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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผล
        กลุ่มแผนงาน

รายงานผลการดาํเนินงาน ของ สํานักงาน กศน. 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1-2

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560
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1.  จดัและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัท่ี มีคุณภาพ เพื่อยกระดบัการศึกษา พฒันาทกัษะการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายใหเ้หมาะสมทุกช่วงวยั และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบททางสงัคม และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
2.  ส่งเสริมสนบัสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติของชุมชน รวมทั้งการดาํเนินกิจกรรมของศนูยก์ารเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
3.  ส่งเสริมและพฒันาการนาํเทคโนโลยทีางการศึกษา และเทคโนโลยดิีจิทลั  มาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัใหก้บัประชาชนอยา่งทัว่ถึง
4.  พฒันาหลกัสูตร รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลย ีส่ือและนวตักรรม การวดัและประเมินผลในทุกรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทในปัจจุบนั
5.  พฒันาบุคลากรและระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

จุดเน้นการดาํเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

1. พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวดัผล   
ประเมินผล

2. การผลิต พฒันา ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิต และพฒันากาํลงัคน รวมทั้งงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของการพฒันาประเทศ
4. ขยายโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดชีวติ
5. ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษา
6. พฒันาระบบบริหารจดัการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษา
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   1.1 โครงการเมอืงแห่งการเรียนรู้
โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ของสาํนกังาน กศน. ประกอบดว้ยการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี
                1. โครงการติดตามการขบัเคล่ือนศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาํตาํบล  
โดยมี กลุ่มส่งเสริมปฏิบติัการ เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ
                2. โครงการส่งเสริมพฒันาประชาธิปไตยตาํบล โดยมี กลุ่มส่งเสริมปฏิบติัการ เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ
                3. โครงการศูนยดิ์จิทลัชุมชน โดยมี กลุ่มแผนงาน เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ
                4. โครงการศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวติชุมชน (ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 โครงการยอ่ย คือ โครงการหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี
สาํหรับชาวตลาด โครงการเมืองรักการอ่าน และโครงการบรรณสญัจร) โดยมี สถาบนัส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการ
เรียนรู้ เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ
                5. โครงการจดักระบวนการเรียนรู้หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย โดยมี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ
                6. โครงการพฒันาศกัยภาพครู กศน. โดยมี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เป็น
ผูรั้บผดิชอบโครงการ
                7. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร “เจาะลึกวทิย-์คณิต สาํหรับครู กศน. โดยมีศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา (เอกมยั) เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ
                8. การจดักิจกรรมอบรมครูศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ครูแม่ไก่) ทัว่ประเทศ โดยมีศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา (เอกมยั) เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ

1.พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวดัประเมนิผล

เป้าหมาย                                
เมืองแห่งการเรียนรู้ 
จาํนวน 368  แห่ง

ผล                                         
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

        1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการจดักจิกรรมการเรียนรู้สะเตม็
ศึกษาสู่อาชีพ

          1. การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการความรู้ดา้น STEM Education  แก่ครูทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEM Education อยา่ง
ชดัเจน  และสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
            2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมเสริมทกัษะวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รูปแบบต่าง ๆ  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพฒันาระบบการคิดสร้างสรรคแ์ละ
การออกแบบประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ ทั้งการจดักิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษาโดยใชรู้ปแบบ STEM 
Education ตลอดทั้งการจดักิจกรรมเพ่ือการพฒันาอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 
              ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพนัธ์ 2560) มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 18,424 คน 
จาํแนกเป็น ดงัน้ี  - ครูในระบบโรงเรียน จาํนวน    790 คน   - นกัเรียนในระบบ  จาํนวน  11,089 คน 
 - ครู กศน.   จาํนวน  3,016 คน  - นกัศึกษา กศน.    จาํนวน   3,079 คน   - ประชาชนทัว่ไป
จาํนวน   450 คน

1.พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวดัประเมนิผล
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2.1 โครงการพฒันาทกัษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร (บูรณการ)

         เพื่อใหไ้ดค้รู กศน. ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจและมีทกัษะในการจดัการเรียนการการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
จาํนวน 110 คน โดยไดด้าํเนินการแลว้ คือ

1. จดัทาํเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมพฒันาทกัษะครู กศน. 
ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือสาร (ดาํเนินการแลว้)

2. คดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรมจากเกณฑก์ารคดัเลือก และการวดัระดบั
ภาษาองักฤษเพื่อเป็นครู กศน.ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร จาํนวน 
110 คน (ยงัไม่ไดด้าํเนินการ)

3. จดัอบรมตามโครงการพฒันาทกัษะครู กศน. ตน้แบบการสอน
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (ยงัไม่ไดด้าํเนินการ)

 2. การผลติครู พฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

3.1 โครงการการจดักระบวนการเรียนรู้หลกัสูตรการรู้หนังสือไทย 
พทุธศักราช 2557  มีการดาํเนินการดงัน้ี
1. ช้ีแจงการดาํเนินงานหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย แนวทาง แผนการ

จดัการเรียนรู้ และส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการรู้
หนงัสือไทย พทุธศกัราช 2557 เพ่ือใหค้รูสามารถจดัการเรียนรู้แบบ
แจกลกูสะกดตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช 2557 

2. นิเทศ ติดตามการดาํเนินงานตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย 
พทุธศกัราช 2557

3. ผลติ และพฒันากาํลงัคน รวมทั้งงานวจิยัทีส่อดคล้องกบั                      
ความต้องการของการพฒันาประเทศ 

ผลการส่งเสริมการรู้หนังสือ 13,062 คน 

เป้าการส่งเสริมการรู้หนังสือ 57,234 คน 
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          4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอธัยาศัยเพือ่คนพกิาร
เชิงปริมาณ     

           กิจกรรมท่ี 1 :  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาใหก้บัคนพิการ จาํนวน 4 ภาค 4 คร้ัง
       กิจกรรมท่ี 2 :  มีแผนการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัสาํหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี ระหวา่ง พ.ศ.

            2560 - 2564 จาํนวน 1 แผน 
          กิจกรรมท่ี 3 :  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัสาํหรับคนพิการ                

            ปีละ 2 คร้ัง
            กิจกรรมท่ี 4 :  มีตวัช้ีวดัสมรรถนะของครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละประเภท

      กิจกรรมท่ี 5 :  มีงานวจิยัเก่ียวกบังบอุดหนุนรายหวัคนพิการและเดก็ดอ้ยโอกาส
เชิงคุณภาพ

      กิจกรรมท่ี 1 :  มีขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัสาํหรับคนพิการ เพ่ือนาํมาพฒันา 
            แกไ้ขปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ

      กิจกรรมท่ี 2 :  ผูเ้รียนคนพิการไดเ้ขา้ถึง และไดรั้บบริการการศึกษาตามศกัยภาพ
      กิจกรรมท่ี 3 :  ไดแ้นวทางในการส่งเสริม สนบัสนุนการจดั กศน.เพ่ือคนพิการ
      กิจกรรมท่ี 4 :  ครูผูส้อนคนพิการมีศกัยภาพในการสอนคนพิการ
      กิจกรรมท่ี 5 :  เพ่ือมีงานวจิยัรองรับการของบอุดหนุนรายหวัคนพิการและเดก็ดอ้ยโอกาส

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

ผูพิ้การ จาํนวน             
13,012 คน

ภาคเรียนท่ี 2/59

ผูพิ้การ จาํนวน           
14,179 คน

ภาคเรียนท่ี 2/59

4.2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สาํนกังาน กศน. ไดด้าํเนินการต่างๆดงัน้ี

1) จดัสรรงบฯใหส้าํนกังาน กศน.จงัหวดั ในการดาํเนินงาน เป็นรายตาํบลๆละ 2,000 บาท
2) จดัทาํกรอบแนวทางการจดักิจกรรมกาํจดัขยะมูลฝอย สาํหรับ กศน.ตาํบล โดยใหอ้ยูใ่นรูป

ของการศึกษาต่อเน่ือง ภายใตรู้ปแบบกิจกรรมพฒันาสงัคมและชุมชน โดยยดึเน้ือหาเร่ือง 
วสัดุศาสตร์ เป็นแนวทางในการจดักิจกรรม 

3) ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งกลุ่มเรียนรู้เร่ืองขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

กศน. ตาํบล 

307  แห่ง 

จดักิจกรรมแลว้

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

7,293 คน มีกลุ่ม                
การเรียนรู้ 123 กลุ่ม
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4.3 โครงการขบัเคลือ่นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ประจาํตาํบล
    ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาํตาํบล ในพ้ืนท่ี 
กศน.ตาํบล  จาํนวน 7,424 ไดด้าํเนินงานสนบัสนุนแนวทางการเผยแพร่องคค์วามรู้ตาม
หลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  ตลอดจนการเรียนรู้ตาม
รอยพระยคุลบาท โดยในปี พ.ศ. 2560 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการไปแลว้จาํนวนทั้งส้ิน  50,790 
คน

 
 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้า

380,872 คน

4.4 ศูนย์ส่งเสริมพฒันาประชาธิปไตยตาํบล (ศส.ปชต.)

ผล

อาสาสมคัร ศส.ปชต 

74,240  คน 

 (ตาํบลละ 10 คน)

       อบรมหลกัสูตรพลเมืองดี
วถิีประชาธิปไตย  

   การรณรงค์ (เคาะประตูบ้าน  
     เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์)  

ประชาสัมพนัธ์การออกเสียง
ประชามตใินพืน้ทีต่าํบล 

การสร้างความเป็นพลเมืองดใีนระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

         จัดตั้ ง  ศส .ปชต .  7 , 4 2 4  แ ห่ ง  
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย  
สร้างจิตสาํนึก  และเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของคนให้เห็นแก่ประโยชน์
ของสั ง คมและ ส่วนรวม   ต่ อต้าน
พฤติกรรมทุจริต  คอร์รัปชัน  และการ
ซ้ือสิทธิขายเสียง  โดยดาํเนินการบูรณา
การความร่วมมือกบัคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) 

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้า

อาสาสมคัร 

ศส.ปชต 

74,240  คน 

 (ตาํบลละ 10 คน)
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4.5 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้าหมาย 

685,096 คน

ผล

192,809 คน

ประชาชนท่ีรับการฝึกอาชีพตามความสนใจ ในรูปแบบการฝึก
อาชีพ 3 รูปแบบ 

1) รูปแบบกลุ่มสนใจ ตาํบลละ 2 กลุ่ม 
     (กลุ่มละ 6 – 10 คน)
2) รูปแบบวชิาช่างพ้ืนฐานตาํบลละ 1 กลุ่ม 
3) ต่อยอดอาชีพเดิม ตาํบลละ 1 กลุ่ม
    (กลุ่มละ 11 คนข้ึนไป) 

4.6 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติสําหรับผู้สูงอายุ

        กศน.อาํเภอ/เขต และ กศน.ตาํบล ทั้ง77 จงัหวดั
 จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวติใหก้บัผูสู้งอายุ
กลุ่มติดสงัคม โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพอนามยั 
ดา้นโภชนาการตามความเหมาะสมกบัช่วงวยั  
การทาํจิตใจใหแ้ขง็แรง และการเห็นคุณค่าของตวัเอง

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้าหมาย 

92,800 คน
ผล

26 ,817 คน
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  4.7 โครงการเตมิปัญญาสร้างความรู้ คู่สถาบันศึกษาปอเนาะ (ภาคใต้)

1)  ส่งเสริมทกัษะอาชีพการมีงานทาํกลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนในสถาบนัศึกษา
ปอเนาะ จาํนวน  5,653  คน

2) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถาบนัศึกษาปอเนาะ  จาํนวน 377 แห่ง

3) โครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพฒันา จาํนวน 249 แห่ง

4) ค่ายเยาวชนในสถาบนัศึกษาปอเนาะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ จาํนวน 939 คน

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

ผล

6,592 คน

เป้าหมาย 

8,960 คน

4.8 โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ (ภาคใต้)

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร จาํนวน 2,879 คน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และการใชภ้าษามลายถ่ิูน จาํนวน 3,648 คน
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และการใชภ้าษามลายกูลาง จาํนวน 4,089 คน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และการใชภ้าษาองักฤษ จาํนวน  1,065 คน
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการใชภ้าษาอาหรับ จาํนวน 25 คน

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้าหมาย 

17,095 คน

ผล

11,706 คน
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4.9 โครงการเยาวชนสานสัมพนัธ์ลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

      จดัค่ายเยาวชนสานสมัพนัธ์ ลกูเสือ กศน. ชายแดนใต ้ระดบัจงัหวดั    
(5 จงัหวดั) เพื่อพฒันาทกัษะองคค์วามรู้ตามกระบวนการลกูเสือ ปลกูฝัง
ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ทกัษะชีวติ การรู้จกัสิทธิและ
หนา้ท่ี และการสร้างจิตสาธารณะในรูปแบบกิจการลกูเสือ กศน. ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหก้บัเยาวชนในจงัหวดัชายแดนใต ้จาํนวนทั้งส้ิน 
2,138 คน 

