
การแก้ไขปัญหาประชากรในวยัเรียนทีอ่ยู่นอกระบบการศึกษา 



Timeline การดาํเนินงาน

การดาํเนินงาน 
ต.ค. 

61

พ.ย. 

61

ธ.ค. 

61

ม.ค.

62

ก.พ. 

62

มี.ค. 

62

เม.ย. 

62

พ.ค

.62

มิ.ย. 

62

ก.ค. 

62

ส.ค. 

62

ก.ย. 

62

1. ประชุมทาํความเข้าใจกบัหน่วยงานในสังกดั และ

หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ( 28 ก.ย. 61)

2. จัดตั้งคณะทาํงานลงพืน้ที ่และส่งข้อมูลให้

สํานักงาน กศน.จังหวดั

3. ลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อมูลและค้นหากลุ่มเป้าหมาย 

“เคาะประตูบ้าน รุกถึงที ่ลุยถึงถิ่น” 

4. นํากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษาใช้กลยุทธ์

“ กศน.ชวนน้องเรียน”

5. ติดตามผลการช่วยเหลือ และรายงานในระบบ

6. รายงานผลความสําเร็จตั้งแต่การเข้าศึกษาต่อจน

จบการศึกษา

1 – 5 ต.ค. 61

6 – 31 ต.ค. 61

1 – 16 พ.ย. 61

ภาคเรียนท่ี 2/61 ภาคเรียนท่ี 1/62
ระยะท่ี 2

ม.ค. – มี.ค. 62

ระยะท่ี 3

เม.ย. – มิ.ย. 62

ระยะท่ี 4

ก.ค. – ก.ย. 62

ระยะท่ี 1

ต.ค. – ธ.ค. 61

17 พ.ย. 61 – 30 ก.ย. 62

1 – 31 มี.ค. 62 1 – 30 มิ.ย. 62 1 – 30 ก.ย. 62



ประสานขอมูล

ระบบขอมูลเพื่อการแกปญหาประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา

สํานักงาน กศน.จังหวัด 

77 จังหวัด
กศน.อําเภอ

กศน.ตําบล/แขวง
สอบถามผูนํา

“เคาะประตูบาน รุกถึงท่ี ลุย

ถึงถิ่น”

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ขอมูลประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบ

การศึกษา

สํานักงาน กศน.

ศทก.สป.

ประมวลผลขอมูลประชากรวัยเรียน

ท้ังหมด
สถานศึกษาในสังกัด

- สพฐ.

- สอศ.

- อปท.

- กศน.

- อ่ืน ๆ 

ทํางานรวมกับภาคี

เครือขายในพ้ืนท่ี

ขอมูลประชากรอายุระหวาง 3 – 18 ป

สํานักทะเบียนราษฎร 

กระทรวงมหาดไทย



การดาํเนินการสํารวจ  ตรวจสอบข้อมูล

- ครู กศน.ตําบลและเครือข่ายติดตามหาตัวตนของเดก็ทีอ่ยู่นอกระบบการศึกษาโดยใช้กลวธีิ 

“เคาะประตูบ้าน รุกถงึที ่ลุยถงึถิน่”

- สอบถามข้อมูล และติดตามหาตัวตนของเดก็ทีอ่ยู่นอกระบบการศึกษาจากผู้นําชุมชน 

(กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นําชุมชน)

- ประสานตรวจสอบข้อมูลจากสถานศึกษาในพืน้ที่

- สอบถามสภาพปัญหาและความตอ้งการ

- ทาํความเขา้ใจกบัผูป้กครองใหเ้ห็นความสาํคญัของการศึกษา

- แนะนาํช่องทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

- แยกกลุ่มเป้าหมาย และส่งต่อเขา้สู่ระบบการศึกษาพบกลุ่มเป้าหมาย ไม่พบกลุ่มเป้าหมาย

- บนัทึกขอ้มูลและ

รายงานเพ่ือตดัออก

จากระบบฐานขอ้มูล

(แบบ 02)



ผลการดาํเนินงานตาม Timeline

ปรับการทาํงานเชิงรุก

“เคาะประตูบ้าน รุกถึงที ่ลุยถึงถิ่น”

สํานักงาน กศน.

สํานักงาน กศน.

