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ก 

 

ค าน า 
 

  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสํงเสริมการอํานออกและเขียนภาษาไทยส าหรับประชาชน
และนักศึกษา กศน. เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกลําว และเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ  
มีความจ าเป็นส าหรับคนไทยทุกคนที่ต๎องอํานออกและเขียนภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน  
ในการเรียนรู๎ภาษาอ่ืนตํอไป ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) 
จึงได๎จัดท าแนวทางการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให๎สถานศึกษา  
ภาคีเครือขํายน าไปใช๎เป็นแนวทางในการสํงเสริมการอํานและเขียนของประชาชน โดยใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได๎ด าเนินการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 เพ่ือประโยชน์ในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนชาวไทยที่ไมํรู๎
หนังสือไทย ประชาชนชาวไทยที่ลืมหนังสือไทย ประชาชนชาวไทยกลุํมเปูาหมายเฉพาะที่ไมํใช๎ภาษาไทย 
ในชีวิตประจ าวัน และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู๎ภาษาไทยได๎เรียนรู๎หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อําน 
เขียนภาษาไทย และคิดค านวณเบื้องต๎น เพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ และการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออก
เขียนได๎ โดยการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ส านักงาน กศน. หวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารแนวทางการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎
จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ครู กศน. และภาคีเครือขํายในการน าไปใช๎ ให๎เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลส าหรับสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎ และขอขอบคุณทุกทํานที่มีสํวนรํวม 
ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ให๎ส าเร็จลุลํวงด๎วยดี 
 
 
 
 
 

        (นายศรีชัย  พรประชาธรรม) 
                เลขาธิการ กศน. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

  การรู๎หนังสือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการเรียนรู๎และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 
เป็นบันไดขั้นแรกของการแสวงหาความรู๎อันมหาศาลในโลกนี้ และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู๎คนตําง ๆ 
ในสังคมเข๎าด๎วยกัน องค์การยูเนสโกถือวําการรู๎หนังสือเป็นประตูสูํอิสรภาพของมนุษยชาติ โดยประชาชนชาวไทย
ทุกคนมีสิทธิได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเทําเทียมและมีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให๎ความส าคัญ 
ในการสํงเสริม สนับสนุนให๎บุคคลได๎เรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือการติดตํอสื่อสารให๎เข๎าใจตรงกัน และสามารถน าความรู๎
ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ ตามความต๎องการและความสนใจของแตํละบุคคล รวมทั้งการใช๎ภาษาไทยเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ได๎อยํางตํอเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นภาษากลาง
ในการสื่อสาร เป็นมรดกทางวัฒนธรรม การรู๎หนังสือไทยเป็นความสามารถพ้ืนฐานในการติดตํอสื่อสาร การเรียนรู๎ 
การแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู๎อาศัยอยูํในประเทศไทย จึงจ าเป็นต๎องเรียนรู๎
ภาษาไทยให๎เข๎มแข็ง อันเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มีอารยธรรม  
และความเจริญของชาติไทย  
 

  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ได๎มีการส ารวจข๎อมูล ดังนี้ 
  1. อัตราร๎อยละผู๎รู๎หนังสือของประชากรในประเทศไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ระหวํางปี  
พ.ศ. 2523 - 2558 
 

ที ่ ปี พ.ศ. เพศ 
อัตราร้อยละของผู้รู้หนังสือ 

อายุ 15 ปีขึ้นไป อายุ 15 - 24 ปี อายุ 65 ปีขึ้นไป 

1 2523 
ชาย 92.21 97.57 57.84 
หญิง 83.89 96.17 22.06 
รวม 87.98 96.87 38.10 

2 2543 
ชาย 94.60 98.10 79.23 
หญิง 90.52 97.85 59.94 
รวม 92.65 97.98 68.46 

3 2548 
ชาย 95.60 98.22 82.50 
หญิง 91.53 97.88 65.07 
รวม 93.51 98.05 72.72 
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ที ่ ปี พ.ศ. เพศ 
อัตราร้อยละของผู้รู้หนังสือ 

อายุ 15 ปีขึ้นไป อายุ 15 - 24 ปี อายุ 65 ปีขึ้นไป 

4 2553 
ชาย 96.44 96.64 94.40 
หญิง 96.43 96.55 92.01 
รวม 96.43 96.60 93.07 

5 2556 
ชาย 95.25 97.98 83.65 
หญิง 92.25 98.65 72.64 
รวม 93.70 98.31 77.86 

6 2558 
ชาย 94.66 98.00 85.39 
หญิง 91.19 98.29 73.27 
รวม 92.87 98.15 78.73 

ที่มา : UNESCO ข๎อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561 (Link : http://uis.unesco.org/country/TH) 
 

  2. ข๎อมูลอัตราร๎อยละจ านวนผู๎ไมํรู๎หนังสืออายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2558 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 1,451,468 5.34 
หญิง 2,565,635 8.81 
รวม 4,017,103 7.13 

ที่มา : UNESCO ข๎อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561 (Link : http://uis.unesco.org/country/TH) 
 

  นอกจากนี้ ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) 
ได๎ด าเนินการสํงเสริมให๎ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. สามารถอํานออกเขียนภาษาไทยได๎  
โดยด าเนินการใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทั่วไป สามารถฟัง พูด อําน เขียนภาษาไทยได๎  
และคิดค านวณเบื้องต๎น โดยจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 และมีจ านวน
ผู๎เรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังกลําว ระหวํางปีการศึกษา  2557 - 2561 ดังนี้ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ลงทะเบียน 462,888 301,473 86,903 83,996 68,019 
ที่มา : กลุํมแผนงาน ส านักงาน กศน. ข๎อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561 

 

http://uis.unesco.org/country/TH
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  2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถอํานออกเขียนได๎ โดยการประเมินระดับการรู๎หนังสือ 
ดังนี้ 

2.1 จ านวนผู๎เรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ระหวํางปี พ.ศ. 2557 - 2561 

 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2557 211,003 832,803 1,144,496 2,188,302 
2558 116,117 478,896 644,298 1,239,311 
2559 92,588 470,899 639,598 1,203,085 
2560 164,769 846,918 1,171,619 2,183,306 
2561 150,005 797,801 1,114,306 2,062,112 

ที่มา : กลุํมแผนงาน ส านักงาน กศน. ข๎อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561 
 

2.2 จ านวนนักศึกษา กศน. ที่ได๎รับการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน.  
(การอํานออกเขียนได๎) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ที ่ ปีการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

(คน) 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (คน) 
ระดับมัธยมศึกษา               
ตอนปลาย (คน) 

รวม 

1 2560 49,838 294,654 412,150 756,642 
2 2561 31,660 201,928 575,794 809,382 

ที่มา : กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. ข๎อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561 
 

 
ผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 

 

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินการรู้หนังสือ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินการอ่าน  

(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินการเขยีน  

(คน) 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 

2560 

ประถมศึกษา 45,619 4,219 23,006 1,913 22,613 2,306 

มัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

287,414 7,240 144,225 3,102 143,189 4,138 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

405,401 6,749 203,214 2,861 202,187 3,888 
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ปีการศึกษา ระดับการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินการรู้หนังสือ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินการอ่าน  

(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินการเขยีน  

(คน) 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 

ประถมศึกษา 28,967 2,693 14,584 1,246 14,383 1,447 

มัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

196,721 5,207 98,868 2,096 97,853 3,111 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

271,717 4,077 136,354 1,528 135,363 2,549 

ที่มา : กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. ข๎อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561 
 

  ส านักงาน กศน. มีบทบาทหน๎าที่ในการสํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาส าหรับ
ประชาชนที่อยูํนอกระบบ ได๎ด าเนินการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ โดยด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  
1) ใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 เพ่ือประโยชน์ในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชน 
ชาวไทยที่ไมํรู๎หนังสือไทย ประชาชนชาวไทยที่ลืมหนังสือไทย ประชาชนชาวไทยกลุํมเปูาหมายเฉพาะที่ไมํใช๎
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู๎ภาษาไทย ได๎เรียนรู๎หนังสือไทย สามารถฟัง 
พูด อําน เขียนภาษาไทย และคิดค านวณเบื้องต๎นเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ และ 2) การประเมินระดับ
การรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แบํงเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให๎ทราบถึง
ข๎อมูลระดับการอํานออกเขียนได๎ และ/หรือพัฒนาการของผู๎เรียน เพ่ือน าไปปรับพ้ืนฐานด๎านภาษาไทยแกํ
ผู๎เรียน โดยทั้งสองวิธีการด าเนินงานดังกลําว ได๎ตอบสนองการสํงเสริมการรู๎หนังสือไทยอันเป็นรากฐานของ
การศึกษาความรู๎วิชาอ่ืน ๆ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการสํงเสริม สนับสนุนให๎ประชาชนชาวไทย
อํานออก เขียนภาษาไทยได๎ ส านักงาน กศน. ได๎จัดท าแนวทางการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎  
ให๎หนํวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขํายสามารถน าไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ภาษาไทยให๎กับประชาชน และนักศึกษา กศน. ที่สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแนวทางในการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกและเขียนภาษาไทยได๎ โดยใช๎หลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
 

กรอบเนื้อหา 
  การสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกและเขียนภาษาไทยได๎ ประกอบด๎วย การด าเนินงาน  
2 ลักษณะ คือ 
  1. การสํงเสริมโดยใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
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  2. การประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชน และนักศึกษา กศน.  
 

นิยามศัพท์ 

  1. การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  หมายถึง การสํงเสริมการจัดกิจกรรม 
โดยสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน กศน. หรือเป็นการจัดรํวมกับภาคีเครือขําย หรือสํงเสริมให๎หนํวยงานอ่ืนจัด
ให๎แกํประชาชน และนักศึกษา กศน. อํานออกและเขียนภาษาไทยได ๎โดยใช๎ 

1.1 หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  
1) การรู้หนังสือไทย หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยการฟัง พูด อําน และ

เขียนภาษาไทย รวมทั้งการคิดค านวณเบื้องต๎น ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

2) ผู้ไม่รู้หนังสือ หมายถึง ผู๎ที่ไมํสามารถอําน เขียน ภาษาไทย และคิดค านวณ
เบื้องต๎นหรือไมํมีความสามารถดังกลําวอยํางใดอยํางหนึ่ง (อํานไมํออก/เขียนไมํได/๎คิดเลขไมํเป็น) 

3) ผู้ลืมหนังสือ หมายถึง ผู๎ที่เคยผํานการเรียนมากํอนแล๎ว แตํไมํได๎ใช๎มาเป็น
เวลานาน จึงท าให๎ไมํสามารถอํานออก เขียนได๎ 

4) สภาพ หมายถึง เนื้อหาหรือเรื่องที่หลักสูตรก าหนดขึ้น เพ่ือใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

5) หัวเรื่อง หมายถึง เนื้อหาหรือเรื่องราวที่ต๎องเรียนรู๎ในแตํละสภาพ ตามหลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

6) ค าหลัก หมายถึง ค าส าคัญท่ีจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ในแตํละหัวเรื่อง ตามหลักสูตรการ
รู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

7) ครู/ผู้สอน หมายถึง ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งจากสถานศึกษาให๎เป็นผู๎จัดกระบวนการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

1.2 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) หมายถึง  
การประเมินการรู๎ภาษาไทยด๎านการอํานและการเขียนของนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 
 

บทที่ 2 
การส่งเสรมิการรู้หนังสอืไทยส าหรับประชาชนทั่วไป  
โดยใชห้ลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

