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           รายงานผลการดําเนินงาน 4 นโยบายเรง่ด่วน 6 WOW กศน. ประจาํป�งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตามนโยบายรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร (นางสาวตรนีุช เทียนทอง)
และรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร (นางกนกวรรณ วลิาวลัย)์ จดัทําขึ�น เพื�อรวบรวม
ผลการดําเนินงาน 4 นโยบายเรง่ด่วน อันประกอบดว้ย 1) พานอ้งกลับมาเรยีน 2) กศน.ป�กหมุด
เพื�อสรา้งโอกาสทางการศึกษาสาํหรบัคนพกิารและผูด้้อยโอกาส ดว้ยการค้นหากลุม่เป�าหมาย
ที�ตกหล่นหรอืต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันใหก้ลับเขา้สูร่ะบบการศึกษา 3) สถานศึกษา
ปลอดภัย (ศูนยค์วามปลอดภัย สาํนักงาน กศน.) เป�นการป�องกัน ปลกูฝ�ง และปราบปราม
ไมใ่หภั้ยรา้ยมาถึงผูเ้รยีนเมื�ออยูใ่นสถานศึกษา และ 4) การแก้ไขป�ญหาหนี�สนิครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา โดยกําหนดใหม้แีผนแก้ไขป�ญหาหนี�สนิครแูละบุคลากรทางการศึกษาทั�งระบบ
และนโยบาย 6 WOW กศน. ประกอบด้วย 1) Good Teacher 2) Good Place - Best Check in
3) Good Activities 4) Good Partnership 5) Good Innovation และ 6) Good Learning
Center 
             ทั�งนี� สาํนักงาน กศน. ขอขอบคณุหนว่ยงานและสถานศึกษาที�สนบัสนุนขอ้มูล สง่ผลให้
นโยบายเรง่ด่วนในส่วนของสาํนักงาน กศน. ที�ท่านรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย และการขับเคลื� อน 6 WOW กศน. ตามนโยบายท่านรฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ได้อยา่งดียิ�ง

                                                                                                    สาํนกังาน กศน.

คํานํา
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4 นโยบายเร่งด่วน

ตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
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"เราจะไม่ทิ�งใคร 
ไว้ข้างหลัง"



ติดตามค้นหาผู้เรียน 
กศน. จาํนวน 9,603 คน 
ที�หลุดออกจากระบบ
การศึกษาในภาคเรยีน
ที� 2/2564 ใหก้ลับเขา้สู่
ระบบการศึกษา

จาํนวน 4,792 คน 

พาน้องกลับมาเรียน
ติดตามขอ้มูล
ผูเ้รยีนครบ

100%

จาํนวน 4,811 คน* *เนื�องจากยา้ยถิ�นฐาน
เสยีชวีติ ฯลฯ)

2,461 คน 2,331 คน**
**พบตัวแล้วยังไม่กลับเข้าสู่ระบบ 
(เนื�องจากยา้ยถิ�นฐาน ขอ้จาํกัดทาง
ครอบครวั ไมป่ระสงค์เรยีนต่อ ฯลฯ)

ประสานงานรว่มกับ
ภาคีเครอืขา่ยในการลงพื�นที�
ติดตามผูเ้รยีนที�ไมพ่บตัว
โดยนาํเทคโนโลยมีาชว่ย

ในการติดตามผล

พบตัวแล้วกลับเขา้สูร่ะบบ พบตัวแล้วยงัไมก่ลับเขา้สูร่ะบบ 
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ขอ้เสนอแนะ

ไมพ่บตัว 

พบตัว



ดําเนินการ “ป�กหมุด” โดยใชโ้ปรแกรม CAPER 
(Collection Data Assessment 
Planning Evaluation Report)

ที�ยงัไมไ่ด้เขา้สูร่ะบบการศึกษา จาํนวน 47,340 คน

ติดตามแล้ว
พบตัว*

ติดตามแล้วไมพ่บตัว**

(39,013 คน)

(8,327 คน)

*ติดตามแล้วพบตัว แบง่เป�น
- พบตัวแล้วกลับเขา้สูร่ะบบ   
  (14,377 คน) 
- พบตัวแล้วไมก่ลับเขา้สูร่ะบบ    
  (9,097 คน) 
- สง่ต่อหน่วยงานอื�น (พม.)
  (15,539 คน)

