได้แก่ 

หลักสูตรช่างก่อสร้าง เช่น ช่างปูน ช่างเชื่อม หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรช่างเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ จ านวน 388 กลุ่ม
อาชีพ ใน 387 สถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีผู้เรียนผ่านหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 7,740 คน ดังนี้ จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 1,140 คน จังหวัดยะลา 2,000 คน จังหวัดปัตตานี 3,520 คน จังหวัดสงขลา จ านวน 1,000 คน และ
จังหวัดสตูล จ านวน 80 คน  

3. อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยส าหรับนักศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 980 คน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จ านวน 450 คน จังหวัดนราธิวาส จ านวน 142 คน จังหวัดยะลา 
จ านวน 250 คน จังหวัดสงขลา 125 คน และจังหวัดสตูล จ านวน 13 คน 

4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยสถาบันศึกษาปอเนาะ จ านวน 387 แห่ง 
มีมุมเรียนรู้ประจ าสถาบันศึกษาปอเนาะที่พร้อมให้บริการสื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน 

5. กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา โดยสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศาสตร์พระราชา 387 แห่ง แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาต้นแบบอ าเภอละ 1 แห่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศาสตร์พระราชาที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาต้นแบบระดับจังหวัด 1 แห่ง 
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ปัญหา อุปสรรค  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินการ

กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได ้
แนวทางแก้ไข   

   การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
 

 
 
 

 

3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
  ส านักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นความส าคัญของเยาวชนและกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะชีวิต รู้จักสิทธิ หน้าที่ ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เพ่ือให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะและจิตอาสา พร้อมบ าเพ็ญประโยชน์ 
เพ่ือสังคม มีทักษะความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ือพัฒนาสังคมด้านการท างานให้มีจ านวนมากขึ้น และมีช่องทางเสนอความคิดเห็น
อย่างเป็นระบบ  
  ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงาน กศน. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ ระดับสถานศึกษา 
โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้หลัก 2 ประเภท คือ 1) ฐานเรียนรู้บังคับ และ 2) ฐานการเรียนรู้เลือก ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 1,496 คน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จ านวน 528 คน จังหวัดนราธิวาส จ านวน 572 คน 
จังหวัดสงขลา จ านวน 88 คน และจังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จ านวน 308 คน 
  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
อบรมตามแผนที่ก าหนดได้  
  แนวทางแก้ไข   
   การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด  
1) โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึก 

 ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและ 
ปลูกจิตส านึก ให้กับนักศึกษา กศน. ในพ้ืนที่เป้าหมายแพร่ระบาด เร่งด่วน A ใน 22 จังหวัด 59 อ าเภอ ให้ได้รับ 
การพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชน ให้เกิดความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ สังคม และเพ่ิมสติปัญญา เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ที่ดี 
สามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน สามารถป้องกันตนเอง 
ในสภาวะคับขัน สามารถจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  
 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการ 1) จัดท าแนวทางการจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (กศน.) 2) โอนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน กศน. จังหวัด พ้ืนที่
เป้าหมาย 14 จังหวัด 3) จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามแนวทางที่ก าหนด ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 1,240 คน และ 4) ติดตามและสรุปผล
การจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (กศน.) 
 ปัญหา อุปสรรค 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย
ไม่สามารถด าเนินการจัดได้ครบตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน กศน. สู่ กศน. WOW (6 G) 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

   ส านักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน กศน. สู่ กศน. WOW (6 G) ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดีส าหรับประชาชน
ช่วงวัยในทุกพ้ืนที่ พลิกโฉมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัล ใน 6 เรื่อง ได้แก่  1) การพัฒนาครู กศน.  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 2) การพัฒนา กศน.ต าบล 
ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : Good Place - Best Check in 3) การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 4) การเสริมสร้างความร่วมมือกับ 
ภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 5) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย : Good Innovation และ 6) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
โดยมีผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
1. การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 

การพัฒนาครูให้เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียน ผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ  
มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี 
 1.1 การเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 
 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงาน กศน. ได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการครู กศน. จ านวน 891 อัตรา และด าเนินการจัดการ
สอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน กศน. รวมถึงได้เรียกให้รายงานตัวในต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม ในต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว  
   1.2 การพัฒนาครูและบุคลากร 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความเหมาะสม
ตามคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยส านักงาน กศน. ได้จัดท าหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางให้หน่วยงานและสถานศึกษาน าไปใช้ในการอบรม ทั้งนี้จากการจัดอบรม
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ตุลาคม 2563 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหมวดวิชา 
เป็นอย่างดี มีการพัฒนาตนเองในด้านการเตรียมความพร้อม การเพ่ิมพูนความรู้ พฤติกรรม คุณลักษณะที่เหมาะสม 
และการเป็นครูที่ดี โดยผู้รับการอบรม ร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบประมวลความรู้ทุกหมวดรายวิชา  
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 2. จัดการอบรมพัฒนาครู กศน. ที่สอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 รายวิชาภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รุ่น โดยมีครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการ จ านวน 98 คน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดแผนการจัดอบรมพัฒนาครู กศน. เพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารภายใต้โครงการดังกล่าว ให้กับครู กศน. ที่เป็นข้าราชการครู กศน. 
ที่จบด้านภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 จ านวน 100 คน โดยให้ผู้ที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตร สามารถน าชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาไปเพ่ือใช้ในการขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะได้ เนื่องจาก 
เป็นหลักสูตรผ่านการรับรองจากส านักงาน กศน.  โดยส านักงาน ก.ค.ศ. รับทราบผลการรับรองหลักสูตร  
  ทั้งนี้  ได้ด าเนินการจัดประชุมคัดเลือกผู้ เข้ารับการอบรมและด าเนินการจัดอบรมครู 
ตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน.ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รุ่น ณ โรงแรม เดอ ไพร์ม แอท รางน้ า กรุงเทพมหานคร มีผู้ผ่านการอบรมจ านวนทั้งสิ้น  
104 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการอบรม จ านวน 48 คน และรุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการอบรม จ านวน 5 คน และก าหนด
แผนการติดตามและจัดท าเครื่องมือเพ่ือใช้ในการนิเทศติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  เพ่ือน า
ผลจากการติดตามมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
    
2. การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : Good Place - Best Check in 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษา 
และเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้
ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความสวยงามที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับ
ผู้ใช้บริการ 