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้าหมาย 

3,520 คน

4.10 โครงการน้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และขยายผลการ
ดาํเนินงาน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริสู่ประชาชนจงัหวดัชายแดนใต้

(ภาคใต้)

     จดัอบรมและจดักระบวนการเรียนรู้ดา้นอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามบริบทพื้นท่ีใหก้บับุคลากร กศน.อาํเภอ และบุคลากรและนกัเรียนโรงเรียนตาํรวจ
ตระเวนชายแดน จาํนวน  730 คน เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดความตระหนกัใน
การนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดาํรงชีวติ สามารถเสริมสร้างครอบครัว
คุณธรรมใหด้าํรงชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาํไปสู่การลดรายจ่าย และเพิ่ม
รายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัว

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้าหมาย 

883 คน
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4.11 โครงการกฬีาสายสัมพนัธ์ชายแดนใต้ (ภาคใต้)

       1. จดัแข่งขนักีฬาสายสมัพนัธ์ ระดบัตาํบล/อาํเภอ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรัก ความสามคัคี รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยัในหมู่คณะใหก้บัเยาวชนนอก
ระบบโรงเรียน จาํนวน 5,953 คน
       2. จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาสายสมัพนัธ์ ระดบัจงัหวดัเพ่ือเสริมสร้าง
ความรัก ความสามคัคี รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยัในหมู่คณะใหก้บัเยาวชนนอก
ระบบโรงเรียน จาํนวน 4,984 คน

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้าหมาย 

 2,500 คน

4.12 โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานใน
จงัหวดัชายแดนใต้ (ภาคใต้)

            อบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของผูบ้ริหาร / ครู และบุคลากรทางการศึกษา /พนกังานราชการ
เพื่อใหผู้บ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนกังานราชการ มี
ทกัษะในการพฒันาความสามารถในดา้นสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม การใชชี้วติอยูร่่วมกนั และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได้
ซ่ึงอบรมไปแลว้จาํนวนทั้งส้ิน 192 คน 
จากท่ีตั้งเป้าไวท่ี้จาํนวน 716 คน 

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้าหมาย 

973 คน
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4.14 โครงการฝึกอาชีพจงัหวดัชายแดนภาคใต้แนวทางโรงเรียนพระดาบส 
(ภาคใต้)  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน  90  คน
2. จดักระบวนการเรียนรู้ฝึกทกัษะอาชีพระยะสั้นและพฒันาคุณภาพชีวติ รุ่นท่ี 7 
 จาํนวน 80 คน
3. พระดาบสเคล่ือนท่ีร่วมกบั กศน.บริการช่วยเหลือใหบ้ริการตรวจเช็คสภาพ
รถจกัรยานยนต ์เปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัเคร่ือง ซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าพ้ืนฐานใหก้บัประชาชนท่ี
ประสบอุทกัภยันํ้ าท่วมใน 4 อาํเภอของจงัหวดัยะลา ไดแ้ก่ กศน.อาํเภอบนันงัสตา กศน.
อาํเภอรามนั กศน.อาํเภอยะหา และ กศน.อาํเภอเมืองยะลา จาํนวน 400 คน 

 4. ขยายโอกาสในการเข้าถงึบริการ การศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวติ

เป้าหมาย 

120 คน

5.1 โครงการศูนย์ดจิทิลัชุมชน

5. ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา

     มีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผูป้ระกอบการใน
ชุมชนทอ้งถ่ินมีการสรุปผลการดาํเนินงาน และความกา้วหนา้ของโครงการ พร้อมแผนงาน
ในปีงบประมาณ 2560 ผูป้ระกอบดว้ย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม , พลเอกสุรเชษฐ ์ชยัวงศ ์รัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผูก้าํกบัดูแลภารกิจของสาํนกังาน กศน., นายสนธิรัตน์ สนธิ
จิรวงศ ์รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย,์ น.ส.ชุติมา บุณยะประภศัร รัฐมนตรีช่วยวา่
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายลาร์ส นอร์ล่ิง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร DTAC 
พฒันาบุคลากร กศน. ใหมี้ความรู้ดา้น ICT  และขยายผลไปสู่การใหค้วามรู้กบัประชาชน
ซ่ึงใน 2ไตรมาสท่ีผา่นมา อบรมประชาชนไปแลว้ จาํนวน 41,039 คน
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การศึกษานอกระบบ

การศึกษาต่อเน่ือง  เป้าหมาย 1,518,765 คน              
จัดได้  470,245  คน

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(โดยวธีิการเรียนแบบพบกลุ่มและ
ทางไกล) เป้าหมาย 1,295 462 คน     

จัดได้  1,145,203 คน

ประถม 84,613 คน

กจิกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 
109,156 คน

มัธยมต้น 437,429 คน

มัธยมปลาย 599,995 คน

ปวช. 

ปวช. ภาคเีครือข่าย 22,577 คน 

ปวช. ทวศึิกษา 589 คน

การพฒันาสังคมและชุมชน              
106,933 คน

การเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่          
53,755 คน

การจัดการศึกษาเพือ่ชุมชนในเขตภูเขา
(ศศช.)  7,592 คน

การ
ส่งเสริม
การรู้
หนังสือ 

13,062 คน 

          จาํนวนผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบ
                   และการศึกษาตามอธัยาศัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1 อาํเภอ 1 อาชีพ จาํนวน 17,341 คน

พัฒนาอาชีพ จาํนวน 108,206 คน

ช่างพืน้ฐาน จาํนวน 67, 262 คน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

ห้องสมุด
ประชาชน  

จํานวน 913 แหง่  
มีสมาชิก 536,173 คน 
ผู้ใช้บริการตอ่ปี 
6,302,626 คน
(เฉล่ียวนัละ 20 คน /
แหง่)

จาํนวน 15,146 แห่ง 
มีผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน
516,273 คน

ผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 
5,028,831 คน
* โทรทศันเ์พ่ือการศึกษา  จาํนวน 
706,647 คน
* วทิยเุพ่ือการศึกษา จาํนวน
1,500,000 View
* VCD/DVD 2,822,184 คน
(จาํนวนผูช้ม 40 คน /สปัดาห์ / จุด
รับสญัญาณ)

ผูรั้บบริการ

จาํนวน 303,077 คน

บ้านหนังสือ
ชุมชน 

ศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

โครงการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
ผ่านทวีสีาธารณะ 

- กิจกรรมเรียนรู้ผา่นนิทรรศการ   
677, 839 คน
- กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์  
45,418 คน
- กิจกรรมการศึกษา  752,219 คน
- ทอ้งฟ้าจาํลอง 193,949 คน
- พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ า  178,159  คน
- บริการวชิาการ  508,897 คน

กจิกรรม
ศูนย์วทิยาศาสตร์ 

เป้าหมาย   9,800,000  คน
  จดัได้     14,507,288  คน
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ปฏิทนิการตดิตามและรายงานผลการดาํเนินงาน ของ สํานักงาน กศน. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ รายการ รูปแบบการรายงาน ช่องทางส่งข้อมูล กาํหนดส่ง ผู้รายงาน ส่งต่อ

1. ขอ้มลู สถิตินกัศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1/59 ถึง 1/60

ไฟล ์STAT51. Zip ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์
Tangkwa_mochi@hotmail.com

15 มิถุนายน 
2560

กศน.จงัหวดั ส่งให ้ศธ.

2. รายงานตามคาํรับรองการ
ปฏิบติังานในระบบ (DMIS)

แบบรายงานในระบบ
ออนไลน์

ออนไลน์
ระบบ DMIS

เดือนละ 1 คร้ัง กศน.ตาํบล / 
กลุ่มศูนย์
ส่วนกลาง

ส่งให ้ศธ.
และสาํนกั
งบประมาณ

3. ขอ้มลู GPR ในหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดบั 
และหลกัสูตร ปวช. ภาคเรียนท่ี 
2/59

ไฟล ์GPAX จาก 
โปรแกรม ITW51  
และไฟล.์dbf.xls ของ
หลกัสูตร ปวช.

ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์
Tangkwa_mochi@hotmail.com

18 – 21 เมษายน 
2560 

กศน. จงัหวดั ส่งให ้ศธ.
และ สกอ.

4. รายงานผลการดาํเนินงาน กลุ่ม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้

แบบรายงานตามแบบ
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์
Evaluation.nfe@ gmail.com

ทุกไตรมาส
ภายในส้ินเดือน
สุดทา้ยของ
แต่ละไตรมาส

กศน. จงัหวดั 
ปัตตานี

ส่งให ้ศธ.

5. รายงานผลการปฏิบติังานและ
ค่าใชจ่้าย ตามแบบ สงป.301 
และ สงป. 302

แบบรายงานในระบบ
ออนไลน์

เวบ็ไซตส์าํนกังาน กศน.
- ข่าวประชาสมัพนัธ์
- หนงัสือเวยีน
- รายงานผลการปฏิบติังาน

ทุกเดือน กศน. จงัหวดั ส่งให ้กพร. สป.
และสาํนกั
งบประมาณ
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 แนวทางการจัดสรร ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ของส านักงาน กศน. 

โดย กลุ่มแผนงาน 
              
 

งบประมาณปี 2559 12,217,147,000  บาท 
งบประมาณปี 2560 12,421,770,200  บาท 

(เพ่ิมขึ้น  1.67%)   204,623,200 บาท    
ไตรมาสที่ 1 - 2  =7,141,902,300 บาท  
ไตรมาสที่ 3 - 4  =5,279,867,900  บาท  

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พรบ.2560 ไตรมาสที่ 1 - 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 แผนใช้จ่าย 

          

  กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ       

รวมทั้งสิ้น   12,421,770,200 7,141,902,300 5,279,867,900   

แผนงานบุคลากรภาครัฐ        

โครงการ : รายการค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ  

  
     

      กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ 
ส านักงาน กศน.   

5,858,666,200 2,929,335,000 2,929,331,200 เงินเดือน
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

       พนักงานราชการ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

       

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
      

  

     กิจกรรม: จัดการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1,295,462 คน 4,208,492,600 2,807,951,300 1,400,541,300 .-ค่าจัดการเรียน
การสอน 

          .-ค่าจัดกิจกรรม 

          .- ค่าหนังสือเรียน 

ผลผลิตท่ี 4  ผู้รับบริการการศึกษา
นอกระบบ 

  
      

  

     กิจกรรม : จัดการศึกษานอก
ระบบ 

901,538 คน 819,937,500 462,329,900 357,607,600 .- งบบริหาร
หน่วยงาน 

    
      

.- ค่าจัดกิจกรรม
ต่อเนื่อง 

ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

  
      

  

     กิจกรรม : จัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย/กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 

9,800,000 คน 887,636,200 572,674,700 314,961,500 .- งบบริหาร
หน่วยงาน 

    
      

.- กลุ่มศว./
ห้องสมุด/กศน.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พรบ.2560 ไตรมาสที่ 1 - 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 แผนใช้จ่าย 

          

  กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ       

ต าบล 

แผนงานพื้นฐานด้านด้านความ
มั่นคงและการต่างประเทศ         

  

โครงการ : โครงการบริหารจัด
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้         

  

      กิจกรรม : การพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1,073 คน 79,766,500 77,114,700 2,651,800   

แผนงาบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         

  

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบ
การเรียนรู้ 

        
  

      กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

519,600 คน 473,567,200 232,293,500 241,273,700   

      กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. 
ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

110 คน 9,482,000 9,482,000 -   

      กิจกรรม : แนะแนวและ
ประสานงานการศึกษาพิเศษอ าเภอ/
เขต 

928 แห่ง 2,320,000 2,320,000 -   

 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม  

        
  

โครงการ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

        
  

      กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

7,424 แห่ง 14,848,000 14,848,000 - .- จัดสรรไปแล้ว
ไตรมาส1-2 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัย  

      

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

      

      กิจกรรม: ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

94,340 คน 19,511,000 9,778,400 9,732,600   

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

      

โครงการ : โครงการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      

     กิจกรรม : จัดการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

36,178 คน 47,543,000 23,774,800 23,768,200   
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 การตรวจสอบข้อมูลผล 
การด าเนินงานผ่านระบบ DMIS 60 
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 การเข้าระบบ DMIS60 
 

1. เข้าสู่ระบบโดยเข้าผ่าน Browser Chrome ที่ www.nfe.go.th/dmis60 

2. คลิกท่ีเมนู  เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
3. ให้กรอกรหัสสถานศึกษา 10 หลักของส านักงาน กศน.จังหวัดของท่านที่ช่องชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่านตามท่ีก าหนดให้ในระบบแล้วคลิกท่ีปุ่ม 
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4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงหน้าจอดดังภาพ 
ตัวอย่าง 