**เนื�องจากยา้ยถิ�นฐาน 
   ไมท่ราบที�อยู ่ติดต่อไมไ่ด้ ฯลฯ

 กศน. ป�กหมุดเพื�อสร้างโอกาสทางการศึกษา
          สําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

แนวทาง "รุกถึงที� ลยุถึงถิ�น"
ค้นหาคนพกิารอายุ 18 ป�ขึ�นไป

ควรวางแผนจดัการศึกษาเป�นรายบุคคล
ใหส้อดคล้องกับบรบิทและความต้องการของผูเ้รยีน
คนพกิารอยา่งแท้จรงิทั�งระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานในรปูแบบ
ของแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) การศึกษาเพื�อพฒันาทักษะชวีติ และการศึกษา
เพื�อพฒันาอาชพี     
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ขอ้เสนอแนะ

สาํนักงาน กศน. ได้วางแผน
สง่ต่อขอ้มูลไปยงัหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้ง สาํหรบั
ผูที้�ไมป่ระสงค์ศึกษาต่อ 

ทั�ง 77 จงัหวดัทั�วประเทศ ถึงชานเรอืน เพื�อนําเขา้สูร่ะบบการศึกษา 



สถานศึกษาปลอดภัย
(ศูนย์ความปลอดภัย สํานักงาน กศน.)

     การเสรมิสรา้งความปลอดภัยใหแ้ก่
ผูเ้รยีน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ที�ไดร้บั
ผลกระทบต่อรา่งกาย และจติใจ จากภัยคกุคาม
ทางเพศ ภัยจากการกลั�นแกล้งที�แสดงออก

ด้วยคําพูด หรอืพฤติกรรมที�ก้าวรา้ว
และภัยที�เกิดจากอุบติัเหต ุเป�นต้น

บรหิารจดัการความเสี�ยง
ตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ 
ป�องกัน ปลกูฝ�ง และปราบปราม

โดยใชร้ะบบมาตรฐานความปลอดภัย
MOE SAFETY CENTER

ควรพฒันาคู่มอืและระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย MOE SAFETY CENTER 
ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความเสถียร

     * แต่งตั�งคณะกรรมการศูนยค์วามปลอดภัย ระดับจงัหวดั/สถานศึกษา จาํนวน 1,005 แหง่
     * แต่งตั�งเจา้หน้าที� SC OPERATOR รบัแจง้เหต/ุดแูลระบบ MOE SAFETY CENTER และเจา้หนา้ที�
SC ACTION ปฏิบติัหนา้ที�เขา้ชว่ยเหลือเหต ุทั�งในระดบัจงัหวดั/สถานศึกษา 
     * การดาํเนินงาน MOE SAFETY CENTER ของสาํนักงาน กศน. ไมม่เีรื�องรอ้งเรยีน หรอืการแจง้เหตตุ่าง ๆ  
เขา้มาในระบบ เนื�องจากสถานศึกษาในสงักัดสาํนกังาน กศน. มผีูเ้รยีนอยูใ่นกลุม่วยัผูใ้หญ ่วยัทํางาน จงึสามารถดแูล
รบัผดิชอบตัวเองไดด้ ีและสามารถแก้ป�ญหาที�เกิดขึ�นได้

ผลการดําเนินงาน

จดัตั�ง
ศูนยค์วามปลอดภัย

ระดับจงัหวดั 
จาํนวน 77 แหง่
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ขอ้เสนอแนะ



การแก้ไขป�ญหาหนี�สินครู
และบุคลากรทางการศึกษา

สาํนักงาน กศน. ดาํเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการ
แก้ไขป�ญหาหนี�สนิครูของสว่นกลาง กศน. และสาํนกังาน
กศน.จังหวัด 77 จังหวัด โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ารว่ม
โครงการผา่นเวบ็ไซต์ https://td.moe.go.th/ 77 จงัหวดั
จาํนวน 1,584 คน

ควรติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานแก้ไขป�ญหาหนี�สิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื�องและเป�นระบบ

        การแก้ไขป�ญหาหนี�สนิครแูละบุคลากรทางการศึกษา โดยความรว่มมอื
ระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงการคลัง และทกุฝ�ายที�เกี�ยวขอ้ง
เพื�อให้ครูได้ชาํระหนี�ในอัตราดอกเบี�ยตํ�า หรอืการรวมหนี�ครูมาไว้
สถาบันการเงินแหล่งเดียว และกําหนดมาตรการที�เหมาะสมกับ
การผอ่นชาํระหนี�ของครใูหไ้ด้มากที�สดุ ตลอดจนพฒันาครบูรรจุใหม่
และครทูกุกลุม่ใหม้คีวามรู ้สรา้งวนิยัการบรหิารจดัการเงินไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
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ขอ้เสนอแนะ

https://td.moe.go.th/app/main/
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

ตามนโยบาย



สาํนักงาน กศน. ได้รบัจดัสรรอัตราขา้ราชการครู กศน. 

