เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกําหนดอํานาจและหนาที่ของสถานศึกษา
อาศั ยอํา นาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสาม แหง พระราชบัญ ญัติส งเสริม การศึ กษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดอํานาจ
และหนาที่ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จํานวน ๙๖๔ แหง ดังนี้
ขอ ๑ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เรียกโดยยอวา กศน.อําเภอ
และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต เรียกโดยยอวา กศน.เขต มีอํานาจและ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๒) สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(๓) ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
(๔) จัด สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่
(๕) จัด สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
(๖) วิจัยและพัฒ นาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู และมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบ
(๗) ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณ
(๘) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๙) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๑๐) ระดมทรั พยากรเพื่ อ ใช ใ นการจัด และพัฒ นาการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัย
(๑๑) ดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายใน ให ส อดคล อ งกั บ ระบบ หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เรียกโดยยอวา ศกภ.
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ฝกอบรมวิช าชีพศิลปะไทยโบราณชางสิบหมู และศิลปวัฒนธรรมไทยแกประชาชน
ทั่วไป
(๒) จัดนิทรรศการงานศิลปะไทยโบราณ ในรูปแบบนิทรรศการถาวร และนิทรรศการ
เคลื่อนที่เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
(๓) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน การจัดฝกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณ ชางสิบหมู
และศิลปวัฒนธรรมไทยกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๔) พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู บุคลากรดานวิชาชีพ ศิลปะไทยโบราณ และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๕) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา เผยแพร เพื่ออนุรักษศิลปะไทยโบราณ และศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๓ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เรียกโดยยอวา ศฝก. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัด การศึ กษา ฝ กอบรมและสาธิ ต ดา นเกษตรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดํ าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกษตรธรรมชาติ แนวทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับนิเวศเขตรอน ความรู
ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร สมุน ไพร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเกษตร
ธรรมชาติ
(๒) เปนศูนยการเรียนรูและเผยแพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะดานเกษตร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๓) วิจั ย ทดลอง เผยแพรเ พื่ อพั ฒนาองคค วามรูด า นเกษตรธรรมชาติสิ่ ง แวดล อ มและ
องคความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเกษตรธรรมชาติ
(๔) สงเสริม สนับสนุน ประสานกับชุม ชน หนวยงานเครือขาย ทั้งภาครัฐภาคเอกชน
เพื่อ แก ปญหาด านเศรษฐกิ จ สัง คม สิ่ งแวดล อ มและเสริม สรา งความเข ม แข็ งแกชุม ชน โดยเน น
องคความรูที่เกี่ยวของกับเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๔ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เรียกโดยยอวา ศฝช. มีอํานาจ
และหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัด การศึ ก ษาและฝ ก อบรมดา นอาชีพ ใหส อดคล อ งกั บสภาพปญ หา ความจํ า เป น
ความตองการ ของประชาชนบริเวณชายแดน โดยมุงเนนใหเกิดการสรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมสนับสนุนการแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการเมือง
(๒) เปนศูนยสาธิต ทดลอง วิจัย และเปนศูน ยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการศึกษา
ดานอาชีพและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดน
(๓) พัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการเรียนการสอนดานอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพและความตองการของทองถิ่น
(๔) สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึ กษาดานอาชีพรว มกับภาคีเครือข ายในพื้น ที่บริเวณ
ชายแดน ที่รับผิดชอบและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนแตละแหงรับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
๑. ศูน ยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย รับผิดชอบพื้น ที่บริการ
๔ จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน และพะเยา
๒. ศูน ยฝ กและพั ฒนาอาชี พ ราษฎรไทยบริเ วณชายแดนชุ ม พร รับ ผิด ชอบพื้น ที่บ ริก าร
๓ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ
๓. ศูน ยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปตตานี รับผิดชอบพื้น ที่บริการ
๕ จังหวัด คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
๔. ศูน ยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแกว รับผิดชอบพื้น ที่บริการ
๓ จังหวัด คือ สระแกว จันทบุรี และตราด
๕. ศูน ยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ รับผิดชอบพื้นที่บริการ
๕ จังหวัด คือ อุตรดิตถ นาน ตาก เพชรบูรณ และพิษณุโลก
๖. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร รับผิดชอบพื้นที่บริการ
๖ จังหวัด คือ มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม เลย หนองคาย และอํานาจเจริญ
๗. ศูน ยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุริน ทร รับผิดชอบพื้น ที่บริการ
๓ จังหวัด คือ สุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๕
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๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๕ ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆทรงพระคุณ” เรียกโดยยอวา ศฝส.