 
5. รายละเอียดเมนู 

5.1    หน้าหลักของระบบ เมื่อคลิกเข้าเมนูหน้าหลัก หน้าจอจะแสดง
ภาพกราฟ สัดส่วนการใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นภาพรวมการใช้งบประมาณในส านัก กศน.จังหวัด 

 

 

 
 

เมนู 

ภาพรวมการใชง้บประมาณ 
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 5.2   การติดตามผลการด าเนินงานตามรูปแบบกิจกรรมใน
แผนงานประจ าปี เช่น การศึกษาพ้ืนฐาน, การศึกษาต่อเนื่อง, การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น เมื่อคลิก
เข้าไป หน้าจอจะแสดงภาพรวมการได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน กศน. ในแต่ละรูปแบบ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สามารถติดตามงบประมาณในแต่ละรูปแบบกิจกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ โดยคลิกที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมการไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากส านกังาน กศน. ในแต่ละรูปแบบกิจกรรม 
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เมื่อคลิกเข้ามาดูรายละเอียด หน้าจอจะแสดงภาพรายละเอียดของโครงการแต่ละรูปแบบ
กิจกรรม 
กรอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดของโครงการในภาพรวมของแต่ละกิจกรรม ดังนี้  

- เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่ได้รับจากส านักงาน กศน. ที่อยู่ในระบบ DMIS60 
- งบประมาณ  หมายถึงงบประมาณที่ได้รับจากส านักงาน กศน. ที่อยู่ในระบบ 

DMIS60 
- ผลการด าเนินการ หมายถึง ผลการรายงานภาพรวมของแต่ละกิจกรรมที่รายงาน

ผ่านระบบDMIS60 
- งบประมาณที่ใช้ไป หมายถึง ผลการรายงานงบประมาณที่ใช้ไปภาพรวมของแต่

ละกิจกรรมผ่านระบบ DMIS60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบท่ี 2 แสดงกราฟผลการด าเนินงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณแสดงผลโดย 

ผลการด าเนินงาน  ได้จาก   

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ได้จาก   

 

1 2 

3 
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กรอบที่ 3แสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้รูปแบบของกิจกรรม เช่น ใน
รูปแบบการศึกษาพ้ืนฐาน จะมีโครงการ  ผู้ไม่รู้หนังสือ, ประถมศึกษา, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, 
ปวช. เป็นต้น 

- เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่ได้รับจากส านักงาน กศน. ที่อยู่ในระบบ DMIS60 
- งบประมาณ  หมายถึงงบประมาณที่ได้รับจากส านักงาน กศน. ที่อยู่ในระบบ 

DMIS60 
- ผลการด าเนินการ หมายถึง ผลการรายงานภาพรวมของแต่ละกิจกรรมที่รายงาน

ผ่านระบบ DMIS60 
- งบประมาณที่ใช้ไป หมายถึง ผลการรายงานงบประมาณที่ใช้ไปภาพรวมของแต่

ละกิจกรรมผ่านระบบ DMIS60 
- เงินที่กันไว้บริหารจัดการ หมายถึง เงินที่ทางส านักงาน กศน.จังหวัด/ส านักงาน 

กศน.อ าเภอในสังกัด ได้กันเงินไว้เพ่ือบริหารจัดการภายในส านักงาน 

 5.3   การติดตามผลการด าเนินงานรายกิจกรรม/
โครงการในแผนงานประจ าปี เมื่อคลิกเข้าไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน กศน. ในระบบ DMIS60 สามารถติดตามดู
รายละเอียดได้ โดยคลิกที่  
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     6 
 

เมื่อคลิกเข้ามาดูรายละเอียด หน้าจอจะแสดงภาพรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
กรอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดของรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

- เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่ได้รับจากส านักงาน กศน. ที่อยู่ในระบบ DMIS60 
- งบประมาณ  หมายถึงงบประมาณที่ได้รับจากส านักงาน กศน. ที่อยู่ในระบบ 

DMIS60 
- ผลการด าเนินการ หมายถึง ผลการรายงานภาพรวมของแต่ละกิจกรรมที่รายงาน

ผ่านระบบ DMIS60 
- งบประมาณที่ใช้ไป หมายถึง ผลการรายงานงบประมาณที่ใช้ไปภาพรวมของแต่

ละกิจกรรมผ่านระบบ DMIS60 
- เงินที่กันไว้บริหารจัดการ หมายถึง เงินที่ทางส านักงาน กศน.จังหวัด/ส านักงาน 

กศน.อ าเภอในสังกัด ได้กันเงินไว้เพ่ือบริหารจัดการภายในส านักงาน 
 
กรอบท่ี 2 แสดงกราฟผลการด าเนินงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แสดงผลโดย 

 ผลการด าเนินงาน  ได้จาก   

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ได้จาก   

1 2 

3 4 5 
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     7 
 

กรอบที่ 3 แสดงเป้าหมายและงบประมาณที่ทางส านักงาน กศน.จังหวัดได้ท าการจัดสรรให้ 
ส านักงาน กศน.อ าเภอ  
กรอบที่ 4 แสดงผลการด าเนินงานและงบประมาณที่ใช้ไป รายอ าเภอ ที่รายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ DMIS60  
กรอบท่ี 5 แสดงผลการด าเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์โดย 

 เป้าหมายที่ท าได้  ได้จาก   

 

 งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว   ได้จาก   

 5.4   ออกจากระบบ 
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  ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
ไตรมาส 3 - 4 

 



การจัดการศึกษา 

โดยใช้คูปองการศึกษา 
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การจัดการศึกษาโดยใช้คูปองการศึกษา 
โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

              
 

สืบเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้แก่ส านักงาน กศน. ว่าต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
ได้มาตรฐาน และมีความเป็นสากล จากนโยบายดังกล่าว เลขาธิการ กศน. (นายกฤตชัย อรุณรัตน์) จึงก าหนดให้จัด
การศึกษาโดยใช้คูปองการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้เต็มที่มากขึ้น ทั้งการ
จัดการศึกษาอาชีพ เช่น เสริมสวย ตัดผม หรือการศึกษาพื้นฐาน โดย  กศน. ท าหน้าที่ก ากับดูแล ประสานงาน
เครือข่าย ท าความตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานประกอบการที่มีความพร้อมมีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน และ มีการก าหนดค่าใช้จ่ายในการเรียนร่วมกัน ซึ่งการจัดการศึกษาโดยใช้คูปองการศึกษานี้ จะท าให้ผู้เรียนได้
เรียนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ดังนั้น แนวทางการด าเนินงานไตรมาส 3 – 4  ส านักงาน กศน. จึงได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาโดยใช้คูปองการศึกษา ตามผังการด าเนินงาน “คูปอง กศน.” ส าหรับ อาชีพระยะสั้น 
ดังนี้ 
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       โอนเงินเข้าบญัชี            เบิกจา่ยงบประมาณ  

    ให้ภาคีเครือข่าย  
                            หมายเหตุ 

                                 ๑.                 คือ ข้อมลูจ านวนผู้ รับบริการ 

          ๑                                                                  และผลการจบหลกัสตูร 

                 ๒.                 คือ เส้นทางการจดัสรรงบประมาณ 
                      

 
                        ๔                 ๕ 
            จดัสรรงบประมาณ      รายงานจ านวน 
                                    ผู้จบหลกัสตูร 
            แจ้งจ านวนผู้ รับบริการ/ 

ผลการจบหลกัสตูร 
   

  
  

                      ๒ 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งจ านวนผู้ รับบริการ 
ผลการจบหลกัสตูร/ผลการรับบริการ 

ผังการด าเนินงาน “คูปอง กศน.” 

กศน.อ าเภอ/เขต 

ผู้ 

รับ 

บริการ 

๑. ประชาสมัพนัธ์ 
๒. จดัท าฐานข้อมลูจ านวนโควต้า “คปูอง กศน.” ให้ผู้ รับบริการ 
๓. รับสมคัรผู้ รับบริการ/ประสานงานกบัภาคีเครือขา่ย 
๔. บนัทกึข้อมลูลง DMIS/รายงานข้อมลูผู้ รับบริการ 
๕. นิเทศ ติดตามผล 
๖. ออกวฒุิบตัร 
๗. บนัทกึข้อมลูลง DMIS /รายงานผลการจบหลกัสตูรของผู้ รับบริการ 
๘. ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจา่ยเงิน/สง่เบิกที่ส านกังาน กศน.จงัหวดั 

ธนาคาร 

๑. ประชาสมัพนัธ์ 
๒. แจ้งความจ านงและจดัท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
๓. พิจารณาหลกัสตูรที่มีอยูแ่ล้ว / จดัท าใหม ่และขออนมุตัิ
หลกัสตูร กบั  กศน. อ าเภอ/เขต 
๔. ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ 
๕. ประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ 
๖. สรุปรายงานผลการจบหลกัสตูร/กิจกรรม 
๗. ออกวฒุิบตัร (ถ้าเป็นสถานศกึษาทีข่ึน้ทะเบียนกบั ศธ.) 
๘. จดัท าหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินสง่ กศน. อ าเภอ/เขต 
๙. แจ้งเลขที่บญัชีธนาคารให้แก่ กศน. อ าเภอ/เขต 

ภาคีเครือข่าย 

ร่างผังการด าเนินงาน “คูปอง กศน.” 

อาชีพระยะสัน้ 

๑. จดัท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และขึน้ทะเบียนภาคเีครือขา่ย 
๒. ประชาสมัพนัธ์ 
๓. ตรวจสอบและจดัท าฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนนุงบประมาณ 
๔. นิเทศ ติดตามผล 
๕. ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน/อนมุตัิการเบิกจ่ายเงิน 
๖. โอนเงินงบประมาณผา่นธนาคารให้ภาคีเครือขา่ย 
๗. สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ส านกังาน กศน. 

๑. ประชาสมัพนัธ์ 
๒. นิเทศและติดตาม 

๓. ติดตามและประเมินผล 
     การด าเนินงานในภาพรวม 

 

ส านักงาน กศน. 
จังหวดั 

ส านักงาน กศน. 

๓ 
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วิธีการจัดการศึกษาทางไกล 
ของ กศน.อ าเภอ/เขต 
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วิธีการจัดการศึกษาทางไกล 
ของ กศน.อ าเภอ/เขต 

โดย สถาบันการศึกษาทางไกล 
              

 
1. ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 - 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 พัฒนาแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษาอ าเภอ/เขต  ได้แก ่                      
  - ชี้แจงการด าเนินงานจัดการศึกษาทางไกลในรายการสายใย กศน.        
  - สนับสนุนจัดส่ง VCD. หนังสือเรียนในทุกรายวิชาให้สถานศึกษา 
  - ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
 

ข้อมูลการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษาอ าเภอ 
ในภาคเรียนที่ 2/2559 

สถาบันการศึกษาทางไกล ส านักงาน กศน. 
 
ที ่

 
จังหวัด 

สถานศึกษา  
รูปแบบการจดั 

จ านวนนักศึกษา (คน) รวม 
(คน) 

 
หมายเหต ุอ าเภอที่

ด าเนินการ 
ประถม  ม. ต้น ม. 