 
  การรู๎หนังสือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการเรียนรู๎และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 
เป็นบันไดขั้นแรกของการแสวงหาความรู๎อันมหาศาลในโลกนี้ และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู๎คนตําง ๆ 
ในสังคมเข๎าด๎วยกนั การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสํงผลตํอการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วและหลากหลาย การศึกษาของบุคคลจะเริ่มต๎นได๎ด๎วยดี หากบุคคลนั้นจะเป็นผู๎ที่อํานออก เขียนได๎ 
หรือเรียกงําย ๆ วําเป็น “ผู๎รู๎หนังสือ” การรู๎หนังสือจึงเป็นการพัฒนาคนอยํางยั่งยืน ชํวยให๎เข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสาร การเปิดโลกทัศน์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ ประชาชนชาวไทยและบุคคลที่
อาศัยอยูํในประเทศไทยทุกคน จึงจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ภาษาไทยให๎เข๎มแข็งเพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส านักงาน กศน. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสํงเสริมการรู๎หนังสือ
ให๎ประชาชน จึงได๎ด าเนินการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ส าหรับประชาชาชนทั่วไป โดยใช๎หลักสูตรการรู๎
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถฟัง พูด อําน เขียนภาษาไทย และคิดค านวณเบื้องต๎น และ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ สํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎ ดังนี้ 
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วางแผนการจัด 
การเรียนรู ้

ผลการเรียน 

กรอบกระบวนการด าเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยส าหรับประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าหลักสูตรไปใช ้

การพัฒนาและการแต่งตั้งครู/ผู้สอน ประชาสัมพันธ์  

รับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้เรียน 

แนะน าผู้เรียน 

ขออนุญาตจัดการเรียนรู้
รายบุคคล/รายกลุ่ม 

วัดและประเมินผล 

จบตามหลักสูตร 

วางแผนการด าเนินงาน เกี่ยวกับ หลกัสูตร การจัดการเรียนรู ๎สื่อ 

การวดัผลประเมินผล ภาคีเครือขําย งบประมาณ รายงานผล 

ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย 

 

วางแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร 

จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

รายงานผล  
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กระบวนการด าเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยส าหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักสูตร 
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
 

  1. การวางแผนการด าเนินงาน  
  ส านักงาน กศน., สถาบัน กศน.ภาค, ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาชี้แจง
สร๎างความเข๎าใจให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง รํวมกันวางแผนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ หลักสูตร การจัดการเรียนรู๎สื่อ
และแหลํงการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล ภาคีเครือขําย งบประมาณ และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

  2. การน าหลักสูตรไปใช้ 
สถานศึกษาน าหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ไปใช๎ในการจัดกิจกรรม

สํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎ ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถพัฒนาสภาพการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับบริบท
ของผู๎เรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 

  3. การพัฒนาและการแต่งตั้งครู/ผู้สอน  
3.1 ส านักงาน กศน.จังหวัด รํวมกับสถานศึกษา จัดให๎มีการพัฒนาครู/ผู๎สอน เพ่ือให๎มี

ความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

3.2 สถานศึกษาแตํงตั้งครู/ผู๎สอน เพ่ือท าหน๎าที่จัดกระบวนการเรียนรู๎  ในกรณีที่
สถานศึกษาไมํมีครูอาสาสมัคร สถานศึกษาสามารถคัดเลือกและแตํงตั้งครู/ผู๎สอน ซึ่งอาจจะเป็นครู กศน. หรือ
ครูชาวบ๎าน หรือบุคคลอ่ืนที่มีวุฒิการศึกษาไมํต่ ากวําระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา  และมีความรู๎
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

 

  4. การประชาสัมพันธ์  
สถานศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการรู๎หนังสือ

ไทย พุทธศักราช 2557 ให๎กับประชาชนที่สนใจได๎รับข๎อมูลขําวสารอยํางตํอเนื่อง ด๎วยสื่อที่หลากหลาย เชํน 
หอกระจายขําว เสียงตามสาย การท าเวทีประชาคม รถประชาสัมพันธ์ การประชุมหัวหน๎าสํวนร าชการ  
การประชุมก านัน/ผู๎ใหญํบ๎าน สื่อออนไลน์ 

 

5. การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
สถานศึกษาประสานงาน ชี้แจง ท าความเข๎าใจกับภาคีเครือขําย เพ่ือรํวมกันจัด สํงเสริม 

สนับสนุนการรู๎หนังสือไทย ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
 

6. การรับสมัครและข้ึนทะเบียนผู้เรียน  
สถานศึกษาหรือภาคีเครือขํายด าเนินการรับสมัครผู๎เรียนและขึ้นทะเบียนผู๎เรียน โดย

ผู๎สมัครน าเอกสาร หลักฐานการสมัครยื่นตํอสถานศึกษา ตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้ 
สามารถด าเนินการรับสมัครได๎ตลอดทั้งปี 
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6.1 คุณสมบัติผู้เรียน เป็นประชาชนชาวไทยที่ไมํรู๎หนังสือไทย ลืมหนังสือไทย หรือ
กลุํมเปูาหมายเฉพาะบางกลุํมที่ไมํใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู๎
ภาษาไทย  

6.2 หลักฐานการสมัคร ได๎แกํ ใบสมัคร รูปถําย ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนา
ทะเบียนบ๎าน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให๎พร๎อมฉบับจริงไปแสดง 

 

  7. การแนะน าผู้เรียน  
สถานศึกษาจัดให๎ผู๎เรียนได๎รับการแนะน าและเลือกเรียนตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย 

พุทธศักราช 2557 โดยสร๎างความเข๎าใจกับผู๎เรียนเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 โดยใช๎สื่อตําง ๆ เชํน การจัดการเรียนรู๎ สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
การจบหลักสูตร เป็นต๎น 

 
  8. การขออนุญาตจัดการเรียนรู้รายบุคคล/รายกลุ่ม  

ครู/ผู๎สอน ขออนุญาตจัดการเรียนรู๎รายบุคคล/รายกลุํม สํงเสริมการรู๎หนังสือไทย  
ตํอสถานศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 วัน กํอนการด าเนินงาน ตามแบบที่ก าหนด 

 

  9. การวางแผนการจัดการเรียนรู้  
ครู/ผู๎สอน และผู๎เรียนรํวมกันจัดท าแผนการเรียนรู๎เป็นรายบุคคล/รายกลุํม ตามสภาพ

และบริบทของผู๎เรียน รวมทั้งทรัพยากรและแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ทั้งนี้ ในการก าหนดสภาพและจัดท าแผนการ
เรียนรู๎ ครู/ผู๎สอน ผู๎เรียน และผู๎เกี่ยวข๎องรํวมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎ตรงกับความต๎องการของ
ผู๎เรียน โดยบูรณาการกับสภาพการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของผู๎เรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
จ านวน 12 สภาพ ทั้งนี้ ก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎ สภาพที่ 1 เมืองไทยของเรา ตามขอบขํายเนื้อหาที่
ก าหนด และเลือกเรียนเพ่ิมเติมอีก 11 สภาพ ซึ่งเป็นอิสระกัน โดยจัดการเรียนรู๎ตามที่หลักสูตรก าหนด หรือ
สถานศึกษาอาจพัฒนาเพ่ิมขึ้นใหมํตามความต๎องการของผู๎เรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม หรือตาม
สถานการณ์/เหตุการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่น โดยสถานศึกษาก าหนดสภาพให๎สอดคล๎องกับแตํละสภาพ
ของท๎องถิ่นตามโครงสร๎างหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 และจัดท าแผนการเรียนรู๎  

 

10. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
ครู/ผู๎สอน ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ก าหนด  

โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล และบันทึกผลการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือเป็นข๎อมูลในการพัฒนาแผนการจัด 
การเรียนรู๎ในครั้งตํอไป  
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11. การวัดและประเมินผล  
ครู/ผู๎สอน ด าเนินการวัดและประเมินผลตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ในแตํละ

สภาพทีก่ าหนด เพ่ือเป็นการตรวจสอบความก๎าวหน๎าและผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
อยํางเต็มศักยภาพ  

 

12. การจบหลักสูตร ให๎เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตร ดังนี้ 
12.1 ผู๎เรียนต๎องเรียน และผํานการประเมินสภาพที่ 1 และมีความสามารถในการฟัง 

พูด อําน และเขียนตามคลังค าหลักท่ีก าหนดไมํน๎อยกวํา 800 ค า 
12.2 ผู๎เรียนต๎องผํานการประเมินตามเครื่องมือที่สถานศึกษาก าหนด 
 

  13. การรายงานข้อมูลผู้เรียน  
13.1 ครู/ผู๎สอน รายงานจ านวนผู๎เรียน ผู๎ผํานการประเมิน สํงผู๎บริหารสถานศึกษา และ

บันทึกลงระบบฐานข๎อมูล 
13.2 สถานศึกษาสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
13.3 ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รายงานผลการด าเนินงาน ให๎ส านักงาน กศน. และ

สถาบัน กศน.ภาค 

 
แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ประชุมชี้แจงสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจให๎แกํผู๎บริหารทุกระดับ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ 
ครู/ผู๎สอน ครูชาวบ๎าน และภาคีเครือขําย 
  2. จัดท าแผนการปฏิบัติงานสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการรู๎
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
  3. ก าหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสํงเสริมการรู๎หนังสือไทย โดยใช๎
หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
  4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานสํงเสริมการรู๎หนังสือไทย โดยใช๎หลักสูตรการรู๎
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 เพ่ือน าผลไปพัฒนาการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ส าหรับประชาชนตํอไป 
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บทบาทหน้าที่ของการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 
 

  1. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
      1.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการด าเนินงานการสํงเสริม สนับสนุนการรู๎หนังสือไทย 
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล 
      1.2 สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานการรู๎หนังสือไทย 
      1.3 พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
      1.4  สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
      1.5  สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงาน สถานศึกษา ภาคีเครือขําย ด าเนินงานการสํงเสริม 
สนับสนุนการรู๎หนังสือไทยส าหรับประชาชน 
      1.6 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการสํงเสริม สนับสนุนการรู๎หนังสือไทย 
      1.7 ด าเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานการสํงเสริม สนับสนุนการรู๎หนังสือไทย  
 

2. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค  
2.1 ศึกษาหลักการของหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู๎ วิธีการวัดผลประเมินผล เกณฑ์การ

อนุมัติการจบหลักสูตร  
2.2 แตํงตั้งคณะท างานนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานการสํงเสริม สนับสนุนการรู๎หนังสือไทย 

ของสถานศึกษา 
2.3 ประชุมชี้แจงคณะท างานนิเทศ ติดตาม  
2.4 นิเทศ ติดตามโดยประสานงานกับ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม., กศน.อ าเภอ/เขต  
2.5 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และสํงกลับข๎อมูล ข๎อเสนอแนะให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด/

กทม., กศน.อ าเภอ/เขต  
2.6 รายงานผลการนิเทศ ติดตามกระบวนการด าเนินงานการสํงเสริม สนับสนุนการรู๎

หนังสือไทย ของส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม., กศน.อ าเภอ/เขต เสนอตํอส านักงาน กศน. 
2.7 สํงเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาด าเนินงานการสํงเสริม สนับสนุน

การรู๎หนังสือไทย 
 

  3. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
3.1 ศึกษาหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 เพ่ือน านโยบายสูํการปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกันอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.2 แตํงตั้งคณะท างานนิเทศ ติดตาม และประชุมชี้แจงการด าเนินงานการสํงเสริม 

สนับสนุนการรู๎หนังสือไทย 



12 

 

3.3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานการสํงเสริม สนับสนุนการรู๎หนังสือไทย  รํวมกับ  
กศน.อ าเภอ/เขต ในจังหวัด/กทม. ให๎ด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

3.4 รวบรวมข๎อมูลผลการสํงเสริม สนับสนุนการรู๎หนังสือไทย ของแตํละ กศน.อ าเภอ/เขต 
เพ่ือสรุปข๎อมูลเป็นระดับจังหวัด/กทม. และรายงานผลเสนอตํอส านักงาน กศน. 