จาํนวน 891 อัตรา
โดยไดด้ําเนนิการจดัสอบแขง่ขนัและคัดเลือกบุคคลเพื�อบรรจุและแต่งตั�ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สาํนักงาน กศน. เรยีบรอ้ยแล้ว

การพัฒนาครูและบุคลากร

สาํนกังาน กศน.
พฒันาบุคลากรในสงักัด                   

หลักสตูรเสรมินักบรหิารระดับสงู (ส.นบส.) ของสาํนักงาน ก.พ. รุน่ที� 14 จาํนวน 14 คน
หลักสตูรการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอยา่งเขม้ ตําแหน่งครูผูช้ว่ย จาํนวน 98 คน
หลักสตูรการอบรมตามหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิตําแหนง่วทิยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม ่ดา้นการจดัทําขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA) ใหกั้บขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 66 คน
การพฒันาหลักสตูร สายงานการสอนฯ โดยหน่วยงาน/สถานศึกษาที�ได้รบัการรบัรองหลักสตูร จดัอบรมใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 202 คน
หลักสตูรนักบรหิารระดับสงูกระทรวงศึกษาธกิาร (นบส.ศธ.) รุน่ที� 12 จาํนวน 8 คน
หลักสตูรจติวทิยาความมั�นคง (สจว.) รุน่ที� 122 จาํนวน 1 คน
หลักสตูรการพฒันาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสาร จาํนวน 104 คน 
การพฒันาศักยภาพนักเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสตูร Restful API With PHP&MySQL 2 รุน่ จาํนวน 81 คน
การพฒันาวทิยากรแกนนําดา้นดจิทัิลระดบัจงัหวดั (คร ูก) ระดบัอําเภอ (คร ูข) และระดบัตําบล (คร ูค) จาํนวน 8,186 คน 
การสรา้งเสรมิความรูด้า้นการเงิน บญัช ีพสัด ุและการบรหิารความเสี�ยง ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน บญัช ีพสัด ุและการบรหิารความเสี�ยง จาํนวน 345 คน

การเพิ�มอัตราข้าราชการครู กศน.

Good Teacher
การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที�เกี�ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้

        ทั�งนี� หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส่วนกลางและภูมิภาค ได้พัฒนากลุ่มเป�าหมายตามบรบิท
ของแต่ละพื�นที� เช่น การจัดการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การพฒันาเวบ็ไซต์ การควบคมุภายในและการบรหิารความเสี�ยง การเสรมิสรา้งวนิัยทางการเงิน การคลัง
การพัฒนาศักยภาพการบรหิารงานสถานศึกษา การจัดทําโปรแกรมสาํเรจ็รูป การสรา้งเครื�องมือวดัผล
การเรยีนรู ้เป�นต้น 
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จาํนวน 9,105 คน



Good Place - Best Check in
การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการเรียนรู้

หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัอุตรดิตถ์
หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัพจิติร

ภาคเหนือ
1.
2.

หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัสมุทรปราการ
หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัสมุทรสงคราม

ภาคกลาง
1.
2.

เรง่ยกระดับ กศน.ตําบล 928 แห่ง (อําเภอละ 1 แห่ง) เป�น กศน.ตําบล 5 ดี พรเีมี�ยม1

                             สาํนกังาน กศน. ไดพ้ฒันา กศน.ตําบล/แขวง ในระดบัอําเภอ/เขต เป�น กศน.ตําบลต้นแบบ 5 ด ีพรเีมี�ยม
                           จาํนวน 829 แหง่ และ กศน.ตําบล/แขวง ในระดบัจงัหวดั เป�น กศน.ตําบลต้นแบบ 5 ด ีพรเีมี�ยม พลัส
จาํนวน 77 แหง่ ดงันั�น สรปุภาพรวมทั�งประเทศ สาํนักงาน กศน. ม ีกศน.ตําบลต้นแบบ 5 ด ีพรเีมี�ยม รวมสะสม 3,613 แหง่
และ กศน.ตําบลต้นแบบ 5 ดี พรเีมี�ยม พลัส 77 แหง่
                            ทั�งนี� ไดด้ําเนนิการประเมนิคัดเลือกผลงาน กศน.ตําบลต้นแบบ 5 ด ีพรเีมี�ยม ระดบัภาค และ กศน.ตําบล
ต้นแบบ 5 ด ีพรเีมี�ยม พลัส ระดบัประเทศ เพื�อมอบโล่รางวลัในงานวนัที�ระลึกสากลแหง่การรูห้นงัสอื (8 กันยายน 2565) 