ปลาย 
1 กาฬสินธุ ์ ท่าคันโท 1. ครู กศน. ต าบล เป็นผู้รับผิดชอบ - 277  307 584  
   2. แยกจากพบกลุ่ม ผูดู้แลอ าเภอ

รับผิดชอบ 
     

   3. ผู้ดูแลอ าเภอมอบหมายครู กศน. 
ต าบล/ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 

     

2 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม จัดแยกเป็น 2 กลุ่ม - 3 17 20  
   - ครูอาสาสมัคร 1 กลุ่ม 6 คน      
   - ครู ศรช. 1 กลุ่ม 14 คน      
  ราชสาส์น รวมทางไกลและพบกลุ่ม อยู่ใน - 7 26 33  
   ความรับผิดชอบของครู กศน. ต าบล      
  สนามชัยเขต ครู กศน. ต าบล รับผดิชอบ - - 1 1  
  บางน้ าเปรี้ยว ครู กศน. ต าบล รับผดิชอบ - 1 2 3  
3 ภูเก็ต กะทู ้ ครูการศึกษาทางไกลอ าเภอ รับผดิชอบ - 2 2 4  
4 พัทลุง เมือง ครูอาสาสมัครรับผิดชอบ 1 3 - 4 นักศึกษาอยู่ใน

สถานพินิจ 
5 ราชบุร ี เมือง ครูการศึกษาทางไกลอ าเภอ รับผดิชอบ  3 4 7  
  ปากท่อ ครู กศน. ต าบล ร่วมกับพบกลุม่ - 1  4 5  
6 ล าพูน บ้านธิ ครูการศึกษาทางไกลอ าเภอรับผิดชอบ - - 5 5  
7 สมุทรปราก

าร 
บางบ่อ ครูการศึกษาทางไกลอ าเภอรับผิดชอบ - 2 9 11  

8 นครราชสมีา เมือง ครู กศน. ต าบล รับผดิชอบร่วมกบัพบ
กลุ่ม 

- - 1 1  

9 ล าปาง สบปราบ ครู กศน. ต าบล รับผดิชอบร่วมกบัพบ
กลุ่ม 

- 1 - 1  

10 ตรัง เมือง แยกจากพบกลุ่ม ผู้ดูแลอ าเภอ
รับผิดชอบ 

- 1 7 8  

    1 301 385 687  
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รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด 14 อ าเภอ  

ระดับประถมศึกษา จ านวน    1  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน     301  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน     385  คน  

รวมทั้งสิ้น          687  คน 
 

2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - การชี้แจงการด าเนินงานผ่านรายการสายใย กศน. ให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานของ 
   สถานศึกษา 
 - ควรมีการประชุมชี้แจงเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ  
 

3. แนวทางการด าเนินงานไตรมาส 3 - 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 - ก าหนดให้สถานศึกษาที่ด าเนินงานจัดการศึกษาทางไกลเป็นสถานศึกษาน าร่องเพ่ือจัดท าแนวทาง 
       การด าเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพในพ้ืนที่ 
 - จัดท าแผนการชี้แจงการจัดการศึกษาทางไกลในแต่ละภาคร่วมกับสถานศึกษาน าร่อง  
 

--------------------------------------------------- 
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ด้านเพศวิถศีึกษาและทักษะชีวิต 

ปีงบประมาณ 2560 
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ปีงบประมาณ 2560 

โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
              
 
1.  นโยบาย 
  1.1 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  
   กฎหมายได้ก าหนดให้ 5 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการร่วมกันภายใต้ พรบ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  โดยก าหนดให้รัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงมีอ านาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ ต่อไป  
  1.2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดประเภทของสถานศึกษา
และการด าเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม (ซึ่งร่างกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก
ณรงค์  พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน)  
 
2. แนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของส านักงาน กศน. 
  จากนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส านักงาน กศน.พิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
การด าเนินงาน ปี 2560 ในเรื่องการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  จึงก าหนดแผนการ
ด าเนินงานของปี งปม. 2560  (เม.ย.-ก.ย. 60) ดังนี้ 
  2.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ปี งปม. 2560  (ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560) 
      2.2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
และวางแผนเตรียมการจัดอบรมครู กศน. (ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560) 
  2.3 อบรมครู กศน. ทุกจังหวัด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต ให้กับ นักศึกษา กศน. โดยส านักงาน กศน. ก าหนดจัดอบรมครูทุกจังหวัดๆละ 2 คน รวม 154 คน จ ำนวน 
3 รุ่นๆ ละ 50 คน (เนื่องจำกใช้รูปแบบกำรอบรม ที่ใช้กำรอบรมแบบมีส่วนร่วมและมีกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนจริง) 
  2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน. โดยให้ครู กศน.  
จากทุกจังหวัดที่เข้ารับการอบรม รับผิดชอบจัดกิจกรรม อย่างน้อยจังหวัดละ 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รูปแบบค่าย 3 วัน ไป-กลับ 
หรือ ค้างคืน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   2.5  ก ากับ ติดตาม และรายงาน ตามแบบรายงานที่ ส านักงาน กศน.ก าหนด เพ่ือสรุปภาพรวมเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 

--------------------------------------------------- 
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โครงการจัดการศึกษาทางไกล  
หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

เพื่อน าร่องในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจดิจิทัล 
และศูนย์ดิจทิัลชุมชน 
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โครงการ จัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือน าร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

โดย สถาบันการศึกษาทางไกล 
              
 
1. ผลการด าเนินงาน โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าร่องในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

(1) พัฒนาและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ จัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับบริษัท 
ตลาด ดอท คอม จ ากัด 
 (2) พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนทางไกล จ านวน 13 บทเรียน บนระบบ Google  Classroom 
 (3) พัฒนากระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผล 
 (4) พัฒนาและจัดพิมพ์คู่มือการเรียนทางไกลส าหรับผู้เรียนโครงการ / หลักสูตร 1,200 เล่ม 
 (5) ประสานและลงทะเบียนผู้เรียนตามโครงการ  1,009 คน แยกเป็นผู้ประสานงานจังหวัด 82 คน และ  
ครูจาก กศน. เขต / อ าเภอ 927 คน 
 (6) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายผู้ประสานงานจังหวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้ /ทักษะ การจัดตั้งร้านค้าออนไลน์ เพื่อช่วยประสานงานและสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
ครูจาก กศน. เขต / อ าเภอ 
 

 

 
 
2. ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

(1) การจัดสรรงบประมาณโครงการล่าช้า ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
          (2) ในช่วงของการลงทะเบียนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในหลายผลที่ ส่งอาจส่งผล
กระทบในช่วงของการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง   
 
3. แนวทางการด าเนินงานไตรมาส 3 – 4 
    (1) จัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Google  Classroom ให้ครู
กลุ่มเป้าหมายของ กศน. เขต / อ าเภอ แห่งละ 1 คน  ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 
    (2)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาร้านค้าออนไลน์ และเสริมเติมเต็มทักษะ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  5 ภูมิภาค / 6 ครั้ง ระหว่างมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 
    (3) จัดประชุมปฏิบัติการประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2560 

--------------------------------------------------- 
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โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 
โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) 

              
1. ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1-2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.1 จัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 1 -2 ให้ทุกจังหวัด ๆ ละ 70,800 บาท (ยกเว้น กทม.) 
1.2 ใหจ้ังหวัดส ารวจและยืนยันความพร้อมในการจัดท าโครงการ พบว่า มีสภาพความพร้อมในการจัดอบรม

หลักสูตรการดูแล ผู้สูงอายุ 4 กรณี  
ความพร้อมกรณีที ่ จังหวัด/

แห่ง 
พร้อมจัดหลักสตูร/

รุ่น 
หมายเหต ุ

420 
ชม. 

70 ชม. 

1. พร้อมเท่าวงเงิน 2 2 - ปัตตานี ก าแพงเพชร 
2. พร้อมมากกว่าวงเงิน 43 38 168  
3. พร้อมบางส่วน 26 - 67  
4. ไม่สามารถด าเนินการได ้ 5 - - ประจวบครีีขันธ ์  นราธิวาส  พิษณุโลก  อุทัยธาน ี

นครสวรรค ์
รวม 76 40 235  

1.3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินงบประมาณและการเบิกจ่าย เงินงบประมาณโครงการจัด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

1.4 เรียกคืนเงินงบประมาณจากจังหวัดความพร้อม กรณีท่ี 3 (พร้อมบางส่วน) และกรณีท่ี 4 (ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ส าหรับเตรียมการโอนจัดสรรให้จังหวัด กรณีที่ 2 (พร้อมมากกว่าวงเงิน) ในไตรมาส 3 

1.5 ให้จังหวัดจัดท าแผนการจัดอบรมแจ้ง ศกพ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และขับเคลื่อนการจัดอบรมในส่วน
ที่มีเงินงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน  

1.6 โอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 เพ่ิมเติม โดยตัดจากงบของ ศกพ.  ให้ 4 จังหวัด  ที่จัดหลักสูตร 420 ชั่วโมง 
(นครศรีธรรมราช, ยะลา, สกลนคร, นครพนม) จังหวัดละ 141,000  บาท  

1.7 ประสานส านักงาน กศน. กทม. ส ารวจความพร้อมและศักยภาพของ กศน. เขต ในการทดลองจัดหลักสูตร 
420 ชั่วโมง จ านวน 2 เขต (เขตสะพานสูง และเขตบางรัก) ซึ่ง ศกพ. ได้ตัดจากงบของ ศกพ. เขตละ 141,000  บาท 
และชี้แจงสร้างความเข้าใจเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศกพ. 

2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
โครงการบูรณาการไม่มีเงินงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ พัฒนาวิชาการ พัฒนาสื่อ และพัฒนา

บุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดท าโครงการในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานทั้ง 
ในส่วนของ ศกพ. และส านักงาน กศน. จังหวัด 

3. แนวทางการด าเนินงานไตรมาส 3-4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.1 จัดสรรเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 -4  ให้ส านักงาน กศน. จังหวัด 
3.2 จังหวัด/อ าเภอ ขับเคลื่อนโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
3.3 ศกพ. ก ากบัติดผลการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.4 ถอดบทเรียนการจัดหลักสูตร 70 ชั่วโมง เพ่ือพัฒนาระบบ Long Term Care ในปีงบประมาณ 2561 
3.5 ถอดบทเรียนการจัดหลักสูตร 420 ชั่วโมง เพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพ ในปีงบประมาณ 2561 
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ข้อมูลการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จ านวนตามสภาพความพร้อมในการด าเนินงานของจังหวัด 

ส านักงาน กศน. .จังหวัด 
ทีย่ืนยันความพร้อมจดัอบรม 

   จังหวัด 
 เจ้าของรหัส
งบประมาณ 

จ านวนรุ่นที่จัดใน
หลักสตูร เงินงบประมาณที่ไดร้ับ 

  
420 
ชม. 

70 
ชม. รวม รวมท้ังสิ้น 

 กรณีที่ 1  พร้อมเท่าวงเงิน 
1 33 ปัตตาน ี   33 ปัตตาน ี 1   141,000 141,000 
2 74 ก าแพงเพชร   74 ก าแพงเพชร 1   141,000 141,000 

  รวม  จังหวัดพร้อมจัดกรณีที่ 1     2   282,000 282,000 
 กรณีที่ 2   พร้อมมากกว่าวงเงิน 

1 1 สระบรุ ี 1 1 สระบรุ ี 1 1 141,000 166,700 

 
1 สระบรุ ี 2 36 ชลบุร ี     25,700   

2 2 ปทุมธาน ี 1 2 ปทุมธาน ี 1 1 141,000 166,700 

 
2 ปทุมธาน ี 2 46 มุกดาหาร     25,700   

3 3 พระนครศรีอยุธยา 1 3 พระนครศรีอยุธยา   7 141,000 179,900 

 
3 พระนครศรีอยุธยา 2 12 นครนายก     700   

 
3 พระนครศรีอยุธยา 3 51 กาฬสินธุ ์     38,200   

4 7 อ่างทอง 1 7 อ่างทอง   7 141,000 179,900 

 
7 อ่างทอง 2 12 นครนายก     1,400   

 
7 อ่างทอง 3 25 พัทลุง     12,500   

 
7 อ่างทอง 4 36 ชลบุร ี     12,500   

 
7 อ่างทอง 5 70 สุโขทัย     12,500   

5 10 ปราจีนบุร ี 1 10 ปราจีนบุร ี 1 2 141,000 192,400 

 
10 ปราจีนบุร ี 2 28 พังงา     51,400   

6 11 สระแก้ว 1 11 สระแก้ว 1 2 141,000 192,400 

 
11 สระแก้ว 2 37 จันทบุร ี     51,400   

7 15 นครปฐม 1 15 นครปฐม   7 141,000 179,900 

 
15 นครปฐม 2 72 อุตรดิตถ ์     38,900   

8 22 สุราษฎร์ธาน ี 1 22 สุราษฎร์ธาน ี   6 141,000 154,200 

 
22 สุราษฎร์ธาน ี 2 12 นครนายก     700   

 
22 สุราษฎร์ธาน ี 3 5 ลพบุร ี     12,500   

9 23 ชุมพร 1 23 ชุมพร 1 2 141,000 192,400 

 
23 ชุมพร 2 4 นนทบุรี     51,400   

10 24 นครศรีธรรมราช 1 24 นครศรีธรรมราช 2 2 141,000 333,400 

 
24 นครศรีธรรมราช 2 25 พัทลุง     51,400   

 
24 นครศรีธรรมราช 3   ศกพ.     141,000   

11 27 ระนอง 1 27 ระนอง 1 2 141,000 192,400 

 
27 ระนอง 2 4 นนทบุรี     51,400   

12 29 กระบี ่ 1 29 กระบี ่ 1 1 141,000 166,700 

 
29 กระบี ่ 2 12 นครนายก     700   

 
29 กระบี ่ 3 37 จันทบุร ี     12,500   
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ส านักงาน กศน. .จังหวัด 
ทีย่ืนยันความพร้อมจดัอบรม 

   จังหวัด 
 เจ้าของรหัส
งบประมาณ 

จ านวนรุ่นที่จัดใน
หลักสตูร เงินงบประมาณที่ไดร้ับ 

  
420 
ชม. 