2.1 เร่งยกระดับ กศน. ต าบล 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน. 5 ดี พรีเม่ียม 
    ผลการด าเนินงาน  
    1. ให้ กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่ 1) และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่ 2) 
รายงานผลการด าเนินงาน กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบรายงาน
ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด เพ่ือรวบรวมและถอดบทเรียนการด าเนินงานของ กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนา กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมในปีต่อไป   
    2. มีกรอบแนวทาง แบบประเมินคัดเลือก และเกณฑ์การประเมินคัดเลือก กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี 
พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค 
    3. หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง ระดับกลุ่ม
ส านักงาน กศน.จังหวัด โดยประธานกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง และระดับภาค โดยสถาบัน กศน.ภาค  
ทุกแห่ง ด าเนินการประเมินและคัดเลือก กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับละ 1 แห่ง 
    4. ส านักงาน กศน. จัดท าโล่รางวัล ส าหรับ กศน. ต าบลต้นแบบ ระดับภาค จ านวน 5 รางวัล  
และเกียรติบัตร ส าหรับ กศน. ต าบลต้นแบบ ระดับอ าเภอ จ านวน 1,856 ฉบับ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่  
กศน. ต าบลต้นแบบ  
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    5. กศน. ต าบล/แขวง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการพัฒนาตนเองตามองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ 
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบ
ให้กับ กศน. ต าบล/แขวง อื่น ๆ ในระดับพ้ืนที่ 
    แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะด าเนินการขยายผลการยกระดับ กศน. ต าบล/แขวง ให้เป็น 5 ดี พรีเมี่ยม 
ระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง (อ าเภอ/เขต ละ 1 แห่ง) และ กศน. ต าบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส 
จ านวน 77 แห่ง (จังหวัดละ 1 แห่ง)  
   2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning space 
    ผลการด าเนินงาน 
    1. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบส านักงาน กศน. จังหวัด ใน 5 ภาค ผ่านทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) 
    2. ประชุมจัดท าแนวทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co - Learning Space) เมื่อวันที่ 
15 - 16 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบัน กศน. ภาค ส านักงาน กศน. จังหวัด กศน. อ าเภอ 
สถาบันการศึกษาทางไกล และสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 31 คน  
    3. เตรียมการและจัดประชุมชี้แจงให้ส านักงาน กศน. จังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) 
    4. โอนจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ/ค่าเช่าครุภัณฑ์ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co - Learning Space)  
    5. ร่วมกับสถาบัน กศน. ภาคใต้ และสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) 
    6. ติดตามผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
   2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library 
    ผลการด าเนินงาน 
    1. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
Digital Library (กรณีศึกษาต้นแบบ) 
    2. สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นภาคีเครือข่ายส าคัญ 
ในการร่วมพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ ให้เป็น Digital Library 
    3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอ 
(ที่มีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เปิดให้บริการในพ้ืนที่) ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library และได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library  
    4. ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 
ให้เป็น Digital Library เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน   
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   2.4 การปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่     
    ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงาน กศน. ได้เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณในการจัดซื้อ 1) รถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ 
เพ่ือเป็นรถบรรทุกเล็กดัดแปลงสามารถขยายด้านข้างพร้อมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ จ านวน 77 คัน และ 2) รถห้องสมุด
เคลื่อนที่ พร้อมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจังหวัด ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร จ านวน 5 คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงได้เสนอโครงการดังกล่าวใหม่เพ่ือขอ
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 
3. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ 
การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงาน กศน. โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มุ่งขยายช่องทางการให้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยน าเสนอผ่านช่อง Youtube ซึ่งปัจจุบันมีสื่อเนื้อหาที่น่าสนใจจัดเป็นหมวดหมู่ 
ถึง 3 ช่อง Youtube ดังนี้ 
    1. Youtube ช่อง ETV สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เป็นช่องที่น าเสนอความรู้ เช่น รายการสอนเสริม 
วิชาสามัญ (กศน.) สื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สื่อส่งเสริมทักษะชีวิ ต 
(สุขภาพกาย สุขภาพจิต ธรรมะ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์) สื่อรายการเด็กและครอบครัว จ านวน 3,572 รายการ 
    2. Youtube ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์ เป็นช่องที่น าเสนอความรู้ด้านการศึกษา เช่น สื่อการศึกษา
ของ กศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สื่อการเรียนรู้วิชาสามัญ จ านวน 452 รายการ 
    3. Youtube ช่อง กศน. สื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นช่องที่น าเสนอความรู้ด้านอาชีพต่าง ๆ เช่น 
การประกอบอาหาร งานประดิษฐ์ งานหัตถกรรม สารพันอาชีพ จ านวน 396 รายการ 
    รวมทั้งยังให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. 
ทั้งในรูปแบบรายการสดและรายการย้อนหลังสู่คลังความรู้แบบไร้ขีดจ ากัดได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา 
   3.2 จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบด าเนินการเป็นหลัก 
   3.3 เร่งการปรับหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. 
    ผลการด าเนินงาน 
    1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาอาชีพออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 - 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
    2. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาอาชีพของส านักงาน กศน.กทม./จังหวัด จ านวน 1,269 หลักสูตร 
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    3. มีหลักสูตรการศึกษาอาชีพที่เผยแพร่ผ่านโปรแกรมคลังหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ จ านวน 
452 หลักสูตร 
    4. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดท าระบบคลังหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ 
ให้สถานศึกษาเลือกใช้ได้ตามความต้องการ เพ่ือค้นหาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ หรือรับชมวีดิทัศน์การเรียนรู้อาชีพ 
ทางเว็บไซต์ http://pattana.nfe.go.th/occm 
    แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดแผนที่จะด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ประชุมจัดท าแนวทางการจัดท าหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของส านักงาน กศน. เพ่ือจัดท าแนวทาง 
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
    2. ประชุมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพ่ือจัดท าหลักสูตร
และสื่อการจัดการเรียนรู้  
    3. ประชุมพัฒนาโปรแกรมคลังหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาโปรแกรมคลังหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับสภาพบริบทการด าเนินการ
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 
    4. ประชุมพิจารณาหลักสูตรการศกึษาต่อเนื่องของส านักงาน กศน. เพ่ือพิจารณาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องของส านักงาน กศน. ก่อนบรรจุในโปรแกรมคลังหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
    5. พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพของส านักงาน กศน. 
    6. น าหลักสูตรการศึกษาอาชีพ จ านวน 1,269 หลักสูตร เข้าสู่ระบบคลังหลักสูตรอาชีพ และ
เผยแพร่ข้อมูลให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการจัดการอาชีพ และสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ 
    7. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบคลังหลักสูตรการศึกษาอาชีพ 
    8. พัฒนาหลักสูตรบริการสุขภาพ เช่น นวด สปา ให้ได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้
สถานศึกษาน าไปจัดการศึกษาได้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบประกาศกระทรวงสาธารณสุข และผู้จบหลักสูตร
สามารถขอใบอนุญาตประกอบอาชีพได้ ตามข้อบังคับของกรมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
    9. ติดตามประเมินผลให้ความช่วยเหลือในการน าหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพไปใช้ 
 