 

  4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต  
4.1 ด าเนินการส ารวจข๎อมูลผู๎ไมํรู๎หนังสือ ทั้งข๎อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยเฉพาะข๎อมูล

ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) 
4.2 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือขําย 
4.3 แตํงตั้งครู/ผู๎สอน ท าหน๎าที่จัดการเรียนรู๎ 
4.4 พัฒนา/จัดท า หลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

ให๎เป็นไปตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  
4.5 จัดท าคูํมือการจัดกระบวนการเรียนรู๎ส าหรับครู/ผู๎สอน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4.6 สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู/ผู๎สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา สภาพของผู๎เรียนและบริบทในพื้นท่ี 
4.7 สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู/ผู๎สอน และภาคีเครือขําย จัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม

แผนการจัดการเรียนรู๎ 
4.8 สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหลํงเรียนรู๎ ที่ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ 
4.9 จัดท าเครื่องมือการประเมินการรู๎หนังสือไทย ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนา/

จัดท าขึ้น 
4.10 ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามให๎ครู/ผู๎สอน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการรู๎

หนังสือไทยเสนอตํอส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
4.11 ด าเนินการอนุมัติผลการเรียนและออกหลักฐานการศึกษา 

 

5. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
5.1 ด าเนินการส ารวจข๎อมูลความต๎องการการเรียนรู๎หนังสือไทยของคนไทย 

ในตํางประเทศ หรือชาวตํางชาติที่สนใจเรียนรู๎หนังสือไทย  
5.2 พัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษา การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
5.3 ด าเนินการจัดสํงเสริมการจัดการศึกษา วัดและประเมินผล อนุมัติผลการเรียน  

ออกหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  
5.4 รายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงาน กศน. 
 

 6. หน่วยงาน/สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงาน กศน. ให๎การสนับสนุนตามบทบาท
ภารกิจของแตํละหนํวยงาน/สถานศึกษา 
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 7. ภาคีเครือข่าย สํงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ให๎ประชาชนอํานออกเขียนภาษาไทยได๎ 
โดยใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

 

 8. ครู/ผู้สอน  
8.1 ส ารวจข๎อมูล และวิเคราะห์พื้นฐานความรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล   
8.2 ขออนุญาตจัดตั้งกลุํม/จัดการเรียนรู๎โดยผํานหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  
8.3 ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู๎ 
8.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ ขออนุมัติตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
8.5 จัดการเรียนรู๎ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

8.5.1 ทบทวน และปรับพ้ืนฐานความรู๎ทักษะการใช๎ภาษาไทยตามสภาพของผู๎เรียน 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการเรียนรู๎ตํอไป  

8.5.2 จัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ตามเนื้อหาและจุดมุํงหมาย
ของหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

8.6 ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎กํอนเรียน ระหวํางเรียน และหลังเรียน เพ่ือดู
พัฒนาการความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน 

8.7 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู๎ เสนอตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
8.8 จัดท ารายงานผลผู๎จบหลักสูตรและขออนุมัติผู๎จบหลักสูตร ตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 



 
 

บทที่  3 
การส่งเสรมิการรู้หนังสอืส าหรับนักศึกษา กศน.  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
     
  การสํงเสริมการรู๎หนังสือส าหรับนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส านักงาน กศน. ได๎จัดให๎มีการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แบํงเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให๎ทราบถึงข๎อมูลระดับการอํานออก เขียนได๎ 
และ/หรือพัฒนาการของผู๎เรียน เพ่ือน าผลการประเมินที่ได๎มาพัฒนาการอํานเขียนภาษาไทยแกํผู๎เรียน  
   

  ดังนั้น การสํงเสริมการรู๎หนังสือส าหรับนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมีแนวทางด าเนินงาน ดังตํอไปนี้ 
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แผนผังกระบวนการด าเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) 
 

 

 

 

รายงานผํานระบบบันทึกผลระดับการ

รู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 

รับสมคัรนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียน 

ประเมินระดับการรู๎หนังสือ                   

ของนักศึกษา กศน.(การอํานออกเขียนได๎) 

ผลการ

ประเมิน 

ผําน 

ไมํผาํน 

พัฒนาการอํานและเขียนควบคูํกับการจัดการ

เรียนรู๎ทีส่อดคล๎องกับผลการประเมินรายบุคคล 

ประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา 

กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ประเมินซ้ า 

 

ผลการ

ประเมิน 

ผําน 

ไมํผาํน 

พัฒนาการอํานและเขียน

ภาษาไทยผํานกระบวนการ

เรียนรูร๎ายวิชาตําง ๆ ที่

ก าหนดในหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
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จากแผนผังกระบวนการด าเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) 
สรุปได้ดังนี้ 

 1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ สถานศึกษาด าเนินการรับสมัครตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคเรียน โดยครู กศน. ต๎อง

ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่ต๎องเข๎ารับการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 
แตํละระดับการศึกษา พร๎อมจัดเตรียมแบบประเมินการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 
ตามจ านวนนักศึกษาแตํละระดับการศึกษา 

 3. ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ครู กศน. 
ด าเนินการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)  นักศึกษาทุกคน ทุกระดับ
การศึกษา ตามความพร๎อมของนักศึกษา กศน. และสถานศึกษา  โดยใช๎แบบประเมินระดับการรู๎หนังสือของ
นักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ทั้งนี้ต๎องอยูํในชํวงระยะเวลาที่ ส านักงาน กศน. ก าหนด ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 ระหวํางวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม ของทุกปี 
ภาคเรียนที่ 2  ระหวํางวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม ของทุกปี 

 4. ผลการประเมิน ครู กศน. แจ๎งผลการประเมินให๎กับนักศึกษาที่เข๎ารับการประเมินทราบ 
พร๎อมทั้งบันทึกผลผู๎ที่ประเมิน “ผําน” และ “ไมํผําน” เพ่ือเสนอผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต 

4.1 นักศึกษาที่ประเมิน “ผ่าน” นักศึกษาที่ประเมินผํานการประเมินระดับการรู๎หนังสือ
ของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) แล๎ว ไมํต๎องประเมินซ้ าอีก ทั้งนี้นักศึกษาจะได๎รับการพัฒนา 
การอํานและเขียนภาษาไทยผํานกระบวนการเรียนรู๎รายวิชาตําง ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย ครู กศน. จะต๎องเข๎าระบบบันทึกผลการประเมินระดับ 
การรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)  การเข้าใช้ระบบบันทึกผลในภาคเรียนที่ 1 ระหวํางวันที่ 
16 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม และภาคเรียนที่ 2 ระหวํางวันที่  1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม ของทุกปี 

4.2 นักศึกษาที่ประเมิน “ไม่ผ่าน” ให๎ครู กศน. ด าเนินการดังนี้ 
1) พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ให๎กับนักศึกษาที่ประเมินไมํผําน 

การประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ที่สอดคล้องกับผลการประเมิน
รายบุคคล  

2) ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ซ้ า     
โดยสถานศึกษานัดหมายนักศึกษาประเมินพร๎อมกันทั้งสถานศึกษา หรือให๎ กศน.ต าบลนัดหมายประเมิน
นักศึกษาพร๎อมกันเป็นรายต าบล และก าหนดระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาที่ไมํสามารถ  
เข๎ารับการประเมินได๎ตามนัดหมาย                         

3) แจ้งผลการประเมินให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินซ้ า พร๎อมทั้งบันทึกผล
นักศึกษาที่ประเมินผํานและไมํผําน ทั้งนี้  ผู๎ที่ผํานการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน.  
ในครั้งนี้แล๎ว ไมํต๎องประเมินซ้ าอีก ส าหรับนักศึกษาที่ประเมินไมํผําน ครู กศน. จะต๎องด าเนินการพัฒนาและ
ประเมินใหม่ในภาคเรียนถัดไป 
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 5. ครู กศน. รวบรวมจ านวนนักศึกษาที่ประเมิน “ผําน” และ “ไมํผําน” การประเมินระดับ
การรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. แตํละระดับในแตํละภาคเรียน เสนอผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต ทราบ 
แล๎วด าเนินการเข๎าใช๎ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 

 ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1 ให๎แล๎วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี และ ภาคเรียนที่ 2 
ให๎แล๎วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี 
  6. กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. ในแตํละ
ภาคเรียน ตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก) สํงให๎ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
  7. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สรุปผลการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 
(การอํานออกเขียนได๎)  ในแตํละภาคเรียน ตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก) สํงให๎ ส านักงาน กศน.  และสถาบัน 
กศน.ภาค  
  

แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ โดยวิธีการส่งเสริมการอ่านและ
เขียนภาษาไทย ของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) 
  การด าเนินการสํงเสริมการอํานและเขียนภาษาไทยของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 
มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. สถานศึกษาแตํงตั้งคณะท างานสํงเสริมการอํานและเขียนภาษาไทย 
2. ประชุมชี้แจงผู๎เกี่ยวข๎อง 
3. กศน.อ าเภอ/เขต รํวมกับ กศน.ต าบล/แขวง ตรวจสอบฐานข๎อมูลของนักศึกษา กศน.  

ในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITWs) ในต๎นภาคเรียนที่จะด าเนินการประเมิน จ าแนกเป็นระดับการศึกษา คือ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

4. กศน.อ าเภอ/เขต จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะการจัดท าเครื่องมือประเมินระดับ
การรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)  ที่ เหมาะสมกับผู๎ เข๎ารับการประเมิน เชํน  
ความครบถ๎วนของเครื่องมือ ขนาดตัวอักษร เป็นต๎น เพ่ือตรวจสอบพ้ืนฐานความรู๎การอํานออกเขียนได๎ของ
นักศึกษา กศน. 

5. กศน.ต าบล/แขวง แจ๎งผู๎เข๎ารับการประเมิน 
6. ครู กศน. ด าเนินการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 

โดยสถานศึกษานัดหมายนักศึกษาประเมินพร๎อมกันทั้งสถานศึกษา หรือให๎ กศน.ต าบล  นัดหมายประเมิน
นักศึกษาพร๎อมกันเป็นรายต าบล และก าหนดระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาที่ไมํสามารถเข๎ารับ
การประเมินได๎ตามนัดหมาย ซึ่งใช๎ เครื่องมือประเมิน (ตัวอยํางแบบประเมินปรากฏอยูํในภาคผนวก)  
ที่ส านักงาน กศน. พัฒนาขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได๎ที่เว็บไซต์ของกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (www.nfe.go.th/pattana) ในหัวข๎อ “คูํมือการประเมินระดับการรู๎หนังสือของ
นักศึกษา กศน.  (การอํานออกเขียนได๎) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561” และตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎
ตามคูํมือฉบับนี้ 
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6.1 กรณีที่นักศึกษาประเมิน “ผําน”  นักศึกษาจะได๎รับการพัฒนาการอํานและเขียน
ภาษาไทยผํานกระบวนการเรียนรู๎รายวิชาตําง ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึ กษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อยํางตํอเนื่อง ให๎ครู กศน. สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มในภาคผนวกเพ่ือ
เสนอตํอผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต  พร๎อมทั้งบันทึกผลการประเมินในระบบบันทึกผลการประเมินระดับ
การรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 

6.2 ส าหรับนักศึกษาท่ีประเมิน “ไมํผําน” ครู กศน. ต๎องด าเนินการดังนี้ 

1) พัฒนาการอํานและการเขียนภาษาไทยให๎กับนักศึกษาที่ประเมินไมํผํานการ
ประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)  ในระหวํางการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ เชํน สอนเสริม แบบฝึกเขียน แบบฝึกอําน เป็นต๎น 
ทั้งนี้ ให๎พิจารณาจากผลการประเมินของนักศึกษารายบุคคล 

2) ด าเนินการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ซ้ า  
3) แจ๎งผลการประเมินให๎กับนักศึกษาที่เข๎ารับการประเมินซ้ า พร๎อมทั้งบันทึกผล 

