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นโยบายที่ ๓
การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

---------------------------กระทรวงศึ กษาธิการได้ ขับเคลื่ อนการด าเนิ นงานเพื่ อสร้างโอกาสทางการศึ กษาและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ต
ให้ กั บประชาชนอย่ างต่ อเนื่ อง ภายใต้ การบู รณาการความร่วมมื อกั บหน่ วยงานในสั งกั ดและหน่ วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนยุทธศาสตร์การลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการลดความเหลื่ อมล้า
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทาหน้าที่วางแผนดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายด้านการลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษา และแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการขับ เคลื่ อน 10 ชุดลงไป
ในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดาเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เสมอภาค และยุ ติ ธ รรม 2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นทุ ก ระดั บ ทุ ก กลุ่ ม และทุ ก ประเภท 3) พั ฒ นาระบบ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 3 มาตรการ คือ
ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ
 โครงการศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชน (กศน. ฝึ ก อาชี พ ให้ ป ระชาชน หนึ่ ง คนหนึ่ ง อาชี พ )
ส านั ก งาน กศน. ด าเนิ น โครงการศู น ย์ ฝึ กอาชี พ ชุ ม ชน ซึ่ งจั ด กิจ กรรมฝึ ก อาชี พ ในรูป แบบของกลุ่ ม สนใจ
และในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (ระยะสั้น และระยะยาว) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีช่องทางในการประกอบ
อาชีพ มีร ายได้ มี คุณ ภาพชีวิต ดีขึ้ น โดยการสร้างอาชีพ ใหม่ ต่ อยอดอาชี พ เดิ ม หรือท าเป็ น อาชีพ เสริม ได้
ซึ่งผลการดาเนินงาน สามารถจัด หลักสูตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้ จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง และมีผู้เข้ารับการฝึก
อาชีพ 276,486 คน
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ทั้งนี้ จากการสารวจการนาความรู้ไปใช้พบว่า หลักสูตรที่มีการนาความรู้ไปใช้มากที่สุด คือ
หลั ก สู ตรกลุ่ มอาชีพ พาณิ ช ยกรรมและบริการ ร้อยละ 49 รองลงมา ได้แ ก่ หลั กสู ต รกลุ่ มอาชี พความคิ ด
สร้างสรรค์ หลักสูตรกลุ่ มอาชีพเกษตรกรรมหลั กสู ตรกลุ่มเฉพาะทางและกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 23, 13, 8 และ 7 ตามลาดับ

 โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) สานักงาน
กศน. โดยศูน ย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ
(ติว เข้ม เต็ มความรู้) เพื่ อผลิ ตและเผยแพร่รายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึก ษาให้ กลุ่ ม เป้ าหมายได้รับ ความรู้
จากสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยมีการจัดกิจกรรม 1) ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ “ติวเข้ม
เติมเต็มความรู้ ” 2) ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ 3) ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์
เพื่อพัฒนาประชาชนตามช่วงวัย การดาเนินงานโครงการนี้ มีจานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น จานวน 912,884 คน
ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผลิตรายการโทรทัศน์ “ติวเข้มเติมเต็มความรู้” จานวน 68 รายการ
2. ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาประชาชนตามช่วงวัย จานวน 205 รายการ ดังนี้
1) รายการ “เรียนนอกรั้ว” (15 - 59 ปี) จานวน 16 รายการ
2) รายการ “กศน. เพื่อนเรียนรู้” (15 - 59 ปี) จานวน 16 รายการ
3) รายการ “เมืองหุ่นยนต์” (6 - 14 ปี) จานวน 52 รายการ
4) รายการ “พ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชน” (15 - 59 ปี) จานวน 11 รายการ
5) รายการ “Young ทาดีตามพ่อสอน” (5 - 14 ปี) จานวน 40 รายการ
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6) รายการ “I-Style Science ” (15 - 21 ปี) จานวน 30 รายการ
7) รายการ “ยักษ์คู่ รู้วิทย์” (3 - 12 ปี) จานวน 10 รายการ
8) รายการ “รุ่นใหญ่ไกลโรค” (60 ปีขึ้นไป) จานวน 20 รายการ
9) รายการ “รู้ รักษ์พลังงาน” (15 - 59 ปี) จานวน 10 รายการ
3. จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร (วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/คณิตศาสตร์/
ภาษาไทย/ภาษาอั งกฤษ) ที่ โรงเรี ย นนารีวิท ยา จ.ราชบุ รี ในวัน ที่ 12 - 13 มกราคม 2560 มีนั ก เรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 400 คน
2) กิ จ กรรมติ ว เข้ ม เติ ม เต็ ม ความรู้ สั ญ จร (วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ / สั ง คมศึ ก ษา/
ภาษาไทย/ภาษาอั งกฤษ) ที่ โรงเรี ย นห้ อ งสอนศึ กษา ในพระอุป ถัม ภ์ ฯ จ.แม่ ฮ่ อ งสอน ในวัน ที่ 18 - 19
มกราคม 2560 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 600 คน
4. จัดพิมพ์เอกสารประกอบกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จานวน 1,510 เล่ม
5. จัดทาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่รับบริการติวเข้มฯ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 600 คน ได้ผลว่า
วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น วิชาวิชาภาษาไทย นักเรียนร้อยละ
96.65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนร้อยละ 77.83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
6. จัดทาการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่เข้าร่ วมกิจ กรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สั ญ จร พบว่า นั กเรียนมากกว่า ร้อยละ 80 พึ งพอใจในกิจกรรม