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
   การประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือ 
ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ในการจัดท าท าเนียบ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน และประสานความร่วมมือกับ  
ภาคีเครือข่าย  
    ผลการด าเนินงาน   
    ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัด 
การเรียนรู้สู่ชุมชน และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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    1. จัดท า “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา บ ารุงรักษาและการเผยแพร่ แบบ Online “ระบบ
คลังปัญญา” และ “ระบบแหล่งเรียนรู้” ระหว่างส านักงาน กศน. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
    2. จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังปัญญา – ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการจัดการความรู้ สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ  
3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงาน กศน. และมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) และเป็นเรื่องที่จะช่วยผลักดันนโยบาย กศน. WOW เรื่องที่ 4 
Good Partnerships เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 6 ส านักงาน กศน. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาการจัดการสิทธิผู้ใช้งานระบบคลังปัญญา 
และแนวทางการดูแลจัดการเว็บไซต์รวมพลัง และแผนการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาในหน่วย กศน. เป้าหมาย 
(จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล) 
    3. ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จัดประชุมวางแผน จัดประชุม
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ กศน. 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พังงา 
สกลนคร สระบุรี และล าปาง) ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
    4. ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ  
        - วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ กศน. อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
        - วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอราวัณโคกกลอย ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา   
        - วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ สกลนคร ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
      - วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ลาวแง้ว และส านักงานต าบลหนองแก 
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
        - วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2563 ณ กศน. อ าเภอเกาะคา และศาลาประชาคมอ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง   
    6. ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จัดเวทีวิชาการ “ทิศทาง 
และอนาคตการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลส & คอนเวนชั่น 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีประเด็นความร่วมมือการพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุที่ กศน. จะร่วมขับเคลื่อน 
ในระดับพ้ืนที ่
    7. ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเวทีน าเสนอนโยบาย “คลังปัญญาผู้สูงอายุเพ่ือรวมพลังภาคี
และสร้างชุมชนสุขภาวะ” เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบคลังปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้
นโยบาย กศน. WOW ด้านที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnership) ให้สามารถขยายผล
การด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ 
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    ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวได้สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มี
โครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
    
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good Innovation 
   การพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การด าเนินงานใหม ่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้ทันสมัย 
   5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. 
    ผลการด าเนินงาน   
    1. ด าเนินการออกแบบแบรนด์ กศน. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ของประชาชน
ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของส านักงาน กศน.   
    2. มี Brand ผลิตภัณฑ์ของ กศน. เรียบร้อยแล้วโดยการใช้ Brand ที่ได้จากการจัดประกวดของส านักงาน กศน. 
    แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
    ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น 
และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ได้รับแบรนด์ กศน. เป็นที่รู้จัก 
   5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงาน กศน. โดยกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม
ส านักงานเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า ให้กับวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับจังหวัด (ครู ก.) จังหวัดละ 2 คน  
และบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า 
ด้านดิจิทัลระดับอ าเภอ (ครู ข.) จ านวน 914 คน และวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับต าบล (ครู ค.) จ านวน 5,994 คน 
ทั้งนี้ มีวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล (ครู ก ครู ข และ ครู ค) ที่ผ่านการอบรม จ านวนทั้งสิ้น 7,088 คน และได้ขยายผล
การอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ กศน.ต าบล 1 หลักสูตร จ านวน 2 วิชา (วิชา Digital Literacy เน้นการใช้โปรแกรม
ส านักงานเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า และวิชาการค้าออนไลน์ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์) 
จ านวน 107,571 คน 
   5.3 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    1. จัดประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ จัดท า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการอบรมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ และจัดประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอบเขต
งานด้านเนื้อหา การพัฒนาระบบและบุคลากรในการจัดการศึกษาออนไลน์ เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตร 
การอบรมพัฒนาบุคลากร และปรับเนื้อหาในหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 4 Module ชั่วโมงการอบรม 60 ชั่วโมง ดังนี้ 
     1) ระยะที่ 1 การฝึกอบรม จ านวน 45 ชั่วโมง ได้แก่ Module ที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ใน
ยุคปัจจุบัน จ านวน 9 ชั่วโมง Module ที่ 2 การใช้งาน Web Application ส าหรับการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ จ านวน 
9 ชั่วโมง Module ที่ 3 การผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับรูปแบบออนไลน์ จ านวน 23 ชั่วโมง และ Module ที่ 4  
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การจัดการระบบการบริหารจัดการศึกษาออนไลน์ และเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ จ านวน 4 ชั่วโมง 
     2) ระยะท่ี 2 หลังการฝึกอบรม จ านวน 15 ชั่วโมง 
    2. ก าหนดการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบและบุคลากรการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    3. จัดฝึกอบรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน   
    แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
    ติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษา ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 
โดยประเมินผู้ที่ผ่านการอบรมจากการน าความรู้ที่ได้ไปผลิตและจัดท าสื่อส าหรับจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Center 
   การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย  
มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรม 
ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
   6.1 เร่งประสานงานกับ สพฐ. เพื่อจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ถูกยุบรวมหรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 
    ผลการด าเนินงาน   
    ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการเร่งประสานงานกับ สพฐ. เพ่ือจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ 
ถูกยุบรวมหรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม ซึ่งได้ด าเนินการประสานงานกับ สพฐ. เรียบร้อยแล้ว โดยได้ส ารวจ
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ทุกแห่ง ที่เข้าไปใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ยุบรวม 
สรุปได้ ดังนี้ ภาคเหนือ จ านวน 22 แห่ง ภาคกลาง จ านวน 37 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 31 แห่ง 
ภาคตะวันออก จ านวน 9 แห่ง ภาคใต้และใต้ชายแดน จ านวน 54 แห่ง รวมทุกภาค จ านวน 153 แห่ง 
    ทั้งนี้ ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการประสานงานกับ สพฐ. และแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาในพ้ืนที่
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
   6.2 ให้ส านักงาน กศน. จังหวัด ในทุกจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พื้นที่ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
    ผลการด าเนินงาน 
    1. พ้ืนที่น าร่องในปี 2563 และ 2564 จ านวน 19 แห่ง (19 จังหวัด) ได้รับการอนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่
และประกาศจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.”  
    2. จัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน. 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว รวม 19 แห่ง ๆ ละ 25,000 บาท 
    3. การด าเนินงานของพ้ืนที่ ไดจ้ัดกิจกรรมภายใน “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.” ดังนี้ 
     - การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับประชาชน 
     - การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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     - การจัดอบรมในรูปแบบทักษะวิชาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตรช่างพ้ืนฐาน การท าขนมต้ม การท า
แกงคั่วสับปะรด การเย็บหมอนเป็นรูปตัวแมว การเย็บรองเท้าผ้าใส่ในบ้าน เป็นต้น 
     - การด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงกับฐานการเรียนรู้อาชีพ 
     - การด าเนินโครงการการจัดท าธนาคารขยะใบไม้ 
     - การจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชั่วโมง เช่น การท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น 
     - การด าเนินโครงการจิตอาสาเราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
     - การส่งเสริมการอ่านส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย  
    4. จังหวัดพ้ืนที่น าร่องอีก 14 แห่ง ด าเนินการประกาศจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.” 
ให้ครบทุกแห่ง  
    แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดแผนจะขยายผลพ้ืนที่เพ่ิมเติม และจัดสรรเงินงบประมาณ 
เป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน. เพ่ิมเติม จ านวน 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง  
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ส่วนที่ 4 
ผลตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 ส านักงาน กศน. ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 
ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด  

(เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

1 กิจกรรมจดัการศึกษานอกระบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีล่งทะเบียนเรียนใน 
ทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอ่เนื่อง 