การประเมิน 
  7. ครู กศน. ด าเนินการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหมํ และผู๎ที่ประเมินไมํผํานในภาคเรียนที่ผํานมา ทุกระดับการศึกษา ทุกคน โดยใช๎แบบประเมิน
ระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. ทั้งนี้ต๎องอยูํในชํวงระยะเวลาที่ ส านักงาน กศน. ก าหนด ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 ระหวํางวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม ของทุกปี 
ภาคเรียนที่ 2 ระหวํางวันที่ 1 พฤศจิกายน –31 มกราคม ของทุกปี 

  8. กศน. ต าบล/แขวง รวบรวมข๎อมูลพร๎อมทั้งเอกสารการประเมิน ในระดับต าบล/แขวง 
น าสํง กศน. อ าเภอ/เขต เพ่ือเก็บไว๎ใช๎เป็นหลักฐาน 
 

  ส านักงาน กศน. ได๎ก าหนดบทบาทหน๎าที่ในการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎ เพ่ือให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการได๎สอดคล๎องกับกลุํมเปูาหมาย แบํงเป็น 6 บทบาท ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่การด าเนินการส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านออกเขียนได้ 
   

  1. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
1.2 แตํงตั้งคณะท างานการสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การอํานออกเขียนได๎ 
1.3 แตํงตั้งคณะท างานการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออก

เขียนได๎) 
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1.4 พัฒนาแนวทางการสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การอํานออกเขียนได๎  

1.5 พัฒนาคูํมือและเครื่องมือการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน.  
(การอํานออกเขียนได๎) 

1.6 พัฒนาโปรแกรมและจัดท าฐานข๎อมูลการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา 
กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 

1.7 แจ๎งส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ด าเนินการสํงเสริมและประเมินนักศึกษา กศน. 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎อํานออกเขียนได๎ 

1.8 ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลมาพัฒนาระบบการประเมิน 
1.9 จัดท ารายงานผลการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 

เสนอส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค  
2.1 ศึกษาแนวคิด กระบวนการด าเนินงาน บทบาทหน๎าที่ แนวทางสํงเสริม วิธีการ และ

เครื่องมือประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)  ให๎ชัดเจน 
2.2 แตํงตั้งคณะท างานนิเทศ ติดตาม กระบวนการบริหารของส านักงาน กศน.จังหวัด/

กทม., กศน.อ าเภอ/เขต ตามแนวทางการสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อํานออกเขียนได ๎ 

2.3 ประชุมชี้แจงคณะท างานนิเทศ ติดตาม  
2.4 นิเทศ ติดตามโดยประสานงานกับ ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม., กศน. อ าเภอ/เขต  
2.5 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และสํงกลับข๎อมูล ข๎อเสนอแนะให๎ส านักงาน กศน. จังหวัด/

กทม., กศน.อ าเภอ/เขต  
2.6 รายงานผลการนิเทศ ติดตามกระบวนการบริหารของส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม., 

กศน. อ าเภอ/เขตตามแนวทางการสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อํานออกเขียนได ๎เสนอตํอส านักงาน กศน. 

2.7 ด าเนินการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อํานออกเขียนได๎  

 

  3. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
3.1 ศึกษาแนวคิด กระบวนการด าเนินงาน บทบาทหน๎าที่ แนวทางสํงเสริม วิธีการ และ

เครื่องมือประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ให๎ชัดเจน 
3.2 แตํงตั้งคณะท างานสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อํานออกเขียนได๎ และประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 
(การอํานออกเขียนได๎) ประกอบด๎วย  
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1) ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เป็น ประธาน 
2) ผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต ทุกอ าเภอ/เขต เป็น กรรมการ  
3) ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ทุกคน หรือเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบ

งานนิเทศเป็นกรรมการ 
4) เจ๎าหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ 

3.3 ประชุมชี้แจงคณะท างานการด าเนินงานตามแนวทางสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎
ของนักศึกษา กศน. และประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)   

3.4 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามแนวทางสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ของนักศึกษา 
กศน. และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ของ กศน.อ าเภอ/เขต  
ในจังหวัด/กทม. ให๎ด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและรํวมพัฒนานักศึกษา กรณีนักศึกษาประเมินไม่ผ่าน  

3.5 รวบรวมข๎อมูลผลการประเมินของแตํละ กศน.อ าเภอ/เขต เพ่ือสรุปข๎อมูลเป็นระดับ
จังหวัด/กทม. และรายงานผลการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) เสนอ
ตํอส านักงาน กศน.   

 

  4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต 
น านโยบายสูํการปฏิบัติโดยด าเนินการตามแนวทางสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ของนักศึกษา กศน. 

และคูํมือการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
รํวมกับส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดังนี้ 

4.1 ศึกษาแนวคิด กรอบการท างาน และวิธีการตามแนวทางสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎
ของนักศึกษา กศน. และคูํมือการด าเนินงานให๎ชัดเจน 

4.2 สถานศึกษาแตํงตั้งคณะท างานสํงเสริมการอํานและเขียนภาษาไทย และประเมิน
ระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) โดยเน๎นให๎ด าเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดคณะท างานและผู๎เกี่ยวข๎อง 
4.4 ตรวจสอบความถูกต๎องของฐานข๎อมูลนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่จะด าเนินการ

ประเมินระดับการรู๎หนังสือรํวมกับ กศน.ต าบล/แขวง โดยพิมพ์ฐานข๎อมูลจ าแนกราย กศน.ต าบล/แขวง เพ่ือใช๎
ประกอบในการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. ในแตํละครั้ง  

4.5 ประชาสัมพันธ์การประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออก
เขียนได๎) กับนักศึกษา กศน. 

4.6 จัดท าส าเนาแนวทางสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ของนักศึกษา กศน. และคูํมือการ
ประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 พร๎อมทั้ง
เครื่องมือการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) มอบแกํ กศน.ต าบล/แขวง 
ด าเนินการประเมินรํวมกับ กศน.ต าบล/แขวง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง  



21 

 

4.7 สถานศึกษาก าหนดระยะเวลาการประเมินระดับการรู๎หนังสือ และ/หรือจัดประเมิน
ระดับการรู๎หนังสือแกํนักศึกษาพร๎อมกันในระดับอ าเภอ 

4.8 รวบรวมสรุปผลการประเมินแตํละ กศน.ต าบล/แขวง ตรวจสอบความถูกต๎องของ
ข๎อมูล เพ่ือบันทึกข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูล 

4.9 นิเทศ ติดตามการบันทึกผลการประเมินเข๎าสูํโปรแกรม......และรํวมพัฒนานักศึกษา 
กรณีนักศึกษาประเมิน ไม่ผ่าน  

4.10 รวบรวมสรุปผลการประเมินแตํละ กศน.ต าบล/แขวง เพ่ือสรุปข๎อมูลเป็นระดับ 
กศน.อ าเภอ/เขต และรายงานส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  

4.11 จัดเก็บเอกสารการประเมินอยํางเป็นระบบตามระเบียบของทางราชการ 
 

  5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล/แขวง 
5.1 ศึกษาท าความเข๎าใจ แนวทาง กระบวนการ และส ารวจจ านวนนักศึกษาในภาคเรียน

นั้น และด าเนินการตามแนวทางสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ของนักศึกษา กศน. และคูํมือการประเมินระดับ 
การรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

5.2 ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลจ านวนนักศึกษาในภาคเรียนที่จะด าเนิน 
การประเมินรํวมกับ กศน.อ าเภอ/เขต และจัดเตรียมข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับการประเมิน  

5.3 ตรวจสอบและจ าแนกระดับการศึกษาของนักศึกษา กศน. ของ กศน.ต าบล/แขวง 
ที่รับผิดชอบ (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

5.4 ชี้แจงรายละเอียดการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออก
เขียนได๎) ให๎นักศึกษา กศน. 

5.5 แจ๎งผู๎รับการประเมินเข๎ารับการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน.  
(การอํานออกเขียนได๎) โดยจัดประเมินพร๎อมกันในระดับอ าเภอ/เขต ประเมินพร๎อมกันในระดับต าบล/แขวง 
ประเมินเป็นรายบุคคล 

5.6 ตัดสินผลการประเมิน รวบรวม และกรอกข๎อมูลในตารางการประเมิน และจัดสํงให๎ 
กศน.อ าเภอ/เขต 

5.7 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษา กรณีนักศึกษาประเมิน ไม่ผ่าน โดยให๎
สอดคล๎องกับผลการประเมินรายบุคคล 

5.8 ด าเนินการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)  
ในรอบตํอไป 

5.9 ตัดสินผลการประเมิน รวบรวม และกรอกข๎อมูลในตารางการประเมิน ในรอบตํอไป 
และจัดสํงให๎ กศน.อ าเภอ/เขต 

5.10 รวบรวมข๎อมูลพร๎อมทั้งเอกสารการประเมิน ในระดับต าบล/แขวง เพ่ือน าสํง กศน. 
อ าเภอ/เขต  
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  6. ผู้ท าหน้าที่นิเทศ 
6.1 ศึกษาท าความเข๎าใจแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎

ของนักศึกษา กศน. และคูํมือการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 
6.2 จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแนวทาง

สํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ของนักศึกษา กศน. และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน.  
(การอํานออกเขียนได๎) รํวมกับ กศน.อ าเภอ/เขต และหรือ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

6.3 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม เพ่ือรวบรวมข๎อมูล ข๎อเท็จจริง ในการประเมินตาม
แบบที่ก าหนด 

6.4 นิเทศ และติดตาม พร๎อมข๎อเสนอแนะการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ของนักศึกษา 
กศน. และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) เชํน การเยี่ยมชั้นเรียน 
Coaching การแนะน า การชี้แนะ และการให๎ค าปรึกษาเพ่ือการพัฒนาแกํ กศน.อ าเภอ/เขต, ส านักงาน กศน. 
จังหวัด/กทม. และส านักงาน กศน. 

6.5 รายงานผลการนิเทศ ติดตามตํอ กศน.อ าเภอ/เขต, ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
 

  7. นักศึกษา กศน. 
7.1 รับทราบก าหนดการประเมินระดับการรู๎หนังสือจากครู กศน.ต าบล หรือ กศน.อ าเภอ 
7.2 เตรียมความพร๎อมในด๎านการอํานและเขียนภาษาไทยตามศักยภาพที่มี 
7.3 เข๎ารับการประเมินตามก าหนดเวลา (เตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษา ปากกา ดินสอ 

ยางลบ ฯลฯ) 
7.4 กรณผี่านการประเมิน พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตามรายวิชาตําง ๆ ที่ลงทะเบียนใน

ภาคเรียนนั้น กรณีไม่ผ่านการประเมิน ให๎เข๎ารับการพัฒนาที่สอดคล๎องกับผลการประเมิน 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 

ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 . กรุงเทพฯ กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย, 2551. 

   . หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557. กรุงเทพฯ กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย, 2558. 

           . คู่ มือการด าเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555). รงัษีการพิมพ์. กรุงเทพฯ, 2551. 

   . แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557. รังษีการพิมพ์.

กรุงเทพฯ, 2560. 

           . รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ปีงบประมาณ 2559.

เอกสารอัดส าเนา, 2560. 

           . รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ปีงบประมาณ 2560.

