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นโยบายที่ ๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

---------------------------กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่ อนการดาเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
ให้ กั บประชาชนอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้ การบู รณาการความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานในสั งกั ดและหน่ วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน ได้ มอบหมายให้ กระทรวงศึ กษาธิ การรั บผิ ดชอบด าเนิ นงานการแก้ ไขปั ญหาความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึ ก ษา ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทาหน้าที่วางแผนดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายด้านการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีทุก 15 วัน นอกจากนี้ยังทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น
เชิงนโยบายด้านความเหลื่อมล้า และจากการประชุมคณะกรรมการอานวยการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และมาตรการ
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ “พลเมืองไทยมีคุณภาพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะและศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2563 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เด็กทั่วไป เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความพร้อมสูง และเด็กเป้าหมายพิเศษ) อาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา
เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนทุ กกลุ่ ม ทุ กพื้ นที่ และทุ กระดั บการศึ กษา เข้ าถึ งการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพในรู ปแบบที่ เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการสร้างโอกาส คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึ กษา ได้ แก่ ๑) คณะอนุ กรรมการจั ดท าข้ อเสนอเชิ งนโยบายการลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ ๒) คณะทางานศูนย์ ประสานงานลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๓) คณะทางานจัดทาข้อเสนอนโยบายลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๔) คณะทางานศึกษาสภาพความเหลื่อมล้าทางการศึกษาตามสภาพจริง ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ
10 ชุด ลงไปในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดาเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เสมอภาค และยุติธรรม 2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกกลุ่ม และทุกประเภท 3) พัฒนาระบบ
การพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา 4) พั ฒนาระบบการสนั บสนุ นการจั ดการศึ กษา และ 3 มาตรการ
คือ 1) ประกันโอกาส 2) ประกันคุณภาพ 3) ประกันประสิทธิภาพ
๒. จัดระบบฝึกอาชีพเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสคนพื้นที่ให้เข้าสู่อาชีพพื้นที่
 จั ดกระบวนการเรี ยนการสอนใน กศน. ต าบล ภายใต้ โครงการ “หนึ่ งคน...หนึ่ งอาชี พ”
จานวน 7,424 แห่ง พื้นที่ 5 ภูมิภาค โดยสารวจและฝึกอบรมให้แก่ประชาชนที่สนใจ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชี พ ได้แก่
หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตร
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ และหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง โดยมีผู้ต้องการเข้ารับการอบรม 256,329 คน
๒๖

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 จัดโครงการอุดมศึกษา สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข เพื่อฝึกอาชีพระยะสั้นในพื้นที่
ให้บริการของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จานวน 75 กิจกรรม มีผู้สนใจบริการ 2,892 คน
 จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน เป็นการส่งเสริม
การฝึ กอาชี พให้ กั บประชาชนที่ ไม่ มี งานท า ผู้ ถู กเลิ กจ้ างงาน ผู้ ก าลั งอยู่ ในข่ ายถู กเลิ กจ้ าง ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา
ที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ
สามารถต่ อยอดความรู้และเป็ นทางเลื อกในการประกอบอาชี พได้ สถานศึกษาในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้ดาเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพโดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 10,725 คน ในสถานศึกษา 288 แห่ง
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
 แก้ไขปัญหาคุณแม่วัยใส ร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Population Fund - UNFPA) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในทุกมิติ
เช่น การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การจัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษา โดยอบรมผู้สอนให้รู้เรื่องเพศศึกษารอบ
ด้าน การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน
 จั ดการศึ กษาสายอาชี พ เพื่ อการมี งานท าของผู้ ที่ มี ความต้ องการพิ เศษทางการเรี ยนรู้
(ออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี) ร่วมกับสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยสารพัดช่าง 6 แห่ง คือ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
และวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ขณะนี้มีสาขาที่เปิดสอนแล้วในสาขาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาหาร ขนม ศิลปประดิษฐ์
ช่างสีตัวถังรถยนต์ เป็นต้น ส่วนสาขาที่จะเปิดสอนต่อไปนั้น ก็จะใช้งานวิจัยนาร่องเป็นฐานความรู้ ที่จะขยายสาขา
การเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป
 ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาและให้บริการฝึกอบรม
