
การส่งเสริมการอ่าน
เพ่ือเพิม่อตัราการอ่าน

ของประชาชน



นโยบายเรงดวนเพือ่รวมขับเคลือ่นยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ 

ปงบประมาณ 2562

เพิ่มอัตราการอานของประชาชน โดยการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนา   

ใหประชาชนมีคุณภาพ สามารถรับรูขอมูลขาวสาร      

ที่ถูกตอง ทันเหตุการณ นําความรูที่ไดรับไปใชปฏิบัติจริง

ในชีวิตประจําวัน





ภารกิจดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรู ในระดับตําบล เพ่ือถายทอด

องคความรู และกิจกรรม เพ่ือเผยแพรองคความรู ในชุมชน          

ไดอยางทั่วถึง                       

 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอานและพัฒนา

ความสามารถในการอาน และศักยภาพการเรียนรูของประชาชน   

ทุกกลุมเปาหมาย

 สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการอาน 

ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย สรางเครือขายสงเสริมการอาน รวมทั้ง

เสริมสรางความพรอมในดานส่ืออุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการอาน   

และการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมการอานอยางหลากหลาย



ผลการดําเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อน

งานดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ปงบประมาณ 2561



แหล่งการเรียนรู้
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ห้องสมุดประชาชน

19,852 แห่ง
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ห้องสมุดเคล่ือนที่สําหรับชาวตลาด



หองสมุดประชาชน



หองสมุดประชาชน
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หองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
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กิจกรรมรถหองสมุดเคลื่อนที่
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การดําเนินงานดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปงบประมาณ 2561 

ระบบเชื่อมโยงแหลงการเรียนรู และ e-Book

- ปรับปรุงพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหลงการเรียนรู และระบบหนังสอื

อิเล็กทรอนิกส ใหมีระบบฐานขอมูลตางๆ เปนปจจุบัน 

- ประกวดคัดเลือกเว็บไซตหองสมุดประชาชนภายใต                        

ระบบเชื่อมโยงแหลงการเรียนรูท่ัวประเทศ

- กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา แกไขปญหาการใชงาน                        

ระบบเชื่อมโยงแหลงการเรียนรู

บานหนังสือชุมชน

- นิเทศ กระตุน ติดตามใหมีการปรับปรุงพัฒนา      

บานหนังสือชุมชนท่ัวประเทศตามนโยบาย

- ประกวดคัดเลือกบานหนังสือชุมชนตนแบบ         

ท่ัวประเทศ ระดับจังหวัด ระดับกลุมฯ และ

ระดับประเทศ ป 2560

- พัฒนาใหเกิดนักจัดกิจกรรมสรางเสริมการอานและ        

การเรียนรูตนแบบของบานหนังสือชุมชนตามบริบท

ของพ้ืนท่ี เผยแพรบนยูทูป

- ประกวดคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสรางเสริมการอานฯ

- ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตบานหนังสือชุมชน 

(http://cbh.nfe.go.th)

เมืองนักอาน

- มีเมืองนักอานครบทุก 77 จังหวัด    

เพ่ือประกวดคัดเลือก ยกยอง

- มีเมืองนักอานท่ีดําเนินการสงเสริม   

การอาน สอดคลองตามวิถีชีวิตและ  

บริบทของพ้ืนท่ี

- ประกวดนวัตกรรมสงเสริมการอาน

- กิจกรรมวันรักการอาน 2 เมษายน 

มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ท้ังสิ้น 

278,400 คน ท่ัวประเทศ

หองสมุดประชาชน

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการอาน

ทุกรูปแบบท้ังในและนอกสถานท่ี ใหกับ

ประชาชนทุกชวงวัย

http://lrls.nfe.go.th http://ebook.nfe.go.th



การดําเนินงานดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปงบประมาณ 2561 

รถหองสมุดเคลื่อนที่

- รถหองสมุดเคลื่อนท่ี จํานวน 72 คัน

- ออกใหบริการและจัดกิจกรรมรถ

หองสมุดเคลื่อนท่ีท่ัวประเทศ

- มีผูใชบริการจํานวน 4,454,400 คน   

ท่ัวประเทศ

หองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด

- กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา แกไขปญหา

การดําเนินงาน

- สรุปรายงานโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเปนแนวทางใหกับทุกพ้ืนท่ี

- ประกาศเกียรติคุณ เพ่ือสงเสริมหองสมุด

เคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาดใหเปนหองสมุด

ตัวอยางสําหรับหองสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับ

ชาวตลาด แบบคูขนาน

- หองสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด     

421 แหง มีผูใชบริการ 4,675,650 คน

กิจกรรมสงเสริมการอาน ในรูปแบบอื่นๆ

- รถเคลื่อนท่ีสงเสริมการอานขนาดเล็ก

-รถสามลอเครื่อง

-รถโชเลย

ตัวอยางผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ

- สถิติการอานของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ิมข้ึนจากคาเฉลี่ย

ของระดบัประเทศ (66 นาที/คน/วัน)

ป 2558 30 นาที/คน/วัน

ป 2560           81.1 นาที/คน/วัน



แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2562

1. สงเสริมสนับสนุนใหมีมมุเด็กและพัฒนามมุเดก็ในหองสมุดประชาชนทุกแหง เปนการสงเสริมทักษะกระบวนการคิด /   

กระบวนการเรียนรู และสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับเด็กปฐมวัย

2. กลุมพอแม ผูปกครอง ดําเนินโครงการครอบครัวรักอาน โดยมีเปาหมาย 10 ครอบครัว/เดือน/แหง

รวม 110,280 ครอบครัว/ป

3. สงเสริมสนับสนุน เพ่ิมจํานวนบานหนงัสือชุมชนจาก 19,852 เพ่ิมเปน 20% (3,970) แหง และเพ่ิมกลุมเปาหมายที่มา

รับบริการ 20% (453,772) คน

4. พัฒนาศักยภาพหองสมุดเคลื่อนที่สาํหรับชาวตลาดสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ผูรับบริการไดอยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน



6. พัฒนาหองสมุดประชาชนใน 4 มิติ

6.1 ดานกายภาพ

6.2 ดานบุคลากร / ผูใหบริการ / ผูรับบริการ / ผูเกี่ยวของ

6.3 สื่อและเทคโนโลยี

6.4 องคความรูดานตางๆ / ภูมิปญญาทองถิน่

(ศูนยวัฒนธรรมทองถิ่น Mini Science Center) ฯลฯ

5. พัฒนาระบบเช่ือมโยงแหลงเรียนรูและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมคีวามทันสมัย เพ่ือใหประชาชนเขาถึงสื่อ และ

Social Media ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุด ตอบสนองความตองการในการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตอยางยั่งยืน

7. สํารวจ / วิจัยผลการดําเนินงานตามนโยบายสงเสริมการอานของสํานักงาน กศน.

8. ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกรวมกบัภาคีเครือขาย เพ่ือสรางเสริมวัฒนธรรมการอานใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  

และเพ่ิมอัตราการอานของประชาชนทุกชวงวัยใหสูงข้ึน



จบการนําเสนอ
ขอขอบพระคุณ
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