เอกสารอัดส าเนา, 2560. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
 

  1. หลักการ 
1.1 เป็นการจัดการศึกษาตามหลักการการรู๎หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ  (Functional 

Literacy) ที่เน๎นการเรียนรู๎หนังสือไทยและการคิดค านวณเบื้องต๎นที่บูรณาการกับสภาพความต๎องการและ
ปัญหาของสังคมท่ีสอดคล๎องกับวิถีการด าเนินชีวิตของผู๎เรียน 

1.2 มีความยืดหยุํนทั้งเนื้อหา เวลาเรียน วิธีเรียน สื่อ แหลํงการเรียนรู๎ วิธีการวัดและ
ประเมินผลโดยเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่แตกตํางกันเป็นรายบุคคล 

1.3 เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎น าความรู๎และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตามปรัชญา 
“คิดเป็น” สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นส าคัญ 
 

  2. จุดมุ่งหมาย 
ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ และมีทักษะในการฟัง พูด อําน เขียนภาษาไทย และการคิด

ค านวณเบื้องต๎นในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน และใช๎เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู๎อ่ืน ตลอดจน
แสวงหาความรู๎เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุํมเปูาหมายได๎แกํ 
3.1 ประชาชนชาวไทยที่ไมํรู๎หนังสือไทย 
3.2 ประชาชนชาวไทยที่ลืมหนังสือไทย 
3.3 ประชาชนชาวไทยกลุํมเปูาหมายเฉพาะบางกลุํมท่ีไมํใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
3.4 ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู๎ภาษาไทย 
 

  4. โครงสร้างของหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ประกอบด้วย 
4.1 ระดับการศึกษา 

ระดับการรู๎หนังสือไทย 
4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ที่เป็น
ข๎อก าหนดคุณภาพของผู๎เรียน ดังนี้ 
     4.2.1 มีความรู๎  ความเข๎าใจ และมีทักษะในการฟัง พูด อําน เขียน ค าที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน ไมํน๎อยกวํา 800 ค า 
   4.2.2 สามารถใช๎พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย 
   4.2.3 สามารถใช๎การค านวณเบื้องต๎นในเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน 
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4.3 ตัวช้ีวัด 

   4.3.1 ฟัง พูด อําน เขียน ค า ประโยค ได๎อยํางเข๎าใจและสามารถน าไปใช๎ในโอกาสตําง ๆ 
   4.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทในการฟัง พูด อําน และเขียน 
   4.3.3 อําน เขียนตัวเลขไทย เลขอารบิค จ านวน และค านวณการบวก ลบ คูณ หาร
เบื้องต๎นที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
   4.3.4 ใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎ถูกต๎อง 
   4.3.5 เลําเรื่อง และแสดงความรู๎สึกเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

4.4 ขอบข่ายเนื้อหา 
   ขอบขํายเนื้อหาประกอบด๎วยการเรียนรู๎ค าหลัก ไมํน๎อยกวํา 800 ค า ซึ่งเป็นการเรียนรู๎
ที่ประกอบด๎วยทักษะการฟัง พูด อําน เขียน การใช๎พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการคิดค านวณเบื้องต๎น 
โดยบูรณาการอยูํในสภาพการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของผู๎เรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม อยํางน๎อย 
12 สภาพ ดังนี้ 
   สภาพที่  1 เมืองไทยของเรา โดยเน๎นการเรียนรู๎ เกี่ยวกับชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
   สภาพที่ 2 ชีวิตของเรา โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับรํางกายของเรา ครอบครัว  และ
เครือญาต ิอาหาร การออกก าลังกาย และนันทนาการ สุขอนามัย โรคภัยไข๎เจ็บ และเรื่องใกล๎ตัว 
   สภาพที่ 3 ภัยใกล้ตัว โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับการพนัน อันตราย และภัยจาก 
สิ่งเสพติด  
   สภาพที่ 4 การท ามาหากิน โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เงินตราเศรษฐกิจ และการตลาดในชุมชน 
   สภาพที่  5  สิ่ งแวดล้ อมยั่ งยืน  โดย เน๎นการเรี ยนรู๎ เ กี่ ยวกับการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดินและปุาไม๎ แหลํงน้ า ภัยธรรมชาติ มลพิษ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
   สภาพที่ 6 ชุมชนเข้มแข็ง โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับการรวมกลุํม กฎ ระเบียบ
ของชุมชน จิตสาธารณะ ประชาธิปไตย การปกครองสํวนท๎องถิ่น และการอยูํรํวมกัน 
   สภาพที่ 7 กฎหมายน่ารู้ โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก 
กฎหมายจราจร กฎหมายแรงงาน 
   สภาพที่ 8 คุณธรรมน าสันติสุข โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับความสุภาพ อํอนน๎อม 
ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน ประหยัด สามัคคี มีน้ าใจ และมีวินัย 
   สภาพที่ 9 เปิดโลกเรียนรู้ โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับแหลํงเรียนรู๎  การคิดเป็น 
กับการเรียนรู๎ การแสวงหาความรู๎ และสถานที่ส าคัญของชุมชน 
   สภาพที่ 10 เทคโนโลยีใกล้ตัว โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวันและเครือขํายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีการใช๎ปุ๋ย ยาฆําแมลง สารเคมี และสารพิษ 
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   สภาพที่ 11 พลังงาน โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับพลังงาน การประหยัดพลังงาน และ
การเลือกใช๎พลังงาน 
   สภาพที่ 12 ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยเน๎นการเรียนรู๎เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม 
ข๎อมูลและแหลํงทํองเที่ยว เส๎นทางการทํองเที่ยว การจัดการทํองเที่ยวและมัคคุเทศก์ สํงเสริมอาชีพเพ่ือการ
ทํองเที่ยวและสัญลักษณ์ท่ีควรรู๎ 

4.5 เวลาเรียน 
     ใช๎เวลาเรียนตลอดหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ไมํน๎อยกวํา 200 ชั่วโมง 

 

  5. การจัดกระบวนการเรียนรู้  
5.1 การเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ครู/ผู๎สอนควรฝึกทักษะ

พ้ืนฐานการฟัง พูด อําน เขียนภาษาไทยให๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถฟัง พูด อําน เขียน และรู๎ความหมายของ
ค า และมีความคุ๎นเคยกับภาษาไทย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการเรียนรู๎แตํละสภาพ โดยใช๎วิธีการ 
แจกลูกสะกดค า หรือการเขียนตัวอักษรตามแนวทางที่ก าหนด 

5.2 การจัดการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ทั้ง 12 สภาพ  
ประกอบด๎วย ค าหลัก เนื้อหา ประเด็นอภิปราย และแบบฝึกหัด ซึ่งให๎มีการฝึกทั้งทักษะภาษาไทย และการคิด
ค านวณเบื้องต๎น ที่สอดคล๎องกับค าหลัก ทั้งนี้ ก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎ สภาพที่ 1 เมืองไทยของเรา  
ตามขอบขํายเนื้อหาที่ก าหนดและเลือกเรียนเพิ่มเติมอีก 11 สภาพ โดยสามารถเลือกการจัดการเรียนรู๎สภาพใด
กํอนหลังได๎ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน และสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ วิถีชีวิตชุมชน เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจ 
รับรู๎ ตลอดจนงํายตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะในการฟัง พูด อําน เขียน 
ค าหลักที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ไมํน๎อยกวํา 800 ค า รวมทั้งการคิดค านวณเบื้องต๎น 

5.3 จัดกระบวนการเรียนรู๎ตามธรรมชาติการเรียนรู๎ของกลุํมเปูาหมาย โดยเรียนรู๎ค าหลัก
ไมํน๎อยกวํา 800 ค า ตามสภาพปัญหาและความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน และสังคม โดยน ามาเป็นประเด็น 
ในการอภิปราย พูดคุย สนทนา เพื่อให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎และเพ่ิมเติมการฝึกทักษะการฟัง พูด อําน เขียน
ภาษาไทย และการค านวณเบื้องต๎น 

5.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบผู๎รู๎/ภูมิปัญญา
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎กับครู/ผู๎สอน ศึกษาดูงาน เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง หรือเรียนรู๎รูปแบบ/วิธีการอ่ืนที่
เหมาะสมในแตํละสภาพจากสื่อ และแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายที่เหมาะสมในแตํละท๎องถิ่น  

5.5 ผู๎เรียนน าความรู๎ ทักษะที่ได๎เรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เหมาะสม  
กับครอบครัว ชุมชนและสังคม  

5.6 ประเมินผลการเรียนรู๎ โดยให๎มีการประเมินพัฒนาการ ทบทวน แก๎ไขข๎อบกพรํอง 
และตรวจสอบผลการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามเปูาหมายการเรียนรู๎ที่วางไว๎  

ทั้งนี้ ผู๎เรียนต๎องผํานการเรียนรู๎ในสภาพที่ 1 ตามขอบขํายเนื้อหาที่ก าหนด และเลือกเรียน
เพ่ิมเติมอีก 11 สภาพ ตามความสอดคล๎องของบริบทพ้ืนที่ โดยจัดเรียนรู๎สภาพใดกํอนหลังได๎ รวม 12 สภาพ 
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และค าหลัก ไมํน๎อยกวํา 800 ค า โดยใช๎เวลาเรียน จ านวนไมํน๎อยกวํา 200 ชั่วโมง ดังนั้น ครู/ผู๎สอน ต๎อง
จัดการเรียนรู๎โดยเฉลี่ยชั่วโมงละ 4 ค าหลัก เป็นอยํางน๎อย ซึ่งครู/ผู๎สอนต๎องวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ตลอด
หลักสูตร โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ดังนี้ 

(1) จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ โดยสามารถบูรณาการเนื้อหาได๎ทั้งตํางสภาพการ
เรียนรู๎ หรือภายในสภาพการเรียนรู๎เดียวกัน และทุกเรื่องให๎บูรณาการภาษาไทย และการคิดค านวณเบื้องต๎น
ให๎เหมาะสมกับเนื้อหานั้น ๆ  

(2) ครู/ผู๎สอน สามารถน าสภาพ ปัญหา และความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน และ
สังคมมาจัดท าประเด็น/หัวข๎อ เพ่ือใช๎ในการอภิปราย เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการน าเสนอประสบการณ์  
ของตนเองตํอเรื่องนั้น  

(3) ครู/ผู๎สอน พยายามน าปรัชญา “คิดเป็น” กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎อภิปราย แสดงความคิดเห็นให๎สอดคล๎องกับเนื้อหานั้น ๆ เพ่ือให๎ผู๎ เรียนน าไปใช๎วิ เคราะห์กับ  
การด าเนินชีวิตได๎ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎เรียนได๎อีกทางหนึ่ง  

(4) เลือกเนื้อหา ที่อยูํในความสนใจและสอดคล๎องกับสภาพการด าเนินชีวิตของ
ผู๎ เรียนมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎  เพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน การศึกษาดูงาน การปฏิบัติ การพบผู๎รู๎ 
โดยใช๎สื่อที่หลากหลาย เชํน บัตรค า หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ สื่อของจริง  

(6) ขั้นตอนการสอนภาษาไทย และการคิดค านวณเบื้องต๎น โดยทุกขั้นตอน ครู /
ผู๎สอนต๎องเน๎น ย้ า ซ้ า ทวน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการจดจ า และเข๎าใจตามข้ันตอนการเรียนรู๎ ดังนี้ 

(6.1) สอนการฟัง ควรเริ่มจากการฟังกํอน จากเนื้อหาที่ครู/ผู๎สอนเตรียมไว๎ 
และให๎ผู๎เรียนท าความเข๎าใจเนื้อหา แล๎วดึงค าที่เป็นค าหลักออกมาพูดให๎ฟัง ให๎เข๎าใจความหมาย โดยอาจใช๎สื่อ
ตําง ๆ เชํน บัตรค า แผํนภาพ สื่อของจริง  

(6.2) สอนการพูด ให๎ผู๎เรียนฝึกพูดค าหลักจากสื่อที่เตรียมไว๎ โดยการฝึก 
ออกเสียงให๎ถกูต๎อง และให๎เข๎าใจความหมายของค านั้น ๆ ตลอดจนการน าไปใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ  

(6.3) สอนการอําน ให๎ผู๎เรียนฝึกอํานค าหลัก โดยการผสมสระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์ และการแจกลูกสะกดค าได๎ถูกต๎องจากสื่อการเรียนรู๎ 

(6.4) สอนการเขียน ซึ่งเป็นทักษะขั้นสุดท๎ายของภาษาไทย การเขียนมักใช๎
สอนควบคูํไปกับการอําน อํานแล๎วเขียนไปด๎วย โดยพยายามให๎อําน เขียนค างําย ๆ 