หลั กสู ตรเกี่ยวกับการดูแลผู้ สู งอายุ ซึ่งเป็นหลั กสู ตรที่จัดตามภารกิจของวิทยาลั ยชุมชน โดยมีผลการดาเนินงาน
ในปี 2558 ดังนี้ ๑) ชุดหลักสูตรที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ จานวน
5 หลักสูตร และ 2 องค์ความรู้ ๒) พื้นที่ดาเนินการ มีชุมชนที่เข้าร่วมบริการ จานวน 19 ชุมชน จาก 9 วิทยาลัยชุมชน
๓) ผู้ รั บบริ การหลั กสู ตรอนุ ปริ ญญา สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาวิ ชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพผู้ สู งอายุ ชุ มชน
จานวน 28 คน และ ๔) ผู้รับบริการโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
จานวน 1,017 คน
 การส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาส าหรั บคนพิ การ ตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดตั้งและพัฒนาการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ มีทาหน้าที่ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สั งคมเคราะห์
ความต้องการ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จัดทาข้อเสนอเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ แนวทางการจัดตั้งและการพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จัดทามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อการรับรอง
หรือเพิกถอนการรับรอง และมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิ การ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 สามารถสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
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 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
พ.ศ. .... เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันทางสังคมอื่น
ที่มี ความพร้ อม เป็ นผู้ จั ดการศึ กษาในรู ปแบบ “ศู นย์ การเรี ยนเฉพาะความพิ การ” ได้ โดยได้ รั บสิ ทธิ ประโยชน์
ด้านเงินอุดหนุน สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริการ และความช่วยเหลื ออื่นใดจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อองค์กรเอกชนอื่น ส าหรั บผู้ จัดการศึกษาที่ประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จะต้องยื่นคาขอ
และแผนการจัดการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด โดยระบุรายการ
ที่จะขอ คือ ชื่อศูนย์การเรียน วัตถุประสงค์ของศูนย์ ที่ตั้ง รูปแบบจัดการศึกษา ระดับการศึกษาที่จัดกรณีที่เป็น
การศึกษานอกระบบ หลักสูตร ระบบการประเมินคุณภาพ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรของศูนย์ และข้อกาหนด
เกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ทั้งนี้ ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ อย่ างน้ อยประกอบด้ วย 3 ส่ วน คือ ผู้ จัดการศึ กษาหรื อผู้ แทน ผู้ แทนผู้ ปกครองของคนพิการ
และผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งมี หน้ าที่ ก าหนดนโยบายการบริ หารและจัดการศึ กษาของศู นย์ การเรี ยนเฉพาะความพิ การ
ให้ เหมาะสม กับสภาพผู้ เรี ยนและสอดคล้ องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่ งชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
รวมทั้งส่ งเสริ มสนั บสนุน กากับและดูแลระบบการประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
 เห็ นชอบแผนการใช้ จ่ ายเงิ นกองทุ นส่ งเสริ มและพั ฒนาการศึ กษาส าหรั บคนพิ การ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวนทั้งสิ้น 207,041,379 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสองส่วน คือ
 ค่ าใช้ จ่ ายในการสนั บสนุ นโครงการหน่ วยงานภาครั ฐและองค์ กรภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ จานวน 198,045,839 บาท ดังนี้
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่ ม โอกาสให้ ค นพิ ก ารได้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
16,998,700 บาท คิดเป็น 8.58 % ของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสมสาหรับคนพิการ 13,023,950 บาท คิดเป็น 6.58 %
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ 94,831,016 บาท ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับมากที่สุด คิดเป็น 47.88 %
- ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 พั ฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาและแหล่ งเรียนรู้ ส าหรั บคนพิ การ
47,020,541 บาท คิดเป็น 23.74 %
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร
14,613,732 บาท คิดเป็น 7.38 %
- ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรั บ
คนพิการ 11,557,900 บาท คิดเป็น 5.83 % โดยมีคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 50,030 คน
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 16,064 คน และจานวนผู้ปกครองคนพิการที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา 10,497 คน
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามแผนดาเนินงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อการศึกษาสาหรับคนพิการ
จานวน 8,995,540 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสาหรับคนพิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์กองทุนรวมทั้งสิ้น 234,167,922.29 บาท
 เตรียมการดาเนินการให้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการศึกษา
แก่เด็กพิการทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 0 - 3 ปี เด็กปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และอุดมศึกษา
 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้ กับสถาบันอุดมศึกษา
สาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จานวน 2,089 คน พัฒนาระบบบริการ
สาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 254 คน โดยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษามือสาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการทางการได้ยิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ย วข้องกับ นักศึกษาพิการทางออทิส ติก และโครงการฝึกอบรมหลั กสู ตรการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสู ตรสาหรับผู้บริหาร หลักสูตร
สาหรับคณาจารย์ผู้สอน หลักสูตรสาหรับผู้ปฏิบัติงาน และหลักสูตรสาหรับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) จานวน 34 ศูนย์
 จัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค (อาเซียน+3) ร่วมกับส านักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร
เพื่ อระดมความคิ ดเห็ นเพื่ อรั บมื อกั บการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างสั งคมไทยที่ ก าลั งจะเกิ ดขึ้ นด้ วยการส่ งเสริ ม
ให้ ศู นย์ การเรี ยนชุ มชนเข้ ามามี บทบาทในการเชื่ อมโยงการเรี ยนรู้ ระหว่ างกลุ่ มวั ย โดยเน้ นผู้ สู งอายุ เป็ นส าคั ญ
และครอบคลุมใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) มิติด้านสุขภาพ โดยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2) มิติด้านสังคม
ให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับคนต่างวัยในครอบครัวได้อย่างมีความสุข และ 3) มิติด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ
ได้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้ หรือพึ่งพิงครอบครัวน้อยที่สุด
 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ ผู้ บริ หาร ครู และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการศึ กษาพิ เศษ
เรื่อง การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (นักเรียนพิการ) และการประเมินความสามารถพื้นฐาน
และประเมินความต้องการจาเปนนรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้การจัดการศึกษา
พิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ เข้าร่วมอบรม 204 คน อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา เทคนิคการสอนเสริมนักเรียนพิการ เรื่อง การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (นักเรียนพิการ)
และการประเมินความสามารถพื้นฐานและประเมินความต้องการจาเป็น รายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้
ความสามารถ ส่งผลให้การจัดการศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมอบรม 210 คน
 จัดโครงการ ETV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
ที่เหมาะสมมาพัฒนาสื่อ ช่วยสอนสาหรับครู และเพื่อใช้ในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยได้ผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาใน 3 วิชาที่ยาก คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวม 54 รายการ
ขยายช่องทางเลือกในการเรียนรู้ผ่านสื่อรายการทางช่อง ETV ทั่วประเทศรวม 4,597 แห่ง จานวน 27 ชั่วโมง
มีผู้เข้าชม รวม 172,175 คน พร้อมทั้งจัดทาเอกสารประกอบการรับชมรายการ 10,000 เล่ม และสาเนาสื่อ DVD
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จ านวน 540,000 แผ่ น ส่ งผลให้ ผู้ สอนสามารถใช้ สื่ อดั งกล่ าวเป็ นเครื่ องมื อในการจั ดการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 จัดโครงการ “บ้านหนังสืออัจฉริ ยะ” ขณะนี้ได้ดาเนินการบ้านหนังสื ออัจฉริยะ จานวน
41,800 แห่ง จากจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีอยู่ทั้งสิ้น จานวน 77,280 แห่ง เพื่อเป็นการเพิ่มและขยายช่องทาง
ให้ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงแห่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
๓. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ด้อย ขาด และพลาดโอกาส ทั้งนี้เพื่อลดปัญหา
ความเหลื่อมล้าในสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความตระหนักในการมองเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจัดกิจกรรม
ให้กับผู้สูงอายุ รวม 277,968 คน นอกจากนี้ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดาเนินโครงการเปิดโลก
การเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคี ในชุมชนแม้จะต่างวัฒนธรรม
และศาสนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,239 คน
๔. จัดการศึกษานอกระบบให้กับทหารกองประจาการ โดยเริ่มจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาทหาร
ในภาคเรี ย นที่ 2/๒๕57 จ านวน 59,362 คน จั ด ปฐมนิ เ ทศ แนะแนว เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจพื้ น ฐาน
ในการจัดการศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพทั้งสด และผ่านสื่อ ETV มีผู้เข้ารับฟัง ณ สโมสรกองทัพบก
วิภาวดี กรุงเทพฯ จานวน 1,200 คน จัดมุมเรียนรู้/มุมสื่อ จานวน 274 หน่วย ติดตั้งชุดรับสัญญาณ ETV
พร้อมอุปกรณ์ ในหน่วยทหาร จานวน 192 หน่วย และจัดส่งคู่มือการดาเนินงานการจัดการศึกษา สาหรับครู
ประจากลุ่มในหน่วยทหาร/ กศน.อาเภอ/เขต จานวน 1,125 เล่ม จัดอบรมครู ร่วมกับหน่วยทหาร จานวน
4 ครั้ง/ปี นอกจากนี้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้ทหารกองประจาการ ก่อนปลดประจาการให้มีอาชีพ
อย่างน้อย 1 อาชีพ ได้ทาการจัดไปแล้ว จานวน 63 แห่ง
๕. การดาเนิน งานโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน รุ่น ที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่ส ร้างโอกาส
ทางการศึกษาในการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ แก่เยาวชนไทยเพื่อพัฒ นาศักยภาพของเยาวชนให้ ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ ภาษาต่างประเทศ และทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็น โดยนาความรู้และความเชี่ยวชาญของต่างประเทศ
ที่ไปศึกษาที่หลากหลาย และเป็นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในระยะยาวและยั่ ง ยื น ปั จ จุ บั น มี ผู้ รั บ ทุ น ตั้ ง แต่ รุ่ น ที่ 1 – 4 จ านวนทั้ ง สิ้ น 3,093 คน
และอยู่ระหว่างการดาเนินการในรุ่นที่ 3 – 4 จานวน 1,250 คน

๓๐

