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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

 โครงการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบผ่ า นที วี ส าธารณ ะ (ติ ว เข้ ม เต็ ม ความรู้ )
เป็นการจัดการเรียนการสอนการศึกษาในและนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ
สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ รั บ ชมรายการผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ และกิ จ กรรม รวมทั้ ง สิ้ น
2,449,731 คน จาแนกเป็นทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv จานวน 1,324,754 วิว ร่วมกิจกรรมติวเข้มเติม
เต็ ม ความรู้ สั ญ จร จ านวน 8,599 คน และทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ETV สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ NBT
สถานีโทรทัศน์อื่น ๆ และทางแผ่นดีวิดี จานวน 1,116,378 คน
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จานวนกลุ่มเปาหมายที่รับชมรายการจ าแนกตามช่ องทางสื่ อและกิจ กรรม
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ผลการดาเนินการของโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็ม
ความรู้) สามารถสรุปได้ดังนี้
 ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 10.00 น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 และทางสถานี ETV รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ จานวน 98 รายการ
 จั ด ผลิ ตรายการโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษานอกระบบ ตามหลั กสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 21 รายการ
 จัด ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒ นาคนตลอดช่วงชีวิต โดยครอบคลุม
5 ช่วงวัย ได้แก่ ช่วงแรกเกิด-ปฐมวัย (0-5 ปี) เน้นรายการเกี่ยวกับการโภชนาการ/ อนามัยแม่และเด็ก ช่วงวัย
นักเรียน (5-14 ปี) เน้นรายการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วงวัยรุ่น-นักศึกษา (15-21 ปี) เน้นรายการส่งเสริม
การรู้ เท่ าทั น สื่ อ Social Media/กฎหมายในชี วิต ประจ าวัน ช่ ว งแรงงาน (15-59 ปี ) เน้ น รายการ กศน.
เพื่ อนเรี ย นรู้ /เรี ย นนอกรั้ ว /รายการส่ งเสริม อาชี พ และช่ ว งผู้ สู งอายุ (60 ปี ขึ้น ไป) เน้ น รายการเกี่ ยวกั บ
ธรรมะ โดยสามารถผลิตรายการต่างๆ ได้ 261 รายการ ดังนี้ (1) ผลิตรายการ กศน. เพื่อนเรียนรู้ จานวน
48 รายการ (2) ผลิตรายการห้องเรียนของหนู จานวน 26 รายการ (3) ผลิตรายการคิดส์ดีแฟมิลี่ จานวน
52 รายการ (4) ผลิ ตรายการ BIKE GURU จานวน 22 รายการ (5) ผลิ ตรายการกฎหมายคลายเครีย ด
จานวน 45 รายการ (6) ผลิตรายการเรียนนอกรั้ว จานวน 48 รายการ และ (7) ผลิตรายการ กศน.บอกต่อ
อาชีพ จานวน 20 รายการ
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 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ETV โดยดาเนินการจัดกิจกรรม
ติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร จานวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจานวน 8,599 คน จัดพิมพ์เอกสารประกอบการรับชม
รายการ จานวน 8,700 เล่ม จัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv จานวน 26 เรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค สปอตโทรทัศน์ และป้าย
อัจฉริยะ
 โครงการบรรณสั ญ จร (Book Voyage) 2559 จากการที่ ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ได้เปิดเผยผลการสารวจปี ๒๕๕๘ พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป ใช้เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน
นอกเวลาทางาน อยู่ที่ ๖๖ นาทีต่อวัน สาหรับกลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่านประมาณ ๙๔ นาทีต่อวัน สาหรับกลุ่ม
ผู้สู งอายุ ใช้เวลาเฉลี่ ย ๔๔ นาที ต่อวัน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายส่ งเสริมการศึกษาและพั ฒ นาคน
ทุกช่วงวัย โดยมีจุดเน้นให้เกิดชุมชนรักการอ่านขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการดาเนินโครงการบรรณสัญจร
เพื่อรับบริจาคหนังสือจากประชาชน ส่งไปยังแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่จานวนทั้งสิ้น ๒๖,๘๓๕ แห่ง ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนนอกจากนี้ สานักงาน กศน. ได้จัดตั้งบ้านหนังสือ
ชุมชน ประมาณ ๑๘,๕๐๐ แห่ง โดยบ้านหนังสือเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันเสียสละพื้นที่
บางส่วนของบ้านตน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการอ่านหนังสือ อีกทั้งเป็นสถานที่พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องราวต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน บ้านหนังสือชุมชนจึงถือเป็นศูนย์กลาง
ส่งเสริมการอ่านระดับหมู่บ้านและครัวเรือน
เนื่ องจากบ้ านหนั งสือชุมชนไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร และหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ประชาชนต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวสารข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายในวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง ดังนั้นความต้องการ
หนังสือและสื่อยังมีความจาเป็นอยู่มากในสังคมชนบท และในถิ่นทุรกันดาร จึงเป็นที่มาของการทาโครงการ
บรรณสัญจร เพื่อระดมหนังสือและสื่อให้ถึงมือประชาชน เพื่อให้คนที่มีโอกาสที่ดีกว่า ได้ส่งมอบหนังสือให้แก่
บ้านหนังสือชุมชน หรืออาจบริจาคเป็นเงินเพื่อจัดหาหนังสือ โดยเลือ กที่จะสนับสนุนได้ที่เว็ปไซต์ บ้านหนังสือ
ชุมชน http://www.nfe.go.th/cbh หรือบริจาคได้ทาง สานักงาน กศน.ทุกแห่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายนกันยายน 2559 มีผู้สนใจร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น 7,103,349 เล่ม คิดเป็นเงิน 213,222,815 ล้านบาท
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
 การพัฒนา กศน.ตาบล เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและกระจาย
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
 การปรับบทบาทภารกิจของ กศน. ตาบล ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบท
ของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดาเนินงาน 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
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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
อัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดาเนินงาน โดย กศน.