(6.5) การคิดค านวณเบื้องต๎น ให๎ผู๎เรียนฝึกฟัง พูด อําน เขียนเลขอารบิค  
เลขไทย ตัวอักษร ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และฝึกให๎บวก ลบ คูณ หาร 
ในเรื่องนั้น ๆ 
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  6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
ในการจัดการเรียนรู๎สามารถใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพของผู๎เรียน 

ชุมชน และสังคม และสอดคล๎องกับค าหลัก 
6.1 สื่อการเรียนรู๎ที่ส านักงาน กศน. พัฒนาขึ้น เป็นสื่อที่ประกอบด๎วย เนื้อหา ประเด็น 

แบบฝึก ฯลฯ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะ และครู/ผู๎สอน สามารถใช๎วัดและประเมินผลระหวํางเรียนได๎  
6.2 สื่อที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเพ่ือใช๎เอง ให๎เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู๎และบริบทของ

สถานศึกษา 
6.3 บัตรค า ครู/ผู๎สอน ท าบัตรค าที่ผู๎เรียนสามารถมองเห็นได๎ชัดเจน และเป็นสิ่งจูงใจใน

การเรียนรู๎  
6.4 สื่อสิ่งพิมพ์ ครู/ผู๎สอน สามารถน าเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารตําง ๆ 

หรือสถานการณ์ สภาพปัญหาที่เกิดในขณะนั้นมาใช๎ในการเรียนรู๎ โดยพิจารณาค าหลักที่สอดคล๎องกับเรื่องนั้น ๆ  
6.5 สื่อของจริงที่มีอยูํในชุมชน เชํน ต๎นไม๎ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตทาง

การเกษตร  
6.6 แหลํงเรียนรู๎  ครู/ผู๎สอน ส ารวจแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนวํามีอะไรบ๎าง เพ่ือให๎เป็น 

สื่อเรียนรู๎ในเรื่องนั้น ๆ  
 

  7. การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลเป็นการตรวจสอบความก๎าวหน๎าและผลสัมฤทธิ์ เน๎นการพัฒนา

ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ ซึ่งสถานศึกษา ครู/ผู๎สอน และผู๎เรียนรํวมกันด าเนินการให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

7.1 ประเมินพัฒนาการด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  
7.2 ประเมินทักษะการฟัง พูด อําน และเขียน รวมทั้งการใช๎สระ วรรณยุกต์ ตลอดจน  

การคิดค านวณเบื้องต๎น 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือ พุทธศักราช 2557 เป็นการ

วัดและประเมินผลทักษะในวิชาภาษาไทย และการคิดค านวณเบื้องต๎น จึงควรวัดและประเมินผล ดังนี้  
ประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือให๎ทราบความรู๎ พ้ืนฐานของผู๎เรียน วําสามารถ พูด ฟัง

ภาษาไทยได๎ หรือพูด ฟัง อําน เขียนภาษาไทยไมํได๎ โดยการพูดคุยซักถาม ให๎ทดลองอําน เขียนค างําย ๆ ที่
เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน หรือท าแบบประเมินกํอนเรียนงําย ๆ เพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎วางแผนในการจัดการ
เรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน ในการคิดค านวณเบื้องต๎นให๎บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ 

ประเมินผลระหว่างเรียน  ระหวํางการจัดการเรียนรู๎  ครู/ผู๎สอน สามารถพิจารณา
ความสามารถในการเรียนรู๎ในแตํละสภาพ ซึ่งสามารถประเมินได๎โดยวิธีการตําง ๆ เชํน การสังเกต การตอบค าถาม 
การพูดคุย การตรวจผลงาน การท าแบบฝึกหัดตําง ๆ โดยให๎มีทักษะในการเรียนรู๎ทางภาษาไทย และการคิด
ค านวณเบื้องต๎น 
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ประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งหมด โดยครู/ผู๎สอนอาจจะทดสอบ
หรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เชํน ผลจากการท าใบงาน แบบบันทึกของครู/ผู๎สอน หรือแบบประเมิน  
หลังเรียน เพ่ือพิจารณาวํา ผํานการเรียนรู๎ไปแล๎วอยํางน๎อย 800 ค า หรือไม ํ
  

  8. การจบหลักสูตร 
สถานศึกษาเป็นผู๎ด าเนินการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลในแตํละสภาพ และจัดท า

เครื่องมือวัดและประเมินผลการจบหลักสูตร ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตร รวมทั้งอนุมัติผลการจบหลักสูตร  
ผู๎จบการศึกษาตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ต๎องผํานเกณฑ์การจบ

หลักสูตร ดังนี้  
8.1 ผู๎เรียนต๎องเรียน และผํานการประเมินสภาพที่ 1 และมีความสามารถในการฟัง พูด 

อําน และเขียนตามคลังค าหลักที่ก าหนดไมํน๎อยกวํา 800 ค า 
8.2 ผู๎เรียนต๎องผํานการประเมินตามเครื่องมือที่สถานศึกษาก าหนด 

 

  9. เอกสารหลักฐานการศึกษา  
เอกสารหลักฐานการศึกษา ให๎เป็นไปตามท่ีส านักงาน กศน. ก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํง 

ต๎องจัดท าหลักฐานการศึกษา ดังนี้ 
9.1 ทะเบียนผู๎เรียน 
9.2 แบบบันทึกผลการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
9.3 แบบรายงานผู๎จบหลักสูตร  
9.4 วุฒิบัตรการรู๎หนังสือไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เทคนิคการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ  
  การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือจ าเป็นจะต๎องมีเทคนิคการสอน เพ่ือให๎การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการสอนผู๎ไมํรู๎หนังสือ มีดังนี้ 
  1. สอนการฟังก่อน จุดมุํงหมายเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถจดจ าเสียงต๎นแบบของครู /ผู๎สอน  
ซึ่งครู/ผู๎สอนจะต๎องออกเสียงให๎ชัดเจน และผู๎เรียนจะรู๎สึกคุ๎นหูและสามารถจับเสียง หรือถ๎อยค าที่พูด หรือค าที่
ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ เชํน สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ หรือสอนค าศัพท์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน เชํน นั่ง ยืน 
เดิน หยุด วิ่ง สมุด ดินสอ หรือถ๎าครู/ผู๎สอนมีความสามารถในการแตํงเพลงซึ่งอาจแตํงเป็นเพลง หรือน าเพลง
เกี่ยวกับค าวํา "สวัสดี" ร๎องเพลงให๎ผู๎เรียนฟังกํอน จึงคํอยสอนให๎พูด/ร๎องเพลงตาม 
  2. สอนฝึกหัดพูด ต๎องให๎เวลาแกํผู๎เรียนในการฟังเสียงต๎นแบบจากครู/ผู๎สอนมากพอ เพ่ือให๎
ผู๎เรียนสามารถเลียนแบบเสียง และสามารถเปลํงเสียงเป็นค าพูดออกมาได๎ เชํน สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ  
ครู/ผู๎สอนสามารถน าเพลงหรือแตํงเพลงให๎ผู๎เรียนร๎องตาม ท าให๎ผู๎เรียนจดจ าเสียงต๎นแบบและสามารถ 
เปลํงเสียงพูดหรือร๎องออกมาตามครู/ผู๎สอนได ๎พร๎อมทั้งสอนมารยาทในการพูดด๎วย 
  3. สอนให้หัดอ่าน เป็นทักษะที่คํอนข๎างยาก ต๎องคํอย ๆ ฝึกอยํางเป็นระบบและเป็นขั้นตอน คือ 

3.1 แนะน าตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ พยัญชนะ จ านวน 44 ตัว สระ จ านวน 21 รูป 
32 เสียง วรรณยุกต์ จ านวน 4 รูป 5 เสียง ไมํควรสอนในวันเดียว ควรแบํงสอนวันละ 3 - 5 ตัว พิจารณาตาม
ความพร๎อมของผู๎เรียน  ครู/ผู๎สอนอํานให๎ผู๎เรียนฟังกํอน 2 – 3 ครั้ง หลังจากนั้นให๎ผู๎เรียนรํวมอํานพร๎อมกับ
ครู/ผู๎สอน จนมั่นใจวําผู๎เรียนสามารถอํานได๎ หลังจากนั้นขออาสาสมัคร 2 - 3 คน เพ่ือให๎อํานพร๎อมกัน 2 - 3 ครั้ง 
แล๎วจึงให๎ผู๎เรียนอํานพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ทีละคนจนครบ ครู/ผู๎สอนอาจใช๎วิธีสอนแบบไมํเรียงตัว  
เพ่ือทดสอบวําผู๎เรียนเข๎าใจจริง ๆ โดยใช๎วิธีสุํม เพ่ือให๎ผู๎เรียนออกเสียง ถ๎าผู๎เรียนออกเสียงถูกต๎องถือวําผู๎เรียน
สามารถอํานตัวอักษรได ๎

3.2 แนะน าการอ่านเป็นค า อาจใช๎วิธีอํานเป็นค ากํอน เชํนค าวํา นก งู หมู ปลา ไกํ เป็ด 
แล๎วจึงสอนตัวพยัญชนะก็ได๎ วิธีสอนชนิดนี้เหมาะส าหรับผู๎ใหญํ 

3.3 แนะน าการอ่านเป็นประโยคและอ่านเป็นเรื่อง ตามล าดับ เพ่ือฝึกทักษะในการอําน
เพ่ิมขึ้น  
  4. ฝึกเขียน การเขียนควรสอนเมื่อผู๎ เรียนมีความพร๎อมในการฟัง  พูด อํานได๎อยําง
คลํองแคลํวกํอน จึงเริ่มสอนทักษะการเขียน เพราะทักษะการเขียนเป็นเรื่องยาก โดยเริ่มต๎นฝึกเขียนจาก
พยัญชนะกํอน ตามด๎วยสระ และวรรณยุกต์ หรือจะเริ่มฝึกเขียนจากค ากํอน อยํางใดอยํางหนึ่งก็ได๎ โดยฝึกจาก
แบบฝึกการเขียนตัวอักษรตามแนวที่ก าหนดเรียงตัวอักษรจนครบ ถ๎าเป็นผู๎ใหญํควรเริ่มฝึกเขียนจากค ากํอน
เพราะผู๎ใหญํจะชอบท่ีจะเรียนรู๎อยํางมีความหมาย ตํอจากนั้นสอนให๎เขียนเป็นประโยคและเขียนเป็นเรื่องราว 
  5. สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เป็นหัวใจของการรู๎หนังสือ นั่นหมายถึงผู๎เรียน
สามารถเข๎าใจเรื่องราวที่ฟัง พูด อํานและเขียนได๎เป็นอยํางดี จึงจะสามารถเข๎าใจความหมายของค าและ  
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จับใจความส าคัญของเรื่องราว รู๎จักถาม รู๎จักตอบ รู๎จักวิเคราะห์/สังเคราะห์ รู๎จักตีความหมายของเรื่องและ
สามารถประเมินคุณคําของเรื่องได๎ 
  ทั้งนี้ เทคนิคการจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือยังมีอีกมากมาย และหลายพ้ืนที่จะต๎องจัด
การศึกษาให๎กับผู๎ไมํรู๎หนังสือ ภารกิจงานสํงเสริมการรู๎หนังสือนับวันจะท ายากมากขึ้นเป็นล าดับ เนื่องจาก
กลุํมเปูาหมายเป็นกลุํมที่ เข๎าถึงยาก เชํน ชาวไทยภูเขา ชาวเล  กลุํมแรงงาน ฯลฯ แตํถึงอยํางไร  
งานการสํงเสริมการรู๎หนังสือเป็นภารกิจหลักที่ ส านักงาน กศน. ให๎ความส าคัญและพยายามเข๎าถึง และเพ่ิม
จ านวนผู๎รู๎หนังสือขึ้นเป็นล าดับ จนกระทั่งไมํมีผู๎ไมํรู๎หนังสือ งานการสํงเสริมการรู๎หนังสือจึงมีประโยชน์ตํอ
มนุษยท์ุกชํวงอายุเพ่ือน าไปสูํการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมให๎
ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสรุปข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ  

และผู้เรียนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

------------------------------------- 

 

1. หนํวยงาน................................ ต าบล.......................... อ าเภอ....... .............. จังหวัด................................. 
 