กศน.ตําบลต้นแบบ
5 ดี พรเีมี�ยม  
3,613 แห่ง

กศน.ตําบลต้นแบบ 
5 ดี พรเีมี�ยม พลัส  
77 แห่ง 

2 จดัให้มศูีนยก์ารเรยีนรูต้้นแบบ กศน. ใน 5 ภมูภิาค เป�น Co-Learning space
           สาํนักงาน กศน. ได้คัดเลือกหอ้งสมุดประชาชนจังหวัดที�สามารถจัดกิจกรรมและใหบ้รกิารแก่กลุ่มเป�าหมาย
ทกุชว่งวยัได้เป�นอยา่งดี ใหเ้ป�นศูนยก์ารเรยีนรูต้้นแบบ (Co-Learning Space) ดีเด่น จาํนวน 10 แหง่ ดังนี�

หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัอุบลราชธานี
หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดักาฬสนิธุ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
1.
2.

หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัจนัทบุรี
หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัระยอง

ภาคตะวนัออก
1.
2.

หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดันครศรธีรรมราช
หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัพทัลงุ

ภาคใต้
1.
2.

       ทั�งนี� หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ไดเ้ป�ดพื�นที�การเรยีนรู ้ใหบ้รกิารหอ้งสมุดในรปูแบบ
ดิจทัิล บรกิารอินเทอรเ์น็ต สื�อมลัติมเีดีย รองรบั
การเรยีนรูแ้บบ Active Learning เพื�อใหก้ลุม่เป�าหมาย
สามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
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ศูนยก์ารเรยีนรูต้้นแบบ 
(Co-Learning Space) 

ดีเด่น 
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พฒันาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุาร”ี ให้เป�น Digital Library3

หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุาร”ี จงัหวดัระนอง 
หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุาร”ี อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรสีะเกษ 
หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุาร”ี อําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุาร”ี อําเภอเวยีงป�าเป�า จงัหวดัเชยีงราย 

สาํนักงาน กศน. ไดเ้ป�ดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุาร”ี จาํนวน 4 แห่ง ดงันี� 

ทั�งนี� หนว่ยงานและสถานศึกษาในสงักัด ไดร้ว่มกันพฒันาหอ้งสมุดประชาชนใหเ้ป�น
Digital Library จดักิจกรรมสง่เสรมิการอ่านและการเรยีนรูผ้า่น QR Code การเรยีนรู้
ในรปูแบบ E-Book จดักิจกรรมนทิรรศการรปูแบบออนไลน ์รวมทั�งไดน้ําโปรแกรม
การบรหิารจดัการหอ้งสมุด (PLS) กับระบบเชื�อมโยงแหล่งเรยีนรู ้(Learning Resources
Linkage System) มาเป�นชอ่งทางการใหบ้รกิารข่าวสาร/กิจกรรมแก่ประชาชน

4 การปรบัปรุงรถการอ่านเคลื�อนที�

        สาํนกังาน กศน. ไดจ้ดัแหล่งเรยีนรูใ้หพ้รอ้มจดักิจกรรม
การเรยีนรูต้ามอัธยาศัยในลักษณะห้องสมุดเคลื�อนที� ครอบคลมุ
ทกุพื�นที� จาํนวน 66 จงัหวดั โดยมรีถหอ้งสมุดเคลื�อนที� รถสง่เสรมิ
การอ่านเคลื�อนที� จดักิจกรรมรถสง่เสรมิการอ่านเคลื�อนที�สาํหรบั
ชาวตลาด เพื�อใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัมโีอกาสเขา้ถึงแหล่งเรยีนรู ้
สื�อการเรยีนรู ้ไดต้รงตามความต้องการ สามารถศึกษาค้นควา้
หาความรูด้ว้ยตนเอง และนําความรูไ้ปพฒันาตนเอง สงัคม และชุมชน
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*สื�อนวตักรรมเพื�อสนบัสนนุการจดัการเรยีนรู ้กศน. 
  ระดับดีเด่น จาํนวน 2 คน ประกอบด้วย ผลงาน
ครู/บุคลากร สาํนักงาน กศน.จงัหวดัสงิหบุ์ร ีและ
อุบลราชธาน ี
  ระดับดี จาํนวน 6 คน ประกอบด้วย ผลงานครู/
บุคลากร สาํนกังาน กศน.จงัหวดัสรุนิทร ์นครสวรรค์
ราชบุร ีลําพูน บงึกาฬ และหนองบวัลําภู