70 
ชม. รวม รวมท้ังสิ้น 

 
29 กระบี ่ 4 46 มุกดาหาร     12,500   

13 30 ตรัง 1 30 ตรัง 1 3 141,000 218,100 

 
30 ตรัง 2 58 บุรีรัมย ์     77,100   

14 31 สงขลา 1 31 สงขลา   7 141,000 179,900 

 
31 สงขลา 2 12 นครนายก     700   

 
31 สงขลา 3 28 พังงา     38,200   

15 32 สตูล 1 32 สตูล 1 2 141,000 192,400 

 
32 สตูล 2 70 สุโขทัย     51,400   

16 34 ยะลา 1 34 ยะลา 2 1 141,000 307,700 

 
34 ยะลา 2 12 นครนายก     700   

 
34 ยะลา 3 72 อุตรดิตถ ์     25,000   

 
34 ยะลา 4   ศกพ.     141,000   

17 39 ระยอง 1 39 ระยอง   6 141,000 154,200 

 
39 ระยอง 2 12 นครนายก     700   

 
39 ระยอง 3 58 บุรีรัมย ์     12,500   

18 40 อุดรธาน ี 1 40 อุดรธาน ี 3 1 141,000 448,700 

 
40 อุดรธาน ี 2 8 สิงห์บุร ี     12,500   

 
40 อุดรธาน ี 3 12 นครนายก     700   

 
40 อุดรธาน ี 4 18 เพชรบุร ี     12,500   

 
40 อุดรธาน ี 5   ศกพ     282,000   

19 41 หนองคาย 1 41 หนองคาย 1 3 141,000 218,100 

 
41 หนองคาย 2 8 สิงห์บุร ี     77,100   

20 42 เลย 1 42 เลย   8 141,000 205,600 

 
42 เลย 2 9 ฉะเชิงเทรา     63,900   

 
42 เลย 3 12 นครนายก     700   

21 43 หนองบัวล าภ ู 1 43 หนองบัวล าภ ู 1 2 141,000 192,400 

 
43 หนองบัวล าภ ู 2 17 สุพรรณบุร ี     51,400   

22 44 สกลนคร 1 44 สกลนคร 3 3 141,000 500,100 

 
44 สกลนคร 2 55 ยโสธร     77,100   

 
44 สกลนคร 3 76 นครสวรรค ์     141,000   

 
44 สกลนคร 4   ศกพ     141,000   

23 45 นครพนม 1 45 นครพนม 2 2 141,000 333,400 

 
45 นครพนม 2 18 เพชรบุร ี     51,400   

 
45 นครพนม 3   ศกพ     141,000   

24 48 ขอนแก่น 1 48 ขอนแก่น 1 3 141,000 218,100 

 
48 ขอนแก่น 2 38 ตราด     77,100   

25 49 ร้อยเอ็ด 1 49 ร้อยเอ็ด 2 3 141,000 359,100 
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ส านักงาน กศน. .จังหวัด 
ทีย่ืนยันความพร้อมจดัอบรม 

   จังหวัด 
 เจ้าของรหัส
งบประมาณ 

จ านวนรุ่นที่จัดใน
หลักสตูร เงินงบประมาณที่ไดร้ับ 

  
420 
ชม. 

70 
ชม. รวม รวมท้ังสิ้น 

 
49 ร้อยเอ็ด 2 47 บึงกาฬ     77,100   

 
49 ร้อยเอ็ด 3 73 อุทัยธาน ี     141,000   

26 50 มหาสารคาม 1 50 มหาสารคาม   7 141,000 179,900 

 
50 มหาสารคาม 2 21 สมุทรสงคราม     38,200   

 
50 มหาสารคาม 3 12 นครนายก     700   

27 52 อุบลราชธาน ี 1 52 อุบลราชธาน ี 1 3 141,000 218,100 

 
52 อุบลราชธาน ี 2 26 ภูเก็ต     77,100   

28 53 อ านาจเจรญิ 1 53 อ านาจเจรญิ 1 1 141,000 166,700 

 
53 อ านาจเจรญิ 2 12 นครนายก     700   

 
53 อ านาจเจรญิ 3 4 นนทบุรี     12,500   

 
53 อ านาจเจรญิ 4 70 สุโขทัย     12,500   

29 54 ศรีสะเกษ 1 54 ศรีสะเกษ   7 141,000 179,900 

 
54 ศรีสะเกษ 2 17 สุพรรณบุร ี     38,900   

30 56 นครราชสมีา 1 56 นครราชสมีา 2 4 141,000 384,800 

 
56 นครราชสมีา 2 20 สมุทรสาคร     102,800   

 
56 นครราชสมีา 3 68 พิษณุโลก     141,000   

31 57 สุรินทร ์ 1 57 สุรินทร ์ 1 6 141,000 295,200 

 
57 สุรินทร ์ 2 38 ตราด     11,800   

 
57 สุรินทร ์ 3 20 สมุทรสาคร     12,500   

 
57 สุรินทร ์ 4 17 สุพรรณบุร ี     11,800   

 
57 สุรินทร ์ 5 12 นครนายก     600   

 
57 สุรินทร ์ 6 6 ชัยนาท     115,300   

 
57 สุรินทร ์ 7   ศกพ.     2,200   

32 59 ชัยภูม ิ 1 59 ชัยภูม ิ 2   141,000 282,000 

 
59 ชัยภูม ิ 2 19 ประจวบครีีขันธ ์     141,000   

33 60 เชียงใหม ่ 1 60 เชียงใหม ่   7 141,000 179,900 

 
60 เชียงใหม ่ 2 14 กาญจนบุร ี     38,200   

 
60 เชียงใหม ่ 3 12 นครนายก     700   

34 61 แม่ฮ่องสอน 1 61 แม่ฮ่องสอน   6 141,000 154,200 

 
61 แม่ฮ่องสอน 2 38 ตราด     13,200   

35 62 ล าปาง 1 62 ล าปาง   7 141,000 179,900 

 
62 ล าปาง 2 13 สมุทรปราการ     38,200   

 
62 ล าปาง 3 12 นครนายก     700   

36 63 ล าพูน 1 63 ล าพูน   6 141,000 154,200 

 
63 ล าพูน 2 38 ตราด     13,200   

37 64 เชียงราย 1 64 เชียงราย   6 141,000 154,200 

 
64 เชียงราย 2 17 สุพรรณบุร ี     13,200   

38 65 น่าน 1 65 น่าน 1 2 141,000 192,400 
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ส านักงาน กศน. .จังหวัด 
ทีย่ืนยันความพร้อมจดัอบรม 

   จังหวัด 
 เจ้าของรหัส
งบประมาณ 

จ านวนรุ่นที่จัดใน
หลักสตูร เงินงบประมาณที่ไดร้ับ 

  
420 
ชม. 

70 
ชม. รวม รวมท้ังสิ้น 

 
65 น่าน 2 14 กาญจนบุร ี     51,400   

39 66 พะเยา 1 66 พะเยา 1 2 141,000 192,400 

 
66 พะเยา 2 13 สมุทรปราการ     51,400   

40 67 แพร่ 1 67 แพร่ 1 5 141,000 269,500 

 
67 แพร่ 2 70 สุโขทัย     13,200   

 
67 แพร่ 3   ศกพ     115,300   

41 69 ตาก 1 69 ตาก 2 2 141,000 333,400 

 
69 ตาก 2 35 นราธิวาส     141,000   

 
69 ตาก 3 21 สมุทรสงคราม     51,400   

42 71 เพชรบูรณ ์ 1 71 เพชรบูรณ ์   6 141,000 154,200 

 
71 เพชรบูรณ ์ 2 16 ราชบุร ี     12,500   

 
71 เพชรบูรณ ์ 3 12 นครนายก     700   

43 75 พิจิตร 1 75 พิจิตร   7 141,000 179,900 

 
75 พิจิตร 2 55 ยโสธร     12,500   

 
75 พิจิตร 3 47 บึงกาฬ     12,500   

 
75 พิจิตร 4 26 ภูเก็ต     12,500   

 
75 พิจิตร 5 12 นครนายก     1,400   

  รวม  จังหวัดพร้อมจัดกรณีที่ 2     38 168 9,675,600 9,675,600 

 กรณีที่ 3  พร้อมบางส่วน 
1 4 นนทบุรี   4 นนทบุรี   1 25,700 25,700 
2 6 ชัยนาท   6 ชัยนาท   1 25,700 25,700 
3 17 สุพรรณบุร ี   17 สุพรรณบุร ี   1 25,700 25,700 
4 20 สมุทรสาคร   20 สมุทรสาคร   1 25,700 25,700 
5 38 ตราด   38 ตราด   1 25,700 25,700 
6 8 สิงห์บุร ี   8 สิงห์บุร ี   2 51,400 51,400 
7 13 สมุทรปราการ   13 สมุทรปราการ   2 51,400 51,400 
8 14 กาญจนบุร ี   14 กาญจนบุร ี   2 51,400 51,400 
9 21 สมุทรสงคราม   21 สมุทรสงคราม   2 51,400 51,400 

10 26 ภูเก็ต   26 ภูเก็ต   2 51,400 51,400 
11 28 พังงา   28 พังงา   2 51,400 51,400 
12 47 บึงกาฬ   47 บึงกาฬ   2 51,400 51,400 
13 55 ยโสธร   55 ยโสธร   2 51,400 51,400 
14 58 บุรีรัมย ์   58 บุรีรัมย ์   2 51,400 51,400 
15 70 สุโขทัย   70 สุโขทัย   2 51,400 51,400 
16 9 ฉะเชิงเทรา   9 ฉะเชิงเทรา   3 77,100 77,100 
17 18 เพชรบุร ี   18 เพชรบุร ี   3 77,100 77,100 
18 25 พัทลุง   25 พัทลุง   3 77,100 77,100 
19 37 จันทบุร ี   37 จันทบุร ี   3 77,100 77,100 
20 72 อุตรดิตถ ์   72 อุตรดิตถ ์   3 77,100 77,100 
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ส านักงาน กศน. .จังหวัด 
ทีย่ืนยันความพร้อมจดัอบรม 

   จังหวัด 
 เจ้าของรหัส
งบประมาณ 

จ านวนรุ่นที่จัดใน
หลักสตูร เงินงบประมาณที่ไดร้ับ 

  
420 
ชม. 

70 
ชม. รวม รวมท้ังสิ้น 

21 36 ชลบุร ี   36 ชลบุร ี   4 102,800 102,800 
22 46 มุกดาหาร   46 มุกดาหาร   4 102,800 102,800 
23 51 กาฬสินธุ ์   51 กาฬสินธุ ์   4 102,800 102,800 
24 5 ลพบุร ี   5 ลพบุร ี   5 128,500 128,500 
25 12 นครนายก   12 นครนายก   5 128,500 128,500 
26 16 ราชบุร ี   16 ราชบุร ี   5 128,500 128,500 
  รวม  จังหวัดพร้อมจัดกรณีที่ 3       67 1,721,900 1,721,900 

กรณีที่ 4 ไม่สามารถด าเนิน การได้  
1 19 ประจวบครีีขันธ ์               
2 35 นราธิวาส               
3 68 พิษณุโลก               
4 73 อุทัยธาน ี               
5 76 นครสวรรค ์               
  รวม  จังหวัดพร้อมจัดกรณีที่ 4             

 รวม  จังหวัดกรณีที่ 1   2 จังหวัด 2   282,000 282,000 
 รวม  จังหวัดกรณีที่ 2   43 จังหวัด 38 168 9,675,600 9,675,600 
 รวม  จังหวัดกรณีที่ 3   26 จังหวัด   67 1,721,900 1,721,900 
 รวม  จังหวัดกรณีที่ 4   5 จังหวัด         

 รวมท้ังสิ้น   76 จังหวัด 40 235 11,679,500 11,679,500 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
โดย กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

              
 

1. ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1– 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะห์ 
และการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่  
 1. การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว 
และนิทรรศการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 
 2. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 3. การจัดกิจกรรมการศึกษาทั้งในลักษณะห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 4. การบริการวิชาการ การให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นวิทยากรให้ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต แผ่นพับ และอ่ืน ๆ 
 5. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์น้ าทั้งน้ าเค็มและน้ าจืด ซึ่งมีที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระ
จอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
 6. ท้องฟ้าจ าลอง ให้ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ผ่านท้องฟ้าจ าลองขนาดใหญ่ที่สามารถ
จินตนาการจากการชมดาวดวงได้เหมือนจริง มีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (เอกมัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
รังสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด และท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ จ านวน 13 แห่ง 

การจัดและให้บริการการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีระบบการคิดเชิงเหตุผล และสร้าง
เสริมให้มีจิตวิทยาศาสตร์ ดังค าขวัญ “สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์” การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความคิด
เชิงเหตุผล ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นก าหนดปัญหา 
2. ขั้นตั้งสมมุติฐาน 
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล 
4. ขั้นการทดลอง 
5. ขั้นการสรุป 
ส าหรับการขับเคลื่อนในการด าเนินการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมใช้การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง P D C A  ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงานจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  1 – 2 มีดังนี้ 
     1.1  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

     เป็นการจัดและให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตามภารกิจหลักใน 6 กิจกรรม 
ซึ่งมีผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่  1 – 2) มีจ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 2,828,818 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.32 ของเป้าหมายทั้งปี สามารถจ าแนกแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้ 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
(ต.ค.59 – 20 มี.ค.60) 