756,675 คน 829,846 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้จบ
หลักสตูร/กิจกรรมที่สามารถน าความรู ้
ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร/กิจกรรมที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

2 โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น 
อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จ านวนผู้รับบริการ 
ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสรมิ 
ด้านการรูห้นังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 

14,264 คน 11,679 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทีส่ามารถอ่านออกเขียนได้และ 
คิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.88 

3 กิจกรรมจดัการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับบริการ/เข้ารว่มกิจกรรม
การเรยีนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 

9,800,000 คน 12,368,652 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับบริการ/เข้ารว่มกิจกรรม
ที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ 
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4 โครงการส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบผ่านทีวสีาธารณะ  
(ติวเข้มเตม็ความรู้) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู ้

2,000,000 คน 2,357,471 คน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด  

(เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้มเพิ่มสูงขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.22 

5 กิจกรรมจดัสร้างแหล่ง 
การเรยีนรู้ในระดับต าบล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนแหล่งการเรียนรู้
ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

1,787 แห่ง 2,447 แห่ง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กศน.ต าบล
ที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/ 
ร่วมกิจกรรมที่จัดบริการเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 80 -* 

6 กิจกรรมสนับสนุนค่าบริการ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับบริการ/เข้ารว่มกิจกรรม
การเรยีนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 

9,800,000 คน 12,368,652 คน 
 

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับบริการ/เข้ารว่มกิจกรรม
ที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ 
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิทีก่ าหนดไว ้

926,054 คน 871,559 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ไดร้ับ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่อง 
ตลอดภาคเรียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

8 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพ 

424,000 คน 583,936 คน 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีล่งทะเบียนเรียนท่ีมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอาชีพตามโครงการ  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 44.22 
 

9 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. 
ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู กศน.ต้นแบบ 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สามารถเป็นวิทยากรแกนน าได ้

100 คน N/A 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู กศน. 
ทั่วประเทศสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 - 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด  

(เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

10 โครงการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงาน กศน. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน กศน. ไดร้ับการพัฒนา 

11,716 คน 13,139 คน 

11 โครงการหลักสตูรจติอาสา 904 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากร 
ในสังกัดส านักงาน กศน. ที่ไดร้ับการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คณุธรรมและจริยธรรม 
สามารถน าความรู้ที่ไดม้าใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

12 โครงการคลังความรู้ กศน.  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal 
: TKP) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาบุคลากร กศน.
ต าบล ท่ัวประเทศ ในการจัดท าคลังความรู ้

7,400 คน 2,035 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร 
กศน.ต าบล ท่ัวประเทศ สามารถจดัท า
บทความระดับต าบลได ้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

13 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 
 

16  

ปรับปรุงนิทรรศการ 
ระบบนิเวศวิทยา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครราชสมีา 
จัดนิทรรศการส่งเสรมิ 
การเรยีนรู้กลางแจ้ง (Active 
Play) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครสวรรค ์
ปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยี 
ชีวภาพเพื่อชีวิตและชุมชน  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ยะลา  
จัดนิทรรศการมหศัจรรย์โลก
วิทยาศาสตร์ 4 มิติ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สระแก้ว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนแหล่งการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตรผ์่านนิทรรศการ 
  

4 เรื่อง 3 เรื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผูเ้ข้ารับบริการ
ได้รับความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรู ้
ด้านวิทยาศาสตรผ์่านนิทรรศการ 

ร้อยละ 80 - 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด  

(เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

17 โครงการภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนประชาชน 
มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพ และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

22,272 คน 10,718 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพ และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ร้อยละ 80 48.12 

18 โครงการพฒันาสื่อการเรียน
ออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน
อาชีพ (งบลงทุน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีสื่อการเรียนออนไลน์
หลักสตูรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่องานอาชีพ 

1 ระบบ 1 ระบบ 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผูเ้ข้ารับ 
การอบรมมีความพึงพอใจในการใช้งาน 
สื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 

ร้อยละ 80 -** 

19 
 

20 

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้
ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงาน สถานศึกษา
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายและวตัถุประสงค ์

20,222 คน 12,712 คน 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน 
สถานศึกษาด าเนินการได้ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 80 
 

21 โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้
เกมส ์

 
   

22 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

     

23 โครงการติดตามและประสาน
แผนการประเมินการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ด้านการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด  

(เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

24 
 
 
 

25 

โครงการความร่วมมือการผลติ
ผู้ดูแลผูสู้งอายุระหวา่ง
กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการการจัดและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผู้สูงอาย ุ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้สูงอายุ 
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายมีโอกาสมาเขา้ร่วม
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 

306,800 คน 145,694 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอาย ุ
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย มีโอกาสมาเขา้ร่วม
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.12 

26 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่ก าหนด  

111,768 คน 107,571 คน 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่าน 
การอบรม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.24 
 

27 โครงการฝึกอาชีพจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ผ่านการอบรม
การศึกษาต่อเนื่อง 

12,600 คน 9,316 คน 

28 
 

29  

โครงการจดัการศึกษาตลอดชีวิต
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ผ่าน 
การอบรมการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถ 
น าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได ้
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่เขา้ร่วม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.33 
 

30 โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
รู้ทันภัยยาเสพตดิเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา กศน. 
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพตดิ 

1,540 คน 1,240 คน 

หมายเหตุ :  * หมายถึง กิจกรรมจดัสร้างแหล่งการเรยีนรู้ในระดับต าบล ยังไม่เปดิให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้ไม่สามารถระบุจ านวนผู้เขา้รับบริการได ้
 ** หมายถึง โครงการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (งบลงทุน) 
อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ท าให้ไมส่ามารถระบคุวามพึงพอใจของผู้รับบริการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  63 
   

ส่วนที่ 5 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
  ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(หน่วย : บาท) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  ร้อยละ 

การเบิกจ่าย ได้รับ โอน/คืนเงิน เบิกจ่าย 

แผนงานพื้นฐาน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบาก 

ในเขตพื้นท่ีสูงภาคเหนือ 
33,714,800.00 0.00     32,706,233.00  

 
        97.01 

2 กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
การช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 

18,000,000.00 0.00 14,077,355.00 78.21 

3 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในถิน่ทุรกันดาร 

11,274,100.00 0.00       6,475,190.00          57.43  

4 โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส  3,404,200.00 0.00       1,702,000.00          50.00  
5 โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย 1,315,700.00 0.00          242,057.00          18.40  
6 โครงการสืบสานวิชาช่างศิลป์ไทย 164,200.00 164,200.00**  0.00 0.00 
7 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนา

ส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
864,200.00 864,200.00** 0.00 0.00 

8 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษา
มิติความรู้ความคิด 

4,504,200.00 0.00       2,953,589.14          65.57  

9 โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดาร  

41,468,700.00 0.00     28,920,445.13          69.74  

10 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

2,407,700.00 0.00       2,040,750.00          84.76  

11 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 

4,430,600.00 0.00       3,994,250.00          90.15  

12 โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่าน 
ทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) 