Good Activities
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที� ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.

จดัประกวดและประกาศผลการคัดเลือก
*สื�อนวตักรรมการเรยีนการสอนออนไลน ์
  ระดับดีเด่น จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย ผลงานคร ู
สถาบนั กศน.ภาคกลาง จาํนวน 2 คน และคร ูสถาบนั
กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จาํนวน 1 คน 
  ระดับดี จาํนวน 9 คน ประกอบด้วย ผลงานครู
สาํนกังาน กศน.จงัหวดัอ่างทอง นครสวรรค์ กาฬสนิธ์ุ
ปทมุธาน ีอุตรดติถ์ สงขลา ตราด และนครปฐม 

สาํนักงาน กศน. จดัอบรมหลักสตูร
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน ์ใหแ้ก่ครูและบุคลากร  

จาํนวน 205 คน 

สาํนักงาน กศน.จังหวัด
พัฒนาการสร้างสื�อบทเรียนออนไลน์ 
ด้วยระบบ LMS (Learning 
Management System) 
ครแูละบุคลากร สรา้งสื�อแบบเรยีนออนไลน ์
และเนื�อหาบทเรยีน ใบความรู/้ใบงาน 

กลุม่ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา 
จดักิจกรรมการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละสิ�งแวดล้อม ทั�งในรูปแบบ 
On Site และรูปแบบ Online ที�สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบรบิทของแต่ละพื�นที� ใหกั้บกลุม่เป�าหมาย
ทั�งคร ูนกัเรยีน นกัศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน
รวมถึงประชาชนทั�วไป เชน่

2,744,744 คน 

198,573 คน 

12,550 คน 

138 คู่

จดักิจกรรมการเรยีนรู ้
ผา่นนทิรรศการ 
ค่ายวทิยาศาสตร ์
กิจกรรมการศึกษา 

บรกิารวชิาการ พพิธิภัณฑ์สตัวนํ์�า
ท้องฟ�าจาํลอง

กิจกรรมสง่เสรมิความรกั
และความสมัพนัธ์
ในครอบครวั 

Valentine’s WOW WOW

กิจกรรมวทิยาศาสตร์
เคลื�อนที�สูชุ่มชน

(Science@home)

มคีู่เขา้รว่ม
จดทะเบยีนสมรส
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ใหแ้ก่



สถานศึกษาในสงักัดสาํนักงาน กศน. ได้ดาํเนินการปรบัหลักสตูร
การศึกษาอาชพี กศน. ที�เน้นการต่อยอดอาชพีและจดัการศึกษา
ที�เนน้พฒันาทักษะอาชพีของผูเ้รยีน เชน่ 
          พฒันาหลักสตูรด้านอาชพีเพื�อสรา้งอาชพีในพื�นที�เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
EEC และกลุม่ตลาดแรงงานกลุม่อาชพีใหม ่    
        จดัทําหลักสตูรเพื�อการพฒันาอาชพี Re - Skill และ Up - Skill เพื�อพฒันา
ประชาชนใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการพฒันาและต่อยอดอาชพีของตนเอง
        จดัทําและพฒันาหลักสตูร “อาหารสตูรพระราชทาน” จาํนวน 16 หลักสตูร
       จัดทําหลักสูตรและคลังหลักสูตรวชิาชพีศิลปะไทยโบราณชา่งสิบหมูแ่ละ
ศิลปวฒันธรรมไทยอยา่งเป�นระบบ และจดัทําระบบคลังสื�อเอกสารประกอบการเรยีน
การสอนวชิาชพีศิลปวฒันธรรมไทย หลักสตูร 40 ชั�วโมง 
                                                      ฯลฯ

จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์

สาํนักงาน กศน. ดําเนนิการจดัให้มหีลักสตูรลกูเสอืมคัคเุทศก์ เชน่

เร่งการปรับหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. 
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จดัอบรมลกูเสอืมคัคเุทศก์ โดยมนีกัศึกษา กศน. เขา้รว่มโครงการ พรอ้มทั�งติดตามการปฏิบติังาน
ของลกูเสอือยา่งต่อเนื�อง

หลักสตูรมคัคเุทศก์ จาํนวน 60 ชั�วโมง แบง่เป�น 3 ระยะ ดังนี�
ระยะที� 1  ก่อนฝ�กอบรม จาํนวน 13 ชั�วโมง โดยศึกษาค้นควา้ Online และจดัทําขอ้มูล
             เรยีงความเล่าเรื�องราวบา้นเกิดของตนเอง
ระยะที� 2  การฝ�กอบรม 10 หน่วยการเรยีนรู ้จาํนวน 27 ชั�วโมง 
ระยะที� 3  การฝ�กปฏิบติัในสถานที�ท่องเที�ยว จาํนวน 20 ชั�วโมง พรอ้มจดัทําและคัดเลือก
             คลิปวดิีโอ ประกอบด้วย คลิปนําเสนอตนเอง และคลิปขณะปฏิบติัหน้าที�แนะนํา
             สถานที�ท่องเที�ยว



สาํนักงาน กศน. สง่เสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาในสงักัดนําภมูปิ�ญญาท้องถิ�นมาใชใ้นการ
จดัการเรยีนรูภ้ายในชุมชน เพื�อสบืสานและอนรุกัษ์ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น โดยไดร้ว่มมอืกับภาคีเครอืขา่ย
ในการจดัโครงการ/กิจกรรม เชน่ โครงการโคกหนองนาโมเดล โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง เป�นต้น
ทั�งนี� มนีกัปราชญ/์ผูม้อีงค์ความรู ้เป�นวทิยากรถ่ายทอดความรูต้ลอดชวีติทกุรูปแบบ จดัการศึกษา
แบบบูรณาการกับวถีิชวีติของคนในชุมชน ซึ�งเป�นการขยายองค์ความรู ้สบืสาน รกัษา และต่อยอด
เพื�อใหป้ระชาชนมอีาชพีเสรมิ นําไปสูก่ารสรา้งรายได้ในอนาคต

จัดทําทําเนียบภูมิป�ญญาท้องถิ�น

ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ส่งเสริมภูมิป�ญญาท้องถิ�นสู่การจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน

Good Partnership
เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

จดัเก็บขอ้มูลคลังป�ญญาท้องถิ�น
จาํนวน 128 เรื�อง 

โดยใชร้ะบบคลังป�ญญาของสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
ทางเวบ็ไซต์ www.thaisynergy.org 

       สาํนกังาน กศน. ไดป้ระสานความรว่มมอืกับภาคีเครอืขา่ยในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยใชห้ลักการทํางานแบบบูรณาการ  ซึ�งไดร้บัความรว่มมอืจากบุคคล องค์กร/หนว่ยงาน ทั�งภาครฐัและเอกชนในการสง่เสรมิ
สนบัสนนุการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม เชน่
        โครงการความรว่มมอืการผลิตผูด้แูลผูส้งูอายุ ระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิารและกระทรวงสาธารณสขุ ไดร้ว่มมอืกับ
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงมหาดไทย จดัอบรมหลักสตูรการดแูลผูส้งูอายุ หลักสตูร 70 ชั�วโมง
เพื�อผลิตผูด้แูลผูส้งูอายุที�มภีาวะพึ�งพงิ 
       โครงการการจดัและสง่เสรมิการจดัการศึกษาตลอดชวีติ เพื�อคงพฒันาการทางกาย จติ และสมองของผูส้งูอายุ
ไดร้ว่มมอืกับภาคีเครอืขา่ยระดบัอําเภอ ตําบล เชน่ อปท. รพ.สต. ชมรมผูส้งูอายุ ฯลฯ ในการสง่เสรมิการจดัการศึกษา
ตลอดชวีติ เพื�อคงสมรรถนะทางกาย จติ และสมอง ใหแ้ก่ผูส้งูอายุ
       โครงการความรว่มมอืกับต่างประเทศด้านการพฒันาสง่เสรมิและเผยแพรเ่กษตรธรรมชาติ ไดร้ว่มมอืกับ MOA
International Association มูลนธิเิอ็มโอเอไทย ในการขยายผลความรูเ้รื�องเกษตรธรรมชาติ และสขุภาพแบบองค์รวม
สูก่ารพฒันาอยา่งยั�งยนื
       โครงการภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื�อการเรยีนรู ้ครั�งที� 17 ดําเนินการรว่มกับสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) สถาบนัเกอรเ์ธ ่(ประเทศไทย) สถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครอืขา่ย                                      
                                                                       ฯลฯ
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เรง่จดัตั�งศูนยใ์ห้คําปรกึษาและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ Brand กศน.