ร้อยละของ
เป้าหมาย 

การเรยีนรู้ผา่นนิทรรศการ  1,259,660 815,281 64.72 

ค่ายวิทยาศาสตร์  92,809 54,746 58.99 
กิจกรรมการศึกษา  1,024,763 841,321 82.10 

บริการวิชาการ  704,418 643,217 91.31 

พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ า  190,000 209,563 110.30 

ท้องฟ้าจ าลอง  340,000 264,690 77.85 
รวม  3,611,650 2,828,818 78.32 

 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทเข้ารับบริการ ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

ครู/อาจารย์ในระบบ 121,184 4.28 

นักเรียน/นักศกึษาในระบบ 1,126,420 39.82 
ครู กศน. 18,822 0.67 
นักศึกษา กศน. 58,511 2.07 

ประชาชนทั่วไป 1,503,881 53.16 
รวม 2,828,818 100.00 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 85.00 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มาก-มากที่สุด และมากกว่าร้อยละ  80.00 คาดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ใน
ระดับมาก-มากที่สุด 
 
 1.2 ผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและนโยบาย 
 
     (1) วิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ต าบลเป็นฐาน โดยการประสานงานกับส านักงาน กศน. จังหวัด/
อ าเภอ/ต าบลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานในชุมชน การจัดท าเตาชีวมวล ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะในชุมชน 
เช่น กิจกรรมขยะทองค า กิจกรรมจุดประกายความคิด  พิชิตขยะช่วยลดโลกร้อนและกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
             ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ กศน. ต าบลเป็นฐาน (เดือนตุลาคม 2559 – 20 
มีนาคม 2560 ) สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้จ านวน 8,692 คน ใน 24 จังหวัด 80 อ าเภอ 283 ต าบล 
             กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละกว่า 90 มีความพึงพอใจ และคิดว่าตนเองสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในครัวเรือนได้ และบางรายคิดว่าสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเองได้  

   (2) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  รูปแบบการจัดกิจกรรม  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เช่น 
การประดิษฐ์แผนที่ดาว การใช้กล้องจุลทรรศน์  เกมชวนคิดวิทยาศาสตร์  กล่องรักษ์โลก  กล้องสายลับ ภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดมท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ การเข้าชมนิทรรศการในศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
เป็นต้น    
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      ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2559 – 20 มีนาคม 2560) 
      1) จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม ตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

สามารถให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน จ านวน  
466 สถานศึกษา  มีผู้เรียนร่วมกิจกรรม 163,000 คน 

ที ่
  รวมผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 

หน่วยงาน เป้าหมาย โรงเรียน ผู้รับบริการ (คน) รวม 
ศว. ปี 2560 (แห่ง) ครู/อาจารย์ นักเรียน  

1 ศว.กาญจนบุร ี 5,000 9 - 1,211 1,211 
2 ศว.ขอนแก่น 20,000 66 - 50,699 50,699 
3 ศว.ตรัง 15,000 42 - 21,791 21,791 
4 ศว.นครพนม 2,000 4 - 3,089 3,089 
5 ศว.นครราชสีมา 3,500 14 - 1,657 1,657 
6 ศว.นครศรีธรรมราช 35,000 163 - 17,337 17,337 
7 ศว.นครสวรรค ์ 1,200 2 - 765 765 
8 ศว.นราธิวาส 500 - - - - 
9 ศว.พระนครศรีอยุธยา 25,400 17 1,061 9,925 10,986 
10 ศว.พิษณุโลก 750 18 - 18,402 18,402 
11 ศว.ยะลา 3,000 5 - 520 520 
12 ศว.รังสิต 2,000 17 82 1,616 1,698 
13 ศว.ร้อยเอ็ด 5,000 59 - 5,403 5,403 
14 ศว.ล าปาง 3,000 20 - 7,089 7,089 
15 ศว.สมุทรสาคร 2,000 12 - 11,515 11,515 
16 ศว.สระแก้ว 11,000 2 - 6,507 6,507 
17 ศว.อุบลราชธาน ี 2,000 4 - 823 823 
18 ศว. 1,800 9 - 3,163 3,163 
19 อุทยานฯ หว้ากอ 1,000 3 - 345 345 

 รวม 139,150 466 1,143 161,857 163,000 
 
      2) ความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียนและ

ครูผู้สอน ปรากฏว่า ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 94.10 มีความพึงพอใจในระดับมาก – มากท่ีสุด ผู้เรียนมีความสนุกสนาน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดให้ และอยากเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดขึ้น  

       3) ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ควรมีการเพ่ิมสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น ปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม  และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ”เป็นนโยบายที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น การเพิ่ม
โอกาสด้านการเรียนรู้ จึงควรให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความหลากหลายทางด้านความรู้ 
วิชาการและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

 (3) STEM Education การบูรณาการหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยองค์
ความรู้ Science (S) Technology (T) Engineer (E) และ Mathematics (M) 

มีการด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้หลักการของสะเต็มศึกษาในรูปแบบการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และการเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งการอบรมครู
ทั้งในระบบและครู กศน. ซึ่งปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – 20 มีนาคม 2560) ให้บริการการเรียนรู้โดยใช้
หลักการสะเต็มศึกษา จ านวน  54,766 คน รายละเอียดในตาราง 
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ที ่ หน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 (สะเต็มศึกษา) 

 ครู/อาจารย์
ในระบบ 

นักเรียน/นักศกึษา
ในระบบ 

ครู กศน. นศ. กศน. ประชาชน รวม 

1 ศว.กาญจนบุร ี 209 3,284 - - - 3,493 

2 ศว.ขอนแก่น 2 5 1,590 100 - 1,697 

3 ศว.ตรัง 157 745 9 86 - 997 
4 ศว.นครพนม 11 130 31 268 6 446 
5 ศว.นครราชสีมา 17 230 109 1,012 95 1,463 

6 ศว.นครศรีธรรมราช - - - - - - 

7 ศว.นครสวรรค ์ - - 119 300 13 432 

8 ศว.นราธิวาส - - - - - - 
9 ศว.พระนครศรีอยุธยา 34 510 193 2,080 - 2,817 
10 ศว.พิษณุโลก 104 2,135 80 155 10 2,484 
11 ศว.ยะลา - - 11 132 110 253 
12 ศว.รังสิต 127 1,762 17 191 12 2,109 
13 ศว.ร้อยเอ็ด - 138 317 46 277 778 
14 ศว.ล าปาง 151 2,208 1,001 629 71 4,060 

15 ศว.สมุทรสาคร 13 251 32 300 8 604 

16 ศว.สระแก้ว 22 173 10 116 - 321 

17 ศว.อุบลราชธาน ี - - 64 - - 64 
18 ศว. 16 3,122 126 - 28,678 31,942 
19 อุทยานฯ หว้ากอ 11 345 - - 450 806 

รวม 874 15,038 3,709 5,415 29,730 54,766 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2560  ได้ประสานความร่วมมือกับ สสวท. ในการพัฒนาครู เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการของ STEM Education โดยลักษณะการอบรมทางไกล  

การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายและ

ประสบความส าเร็จ เพ่ือการพัฒนากลุ่มเป้าหมายมากที่สุด กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงมีการประสานงานกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ตามจุดเน้นและนโยบาย ส านักงาน กศน. ทั้งส านักงาน กศน.จังหวัด ศูนย์ กศน.อ าเภอ  

2. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือร่วมด าเนินการจัดและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
        1. กระทรวงพลังงาน   ลงนามความร่วมมือ  วันที่  20  มิถุนายน  2557 

เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สร้างความเข้าใจและด้าน
พลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ในการน าไปสู่การตัดสินใจในการจัดหาและเลือกใช้พลังงานอย่างรู้
คุณค่า  ทั้งนี้กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 5 แห่ง  คือ 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา พิธีเปิดวันที่ 6 ธันวาคม 2559  2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
รังสิต  พิธีเปิดวันที่ 6 ธันวาคม 2559  3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง  พิธีเปิดวันที่  27  มกราคม  2560 
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4) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และ 5) อุทยานวิทยาศาสตร์ 
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พิธีเปิดวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

        2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ลงนามความร่วมมือ  13  สิงหาคม  2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

        1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า และสื่อการ
เรียนรู้ด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้าง
ประสบการณ์ ท าให้เกิดการทดลองเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างสนุกสนาน โดยเน้นรูปแบบนิทรรศการที่ตื่นตาตื่นใจ 
ประทับใจ น่าจดจ าในระยะยาว ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ให้กับ 
    (1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา วงเงิน 12,000,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสร้าง

นิทรรศการ 
    (2) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด วงเงิน 10,000,000 บาท  อยู่

ระหว่างด าเนินการจัดสร้างนิทรรศการ 
     3) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเกิดความเข้าใจด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และ

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    1) การจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ 12  ลงนามความร่วมมือ วันที่ 20 

กันยายน 2559   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์
ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่าง ๆ โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 
แห่ง แห่งละ 75,000 บาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 529,028  คน 

         2) โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ลงนาม MOU  วันที่ 30 มีนาคม 2560   อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
ห้อง สพฐ. 1  โดยสนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนาครู กศน. สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลระบบทางไกลผ่าน
ช่องทาง  ETV  DLTV  OBEC Channel ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (19-21 เม.ย. 60)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( 
26 - 28 เม.ย. 60) และระดับประถมศึกษา (1 - 3 พ.ค. 60) ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 19 แห่ง มีบทบาทเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา และเป็นครูพ่ีเลี้ยง 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2559 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
              1) เพื่อให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศ สื่อการเรียนรู้ 

บุคลากรที่ให้การฝึกอบรมแก่ครู กศน. และทรัพยากรอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น 
           (1) จัดอบรมครูแกนน าวิทยาศาสตร์ดานเทคโนโลยีอวกาศ แก่บุคลากรของกลุ่มศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง และกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ จ านวน 75 คน วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 
     (2) จัดอบรมครู กศน. กทม. รุ่นที่ 1  เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ   วันที่  24  กุมภาพันธ์  2560  

เป้าหมายจ านวน 50 คน  มีผู้รับอบรมจ านวน  47 คน 
     (3) จัดอบรมครู กศน. กทม. รุ่นที่ 2  เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ  วันที่ 16  พฤษภาคม 2560 

เป้าหมายจ านวน 50 คน    
              2)  พัฒนาเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนของ กศน.            
                  (1) โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมส าหรับ

เยาวชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการ จ านวน 45 โมดูล และแปลงเป็น Ibook บนระบบของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 21 โมดูล สามารถเรียนผ่าน Web Application และต้องลงทะเบียนการเรียนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  (2) การประยุกต์ใช้งาน iSurvey มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการวาง Platform จ านวน 
5 เรื่อง  ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากร ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านพลังงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2560 

              3)  พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส านักงาน กศน.  
                    (1) ให้ยืมนิทรรศการเคลื่อนที่ ชุดเทคโนโลยีอวกาศ จ านวน 5 ชุด โดยให้หมุนเวียน แห่งละ 6 เดือน  

- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 

              4)  พัฒนาและปรับปรุงสื่อนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
 (1) ด าเนินการจัดสร้างนิทรรศการและให้บริการ 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 

  (2) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสร้างนิทรรศการ 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 

2. ปัญหา อุปสรรค์และข้อเสนอแนะ 
    2.1 ด้านบุคลากร 
         2.1.1 เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ ยังไม่ได้รับจัดสรรค่าจ้างเต็มตามกรอบอัตราก าลังของแต่ละต าแหน่ง ท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ให้บริการได้ไม่เต็มที่เท่าท่ีควร  ควรเพิ่มต าแหน่งข้าราชการ และจัดสรรต าแหน่งพนักงานราชการเพ่ือให้บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน มีความม่ันคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
          2.1.2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการออกแบบนิทรรศการหรือสื่อที่ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน/ผู้รับบริการเข้าเรียนรู้  
แต่ขาดบุคลากรที่มีความช านาญด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้ เช่น มัณฑนากร ช่างซ่อมบ ารุงนิทรรศการ  ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
          2.1.3 ขาดบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงลูกจ้าง
ชั่วคราว ซึ่งมีอัตราความเสี่ยง หากบุคลากรเหล่านี้ลาออก เนื่องจากความไม่ม่ันคงในอาชีพ และบางแห่งมอบหมายให้
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งท าให้ส่งผลต่อการจัดและให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่
เท่าท่ีควร 
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    2.2 ด้านอาคาร สถานที่ 
           - โครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบความปลอดภัย ช ารุดจ านวนมาก เนื่องจากเป็นอาคารที่
ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน และต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมค่อนข้างสูง 
    2.3 ด้านสื่อ/นิทรรศการ 
          -  นิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการส่วนใหญ่จัดสร้างและให้บริการมาแล้วหลายปี  มีสภาพเก่าและไม่
ทันสมัย การจัดท าและพัฒนานิทรรศการใหม่ ๆ ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ เพ่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ในนิทรรศการต่าง 
ๆให้นิทรรศการมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
   2.4. ด้านโครงสร้างการบริหาร 
         - โครงสร้างการบริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีจ านวนจ ากัดไม่
เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง  
3. การขับเคลื่อนน านโยบายสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2560 