วิทยากร (ติวเตอร์) บริการ และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมในระดับมากที่สุด
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
 การพัฒนา กศน.ตาบล เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและกระจาย
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
 การปรับบทบาทภารกิจของ กศน. ตาบล ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบท
ของพืนที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อ นการดาเนินงาน 4 ศูนย์
เรียนรู้ ประกอบด้วย (1) ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล เป็น
ศูน ย์ กลางการส่งเสริม จั ดกระบวนการเรียนรู้ และหน่ว ยประสานงานแหล่ งเรียนรู้ห ลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในชุมชน ดาเนินงานร่วมกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
(2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจาตาบล เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ใน
ระบอบประชาธิปไตย บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และภาคประชาสังคม (3)
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ กศน. และชุมชนเพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่า
ทัน ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล และ (4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน
เพื่ อส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การจั ดการศึ กษาในระบบการศึก ษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
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อัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดาเนินงาน โดย กศน.
ตาบล มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอานวยความสะดวก
 การส่งเสริมการจัดตังแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในทุกตาบล โดยประกาศจัดตั้งแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน จานวน 7,137 แห่ง เพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่าย อาทิ
เช่น การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน เลี้ยงไก่ในตะกร้า ปลูกฝึกใน
กล่องโฟมผักไร้ดิน น้าหมักจากผลไม้ การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เช่น การดูแลสุขภาพและการออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุด้วยยางยืด การฝึกอาชีพชุมชนในหลักสูตรต่าง ๆ
เช่น การทาขนมไทย การเลี้ยงไก่หลุม การทาไข่เค็ม ยาผักสุมนไพรพื้นบ้าน การทาปลาดุกเส้น เป็นต้น
 การจัดตังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ศส.ปชต.) จานวน 7,424
ตาบล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและปลูกจิตสานึก
ให้ นั ก ศึ ก ษา กศน. และประชาชนอั น เป็ น การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยในระยะยาวอย่ า งมั่ น คงและยั่ งยื น
โดยมี ศส.ปชต. เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงาน และมีกรรมการ ศส.ปชต. (หรือพลเมืองอาสา กกต.) ซึ่งผ่านการ
สรรหาและการฝึ กอบรมวิทยากรกระบวนการหลักสู ตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จานวน 74,240 คน
มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิเช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตย รวมทั้ งเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ให้ ค วามรู้เกี่ ยวกั้บ การออกเสี ย งประชามติ จานวน
8,876,533 ครัวเรือน จัดกิจกรรม “3 สัปดห์แห่งประชามติ” ภายในชุมชนทั่วประเทศ พัฒนาเจ้าพนักงาน
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ และการฝึกปฏิบัติเพื่อลดบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3
 ศูน ย์ดิ จิทัลชุมชน ส านักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม
ดิจิทัล โดยประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม ส่งเสริ ม
ให้ประชาชน มีความรู้ และทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเอง
สามารถนาความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการซื้อขายสินค้า
ผ่านระบบตลาดออนไลน์ โดยมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1) สามารถจัดอบรมพัฒนาวิ ทยากรแกนนา กศน. (ครู ก.) ซึ่งเป็นบุคลากรในระดับจังหวัด
และสถาบัน กศน. ภาค จานวน 171 คน ขยายผลสู่ ครู ข. เป็นบุคลากรระดับอาเภอ จานวน 1,453 คน
และครู ค. เป็นครู กศน.ตาบล จานวน 7,452 คน
2) มีการขยายผลในชุมชนผ่าน กศน.ตาบล ทาให้ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการอบรม
จานวน 352,282 คน ภายใต้ กรอบของหลั กสู ตรแกนกลาง 5 หลั กสูต ร ได้แก่ 1. ความรู้ด้ านนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลกับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัย มีความเข้าใจกฎ
ระเบียบ มารยาทในการใช้เทคโนโยลีดิจิทัล 3. การใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 4.การใช้งานแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ 5. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์/การซื้อขายสินค้า
ผ่านระบบตลาดออนไลน์
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – ๓0 กันยายน 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
 การยกระดับการศึกษาให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้จบการศึกษา
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้กาหนดแนวทางการยกระดับการศึ กษาให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย
(รปภ.) ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ดังนี้ 1) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ใช้เวลาเรียน 2 ภาคเรียน (1 ปี) โดยคุณสมบัติต้องเป็น รปภ. ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน แล้วมาสมัครเรียน