Good Innovation
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื� อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป�าหมาย

สาํนกังาน กศน. ไดจ้ดัตั�งศูนยใ์ห้คําปรกึษาและพฒันาผลิตภัณฑ์
Brand กศน. เพื�อเป�นศูนยจ์าํหนา่ยสนิค้าและผลิตภัณฑ์ของ กศน.
(OOCC) โดยใหคํ้าปรกึษาทั�งระบบ Online/Facebook Fanpage
และเป�นรายบุคคล รวมทั�งการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธช์อ่งทาง
การจาํหนา่ยผลิตภัณฑ์สนิค้า/บรกิาร กศน. ดเีดน่ และกศน. พรเีมี�ยม

สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน
การบรหิารจดัการ และการจดัการเรยีนรู ้ 

โดยนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน การบรหิาร
จดัการ และการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ระบบบรหิารงานงบประมาณ (e-Budget)
ระบบฐานขอ้มูลเพื�อการบรหิารจดัการ (DMIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ระบบการบรหิารจดัการหอ้งสมุด (PLS) และระบบเชื�อมโยง
แหล่งเรยีนรู ้(Learning Resources Linkage System) เป�นต้น

การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการบรกิารขอ้มูล การจดักิจกรรม
และสรา้งสื�อการเรยีนรู ้ผา่นการใชแ้พลตฟอรม์และแอปพลิเคชนั เชน่ 
Google Forms, Google Sites, Zoom, Google Classroom เป�นต้น

การใชร้ะบบฐานขอ้มูลสารสนเทศศูนยก์ารเรยีนรูช้าวไทยภเูขา "แมฟ่�าหลวง"
สาํนักงาน กศน. หรอืระบบ DM-HACLC เพื�อวางแผนการจดัการศึกษา
ตลอดชวีติสาํหรบัคนทกุชว่งวยั ในพื�นที� ศศช. 14 จงัหวดั โดยครู ศศช. 
บนัทึกขอ้มูล ศศช. คร ูศศช. ขอ้มูลประชากรรายคน/รายครวัเรอืน ขอ้มูล
หมูบ่า้น/ชุมชน ขอ้มูลกิจกรรม/โครงการ และขอ้มูลเครอืขา่ย ในระบบ
DM-HACLC โดยผู้เกี�ยวข้องสามารถเรยีกใช้ข้อมูลได้ทุกที�ทุกเวลา
ผา่น www.ศศช.com

โครงการคลังความรู ้กศน. เพื�อการพฒันาคณุภาพชวีติ (Thailand
Knowledge Portal : TKP) โดยใหค้ร ูกศน.ตําบล นําเทคโนโลยดีจิทัิล
Google Apps มาใชใ้นการจดัการความรูชุ้มชน ใหเ้ป�นคลังความรู ้กศน.

ให้มกีารใชว้จิยัอยา่งง่าย
เพื�อสรา้งนวตักรรมใหม่

ส่งเสรมิสนับสนุนใหส้ถานศึกษาใช้วิจัยมาเป�น
สว่นหนึ�งของการพฒันางานใหเ้กิดนวตักรรมใหม่
เชน่ การจดัการศึกษาของครู กศน. ในพื�นที�มกีารนํา
งานวจิยัอยา่งง่ายมาพฒันาการปฏิบติังานเป�น
นวตักรรมใหม ่เชน่ โมเดลการศึกษาเพื�อพฒันา
และต่อยอดการทอผา้มดัหมี� การพฒันาผลสมัฤทธิ�
ทางการเรยีนนกัศึกษา กศน.ตําบลสม้ป�อย หลักสตูร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน
พุทธศักราช 2551 ดว้ยรปูแบบ  SOMPOI  MODEL
เป�นต้น
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Good Learning Center
จัดตั�งศูนย์การเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัย

เรง่ประสานงานกับสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อจดัทําทําเนียบขอ้มูลโรงเรยีน
ที�ถกูยุบรวมหรอืคาดวา่นา่จะถกูยุบรวม
สาํนกังาน กศน. ไดป้ระสานกับสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) เพื�อขอขอ้มูลโรงเรยีนในสงักัด สพฐ. ที�ถกูยุบรวม
หรอืคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม เพื�อประโยชน์ในการใชส้ถานที� และได้สาํรวจสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงาน กศน.กทม/จังหวัด
ทกุแหง่ ที�มคีวามประสงค์จะเขา้ไปใชพ้ื�นที�ของโรงเรยีนในสงักัด สพฐ. ที�ยุบรวมเรยีบรอ้ยแล้ว สรปุไดด้งันี� ภาคเหนอื จาํนวน 22 แหง่
ภาคกลาง จาํนวน 37 แหง่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 31 แหง่ ภาคตะวนัออก จาํนวน 9 แหง่ ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
จาํนวน 54 แหง่ รวมทกุภาคจาํนวน 153 แหง่

ให้สาํนักงาน กศน.จงัหวดั ในทกุจงัหวดัที�มโีรงเรยีนที�ถกูยุบรวมประสานขอใชพ้ื�นที�
เพื�อจดัตั�งศูนยก์ารเรยีนรูส้าํหรบัทกุชว่งวยั กศน.

สาํนกังาน กศน.กทม./จงัหวดั ไดป้ระสานขอใชส้ถานที�โรงเรยีนขนาดเล็ก ซึ�งเป�นสถานศึกษา
ในสงักัด สพฐ. ที�ถกูยุบเลิกหรอืคาดวา่จะยุบเลิก เพื�อจดัตั�ง “ศูนยก์ารเรยีนรูส้าํหรบัทกุชว่งวยั
กศน.” โดยดําเนนิการในทกุภาคทั�วประเทศ ตั�งแต่ป� 2563 จนถึงป�จจุบนั 

มหีน่วยงานในพื�นที�ที�มคีวามพรอ้มและดําเนนิการจดักิจกรรมภายใน
ศูนยก์ารเรยีนรูส้าํหรบัทกุชว่งวยั กศน. รวม 78 แห่ง ในพื�นที� 40 จงัหวดั
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ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม พื� น ที� ก า ร เ รี ย น รู้
เ พื� อ ก า ร รู้ ห นั ง สื อ







คณะผู้จัดทํา
สํา นักงาน กศน .  สํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษา ธิการ

ที�ปรกึษา
นายวลัลพ สงวนนาม
เลขาธกิาร กศน.

จดัทําต้นฉบบัและรูปเล่ม
นางสาวอมรรตัน ์ชว่ยบาํรุง

หนว่ยงานที�สนบัสนนุขอ้มูล

กลุม่เทคโนโลยดีจิทัิลและสารสนเทศ
กลุม่บรหิารการเปลี�ยนแปลงและพฒันาระบบงาน
กลุม่สง่เสรมิกิจการการศึกษาและเครอืขา่ยนางสาวทรงศร ีวริะรงัษิยากรณ ์

รองเลขาธกิาร กศน.

บรรณาธกิาร
นายชยัพฒัน ์พนัธุว์ฒันสกลุ
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นพฒันาหลักสตูร

นางสนีุย ์เพชรสมัฤทธิ�
นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏิบติัการ

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุม่เป�าหมายพเิศษ

หนว่ยงานและสถานศึกษาในสงักัดสาํนักงาน กศน.

และแผนงาน
ปฏิบติัหน้าที�ผูอํ้านวยการกลุม่ยุทธศาสตร์

นางสาวอรรตัน ์จนัทรย์อ้ย
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

นางสาวนิชธมิา สอนเสรมิ
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏิบติัการ

นายอุดมศักดิ� บุญก่อ
นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ

นางสาวสุวดี ป�ญญาเจรญิธรรม
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

นายปรเมศวร ์ศิรริตัน์
รองเลขาธกิาร กศน.

นายคมกฤช จนัทรข์จร
รองเลขาธกิาร กศน. สถาบนัสง่เสรมิและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู ้

กลุม่บรหิารงานบุคคลและนติิการ
กลุม่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอรรจะรา จาํรสัแสง
เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน





Transforming
Literacy 

Learning Spaces
ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม พื� น ที� ก า ร เ รี ย น รู้

เ พื� อ ก า ร รู้ ห นั ง สื อ

ก ลุ่ ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น ง า น  สํา นั ก ง า น  ก ศ น .  
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