1. การประสานงานความร่วมมือกับ กศน.อ าเภอและต าบลอย่างหลากหลายและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชุมชนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการคิดเป็น 

2. การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลายในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น 

3. การด าเนินการน านโยบายและจุดเน้นส านักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
    3.1 การจัดการศึกษาในรูปแบบ STEM Education  โดยการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาให้ความชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM  ศึกษา โดยร่วมกับ สสวท.  
และการพัฒนากิจกรรมสะเต็มสู่อาชีพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานในไตรมาส 3 – 4 ดังนี้ 

1) โครงการสะเต็มศึกษา จัดโดยกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
    (1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ” วงเงิน 310,000 บาท   ด าเนินการดังนี้ 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้สะ
เต็มศึกษาสู่อาชีพ 

บุคลากรกลุ่ม ศว.และผู้เกี่ยวข้อง พ.ค. 60  

2. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบูร
ณาการจดักิจกรรมการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษา
สู่อาชีพ” 

1. บุคลากรกลุม่ ศว. 19 แห่ง จ านวน 
45 คน 
2. ครู กศน. ในเขต กทม. จ านวน 50 เขต 
เขตละ 2 คน รวม 100 คน (จัด 2 ครั้ง 
ครั้งละ 50 คน)   

มิ.ย. 60 ส าหรับครู กศน.  
มีค่าวัสดจุัดท ากิจกรรมสะ
เต็มสู่อาชีพ เพื่อน าเสนอ
ผลงาน.ในรูปแบบของ
โครงงาน 

3. ประชุมติดตามและน าเสนอผลงาน กศน.กทม. 50 เขต 
เขตละ 1 กิจกรรม 

ส.ค. 60  

4. ประชุมสรปุผลการด าเนินโครงการ บุคลากรกลุ่ม ศว. และผูเ้กี่ยวข้อง) ก.ย. 60  

  (2)  กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจัดให้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตลอดทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักการสะเต็มศึกษาสามารถใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 2)  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  โดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  สนับสนนุงบประมาณส าหรับพัฒนาครู กศน. สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านช่องทาง ETV  
DLTV  OBEC Channel ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (19-21 เม.ย. 60)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( 26 - 28 เม.ย. 60) 
และระดับประถมศึกษา (1 - 3 พ.ค. 60) ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 19 แห่ง 
มีบทบาทเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา และเป็นครูพ่ีเลี้ยง  

 3)  โครงการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาอ่ืน ๆ  
     (1) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
     (2) กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์  

    (3) กิจรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
    (4) กิจกรรมการอบรมครูในระบบ และครู กศน. 

    3.2 การด าเนินการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ทั้งในรูปแบบของการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารจัดการขยะ วิธีการก าจัดขยะ  
เพ่ือน าองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือความร่วมมือในการจัดการกับขยะ 

    3.3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการห้องสมุดเคลื่อนทีส่ าหรับ 
ชาวตลาด ตามพระราชด าริของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด ตามพระราชด าริของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

              
 
1. ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 – 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

1) ส านักงาน กศน. ได้น าโครงการกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงทราบ และส านักงาน กศน. มีค าสั่ง ที่ 200/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินโครงการ ประกอบด้วย เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ผู้อ านวยการสถาบันภาคและ
ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง โดยมี สพร. เป็นหน่วยงานเลขานุการ  

2) ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร และ ส านักงาน กศน.จังหวัด ได้จัดท าต้นแบบห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด 
ปี 2560 จ านวน 77 แห่ง (มีประมาณ 10 จังหวัดที่ยังไม่ส่งรายงานทางออนไลน์ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลใหม่)  
                   -  ส านักงาน กศน. อ าเภอหลายแห่ง ได้ด าเนินการจัดให้มี ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม คู่ขนานไปกับต้นแบบ ซึ่งจะใช้ป้ายข้อความในลักษณะเดียวกัน แต่ยังไม่มีข้อความว่า 
“ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพฯ”  (สพร. จะสรุปจ านวนในช่วงปลายปีงบประมาณ 2560)  
                  -  กศน.อ าเภอ และ กศน.ต าบล หลายแห่ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชาวตลาดและ 
ประชาชนทั่วไป ภายใต้ชื่อกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ จุดประกาย กระตุ้น ส่งเสริมการอ่าน (สพร. จะสรุปจ านวนในช่วง
ปลายปีงบประมาณ 2560) 

3) จัดท าเฟสบุ๊ค “ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด” ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นแฟนเพจ จ านวนประมาณ 
470 คน เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน และเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการฯ   
  -  ตั้งกลุ่มไลน์ “ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด” เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อประสานและติดตามผลการ
ด าเนินงาน มีสมาชิกจ านวนประมาณ 460 คน 
 4) เลขาธิการ กศน. ให้สัมภาษณ์ เรื่องโครงการฯ ในรายการ บ่ายนี้มีค าตอบ ทางช่อง 9 อสมท.  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 13.25 น.  
            5) ส่วนกลางได้ร่วมกับ ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร และ ส านักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี จัดท าพิธีเปิด
โครงการฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรลัเวสเกตน์ นนทบุรี โดยมีรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (พลเอกสรุเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในพิธ ีและไดท้ าการถ่ายทอดสดทาง ETV ในช่วงเวลา 10.30 – 12.00 น. 
                  - ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง ได้จัดพิธีเปิดโครงการฯ ในช่วงสัปดาห์แรก ของเดือน เมษายน 2560 และ
จะให้ส่งรายงานมายัง E-mail ของ สพร.  
2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 การสร้างความเข้าใจ เรื่อง การใช้หลักการมีส่วนร่วม “โดยชุมชน ของชุมชน เพ่ือชุมชน” ให้เกิดขึ้นและน าไปสู่
การปฏิบัติจริงให้กับบุคลากร กศน. และผู้เกี่ยวข้อง  (เพ่ือให้มีหนังสือ สื่อ การเรียนรู้และการให้บริการส่งเสริมการอ่าน อยู่
เสมอ และกลมกลืน กับวิถีชีวิตของชาวตลาดแต่ละแห่ง)  
3. แนวทางการด าเนินงานไตรมาส 3 – 4 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 1)  ด าเนินการส่งเสริมการจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมของห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาดต้นแบบ 
77 แห่ง ทั่วประเทศ 
 2)  ติดตาม ผลการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ และเสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง  
 3)  จัดประชุมสัมมนา เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปลายปีงบประมาณ 2560 และเผยแพร่ 
 4)  วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2561 
 5)  ส านักงาน กศน. จะกราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 
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โครงการลูกพระดาบส  กศน. 
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โครงการลูกพระดาบส กศน. 
โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

              
 
ส านักงาน กศน. โดยกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ขอรายงานผลการประชุมคณะท างานโครงการลูกพระดาบส กศน. 

ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าว ดังมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    1. ประเด็นสาระหลักที่ได้จากการเยี่ยมชมมูลนิธิพระดาบส กรุงเทพฯ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระ
ดาบส กรุงเทพฯ (ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์) ได้บรรยายการด าเนินงานของโรงเรียนพระดาบส สรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 สิ่ งที่ เป็นเป้าหมายหลักของผู้ เ รียนในโรงเรียนพระดาบส มี  3 ประการ คือ  
1) มีอาชีพ 2) ปลูกบ้านให้ตนเองได้ และ 3) เลี้ยงครอบครัวให้รอด ให้ดี 
   1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระดาบส  ระยะเวลาการศึกษา 
ของผู้เรียนในโรงเรียนพระดาบส ใช้เวลา 12 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
          1.2.1 ขั้นเตรียมช่างฝึกฝีมือเบื้องต้น  ใช้เวลาเรียน 5 เดือน โดยเป็นการฝึกปฏิบัติ
พ้ืนฐานงานช่าง รวมทั้งเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ช่าง วิทยาศาสตร์ช่าง ทฤษฎีช่าง วัสดุช่าง และเขียนแบบ เป็นต้น 
         1.2.2 ขั้นเลือกสาขา ฝึกทักษะตามสาขา  ใช้เวลาเรียน 2 เดือน โดยเป็นการฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามสาขา/เฉพาะทาง รวมทั้งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีช่างเฉพาะทาง (ไฮดรอลิกส์) มอเตอร์ การควบคุม งานเชื่อม 
เครื่องยนต์ และ ฯลฯ ซึ่งในข้ันนี้ ครูต้องควบคุมดูแลการสอนผู้เรียนอย่างใกล้ชิดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
         1.2.3 ขั้นฝึกทักษะความช านาญเฉพาะทาง  ใช้เวลาเรียน 2 เดือน โดยเป็นการฝึก
ทักษะปฏิบัติตามสาขา/เฉพาะทาง รวมทั้ ง เ รียนเกี่ ยวกับทฤษฎีช่างเฉพาะทาง ( ไฮดรอลิกส์ )  มอเตอร์  
การควบคุม งานเชื่อม เครื่องยนต์ และ ฯลฯ ซึ่งในขั้นนี้ ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง  
มีครูคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว 
         1.2.4 ขั้นฝึกงานในสถานประกอบการ   ใช้ เวลาเรียน 2 เดือน โดยให้ผู้ เรียน 
มีประสบการณ์จริงในการท างาน ตามสาขาเฉพาะทางท่ีตนเลือก 
         1.2 .5 ขั้น เตรียมความพร้อมก่อนท าการสอบมาตรฐานฝีมือ   ใช้ เวลาเรียน  
1 เดือน เพ่ือฝึกปรือทักษะฝีมือให้มีความช านาญ และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน  
   ทั้ ง นี้  โ ดยจะสอนกา รฝึ กทั กษะการด า ร ง ชี วิ ต แล ะการ เป็ น คนดี  ก า ร สื่ อ ส า ร  
การประยุกต์ใช้ตัวเลขและปริมาณพ้ืนฐาน  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การเห็นคุณค่าของงาน การแก้ปัญหา  
การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เรียน 
ในทุกขั้นของการเรียนตลอดหลักสูตร 
   ส าหรับครูผู้สอนในหลักสูตรของโรงเรียนพระดาบสนั้น จะเป็นครูจิตอาสา ซึ่งประสงค์จะ
ถ่ายทอดวิชาให้ศิษย์โดยไม่หวังค่าตอบแทน และครูฝึกที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพระดาบส ทั้งนี้ โดยเน้นหลักการที่ว่า 
1) ครูผู้สอนต้องเป็นงานจริงๆ และ 2) จ านวนเครื่องมือที่ใช้ฝึกต้องสอดคล้องกับจ านวนผู้เรียน (กล่าวคือ ผู้เรียน 2 คน 
ต่อ เครื่องมือ 1 เครื่อง) 
   1 .3  สาขาวิ ชาที่ โ ร ง เรี ยนพระดาบส เปิดสอนในปัจจุบัน  มี  7  สาขาวิ ชา  ได้ แก่  
1) ช่างไฟฟ้า 2) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3) ช่างยนต์ 4) ช่างไม้ 5) ช่างเครื่องมือกล 6) ช่างซ่อมบ ารุงอาคารสูง  
และ 7) การเกษตร 
   1.4 เงินงบประมาณของโรงเรียนพระดาบส กศน.  เงินงบประมาณส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 
70) ของโรงเรียนพระดาบสเป็นเงินบริจาค ทั้งนี้ โดยค่าใช้จ่ายของนักเรียนโรงเรียนพระดาบส คิดเป็นเงิน 1 แสนบาท 
ต่อคน ต่อปี 
   1.5 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของโรงเรียนพระดาบส  มี 3 ประการส าคัญ คือ 
         1.5.1 การคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรต้องด าเนินการอย่างเข้มข้น  เพ่ือให้ได้
ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆ ทั้งทางด้านกายภาพ และทางด้านจิตใจ 
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         1.5.2 การคัดกรองครูผู้สอนในหลักสูตรต้องด าเนินการอย่างเข้มข้น  เพ่ือให้ได้ครูผู้สอน 
และครูฝึก ที่เป็นงาน และมีทักษะความเชี่ยวชาญในงานจริง 
         1.5.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการอย่างเข้มข้น  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะในงานอย่างแท้จริง มีความช านาญในงาน มีคุณธรรม มีวินัย สามารถอยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
และสามารถสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพได้ในที่สุด 
   1.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระดาบส (ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์) ให้ค าแนะน าว่า เนื่องจาก
ค าว่า ‘โรงเรียนพระดาบส’ เป็นชื่อที่ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่  9 ดังนั้น ถ้าส านักงาน กศน. ประสงค์จะด าเนินงานโครงการในลักษณะของโครงการ 
พระดาบส จึงเป็นความจ าเป็นที่ส านักงาน กศน. จะต้องท าหนังสือถึงเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการประสานขอพระราชทานชื่อที่เหมาะสมให้แก่โครงการฯ ดังกล่าว ของส านักงาน กศน. ต่อไป 
  2.  การมอบนโยบาย และข้อคิด เห็นส าคัญของท่าน เลขาธิการ  กศน.  ต่อโครงการ 
ลูกพระดาบส กศน. 
   2.1 โครงการลูกพระดาบส กศน. เป็นโครงการที่ดี หากเราสามารถด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังด้อย พลาด ขาดโอกาส แต่มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะฝึกอาชีพ ให้สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะฝึกสอนเรื่อง
อาชีพแล้ว ยังมีการอบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีความประพฤติดี มีวินัย สามารถท างานร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ ดังนั้น  
การด าเนินการเรียนการสอนจึงควรท าในลักษณะของโรงเรียนประจ า ทั้งนี้ โดยขอให้คณะท างานฯ ร่วมกันพิจารณา
เกี่ยวกับระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และ ฯลฯ ในรายละเอียดต่อไป 
   2.2 ด้วยสภาพแวดล้อม ตลอดจนบริบทที่ เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทย 
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับเป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ในการที่จะให้ความส าคัญกับ 1) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 2) โครงการการจัดการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ดังนั้น ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ ของส านักงาน กศน. จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับบทบาท
ภารกิจ และ/หรือ ปรับบทบาทของบุคลากรในศูนย์ฝึกฯ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานตอบสนองในเชิงรุก ต่อโครงการทั้ง
สองดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ 
   2.3 ในชั้นนี้ ท่านเลขาธิการ กศน.เห็นสมควรให้ใช้ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว สุรินทร์ มุกดาหาร อุตรดิตถ์ เชียงราย ชุมพร ปัตตานี และศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” เป็นแกนน าหรือหน่วยงานหลักในการด าเนินงานโครงการลูกพระดาบส กศน. ทั้งนี้ 
โดยขอให้ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานโครงการฯ แก่ศูนย์ฝึกฯ ที่เก่ียวข้องด้วย 
  3. ข้อเสนอแนะ/แนวคิดในการด าเนินงานโครงการลูกพระดาบส กศน. จากการประชุม 
กลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ของคณะท างานฯ ได้เสนอแนะแนวคิดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.1 ข้อเสนอแนะ/แนวคิดในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร และวัสดุส าหรับการฝึก 
ที่ใช้ในโครงการฯ  สรุปได้ ดังนี้ 
         3.1.1 การเตรียมบุคลากรในโครงการฯ  เช่น Project Manager  และครูอาสาสมัคร  
ที่จะมาท าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ และด าเนินงานโครงการฯ ซึ่งศูนย์ฝึกฯ แต่ละแห่ง จะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายที่
จะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะให้แก่บุคลากรเหล่านี้ 
         3.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  ที่ประชุมเห็นสมควรจ่ายในอัตราชั่วโมงละ 200 บาท  
หรือ ตามที่ตกลงไว้กับวิทยากร 
         3.1.3 ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เรียน  ได้แก่ ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าเครื่องนอน ค่าชุดเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายส าหรับการฝึกงานช่าง ซึ่งผู้แทนกลุ่มการคลังแจ้งว่า จะต้องหารือท าความตกลงกับกระทรวงการคลังในเรื่องนี้ 
และที่ประชุมได้เสนอแนะว่ากลุ่มการคลังอาจหารือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพ่ือขอทราบ
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แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ได้ ทั้งนี้ เพราะ สอศ. มีการ
ด าเนินงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว 
         3.1.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึก ค่า
พาหนะ (การเช่ารถ) รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคท่ีศูนย์ฝึกฯ แต่ละแห่งจะต้องใช้ในการด าเนินงานโครงการฯ 
   ทั้งนี้ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าศูนย์ฝึกฯ แต่ละแห่ง จะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น และแจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายดังกล่าว มายัง กป. ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เพ่ือ กป. จะได้ด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป   
   อนึ่ง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ส านักงาน กศน. ควรมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายโครงการลูกพระดาบส กศน. ในระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนของ กศน. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการ
พัฒนาชุมชน สอศ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กอ.รมน. และ ฯลฯ เพ่ือที่จะบูรณาการความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
   3.2 ข้อเสนอแนะ/แนวคิดในเรื่องของสาขาวิชาที่สอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  ที่ประชุม เสนอแนะว่า ควรเปิดสอนใน 4  สาขาวิชา  คือ 1 )  เครื่ องใช้ ไฟฟ้า 2 )  ไฟฟ้าในอาคาร  
3) เครื่องยนต์ขนาดเล็ก และ 4) เกษตรพอเพียง (ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ศูนย์ฝึกฯ ส่วนใหญ่เปิดท าการสอนอยู่แล้ว) ส าหรับ 
Module การจัดการเรียนการสอนของโครงการลูกพระดาบส กศน. นั้น ในชั้นนี้ เห็นควรเป็น Module  
ที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน 6 เดือน  โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
         3.2.1 ขั้นตอนการวางพ้ืนฐานวิชาช่าง   ใช้ระยะเวลา 3 เดือน  โดยการเรียน 
การสอนจะเน้นในเรื่องพ้ืนฐานวิชาช่างต่างๆ รวมทั้งเรื่องของเกษตรพอเพียง การออกก าลังกาย การฝึกทักษะชีวิต  
การฝึกการอยู่และท างานร่วมกันตามหลักการของลูกเสือ รวมทั้งการฝึกสมาธิขั้นต้นในช่วงเช้าของแต่ละวัน 
         3.2.2 ขั้นตอนการฝึกวิชาช่างเฉพาะทาง  ใช้ระยะเวลา 2 เดือน  โดยในขั้นนี้ ผู้เรียนจะ
เลือกวิชาช่างที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือฝึกให้มีความช านาญ โดยเนื้อหาจะเจาะลึกมากข้ึน รวมทั้งมีการฝึกในเรื่องของ
เกษตรพอเพียง การออกก าลังกาย การฝึกทักษะชีวิต การฝึกการอยู่และท างานร่วมกันตามหลักการของลูกเสือ รวมทั้ง
การฝึกสมาธิขั้นต้นในช่วงเช้าของแต่ละวัน 
         3.2.3 ขั้นตอนการไปฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ   ใช้ระยะเวลา  
1 เดือน  เป็นการให้ผู้เรียนน าสิ่งที่เรียนมาไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้  
และฝึกทักษะในการอยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานที่ท างานและสถานการณ์จริงของการท างาน 
   ส าหรับผลผลิต (Output) ของการจัดการเรียนการสอน นั้น ที่ประชุมเห็นว่า 
ควรประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีความช านาญในอาชีพ 2) เป็นคนดีมีวินัย และ 3) สอบผ่านการทดสอบ  การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถได้รับใบ Certificate 
   ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ คือ  
1) บริหารภายใต้ทรัพยากร (คน เงิน วัสดุอุปกรณ์) ที่มีอยู่ 2) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนและภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจจะร่วมมือกับส านักงาน กศน. และ 3) มีการติดตามผลการจัดการเรียน การสอนร่วมกัน 
เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงงาน 
   โดยขอให้ศูนย์ฝึกฯ แต่ละแห่ง ด าเนินการเตรียมความพร้อมในทุกด้านส าหรับการขับเคลื่อน
โครงการลูกพระดาบส กศน. ดังกล่าว เพื่อให้ทันเปิดสอนรุ่นแรกได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

4. การมอบหมายงาน 
                                4.1 มอบหมายให้กลุ่มแผนงาน และกลุ่มการคลัง ด าเนินการศึกษาระเบียบการเงิน และ/
หรือ หารือกับกระทรวงการคลัง และ สอศ. เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ (เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
ส าหรับการฝึก ค่าอาหาร 3 มื้อส าหรับผู้เรียน ค่าเช่ารถ และ ฯลฯ) เพ่ือที่จะหาแนวทาง และท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ทางด้านการเงินที่จะน ามาใช้กับโครงการลูกพระดาบส กศน. ได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป 
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   4.2 มอบหมายให้กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการศึกษาระเบียบเกี่ยวกับบุคลากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บุคลากรของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ (เช่น บทบาทหน้าที่ของครูอาสาสมัคร  
เป็นต้น) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ฝึกฯ ในการเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน
โครงการฯ ดังกล่าว 
   4.3 มอบหมายให้ศูนย์ฝึกฯ แต่ละแห่ง แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ มายัง กป.  ภายในวันที่  17 มีนาคม 2560 เพ่ือ กป. จะได้ด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป  
และมอบหมายให้ศูนย์ฝึกฯ แต่ละศูนย์ด าเนินการเตรียมความพร้อมในทุกด้านส าหรับการขับเคลื่อนโครงการ  
ลูกพระดาบส กศน. ดังกล่าว เพื่อให้ทันเปิดสอนรุ่นแรกได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
   4.4 อนุมัติให้ กป. จัดส่งหนังสือถึงมูลนิธิพระดาบส เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประสาน
ขอพระราชทานนามให้กับโครงการฯ ดังกล่าว 
   4.5. อนุมัติให้ กป. จัดส่งรายงานผลการประชุมคณะท างานโครงการลูกพระดาบส กศน.  
ครั้งที่ 1/2560 (ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2560) ถึงท่านที่ปรึกษาส านักงาน กศน. ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกต่างๆ 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งผู้อ านวยการ กผ. กค. กจ. กพ. และหัวหน้า
หน่วยศึกษานิเทศก์ เพ่ือรับทราบผลการประชุมฯ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

--------------------------------------------------- 
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โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
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โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  (กพด.) 
โดย ส านักงานโครงการพระราชด าริ 

              
 
1. ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1-2  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 1)  การร่วมจัดประชุมวิชาการ  พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2)  การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง 
 3)  การจัดท า (ร่าง) หลักสูตรอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 
 
2. แนวทางการด าเนินงานไตรมาส 3 - 4  ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2560   
 1)  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ทรงงาน  5  จังหวัด  (เชียงใหม่ / ตาก /  
น่าน / แม่ฮ่องสอน / พังงา) 
 2)  การติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาบนพ้ืนสูง 
 3) การอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  (ศศช.) 
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โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ 
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โครงการสร้างป่า สร้างรายได ้
โดย ส านักงานโครงการพระราชด าริ 

              
 
1. ผลการด าเนินงาน  ในไตรมาส 1-2   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   
 1)  การผลิตสื่อการเรียนรู้โครงการสร้างป่า  สร้างรายได้  ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

2)  การประชุมเพ่ือถอดบทเรียนการอบรมการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือใช้ส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดแปลงต้นแบบในพื้นที่ 1  อ าเภอ  1  แปลง 
 3) การรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  ประจ าปี 2560 
 4)  การรวบรวมข้อมูลความต้องการพันธุ์ไม้ประจ าปี  2560 
 5)  การจัดเตรียมข้อมูลสร้างป่า  สร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี เพ่ือใช้ส าหรับจัดท านิทรรศการในงาน “รักษ์ป่าน่าน”  ในวันที่  6  มีนาคม  2560   
ณ  จังหวัดน่าน 
 

2.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1)  แผนการด าเนินงานในพื้นที่ 4 จังหวัด 35 อ าเภอ (เชียงใหม่/ตาก/น่าน/แม่ฮ่องสอน) ยังไม่ได้รับ 
การอนุมัติให้ด าเนินการตามแผน 
 2)  การติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 35 อ าเภอ (เชียงใหม่/ตาก/น่าน/แม่ฮ่องสอน)   
 

3.  แนวทางการด าเนินงานไตรมาส 3-4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 1) การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้ระหว่างทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยเป็นการให้ความรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2)  การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่สามารถด าเนินงานและจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามโครงการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด  ได้แก่   
  2.1  การประชุมชี้แจงและทบทวนกระบวนการด าเนินงานโครงการสร้างป่า  สร้างรายได้   
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็นการชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทาง 
การปฏิบัติงานของพ้ืนที่ขยายใหม่และพ้ืนที่เดิม  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงตามข้ันตอนในโครงการ 
  2.2  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการปลูก และกิจกรรมในเรือนเพาะช า 
  2.3  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูที่รับผิดชอบการด าเนินงานในพื้นท่ี  
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3) การจัดประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ 
4) การติดตามผลการด าเนินงาน 
5) การขยายผลการด าเนินโครงการปี 2560  โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในคู่มือปฏิบัติงานโครงการ 

สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยขยายไปทุกอ าเภอ 
ที่มีความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ  และการอบรมปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าให้แก่เกษตรกรรายใหม่ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
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