21,250,000.00 0.00    13,636,455.50  
 

64.17 

13 กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรยีนรู้ในระดับต าบล 81,934,900.00 0.00 48,095,836.51 58.70 
14 กิจกรรมสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ

เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

43,580,200.00 0.00 34,731,622.12 
 

79.70 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  ร้อยละ 

การเบิกจ่าย ได้รับ โอน/คืนเงิน เบิกจ่าย 
แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3,060,788,400.00 0.00  2,765,496,383.65          90.35  

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตร 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
1,325,000.00 0.00        1,325,000.00        100.00  

2 โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. 11,484,400.00 1,275,000.00*        2,700,207.53          23.51  

3 โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 19,348,500.00 0.00     11,597,754.15          59.94  
4 โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) 
4,991,000.00 0.00           462,639.00            9.27  

5 ปรับปรุงนิทรรศการระบบนิเวศวิทยา  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 

4,000,000.00 0.00       4,000,000.00        100.00  

6 จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง 
Active Play ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์ 

3,500,000.00 0.00        3,485,000.00          99.57  

7 ปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือชีวิต
และชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 

7,058,000.00 0.00        2,470,300.00          35.00  

8 จัดนิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์  
4 มิติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 

7,000,000.00 0.00        6,952,860.00          99.33  

9 โครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ 
(Coding Literacy) ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษา 

2,917,000.00 0.00        1,241,698.93          42.57  

10 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 26,904,000.00 0.00     18,827,660.71          69.98  

11 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 382,235,700.00 0.00     323,249,610.09          84.57  
12 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3,152,300.00 0.00    2,560,141.30****         81.22  

13 โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.  
ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space 

8,786,300.00 0.00       8,385,465.10          95.44  

14 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนท่ี 3,850,000.00 0.00        3,555,379.41          92.35  
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

ออนไลน์ 
5,942,000.00 0.00 1,940,240.00***** 32.65  

16 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชนจังหวัด
ชายแดนใต้สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

5,811,100.00 0.00        5,811,100.00        100.00  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  ร้อยละ 

การเบิกจ่าย ได้รับ โอน/คืนเงิน เบิกจ่าย 
17 โครงการติดตามและประสานแผนการประเมิน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหา 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

875,000.00 0.00           612,488.00          70.00  

18 โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ 2,250,000.00 1,365,600.00***           884,400.00  39.31  
19 โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษา 

จังหวัดชายแดนใต้ 
11,300,000.00 2,274,948.00***       7,680,600.00  67.97          

20 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2,238,900.00 1,401,652.00***          721,052.55  32.21  

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 

13,072,900.00 0.00        6,849,428.50          52.39  

2 โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต  
และสมองของผู้สูงอายุ 

48,591,400.00 0.00      25,666,907.64          52.82  

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
1 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 58,171,800.00 0.00     29,924,331.76          51.44  

แผนงานบูรณาการ 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 13,249,200.00 0.00     12,886,436.00          97.26  

2 โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ 4,309,000.00 0.00      2,559,000.00          59.39  
3 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
2,970,000.00 0.00           858,700.00          28.91  

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
1 โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัย 

ยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึก 
2,426,600.00 0.00      1,008,861.00          41.58  

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ :   * หมายถึง โอนงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. ให้กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,155,000 บาท และส านักอ านวยการ สป. จ านวน 120,000 บาท 
 ** หมายถึง คืนเงินประมาณ ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 *** หมายถึง สนับสนุนเงินงบรายจ่ายอื่น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับ สป.  
 **** หมายถึง โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
342,077.30 บาท โดยกันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาการเบิกจ่าย จ านวน 2,772,580.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 
2,218,064.00 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้นจ านวน 2,560,141.30 บาท 
 ***** หมายถึง โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 27,080.00 บาท โดย 
กันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาการเบิกจ่าย จ านวน 4,782,950 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 1,913,160 บาท รวมเบิกจ่าย
งบประมาณท้ังสิ้นจ านวน 1,940,240.00 บาท 
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ตารางท่ี 3  ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ   
(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณรับ/โอน
ในหน่วยงาน สป. 

ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ ส านักงาน กศน. 5,997,706,400.00     32,234,800.00   6,107,729,754.72  101.83 
1. งบบุคลากร 5,783,136,600.00 32,234,800.00* 5,951,326,752.50 102.91 
2. งบด าเนินงาน     214,569,800.00  0.00     156,403,002.22 72.89 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ : * หมายถึง งบบุคลากร รายการเงินเดือน จาก สพฐ. จ านวน 32,234,800 บาท 
 
ตารางท่ี 4  ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตที่ 4 และผลผลิตที่ 5 

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

1,564,296,000.00 1,284,910,790.48 82.14 

ผลผลิตที ่4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ   785,124,700.00    661,313,907.32 84.23 

กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ   761,606,700.00    639,272,356.32 83.94 
1. งบด าเนินงาน    606,267,300.00    520,968,426.00 85.93 
2. งบลงทุน     39,644,300.00      30,576,938.55 77.13 

3. งบเงินอุดหนุน     68,858,000.00      55,852,957.50 81.11 
4. งบรายจ่ายอื่น 46,837,100.00     31,874,034.27  68.05 
กิจกรรมแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน      2,407,700.00        2,040,750.00 84.76 

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่น 
อย่างยั่งยืน 

      2,407,700.00        2,040,750.00  
 

84.76 

กิจกรรมศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Exam)    21,110,300.00      20,000,801.00  94.74 
งบลงทุน     21,110,300.00      20,000,801.00 94.74 
ผลผลิตที ่5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย   779,171,300.00     623,596,883.16 80.03 

กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 632,406,200.00 527,132,969.03 83.35 
1. งบด าเนินงาน 422,853,600.00    419,937,370.00 99.31 
2. งบลงทุน   205,105,400.00    103,004,958.68  50.22 

3. งบเงินอุดหนุน 16,600.00 0.00 0.00 
4. งบรายจ่ายอื่น     4,430,600.00        4,190,640.35  94.58 
กิจกรรมติวเข้มเต็มความรู้    21,250,000.00     13,636,455.50 64.17 

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ  
(งบด าเนินงาน) 

    21,250,000.00     13,636,455.50  
 

64.17 

กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล    81,934,900.00      48,095,836.51 58.70 
กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล (งบด าเนินงาน)     81,934,900.00      48,095,836.51  58.70 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
กิจกรรม สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ 
การจัดการศึกษานอกระบบฯ 

   43,580,200.00      34,731,622.12  
 

79.70 

กิจกรรมสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(งบด าเนินงาน เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) 

    43,580,200.00      34,731,622.12  
 

79.70 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 
ตารางท่ี 5  ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์  

(หน่วย : บาท)   

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
แผนงานยุทธศาสตร์ 3,695,593,700.00 3,232,269,424.32 87.46 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,060,788,400.00    2,765,496,383.65 90.35 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

514,969,200.00       404,332,372.77  
 

78.52 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       61,664,300.00         32,516,336.14 52.73 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล      58,171,800.00         29,924,331.76 51.44 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 