2. จ านวนครูที่สอนหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557   จ านวน........................... คน 
แยกเป็น 1. ครูอาสาสมัคร จ านวน .......................... คน 

 2. ครู กศน.ต าบล  จ านวน .......................... คน 

 3. ครศููนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  จ านวน .......................... คน 

    "แมํฟูาหลวง" (ศศช.) 

 4. ครูศนูย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  จ านวน .......................... คน 

 5. อ่ืนๆ ................................................... (โปรดระบุ)   จ านวน .......................... คน 

 

3. จ านวนผู๎ไมํรู๎หนังสือไทย  
3.1 จ านวนผู๎ไมํรู๎หนังสือไทย ปี พ.ศ. 2558 จ านวน........................ คน 

แยกเป็น คนไทย จ านวน .......................... คน 

  กลุํมชาติพันธุ์  จ านวน .......................... คน 

3.2 จ านวนผู๎ไมํรู๎หนังสือไทย ปี พ.ศ. 2559 จ านวน........................ คน 
แยกเป็น คนไทย จ านวน .......................... คน 

  กลุํมชาติพันธุ์  จ านวน .......................... คน 

3.3 จ านวนผู๎ไมํรู๎หนังสือไทย ปี พ.ศ. 2560 จ านวน........................ คน 
แยกเป็น คนไทย จ านวน .......................... คน 

  กลุํมชาติพันธุ์  จ านวน .......................... คน 

3.4 จ านวนผู๎ไมํรู๎หนังสือไทย ปี พ.ศ. 2561 จ านวน........................ คน 
แยกเป็น คนไทย จ านวน .......................... คน 

  กลุํมชาติพันธุ์  จ านวน .......................... คน 
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4. จ านวนผู๎เรียนตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน จ านวนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2558        
2559        
2560        

2561 
ภาคเรียนที่ 1        
ภาคเรียนที่ 2        

 
5. จ านวนผู๎เรียนหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ปีการศึกษา 2561 

แยกเป็น คนไทย จ านวน .......................... คน  ชาย ........... หญิง ............... 

 กลุํมชาติพันธุ์ จ านวน .......................... คน  ชาย ........... หญิง ............... 

 

6. ชํวงอายุของผู๎เรียนตามหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ปีการศึกษา 2561 
แยกเป็น อายุ 0 – 5 ปี จ านวน .......................... คน 

 อายุ 6 – 15 ปี จ านวน .......................... คน 

 อายุ 16 – 20 ปี จ านวน .......................... คน 

 อายุ 21 – 59 ปี จ านวน .......................... คน 

 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน .......................... คน 

  7. จ านวนผู๎เรียนที่จบหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน จ านวนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2558        
2559        
2560        

2561 
ภาคเรียนที่ 1        
ภาคเรียนที่ 2        
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 8. ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงาน 

 ................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ........................ 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... .............. 

 

9. ข๎อเสนอแนะ 

 ................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... .............

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...

....................................................................................................................................................................... 

 

10.   ชื่อ – สกุล ............................................................ ผู๎รายงาน  

    (.............................................................)  

                ต าแหนํง .................................. ............................... 

   เบอร์โทรศัพท์ ......................................................  

   ลงวันที่ .................................................................  

 



 
 

แบบประเมินระดับการรู้หนังสือไทย 

ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

**************************** 

 

1. ชื่อ ........................................................................... นามสกุล ........................................................ 

 

2. เข๎ารับการประเมินวันที่ .............................. เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... 

  

3. สถานที่สอบ .................................................................................................................................... 

 

หมูํบ๎าน .......................................................................................................................................... 

 

ต าบล ............................................................................................................................................ 

 

อ าเภอ ........................................................................................................................................... 

 

จังหวัด .......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล ............................................................ ผู๎ประเมิน 

               (......................................................) 

ต าแหนํง ................................................................ 

เบอร์โทรศัพท์ ...................................................... 

ลงวันที่ ................................................................. 
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แบบประเมินทักษะการฟัง 

 ค าชี้แจง 1. ข๎อสอบมีท้ังหมด 10 ข๎อ 

  2. คะแนนข๎อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

  3. ผู๎ประเมินอํานข๎อความแตํละข๎อให๎ผู๎รับประเมินฟังจ านวน 2 ครั้ง โดยให๎ผู๎ประเมินดู

ตามในแบบประเมิน แล๎วท าเครื่องหมาย × ทับลงบน  ก    ข    ค    หรือ ง  ที่เห็นวําถูกต๎องเพียงข๎อเดียว  

*************************************************** 

 

1. ใดไมใํชํอวัยวะภายนอกรํางกาย 
ก. คิ้ว  ตา ข. จมูก  ปาก 

ค. มือ  ขา ง. หัวใจ ปอด 

2. ข๎อใดเป็นลักษณะทางกายที่เหมือนกัน 
ก. ผอม  อ๎วน ข. สูง เตี้ย 

ค. สาว หนุํม ง. ผิวขาว ผิวด า 

3. กีฬาชนิดใดที่ต๎องมีผู๎ลงแขํงขันในแตํละทีม มากกวํา 5 คนข้ึนไป 
ก. มวย ข. วอลเลย์บอล 

ค. ตะกร๎อ ง. แบดมินตัน 

4. ข๎อใดจัดเป็นแมํสี 
ก.  แดง เขียว น้ าเงิน ข. แดง น้ าเงิน เหลือง 

ค. เขียว ส๎ม เงิน ง. ด า ขาว ฟูา 

5. ข๎อใดถูกต๎อง 
ก. จังหวัดเชียงใหมํ : ภาคอีสาน ข. จังหวัดนนทบุรี : ภาคเหนือ 

ค. จังหวัดสงขลา : ภาคใต๎  ง. จังหวัดอุดรธานี : ภาคตะวันตก 

6. ข๎อใดจัดเป็นยาเสพติด 
ก. ส๎ม มะละกอ กัญชา ข. กัญชา เฮโรอีน ฝิ่น 

ค. ตะไคร๎ สุรา หนํอไม๎ ง. บุหรี่ กระเทียม มะระ 

7. ข๎อใดจัดเป็นเทคโนโลยีประเภทเครือขํายสังคมออนไลน์ 
ก. โทรสาร เครื่องคิดเลข ข. โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ 

ค. จานดาวเทียม เตารีด ง. เตาไฟฟูา พัดลม 
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8. ดอกไม๎ชนิดใดแทนสัญลักษณ์ดอกไม๎ประจ าวันแมํของประเทศไทย 
ก. ชบา ข. กุหลาบ 

ค. มะลิ ง. กล๎วยไม๎ 

9. หากคุณต๎องการ แจ๎งเกิด หรือ แจ๎งตาย บุคคลในบ๎านต๎องไปแจ๎งสถานที่ใด 
ก. ที่วําการอ าเภอหรือส านักงานเขต  ข. โรงเรียน 

ค. โรงพยาบาล   ง. สถานีต ารวจ 

10. สัตว์ในข๎อใดจัดเป็นสัตว์ทะเล 
ก. ไกํ ก๎ุง กบ ข. หมู วัว ป ู

ค. หอย เป็ด ควาย ง. ปลา กุ๎ง ปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนนทักษะการฟังได๎ ............................... คะแนน 
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แบบประเมินทักษะการพูด 

 ค าชี้แจง 1. ข๎อสอบมีท้ังหมด 5 ข๎อ 

  2. คะแนนข๎อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 

  3. ผู๎ประเมินอํานข๎อความแตํละข๎อให๎ผู๎รับการประเมินฟัง และให๎ผู๎รับการประเมิน

แสดงความคิดเห็น/ความรู๎สึก แตํละข๎อความ โดยใช๎เวลาข๎อความละ 3 นาที  

*************************************************** 

 

1. ผู๎รับประเมินมีความคิดเห็นอยํางไร ตํอประโยชน์ของการรู๎หนังสือ 

    (ผู๎เรียนตอบได๎...........................คะแนน) 

 

2. ผู๎รับประเมินมีความคิดเห็นอยํางไร หากตัวเองไมํรู๎หนังสือ 

    (ผู๎เรียนตอบได๎...........................คะแนน) 

 

3. หากผู๎รับประเมินไมํรู๎หนังสือ จะมีแนวทางการพัฒนาให๎รู๎หนังสืออยํางไร 

      (ผู๎เรียนตอบได๎...........................คะแนน) 

 

4. ถ๎าหากคนในหมูํบ๎าน/ชุมชนของผู๎รับประเมิน ไมํรู๎หนังสือทํานจะมีแนวทางในการพัฒนาอยํางไร 

      (ผู๎เรียนตอบได๎...........................คะแนน) 

 

5. ผู๎รับประเมินมีความคิดเห็นอยํางไร ตํอความส าคัญของการรู๎หนังสือ 

      (ผู๎เรียนตอบได๎...........................คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนนทักษะการพูดได ๎............................... คะแนน 
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แบบประเมินทักษะการอ่าน 

 ค าชี้แจง 1. ข๎อสอบมีทั้งหมด 10 ข๎อ  45 ค า แตํละข๎อจะจัดเป็นหมวดหมูํ 

  2. ค าละ 1 คะแนน รวม 45 คะแนน 

3. ให๎ผู๎รับประเมิน อํานค าตํอไปนี้ให๎ถูกต๎อง ใช๎เวลา  10  นาที จ านวน 45 ค า ค าใด
อํานไมํได๎ ให๎ผํานไปอํานค าถัดไป แล๎วคํอยกลับมาอํานซ้ าอีก 1 ครั้ง 

*************************************************** 

1.  อ๎วน   ผอม   สูง       (ได๎...........................คะแนน) 

 

2.  แขน   ขา   มือ   เท๎า    (ได๎...........................คะแนน) 

 

3.  นาย   นาง   นางสาว     (ได๎...........................คะแนน) 

 

4.  พํอ   แมํ   ปูุ   ยํา   ตา   ยาย   (ได๎...........................คะแนน) 

 

5.  แปูง   ข๎าว   นม   ไขํ   ปลา   กบ  (ได๎...........................คะแนน) 

 

6.  กะปิ   เกลือ   พริกไทย      น้ าปลา  ผงชูรส  (ได๎...........................คะแนน) 

 

7.  ล๎างหน๎า     แปรงฟัน    อาบน้ า     สระผม    (ได.๎..........................คะแนน) 

 

8.  เสื้อ   กางเกง        กระโปรง    ถุงเท๎า    รองเท๎า (ได๎...........................คะแนน) 

 

9.  ชาติไทย      ธงชาติ      เพลงชาติ      แผนที่ประเทศไทย (ได๎...........................คะแนน) 

 

10.  กราบ      วิทยุ      แรํธาตุ      ฝุาฝืน      เปรี้ยว  (ได๎...........................คะแนน) 

 

 

 

 

รวมคะแนนทักษะการอํานได ๎............................... คะแนน 
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แบบประเมินทักษะการเขียน 

 ค าชี้แจง 1. ข๎อสอบมีทั้งหมด 10 ข๎อ 

  2. คะแนนข๎อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

  3. ให๎ผู๎รับประเมินเขียนค าท่ีมีความหมายตรงกับรูปภาพ 

*************************************************** 

   

  ตัวอย่าง        ไกํ 

 

 

 

 

 

1.  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

2.  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

3. ………………………………………………………. 
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4.  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

5. ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

6.  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

7.  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

8.  ………………………………………………………. 
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9.  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

10.  ………………………………………………………. 

 

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนทักษะการเขียนได๎ ............................... คะแนน 



 
 

แบบสอบถาม สภาพการด าเนินงานการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้  
และการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 

...................................................... 
 