จังหวัด 

77 จังหวัด

สถาบัน กศน.ภาค

กศน.อําเภอ

- จัดทําแนวทางการดาํเนินงานและพฒันาระบบตดิตาม

ให้กบัสํานักงาน กศน.จังหวดัทุกแห่ง

- ดาํเนินการประสานความร่วมมือกบั กศจ. และประชุม

ช้ีแจงทําความเข้าใจกบับุคลากรในพืน้ที่ ทุกแห่ง

- มอบหมายงาน ภารกจิให้ กศน.อาํเภอไปดาํเนินการ

ครบทุกจังหวดั

- ตดิตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดาํเนินงานของ

สํานักงาน กศน.จังหวดั

- ดาํเนินงานตามที่สํานักงาน กศน.จังหวดัมอบหมาย 

โดยนําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

ตดิตามและประเมินผล เป็นรายตาํบล

- ร่วมมือกบัเครือข่ายผู้นําชุมชน ในพืน้ที่ตดิตาม ตรวจสอบ

ในหมู่บ้าน รายบุคคล และรายงานผลในระบบกศน.ตาํบล



ผลการดาํเนินงาน (8 - 25 ต.ค.61)

จาํนวนท่ีสาํรวจแลว้

จาํนวนท่ียงัไม่ไดส้าํรวจ

ตัดออกจากระบบฐานข้อมูล 97,518 คน ( 5.65 %)

- เรียนอยูใ่นระบบแลว้ 25,747 คน ( 1.49 %)

- จบ ม.6 หรือเทียบเท่า 30,056 คน (1.74%)

- ตาย/ไม่มีตวัตน 17,666 คน (1.02%)

- จบ ม.3  24,049 คน (1,39%)

กาํลงัดําเนินการติดตาม เพ่ือให้เข้าเรียนและส่ง

ต่อ  22,500 คน (1.30%)

- เดก็พิการ 3,157 คน (0.18%)

- เดก็ปกติท่ีไม่ไดเ้รียน 10,535 คน (0.61%)

- เดก็ออกกลางคนั  8,808 คน (0.51%)

6.95%

93.05%

ผลการดาํเนินงานตรวจสอบ ติดตามประชากรวยัเรียนในพ้ืนท่ีของสาํนกังาน กศน.

จาํนวน 1,607,311 คน

จาํนวน 120,018 คน



แนวทางการดาํเนินงานในปี 2562

เร่งสร้างการรับรู้และประสานความร่วมมือ

สํานักงาน กศน.

จังหวัด 

77 จังหวัด

สถาบัน กศน.ภาค

กศน.อําเภอ

กศน.ตาํบล

- ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัภาค เพ่ือขบัเคล่ือน

งานในพืน้ที่ (สํานักงานศึกษาธิการภาค สถาบันอาชีวศึกษาภาค)

- ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัจงัหวดั โดยจดัตั้ง

คณะทํางานระดบัจงัหวดั มี กศจ.จงัหวดั เป็นกลไกในการ

ขบัเคล่ือน และจดัตั้ง “ศูนย์ข้อมูลประชากรวยัเรียนที่อยู่นอก

ระบบการศึกษา”  มีสํานักงาน กศน.จงัหวดัเป็นเลขานุการ 

คณะทํางาน

- สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัอาํเภอ เพ่ือดาํเนินงาน

ตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัตใินพืน้ที่ มีนายอาํเภอ

ผู้อาํนวยการโรงเรียนทุกสังกดั ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ และภาคเีครือข่าย เป็นคณะทํางาน

- สร้างร่วมมือกบักาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิน่ และ

ภาคเีครือข่ายในพืน้ที่  ในการร่วมกนัดูแล และขบัเคล่ือนการ

ทํางานในพืน้ที่อย่างทั่วถงึ

1



แนวทางการดาํเนินงานในปี 2562

นําประชากรวยัเรียนทีอ่ยู่นอกระบบ

การศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทัว่ถึง

สํานักงาน กศน.

จังหวัด 

77 จังหวัด

สถาบัน กศน.ภาค

กศน.อําเภอ

กศน.ตาํบล

- ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และร่วมกบัสํานักงาน

กศน.จังหวดั กาํหนดทศิทาง วธีิการ รูปแบบ ในการดําเนินการนํา

ประชากรวยัเรียนตามข้อมูลทีไ่ด้จากการตรวจสอบเข้าสู่ระบบการศึกษา

- ร่วมกบัหน่วยงานระดับจังหวดั กาํหนดแนวทาง มาตรการส่งเสริม 

สนับสนุน และการส่งต่อผู้เรียนให้กบัหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการ

แก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

- จัดการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาทั้ง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน การศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพฒันา

ทกัษะชีวติ หรืออ่ืนๆ ทีส่นใจ และส่งต่อผู้เรียนให้กบัสถานศึกษาทุก

สังกดั หรือหน่วยในพืน้ทีต่ามแนวทางกาํหนดไว้ 

- ดําเนินการร่วมกบัผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่ายใน

พืน้ทีใ่ช้กลยุทธ์ “กศน.ชวนน้องเรียน” เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาตามความต้องการ และสภาพความพร้อม

ของแต่ละบุคคล

2



แนวทางการดาํเนินงานในปี 2562

พฒันาระบบตดิตามและช่วยเหลือผู้เรียน

สํานักงาน กศน.

จังหวัด 

77 จังหวัด

สถาบัน กศน.ภาค

กศน.อําเภอ

กศน.ตาํบล

- ร่วมกบัสํานักงาน กศน. และสํานักงาน กศน.จังหวดั พฒันาระบบการ

ติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน  และนิเทศติดตามการทาํงานในพืน้ที่

- ร่วมกบัหน่วยงานระดับจังหวดั กาํหนดแนวทางการติดตามและ

ช่วยเหลือประชากรวยัเรียนทีอ่ยู่นอกระบบการศึกษาทั้งกลุ่มเดิม และ

กลุ่มใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมนิผลประชากรวยั

เรียนเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการดําเนินงานร่วมกบัคณะทาํงาน

ในระดับจังหวดั และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

- ดําเนินงานตามแนวทางการติดตามและช่วยเหลือประชากรวยัเรียนที่

อยู่นอกระบบการศึกษาในพืน้ทีรั่บผดิชอบ และนําข้อมูลทีไ่ด้จากศูนย์

ข้อมูลประชากรวยัเรียนทีอ่ยู่นอกระบบการศึกษา ไปดําเนินการตาม

ภารกจิ  และจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือประชากรวยัเรียนทีอ่ยู่นอก

ระบบการศึกษา” ใน กศน.ตําบล

- ดําเนินงานร่วมกบัผู้นําชุมชน และภาคเีครือข่าย เพ่ือเช่ือมโยงความ

ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความต้องการ และสอดคล้องกบัสภาพการ

เรียนรู้ของแต่ละบุคคล และใช้กลยุทธ์ “เคาประตูบ้าน รุกถงึที ่ลยุถึงถิ่น” 

มาใช้ในการติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน

กศน.ตาํบล 

“ศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือประชากรวยัเรียนที่อยู่นอกระบบ

การศึกษาประจาํตาํบล”

3



แนวทางการดาํเนินงานในปี 2562

ขยายผลการดาํเนินงาน

สํานักงาน กศน.

จังหวัด 

77 จังหวัด

สถาบัน กศน.ภาค

กศน.อําเภอ

กศน.ตาํบล

- ร่วมกบัสํานักงาน กศน. และสํานักงาน กศน.จังหวดั กาํหนดเกณฑ์    

ช้ีวดัความสําเร็จ ในการพฒันาสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส

ทางการศึกษา”

- ร่วมกบัหน่วยงานระดับจังหวดั  ยกระดับการช่วยเหลือผู้เรียนทุก

ช่วงอายุให้ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึง มแีนวทางการดําเนินงานใน

ส่งเสริมการศึกษาให้กบัคนในพืน้ทีไ่ด้รับการศึกษา และพฒันาอย่าง

เต็มตามศักยภาพ 

- สร้างกลไกระดับอาํเภอ  เพ่ือขบัเคล่ือนแนวทางส่งเสริมการให้โอกาส

ทางการศึกษากบัผู้เรียนทุกช่วงวยั ได้มสิีทธิเข้ารับการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง และทัว่ถึง ในทุกหลกัสูตรทีด่ําเนินการ

- ร่วมกบัผู้นําชุนชน ตรวจสอบ ติดตาม ผู้เรียนในพืน้ที่ ให้คงอยู่ใน

ระบบการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการ

เช่ือมโยงส่งต่อข้อมูลในพืน้ทีใ่นฐานข้อมูลระบบติดตามประเมนิผล

ประชากรวยัเรียน ของ “ศูนย์ข้อมูลประชากรวยัเรียนทีอ่ยู่นอกระบบ

การศึกษา”

จงัหวดัต้นแบบ

“เมืองแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาสทางการศึกษา”

4
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