ตารางท่ี 6  ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
(หน่วย : บาท)   

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3,060,788,400.00     2,765,496,383.65  
 

90.35 

1. ค่าหนังสือเรียน     418,553,900.00        382,117,659.63  91.29 
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     518,777,100.00        440,474,617.13  84.91 
3. ค่าจัดการเรียนการสอน   2,123,457,400.00     1,942,904,106.89  91.50 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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ตารางท่ี 7  ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณรับ/
โอนในหน่วยงาน 

สป. 
ผลการเบิกจ่าย 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา               
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

514,969,200.00 6,317,200.00  
 

404,332,372.77  
 

78.52 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 492,494,200.00 1,275,000.00* 388,622,732.22 78.91 
งบลงทุน กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ 
หลักสูตรการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่งานอาชีพ  

1,325,000.00 0.00 1,325,000.00 100.00 

งบรายจ่ายอื่น 491,169,200.00 1,275,000.00* 387,297,732.22    78.85 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. 30,832,900.00 1,275,000.00* 14,297,961.68 46.37 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. 11,484,400.00 1,275,000.00*      2,700,207.53 23.51 
2. ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 19,348,500.00 0.00 11,597,754.15 59.94 
กิจกรรมพัฒนาคลังความรู้ กศน.                        4,991,000.00 0.00       462,639.00 9.27 

โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

4,991,000.00 0.00        462,639.00  
 

9.27 

กิจกรรมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้  24,475,000.00 0.00 18,149,858.93 74.16 
1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงนิทรรศการระบบนิเวศวิทยา  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 

4,000,000.00 0.00      4,000,000.00  
 

100.00 

2. ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง 
Active Play ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 

3,500,000.00 0.00     3,485,000.00  
 

99.57 

3. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
ชีวิตและชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 

7,058,000.00 0.00      2,470,300.00  
 

35.00 

4. ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์  
4 มิติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 

7,000,000.00 0.00      6,952,860.00  
 

99.33 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา  
(STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ 
(Coding Literacy) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

2,917,000.00 0.00      1,241,698.93  
 

42.57 

กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ                      26,904,000.00 0.00  18,827,660.71 69.98 
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ 

26,904,000.00 0.00  18,827,660.71 69.98 

กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน                       382,235,700.00 0.00 323,249,610.09 84.57 
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 382,235,700.00 0.00  323,249,610.09 84.57 

กิจกรรมพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร  

3,152,300.00 0.00      342,077.30  
 

10.85 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบ 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

3,152,300.00 0.00        342,077.30 10.85 

     



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  69 
   

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณรับ/
โอนในหน่วยงาน 

สป. 
ผลการเบิกจ่าย 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 12,636,300.00 0.00 11,940,844.51 94.50 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.  
ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space 

8,786,300.00 0.00      8,385,465.10  95.44 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนท่ี 3,850,000.00 0.00      3,555,379.41  92.35 

กิจกรรมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  

5,942,000.00 0.00         27,080.00  0.46 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ 5,942,000.00 0.00         27,080.00 0.46 
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,475,000.00 5,042,200.00**    15,709,640.55  69.90 
กิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ 
ตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

22,475,000.00 5,042,200.00**  15,709,640.55  69.90 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   5,811,100.00 0.00     5,811,100.00 100.00 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประสานแผน 
การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหา 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      875,000.00 0.00       612,488.00  
 

70.00 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ เกมส์        2,250,000.00   1,365,600.00**        884,400.00  39.31 
4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษา 
จังหวัดชายแดนใต้ 

     11,300,000.00   2,274,948.00**       7,680,600.00  67.97 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

       2,238,900.00   1,401,652.00**        721,052.55  32.21 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
หมายเหตุ :   * หมายถึง โอนงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.ให้กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,155,000 บาท และส านักอ านวยการ สป. จ านวน 120,000 บาท 
 ** หมายถึง สนับสนุนเงินงบรายจ่ายอื่น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับ สป.  
 
ตารางท่ี 8  ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 61,664,300.00     32,516,336.14 52.73 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

13,072,900.00        6,849,428.50  52.39 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 

48,591,400.00      25,666,907.64 52.82 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  70 
   

ตารางท่ี 9  ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน 58,171,800.00    29,924,331.76 51.44 
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 58,171,800.00    29,924,331.76 51.44 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 
ตารางท่ี 10  ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบูรณาการ  

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 20,528,200.00    16,304,136.00 79.42 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 13,249,200.00 12,886,436.00 97.26 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ 4,309,000.00       2,559,000.00  59.39 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส 

2,970,000.00          858,700.00  28.91 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด    2,426,600.00       1,008,861.00  41.58 
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึก 

2,426,600.00    1,008,861.00 41.58 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน กศน. ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  71 
   

ส่วนที่ 6 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  

 
  ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(หน่วย : คน) 

กิจกรรม  
ผลการด าเนินงาน 

ผู้ลงทะเบียน ผู้จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ภาคเรียนที่ 2/2563 871,559 104,023 11.94 
 ระดับประถมศึกษา 68,293 5,678 8.31 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 333,268 38,290 11.49 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 463,756 59,818 12.90 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6,242 237 3.80 
ภาคเรียนที่ 1/2564 843,502 103,732 12.30 
 ระดับประถมศึกษา 64,966 7,019 10.80 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 319,575 40,573 12.70 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 453,159 55,935 12.34 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5,802 205 3.53 

 ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มเทคโนโลยดีิจิทัลและสารสนเทศ ส านักงาน กศน.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  72 
   

ตารางท่ี 12 ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

(หน่วย : คน) 

สถาบัน กศน. ภาค 
จ านวน
นักศึกษา                       
3 ระดับ   

ยอด 
สั่งพิมพ์ 

จ านวน                    
ผู้เข้าสอบ 

จ านวน   
ร้อยละ 

จ านวน  
ผู้สอบผ่าน 

ร้อยละของ  
ผู้สอบผ่าน 

กรุงเทพมหานคร 943 5,658  4,971  87.86  4,540  91.33  
ภาคกลาง 863 5,178  4,476  86.44  3,694  82.53  
ภาคตะวันออก 461 2,773 2,444 88.14 2,133 87.27 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 305 1,830 1,615 88.25 1,433 88.73 
ภาคใต้ 866 5,208  4,369  83.89  3,520  80.57  
ภาคเหนือ 504 3,042  2,764  90.86  2,499  90.41  

รวมทั้งประเทศ 3,942 23,689  20,639  87.12  17,819  86.34  
ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ส านักงาน กศน.  
 
แผนภูมิ 1 ร้อยละของจ านวนผู้สอบผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563    
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  73 
   

ตารางท่ี 13 ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

(หน่วย : คน) 

สถาบัน กศน. ภาค 
จ านวน
นักศึกษา  
3 ระดับ 

ยอด 
สั่งพิมพ์ 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ผู้สอบผ่าน 

ร้อยละ 
ของผู้สอบผ่าน 

กรุงเทพมหานคร 917 5,502 4,684 85.13 4,304 91.89 
ภาคกลาง 806 4,836 4,383 90.63 3,828 87.34 
ภาคตะวันออก 499 2,994 2,664 88.98 2,330 87.46 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 316 1,896 1,709 90.14 1,517 88.77 
ภาคใต้ 926 5,556 4,852 87.33 4,163 85.80 
ภาคเหนือ 560 3,360 3,139 93.42 2,936 93.53 

รวมทั้งประเทศ 4,024 24,144 21,431 88.76 19,078 89.02 
ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ส านักงาน กศน.  
 