ค าชี้แจง  
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานการสํงเสริม
การอํานออกเขียนได๎ และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 

2. ผู๎ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ  
 2.1 กรณีสถาบัน กศน.ภาค เป็นผู๎ติดตาม ผู๎ตอบแบบสอบถาม คือ ผู๎อ านวยการส านักงาน 

กศน.จังหวัด/กทม. ศึกษานิเทศก์ และเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบการด าเนินงานการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ 
และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 

 2.2 กรณีส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เป็นผู๎ติดตาม ผู๎ตอบแบบสอบถาม คือ ผู๎อ านวยการ 
กศน.อ าเภอ/เขต และเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง 

 3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด๎วย 3 ตอน ได๎แกํ  
ตอนที่ 1  ข๎อมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2  สภาพการด าเนินงานการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และการประเมินระดับการรู๎
หนังสือของนักศึกษา กศน. 

 ตอนที่ 3  ข๎อเสนอแนะในการด าเนินงานการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และการประเมิน
ระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 

4. ข๎อมูลจากแบบสอบถามนี้จะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมไมํแยกวิเคราะห์รายบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น  ตรงกันข๎ามข๎อมูลที่ได๎จะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงแนวทางการ
สํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้น 
ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตามความเป็นจริง 

 
 

        ขอขอบพระคุณอยํางสูง 
              คณะท างาน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข๎อมูลของทํานหรือเขียนข๎อมูลลงในชํองวําง   
 

1.  ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบ 
1.1 ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 
  ศึกษานิเทศก์ 
    เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 
    ผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต 
    เจ๎าหน๎าที่ กศน.อ าเภอ/เขต 
    ครู กศน.ต าบล/แขวง 

  
 1.2  ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
  
ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานแนวทางการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และการประเมินระดับ 
            การรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  
1.  หนํวยงาน/สถานศึกษาของทํานได๎ปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ตํอไปนี้หรือไมํ 
 

บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
1. ศึกษาแนวคิด กระบวนการด าเนินงาน บทบาท

หน๎าที่ วิธีการ และเครื่องมือประเมินระดับการรู๎
หนังสือของนักศึกษา กศน. ให๎ชัดเจน 

   

2. แตํงตั้งคณะท างานสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และ
การประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน.  

   

3. ชี้แจงการด าเนินงานสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ 
และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา 
กศน. ให๎กับคณะท างาน 

   

4. สถานศึกษาด าเนินการประเมินระดับการรู๎หนังสือ
ของนักศึกษา กศน. ใหมํทุกราย และผู๎ที่ประเมิน   
ไมํผํานในภาคเรียนที่ผํานมา 

   

5. สถานศึกษา กศน.ต าบล/แขวง ด าเนินการพัฒนาผู๎ที่
ประเมินไมํผํานในภาคเรียนที่ผํานมา 

   

6. หนํวยงาน/สถานศึกษา นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และการ
ประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน.        
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บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
7. หนํวยงาน/สถานศึกษา รวบรวมข๎อมูลผลการ

ประเมินของแตํละ กศน.อ าเภอ/เขต กศน.ต าบล/
แขวง เพ่ือสรุปข๎อมูลเป็นระดับอ าเภอ/เขต จังหวัด/
กทม. และรายงานผลการประเมินเสนอผู๎เกี่ยวข๎อง  

   

 
2. หนํวยงาน/สถานศึกษา พบปัญหาอุปสรรคในการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และการประเมินระดับ 
    การรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. อยํางไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 
  พบปัญหา อุปสรรค เรื่อง ...................................................................................................... ......... 
      แนวทางแก๎ไข ................................................................................................................. ............... 
  ไมํพบปัญหา อุปสรรค 
 
3.  หนํวยงาน/สถานศึกษา มีระบบชํวยเหลือดูแล กรณีท่ีนักศึกษาประเมินไมผํํานระดับการรู๎หนังสือของ 
     นักศึกษา กศน. หรือไมํ อยํางไร 

 มี ด๎วยวิธีการ โปรดระบุ...................................................................................................... ............ 
    ไมํมี เนื่องจาก.................................................................................................................... .............. 
 
4.  หนํวยงาน/สถานศึกษา มีข๎อเสนอแนะในการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และการประเมินระดับการรู๎
 หนังสือของนักศึกษา กศน. ให๎มีประสิทธิภาพในระดับ กศน.อ าเภอ/เขต และส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
 อยํางไร 
..................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................... 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
.................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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แบบสอบถาม สภาพการด าเนินงานการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้  
และการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 

...................................................... 

ค าชี้แจง  

1.แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานการส่งเสริม

การอ่านออกเขียนได้ และการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 

2. ผู๎ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ นักศึกษา กศน. 

3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด๎วย 3 ตอน ได๎แกํ  

ตอนที่ 1  ข๎อมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2  สภาพการด าเนินงานการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และการประเมินระดับการรู๎

หนังสือของนักศึกษา กศน. 

 ตอนที่ 3  ข๎อเสนอแนะ 

4. ข๎อมูลจากแบบสอบถามนี้จะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมไมํแยกวิเคราะห์รายบุคคล ผู้ตอบ

แบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น ตรงกันข๎ามข๎อมูลที่ได๎จะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุง

แนวทางการสํงเสริมการอํานออกเขียนได๎ และการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. ให๎มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตามความเป็นจริง 

 

        ขอขอบพระคุณอยํางสูง 

                คณะท างาน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข๎อมูลของทํานหรือเขียนข๎อมูลลงในชํองวําง 
 

1.  กศน.อ าเภอ............................................................จังหวดั............................................. ................................ 

2.  เพศ    ชาย    หญิง 

3.  อายุ........................................ปี 

4.  อาชีพ   ไมํได๎ประกอบอาชีพ   อาชีพ (ระบุ).............................................................................. 

5.  รายได๎ของทํานตํอเดือน   น๎อยกวํา 10,000 บาท    10,001 – 20,000 บาท 

      20,001 – 30,000 บาท    30,001– 40,000 บาท 

      40,001 – 50,000 บาท    มากกวํา 50,000 บาท 
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6.  ทํานศึกษาในระดับใด 

  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และการประเมินระดับการรู้หนังสือของ

นักศึกษา กศน. 

1.  ทํานทราบการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. จากที่ใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 สถานศึกษาประชาสัมพันธ์  คร ู    อ่ืน ๆ .............................................  

 

ส าหรับนักศึกษาใหม่ กรุณาตอบข้อ 2 ผู้ประเมินไม่ผ่านในภาคเรียนที่ผ่านมา กรุณาขา้มไปตอบข้อ 3 

2.  ทํานได๎รับการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎ารับการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. หรือไมํ 

  ได๎รับ (ระบุ) …………………………………………........................................................ .........……………….  

  ไมํได๎รับ เนื่องจาก............................................................................................... ............................ 

3. กรณีท่ีประเมินไมํผํานในภาคเรียนที่ผํานมา ทํานได๎รับการพัฒนากํอนเข๎ารับการประเมินระดับการรู๎     

หนังสือของนักศึกษา กศน. หรือไมํ  

  ได๎รับ (ระบุ) ………………………………………….................................................................……………….  

  ไมํได๎รับ เนื่องจาก........................................................................................................................ ... 

4. ทํานได๎รับการพัฒนาสอดคล๎องกับผลการประเมินหรือไมํ 

  สอดคล๎อง (ระบุ) …………………………………….................................................................……………….  

  ไมํสอดคล๎อง เนื่องจาก........................................................................................................ ............. 

5. สถานศึกษาได๎พัฒนาทํานด๎วยวิธีการใด (ตอบเฉพาะนักศึกษา กศน. ที่ไมํผํานการประเมินระดับการรู๎ 

   หนังสือของนักศึกษา กศน.) 

  สอนเสริม    ใบงาน   

  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ ...... 

  ไมํได๎รับการพัฒนา เนื่องจาก............................................................................................  

6. เครื่องมือประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. ชุด 1 การอํานภาษาไทย (ตอบข๎อที่ทํานได๎รับ  

   การประเมิน) 

   6.1 “การอํานค า” มีความเหมาะสมกับความรู๎ของทํานหรือไมํ 

  เหมาะสม  

  ไมํเหมาะสม เนื่องจาก.......................................................... 
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   6.2 “การอํานประโยค” มีความเหมาะสมกับความรู๎ของทํานหรือไมํ 

  เหมาะสม  

  ไมํเหมาะสม เนื่องจาก.......................................................... 

    6.3 “การอํานบทร๎อยแก๎ว” มีความเหมาะสมกับความรู๎ของทํานหรือไมํ 

  เหมาะสม  

  ไมํเหมาะสม เนื่องจาก.......................................................... 

7. เครื่องมือประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. ชุด 2 การเขียนภาษาไทย (ตอบตอนที่ทําน 

    ได๎รับการประเมิน) 

   7.1 “เขียนตามค าบอก” มีความเหมาะสมกับความรู๎ของทํานหรือไมํ 

  เหมาะสม  

  ไมํเหมาะสม เนื่องจาก.......................................................... 

   7.2 “การเขียนเรื่องจากภาพ” มีความเหมาะสมกับความรู๎ของทํานหรือไมํ 

  เหมาะสม  

  ไมํเหมาะสม เนื่องจาก.......................................................... 

   7.3 “การเรียงความตามหัวข๎อที่ก าหนด” มีความเหมาะสมกับความรู๎ของทํานหรือไมํ 

  เหมาะสม  

  ไมํเหมาะสม เนื่องจาก.......................................................... 

 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
..................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
................................................................................. ............................................................................................. 
..................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 



 
 

รายช่ือคณะท างานยกร่างแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 
 
คณะที่ปรึกษา 
 นายศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 
 นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
 นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. 
 นางรุํงอรุณ  ไสยโสภณ  ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
คณะท างาน 

นางรุํงอรุณ  ไสยโสภณ  ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวสุจริยา  พุํมไสล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวณิชาภัทร  ญาติบ ารุง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายชัยวิชิต  สารัญ  นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายวัชรินทร์  โสภิตะชา  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 



 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี 
 
คณะที่ปรึกษา 
 นายศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 
 นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
 นางรุํงอรุณ  ไสยโสภณ  ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านพัฒนาหลักสูตร 
นางรุํงอรุณ  ไสยโสภณ  ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวดารัตน์  กาญจนาภา ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 
นายอนันต์  คงชุม  รองผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  
นายสุรศักดิ์  อนันต์  ผู๎อ านวยการ กศน. อ าเภอปากพนัง 

     ส านักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณิชย์ ผู๎อ านวยการ กศน. อ าเภอเมืองพิจิตร 

     ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 
นางกอบกุล  กลับอ าไพ  ผู๎อ านวยการ กศน. อ าเภอช๎างกลาง 

     ส านักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางสาวอนงค์  ชูชัยมงคล ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 
นางกฤษณา  พลฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

     ส านักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นางสาวพจนีย์  สวัสดิ์รัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

     ส านักงาน กศน. จังหวัดก าแพงเพชร 
นางพิกุลแก๎ว  โตริ  ครูอาสาสมัคร กศน. อ าเภอสบเมย 
    ส านักงาน กศน. จังหวัดแมํฮํองสอน 
นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวสุจริยา  พุํมไสล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวณิชาภัทร  ญาติบ ารุง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายชัยวิชิต  สารัญ  นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายวัชรินทร์  โสภิตะชา  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 
 นายศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 
 นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
 นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. 
 นางรุํงอรุณ  ไสยโสภณ  ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
คณะท างาน 

นางรุํงอรุณ  ไสยโสภณ  ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวสุจริยา  พุํมไสล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวณิชาภัทร  ญาติบ ารุง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายชัยวิชิต  สารัญ  นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายวัชรินทร์  โสภิตะชา  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน นักวิชาการศึกษา 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ผู้รับผิดชอบ 
นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ผู้ออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    กลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



 
 

 