แบบพบกลุ่มหรือทางไกล ลงทะเบี ยนเรียนตามหลักสูตร กศน. มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และ
เรี ย นต่ อ อี ก 1 ปี 2) การประเมิ น เที ย บระดั บ การศึ ก ษา ใช้ เ วลาประเมิ น 1 ภาคเรี ย น (6 เดื อ น)
โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และจะต้องเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย มาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี
การประเมิน 2 มิติ คือ มิติประสบการณ์ จัดทาแฟ้มมิติประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ กศน. จะสัมภาษณ์ ตรวจสอบ
หลั ก ฐานเพื่ อ เที ย บคะแนนของระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมิ ติ ค วามรู้ค วามคิ ด เป็ น การทดสอบ
ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและพลานามัย และผู้เข้ารับการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา จะต้องผ่านการสัมมนาทางวิชาการ จานวน 3 วัน 2 คืน หรือ 30 ชั่วโมง จึงถือว่าเป็น
ผู้ ผ่ านการประเมิ น เที ย บระดั บ การศึ ก ษาอย่ างสมบู รณ์ ส าหรับ ผลการด าเนิ น งานมี พ นั ก งานรั กษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ที่สมัครเข้ายกระดั บการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2,782 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2,627 คน (ส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นในการเทียบระดับ
การศึกษาระดับปกติได้ 6,251 คน)
 การพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้ คนพิการ
เข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
โดยในช่วงไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิตนั กศึกษาพิการใน
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีให้สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๙๓ แห่ง รวม ๒,๒๖๐ คน และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุ นการดาเนิน งานโครงการพัฒ นาการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
จ านวน ๓๑ แห่ ง เป็ น เงิน ๘,๕๙๖,๖๑๓ บาท นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาส าหรับ คนพิ ก ารใน
สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐาน ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สกอ. จึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยม
และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานด้ า นจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จ านวน ๑๐ แห่ ง
ตลอดจนจั ด ฝึ ก อบรมโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ บ ริก ารนั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในระดั บ
อุดมศึกษา และนาผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน ๒๐ คน ไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เป็น best
practice ณ สหรัฐอเมริกา
 ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
 วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาและให้ บริการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต หลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ แก่กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ๒๐
จังหวัด ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ โดยมีหลักสูตรหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดตามภารกิจของ
วิทยาลั ยชุมชน โดยในปี ๒๕๕๙ มีผู้ รับบริการหลั กสูตรอนุปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุชุมชน จานวน ๒๖ คน ผู้รับบริการกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ จานวน ๕๙๐
คน และผู้รับบริการกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน โครงการดูแลผู้สูงอายุ จานวน ๘๗๙ คน/๑๒ ชุมชน
สาหรับในปี ๒๕๖๐ ขณะนี้มีผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา : สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – ๓0 กันยายน 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สูงอายุชุมชน จานวน ๒๒ คน หลักสูตรประกาศนียบัตร จานวน ๓๒ คน หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ จานวน ๑๔๔
คน และผู้รับบริการในโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จานวน ๔๐๖ คน
 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ สานักงาน กศน. โดย กศน.อาเภอ/
เขต และ กศน.ตาบล จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัย
และความต้องการ เน้นให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและอนามัยของตนเอง เพื่อจะได้ไม่เป็น “ผู้สูงอายุในภาวะ
พึ่งพิง” ในบั้นปลายชีวิต เห็นคุณค่าของตัวเอง รวมทั้งให้เยาวชนและคนวัยทางานตระหนัก และเห็นคุณค่า
ของผู้สูงอายุ เกิดการเกื้อกูลระหว่างวัยภายในครอบครัว และชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25,787 คน
 โครงการจั ด หลัก สูต รการดู แลผู้ สู งอายุก ระทรวงศึก ษาธิ ก าร ส านั กงาน กศน.
จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการผู้สูงอายุ จานวน 154 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงขับเคลื่อนการจัดอบรม
ในพื้นที่ รายละเอียดการดาเนินงาน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลั กสูตรการดูแลผู้สู งอายุ 70 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนระบบการดูแลผู้ สูงอายุ
ระยะยาวของกระทรวงสาธารณสุข และการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 4,700 คน
2) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สาหรับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่
ประชากรวัยแรงงาน มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 840 คน
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