แผนภูมิ 2 ร้อยละของจ านวนผู้สอบผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  74 
   

ตารางท่ี 14 จ านวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนและผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   

(หน่วย : คน) 

กิจกรรม 
จ านวนผู้รับบริการ 

เป้าหมาย ผู้ลงทะเบียน ผู้ผ่านกิจกรรม 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 288,716 282,112 281,806 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) 464,205 584,936 583,936 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 206,962 242,592 241,635 
การจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 108,006 146,166 145,887 
การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)  39,071 76,931 76,020 
การส่งเสริมการรู้หนังสือ 57,043 82,045 63,597 

รวมทั้งสิ้น 1,164,003 1,414,782 1,392,881 
  ที่มา : 1. ระบบฐานข้อมูลเพือ่การบรหิารจัดการ ส านักงาน กศน. (District Management Information System : DMIS)  

   โดยกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ส านักงาน กศน. ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
2. เป้าหมาย คือ เปา้หมายที่ก าหนดไว้ตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนภูมิ 3 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนและผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  75 
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ตารางที ่15 จ านวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการอ่าน จ าแนกตามแหล่งการเรียนรู้  

                                                                                        (หน่วย : คน) 
ประเภท จ านวน 

ห้องสมุด 1,880,370 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 1,335,742 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 194,463 
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 350,165 
แหล่งบริการเคลื่อนที่ 2,273,956 
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 28,578 
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mini Mobile 6,371 
ห้องสมุดส าหรับชาวตลาด 79,816 
บ้านหนังสือชุมชน 2,159,191 

รวมทั้งสิ้น 4,154,326 
ที่มา : สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ส านักงาน กศน. ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
แผนภูมิ 4 กราฟแสดงจ านวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการอ่าน จ าแนกตามแหล่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  76 
   

ตารางที ่16 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N - NET)  
                จ าแนกตามรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

                                                                                                               (หน่วย : คน) 

สาระวิชา 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ยรวม 
สาระทักษะการเรียนรู้ 36.90 38.30 29.02 34.74 
สาระความรู้พ้ืนฐาน 40.36 33.30 31.53 35.06 
สาระการประกอบอาชีพ 39.19 38.07 38.12 38.46 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต 41.73 43.30 28.95 37.99 
สาระการพัฒนาสังคม 43.47 35.74 29.16 36.12 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ส านักงาน กศน.  
 
แผนภูมิ 5 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N - NET)  
             จ าแนกตามรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  77 
   

ตารางที ่17 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N - NET)  
                จ าแนกตามรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

                                                                                                               (หน่วย : คน) 

สาระวิชา 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ยรวม 
สาระทักษะการเรียนรู้ 38.24 37.41 27.75 34.47 
สาระความรู้พ้ืนฐาน 42.35 33.67 27.37 34.46 
สาระการประกอบอาชีพ 39.83 36.47 36.64 37.65 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต 43.65 39.78 32.26 38.56 
สาระการพัฒนาสังคม 48.66 37.81 30.08 38.85 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ส านักงาน กศน.  
 
แผนภูมิ 6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N - NET)  
              จ าแนกตามรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  78 
   

ตารางที่ 18 จ านวนและร้อยละผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
                จ าแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย   

                                                                                                                                                                (หน่วย : คน) 

กิจกรรม 
การเรียนรู ้

เป้าหมาย 
ผลการปฏบิัติงาน 

คิดเป็น 
ร้อยละ ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรียน ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

คร ู นักเรียน คร ู นักศึกษา 
นิทรรศการ 973,340 82,248 259,883 12,724 21,440 293,268 669,563 68.79 
ค่ายวิทยาศาสตร์ 74,750 27,917 55,335 3,766 6,433 16,246 109,697 146.75 
กิจกรรมการศึกษา 725,450 32,323 441,616 24,970 26,356 296,725 821,990 113.31 
บริการวิชาการ 905,440 288,341 262,051 87,203 74,977 2,619,478 3,332,050 368.00 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 326,000 1,632 8,697 23 - 113,485 123,837 37.99 
ท้องฟ้าจ าลอง 258,000 32,364 64,471 3,073 5,356 61,585 166,849 64.67 

รวมทั้งสิ้น 3,262,980 464,825 1,092,053 131,759 134,562 3,400,787 5,223,986 160.10 
ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ส านักงาน กศน. ข้อมูล ณ สิน้เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
แผนภูมิ 7 ร้อยละของผู้รับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้  
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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ตารางที่ 19 จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จ าแนกตามประเภทสื่อ  

                                                                                        (หน่วย : คน) 
ประเภท จ านวน 

บริการสื่อโทรทัศน์ (ไม่รวมโครงการติวเข้มเต็มความรู้) 2,990,520 
บริการรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา   1,048,016 
บริการสื่อเพ่ือการศึกษา (สื่อดิจิทัล)   4,572,288 

รวมทั้งสิ้น 8,610,824 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงาน กศน. ขอ้มูล ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
แผนภูมิ 8 กราฟแสดงจ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จ าแนกตามประเภทสื่อ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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ตารางที่ 20 จ านวนและร้อยละบุคลากร ส านักงาน กศน. จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง  

   (หน่วย : คน) 
ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

  ข้าราชการครู   
1 ครูผู้ช่วย 1,383 6.70 
2 คร ู 926 4.49 
 ผู้บริหารสถานศึกษา    
3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 28 0.14 
4 ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาขึ้นตรง 852 4.13 

 ผู้บริหารการศึกษา   
5 รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด  57 0.28 
6 ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด  68 0.33 

 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
7 ศึกษานิเทศก์ 39 0.19 
  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)   
8 บรรณารักษ์ 296 1.43 
9 เจ้าพนักงานห้องสมุด 21 0.10 
10 นักจัดการงานทั่วไป 43 0.21 
11 นักวิชาการศึกษา 67 0.32 
12 เจ้าพนักงานธุรการ 1 0.00 
13 เจ้าพนกังานโสตทัศนศึกษา 1 0.00 
14 ข้าราชการพลเรือนสามัญ 273 1.32 
15 ลูกจ้างประจ า 364 1.76 
16 พนักงานราชการ 14,079 68.23 
17 จ้างเหมาบริการ 2,136 10.35 

 รวมทั้งสิ้น 20,634 100.00 
     ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคลและนติิการ ส านักงาน กศน. ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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แผนภูมิ 9 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 

 
  
ตารางที่ 21 จ านวนหน่วยงาน/สถานศึกษาขึ้นตรงของส านักงาน กศน. 