ตาบล มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอานวยความสะดวก
 การส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในทุกตาบล โดยประกาศจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน จานวน 7,137 แห่ง เพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งการเรียนรู้ ในชุมชน 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
 การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ศส.ปชต.) จานวน 7,424 ตาบล
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้าใจที่ ถูก ต้อ งเกี่ย วกับ การปกครองระบอบประชาธิป ไตยและปลู ก จิตส านึ ก
ให้ นั ก ศึ ก ษา กศน. และประชาชนอั น เป็ น การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยในระยะยาวอย่ างมั่ 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 พัฒนาเจ้าพนั กงาน
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ และการฝึกปฏิบัติเพื่อลดบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3
 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กศน.ตาบล ให้มีความพร้อม
เกี่ยวกับ โครงสร้างพื้น ฐานด้าน ICT และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สาหรับให้ บริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ได้
อย่ างทั่วถึง และเพื่อให้ ป ระชาชนและกลุ่มเป้ าหมายสามารถเรียนรู้ และทาความเข้าใจในการใช้งานของ
เครื่องมือดิจิทัลที่ทัน สมัยและทั่วถึง ซึ่งในส่วนกลาง มีการติดตั้ง สื่ออินเทอร์เน็ต กศน.ตาบล โครงการการ
บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต สาธารณะสู่ ชุ ม ชน โดยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ บริ ก าร
อินเทอร์เน็ตแก่ กศน.ตาบลทั่วประเทศ จานวน 7,424 แห่ง แบ่งเป็น การให้บริการกับ กศน.ตาบลที่ยังไม่มี
บริการ จานวน 4,224 แห่ง และการให้บริการทดแทน กศน.ตาบลที่มีบริการอยู่แล้ว จานวน 3,200 แห่ง
ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน สาหรับการอบรมให้กับประชาชนทั่วประเทศ ให้แต่ละตาบลจัดทา
หลั ก สู ต ร ต าบลละ 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ (1) หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(2) หลักสูตรการใช้มือถือสมาร์ทโฟน และ (3) หลักสูตรการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อการพาณิชย์ โดยกาหนด
เป้ า หมายโครงการในการอบรมวิ ท ยากร จ านวน 7,700 คน และสามารถด าเนิ น การได้ 9,434 คน
มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 340,714 คน และผ่านโครงการอบรม จานวน 22,272 คน
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 การยกระดับการศึกษาให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้จบการศึกษา
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้กาหนดแนวทางการยกระดับการศึกษาให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย
(รปภ.) ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ไว้ ๒ แนวทาง ดังนี้
 แนวทางที่ ๑ การเที ยบโอนความรู้และประสบการณ์ ใช้เวลาเรียน 2 ภาคเรียน
(๑ ปี) โดยคุณสมบัติต้องเป็น รปภ. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน แล้วมาสมัครเรียนแบบพบกลุ่มหรือทางไกล
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร กศน. มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และเรียนต่ออีก ๑ ปี
 แนวทางที่ ๒ การประเมิ น เที ย บระดั บ การศึ ก ษา ใช้ เวลาประเมิ น 1 ภาคเรี ย น
(๖ เดือน) โดยมีค่าธรรมเนียม ๓,๐๐๐ บาท และจะต้องเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยมีการประเมิน 2 มิติ คือ มิติป ระสบการณ์ จัดทาแฟ้มมิติประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ กศน. จะสัมภาษณ์
ตรวจสอบหลักฐานเพื่อเทียบคะแนนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมิติความรู้ความคิด เป็นการทดสอบ
ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและพลานามัย และผู้เข้ารับการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา จะต้องผ่านการสัมมนาทางวิชาการ จานวน 3 วัน 2 คืน หรือ 30 ชั่วโมง จึงถือว่าเป็ น
ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาอย่างสมบูรณ์
ส าหรั บ ผลการดาเนิ น งาน มี พ นั กงานรัก ษาความปลอดภั ย (รปภ.) ที่ ส มั ค รเข้ายกระดั บ
การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 2,782 คน แบ่ งเป็ น (1) แบบพบกลุ่ ม จ านวน
1,929 คน (2) แบบทางไกล จานวน 116 คน และ (3) เทียบระดับการศึกษา จานวน 737 คน
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