                                                                                        (หน่วย : แห่ง) 
ประเภท จ านวน 

กลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง 12 
สถาบัน กศน.ภาค 5 
ส านักงาน กศน.จังหวัด 77 
กศน.อ าเภอ/เขต 928 
กศน.ต าบล/แขวง 7,432 
ศูนย์การเรียนรู้ (ศรช.) 1,340 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 797 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 16 
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 7 
ศูนย์การเรียนชุมชนในต่างประเทศ 49 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 11 

รวมทั้งสิ้น 10,674 
                 ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน กศน.  
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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แผนภูมิ 10 ร้อยละของจ านวนหน่วยงานและสถานศึกษาของส านักงาน กศน. 
 

 
 

ตารางที่ 22 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการอ่านของส านักงาน กศน.  

                                                                                        (หน่วย : แห่ง) 
ประเภท จ านวน 

ห้องสมุด 923 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 69 
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุาร”ี 108 
หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 745 
แหล่งบริการเคลื่อนที่ 21,548 
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 46 
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mini Mobile 7 
ห้องสมุดส าหรับชาวตลาด 69 
บ้านหนังสือชุมชน 21,426 

รวมทั้งสิ้น 22,471 
 ที่มา : สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ส านักงาน กศน. ขอ้มูล ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  83 
   

0.21

0.03

0.32

99.43

รถห้องสมุดเคลื่อนท่ีขนาดใหญ่

รถห้องสมุดเคลื่อนท่ี Mini Mobile

ห้องสมุดส าหรับชาวตลาด

บ้านหนังสือชุมชน

0 50 100 150

แผนภูมิ 11 ร้อยละของจ านวนแหล่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการอ่านของส านักงาน กศน.  
 

 
                                           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.48

11.7

0.11

80.72

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล หัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ประเภทหอ้งสมุด ประเภทแหล่งบริการเคลื่อนที่ 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  89 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อหน่วยงาน   ................................................................................................................................................................ 
2. ช่ือโครงการ ………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63  - ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 : เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 : เดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 : เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  (กรุณาระบุทุกหัวข้อ) 
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

**********************จ าเป็นต้องระบุ********************** 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน......................................................................................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน..............................................................................................................)  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.......................................................................................................... ........................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)  
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ........................................................................................................ ....) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.9.3   แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................... ......) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................ ...........................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ................................) 
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7. หลักการและเหตุผล  
.................................................................................................................................................................................... 
8. วัตถุประสงค์ 
......................................................................................................................................................... ........................... 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ  
 9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
...................................................................................................................................................... .............................. 
 9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
........................................................................................................................................................................ ............ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
12. สถานที่ด าเนินการ
......................................................................................................... ........................................................................... 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ (กิจกรรมทั้งหมดที่ด าเนินการทั้งปีงบประมาณ) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/ กิจกรรม (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ ขนาด file 
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
................................................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลรวม 
ทั้งป ี

(ไตรมาสที ่1 ถึง 4) 
ร้อยละ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4   

เชิงปริมาณ  
1.         

2.         

เชิงคุณภาพ  
1.         

2.         
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

      
แหล่งงบประมาณ 
........................................................................................................................................... ......................................... 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (โปรดระบุ) 
 18.1 ปัญหา อุปสรรค 
........................................................................................................................ ............................................................ 
 18.2 แนวทางแก้ไข 
........................................................................................ ............................................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................  
21. ผู้รายงาน........................................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ............................................................. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ..................................................... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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อักษรย่อของหน่วยงานและสถานศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 
ที ่ ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา อักษรย่อ 
1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    ส านักงาน กศน. 
2 หน่วยตรวจสอบภายใน ตสน. 
3 กลุ่มเลขานุการกรม กล. 
4 กลุ่มการคลังและสินทรัพย ์ กค. 
5 กลุ่มบรหิารงานบุคคลและนิติการ กบ. 
6 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กผ. 
7 กลุ่มพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา กพ. 
8 กลุ่มส่งเสรมิกิจการการศึกษาและเครือข่าย กศ. 
9 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศท. 
10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศว. 
11 กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ กท. 
12 กลุ่มบรหิารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน กง. 
13 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศ กย. 
14 สถาบันการศึกษาทางไกล สทก. 
15 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศกพ. 
16 สถาบันส่งเสรมิและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้ สพร. 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ศว.รังสิต 
18 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัด ส านักงาน กศน.จังหวัด 
19 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงทพมหานคร ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
20 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอ กศน.อ าเภอ 
21 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเขต กศน.เขต 
22 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัต าบล กศน.ต าบล 
23 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัแขวง กศน.แขวง 
24 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  ศว.กาญจนบุร ี
25 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  ศว.ขอนแก่น 
26 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรงั  ศว.ตรัง 
27 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสมีา ศว.นครราชสีมา 
28 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ศว.นครศรีธรรมราช 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค ์ ศว.นครสวรรค ์
30 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศว.พระนครศรีอยุธยา 
31 ศูนย์วิทย าศ าสตร์เพื่อการศึกษายะลา ศว.ยะลา 
32 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง ศว.ล าปาง 
33 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ศว.สมุทรสาคร 
34 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ศว.สระแก้ว 
35 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอบุลราชธาน ี ศว.อุบลราชธาน ี
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ที ่ ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา อักษรย่อ 
36 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  ศว.นราธิวาส 
37 ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม  ศว.นครพนม 
38 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพษิณุโลก  ศว.พิษณุโลก 
39 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  ศว.ร้อยเอ็ด 
40 ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปตัตาน ี ศว.ปัตตาน ี
41 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อวท. 
42 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย  ศฝช.เชียงราย 
43 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร  ศฝช.ชุมพร 
44 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี  ศฝช.ปัตตาน ี
45 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว  ศฝช.สระแก้ว 
46 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์  ศฝช.อุตรดติถ ์
47 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร  ศฝช.มุกดาหาร 
48 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสรุินทร์  ศฝช.สุรินทร ์
49 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ศฝก. 

50 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบรุี “สามสงฆ์ทรงพระคณุ”  ศฝส. 
51 ศูนย์วงเดือน อาคมสรุทัณฑ์  ศวอ. 
52 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง  สถาบัน กศน.ภาคกลาง 
53 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
54 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ สถาบัน กศน.ภาคใต ้
55 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
56 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

57 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนือ่งสิรินธร สธ. 
58 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)  ศกภ. 
59 ศูนยก์ารเรียนชุมชน  ศรช. 
60 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา ศศช. 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
  นายวัลลพ สงวนนาม   เลขาธิการ กศน. 
  นายวรัท พฤกษาทวีกุล   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

   
บรรณาธิการ 

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

  นางสุนีย์ เพชรสัมฤทธิ์   กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  นางสาวอรรจะรา จ ารัสแสง  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
ผู้เรียบเรียงและจัดท าต้นฉบับ 
  นางสุนีย์ เพชรสัมฤทธิ์   กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  นางสาวนิชธิมา สอนเสริม   กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบ ารุง  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
หน่วยสนับสนุนข้อมูล 

กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง 
สถานศึกษาข้ึนตรง 
ส านักงาน กศน.จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
กศน.อ าเภอ/เขต  

 
ผู้ออกแบบปกและรูปเล่ม 
  นางสาวนิชธิมา สอนเสริม   กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบ ารุง  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 



 