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัด การศึ ก ษาและฝ ก อบรมดา นอาชีพ ใหส อดคล อ งกั บสภาพปญ หา ความจํ า เป น
ความตองการของประชาชนบริเวณชายแดนจังหวั ดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุ รี
โดยมุง เน น ใหเ กิด การสร างอาชีพ สรา งรายได เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ที่ดี ขึ้น ส งเสริ ม สนับ สนุ น
การแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการเมือง
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาด า นอาชี พ ร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ยและเผยแพร
ในโครงการพระราชดําริ ในพื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
(๓) เปนศูนยสาธิต ทดลอง วิจัย และเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการศึกษาดาน
อาชี พ และสิ่ ง แวดล อ มที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนบริ เ วณชายแดนจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
(๔) พัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการเรียนการสอนดานอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพและความตองการของทองถิ่น
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๖ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เรียกโดยยอวา ศว. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดและบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม แกนักเรียน
นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๒) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู
ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล อ ม อาทิ ธรรมชาติ วิ ท ยา เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ดาราศาสตร
(๓) เผยแพร แ ละบริก ารรูป แบบกิ จกรรม หลั กสู ตร สื่อ และกระบวนการจัด กิจ กรรม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๔) พัฒนาครู อาจารย วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ย ในการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง
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ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา แตละแหงรับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
๑. ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษากาญจนบุ รี รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ บ ริ ก าร ๔ จั ง หวั ด
คือ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี
๒. ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษาขอนแก น รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ บ ริ ก าร ๖ จั ง หวั ด
คือ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี และขอนแกน
๓. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาตรัง รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๕ จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา
ระนอง กระบี่ และตรัง
๔. ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษานครราชสี ม า รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ บ ริ ก าร ๕ จั ง หวั ด
คือ ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย ชัยภูมิ และนครราชสีมา
๕. ศูน ยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้น ที่บริการ ๕ จังหวัด
คือ ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช
๖. ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษานครสวรรค รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ บ ริ ก าร ๙ จั ง หวั ด
คือ อุทัยธานี กําแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ และนครสวรรค
๗. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๖ จังหวัด
คือ สิงหบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา
๘. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษายะลา รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๔ จังหวัด คือ นราธิวาส
ปตตานี สตูล และยะลา
๙. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๘ จังหวัด คือ เชียงราย
เชียงใหม พะเยา แพร นาน แมฮองสอน ลําพูน และลําปาง
๑๐. ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษาสมุ ท รสาคร รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ บ ริ ก าร ๖ จั ง หวั ด
คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และสมุทรสาคร
๑๑. ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษาสระแก ว รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ บ ริ ก าร ๙ จั ง หวั ด
คือ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสระแกว
๑๒. ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ บ ริ ก าร ๘ จั ง หวั ด
คือ ยโสธร รอยเอ็ด กาฬสินธุ มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
ขอ ๗ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต เรียกโดยยอวา ศว.รังสิต มีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
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(๑) จัดและบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ มแกนักเรียน
นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วประเทศ
(๒) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู
ดานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม อาทิ ดาราศาสตร ธรรมชาติวิ ทยา เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
(๓) เผยแพร แ ละบริก ารรูป แบบกิ จกรรม หลั กสู ตร สื่อ และกระบวนการจัด กิจ กรรม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๔) พัฒนาครู อาจารย วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ย ในการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๘ ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด เรียกโดยยอวา ศว.รอยเอ็ด
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปน แหลงเรียนรูตามอัธยาศัยดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม โดยเนน การจัดสภาพ
แหลงเรียนรูดวยสื่อเรียนรูดานวิทยาศาสตร นวัตกรรมสมัยใหมและวัฒนธรรมภาคอีสาน
(๒) จัดกิจกรรมการศึกษาบูรณาการดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม สนับสนุนการเรียนรู
พัฒ นาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร สําหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
(๓) เปนแหลงกลางในการ คนควา วิจัย พัฒนา สาธิต สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติการ
ดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา และสงเสริมใหเกิดการประดิษฐ คิดคนที่เปนประโยชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งใหรูจักใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
(๔) ฝกอบรมปฏิบัติการใหความรูแก ครู อาจารย เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิคการใช การผลิต
สื่อสรางสรรค นวัตกรรมการศึกษาประกอบการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและดานวัฒนธรรม
(๕) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานกับหนวยงานเครือขาย ในการจัดและใหบริการ
การเรียนรูดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแกกลุมเปาหมาย
(๖) เผยแพรและใหบริการ ขอมูล ขาวสาร สื่อ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม แกหนวยงานเครือขายและบุคคลทั่วไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง
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๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๙ ศู น ย ส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย สํ า หรั บ คนไทย
ในตางประเทศ เรียกโดยยอวา ศกต. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัด สงเสริม สนับสนุน และประสานงานรวมกับภาคีเครือขายในการจัดการศึกษา
นอกระบบสําหรับคนไทยในตางประเทศ
(๒) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบ สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการจัด
การศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายคนไทยในตางประเทศ
(๓) พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษานอกระบบสํ า หรั บ กลุ ม เป า หมายคนไทย
ในตางประเทศ
(๔) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับคนไทยในตางประเทศ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๐ สถาบันการศึกษาทางไกล เรียกโดยยอวา สทก. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการศึกษาทางไกลในหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานและการศึกษาตอเนื่อง
(๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบ กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การเทียบโอน
ความรูและยอมรับประสบการณ
(๓) จัดหา ผลิต เผยแพร สื่อ เทคโนโลยี เพื่อใหบริการการศึกษาทางไกล
(๔) พัฒนาระบบการบริหาร การบริการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานการศึกษา
ทางไกลมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
(๕) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานการศึกษาทางไกลรวมกับภาคีเครือขาย
(๖) วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๑ สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิริน ธร เรียกโดยยอวา สธ. มีอํานาจและ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนเพื่อพัฒ นา
คุณภาพชีวิต สามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
(๒) ฝกอบรมและพัฒนาสมรรถภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหกับบุคลากรภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๓) วิจัย พัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
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(๔) สง เสริ ม การให บ ริก ารข า วสารข อ มูล แกป ระชาชนด า นสั ง คม เศรษฐกิจ การเมื อ ง
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๕) สงเสริม ประสานงาน การทํางานรวมกันกับภาคีเครือขาย
(๖) รวบรวม เผยแพรพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุม ารี
ดานการศึกษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๒ สถาบัน พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่องที่ตองใชทักษะ เทคนิค ความชํานาญการ
เปนพิเศษ
(๒) จัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(๓) จัดการศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษที่มีวิธีการจัดการศึกษาเปนพิเศษ เชน
ผูสูงอายุ คนพิการ เด็กดอยโอกาส สตรีกลุมเสี่ยง เปนตน
(๔) วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๕) ศึกษารูปแบบ ทดลอง นํารองการจัดการเรียนการสอนสําหรับชุมชนเมือง
(๖) เปนศูนยประเมินความรู ประสบการณและเทียบระดับการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แตละแหง
รับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
๑. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ๑ เรียก
โดยยอวา สถาบัน กศน.กทม.๑ รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๒๐ เขต คือ ภาษีเจริญ บางแค บางขุนเทียน
บางบอน ทุงครุ ราษฎรบูรณะ จอมทอง ธนบุรี ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด หนองแขม บางกอกนอย
บางกอกใหญ คลองสาน ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ พระนคร ดุสิต และราชเทวี
๒. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ๒ เรียก
โดยยอวา สถาบัน กศน.กทม.๒ รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๑๕ เขต คือ ยานนาวา คลองเตย บางคอแหลม
วัฒ นา ประเวศ สวนหลวง บางกะป ลาดพราว สาทร วังทองหลาง พญาไท บางรัก ปทุม วั น
พระโขนง และบางนา

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง
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๓. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ๓ เรียก
โดยยอวา สถาบัน กศน. กทม.๓ รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๑๕ เขต คือ บึงกุม คันนายาว บางเขน
สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร บางซื่อ หวยขวาง ดินแดง สะพานสูง หนองจอก คลองสามวา
มีนบุรี และลาดกระบัง
ขอ ๑๓ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค มีอํานาจและ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ประเภทการศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง
ใหสอดคลองกับความจําเปนและความสนใจของกลุมเปาหมายและประชาชนในภูมิภาค
(๒) วิจัย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับบริบท
ของภาค
(๓) สง เสริม สนั บสนุน และพั ฒนา คุ ณภาพทางวิช าการ หลั กสู ตร สื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยแกสถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือขาย
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค แตละแหงรับผิดชอบพื้นที่
ดังนี้
๑. สถาบัน พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง เรียกโดยยอวา
สถาบัน กศน.ภาคกลาง รับผิดชอบพื้น ที่บริการ ๑๖ จังหวัด คือ เพชรบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง
๒. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก เรียกโดยยอวา
สถาบัน กศน.ภาคตะวัน ออก รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๙ จังหวัด คือ จัน ทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแกว
๓. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรียกโดยยอวา สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๑๙ จังหวัด คือ เลย
กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

๔. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เรียกโดยยอวา
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย เพชรบูรณ
แพร แมฮองสอน กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลําปาง ลําพูน
สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
๕. สถาบัน พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต เรียกโดยยอว า
สถาบัน กศน.ภาคใต รับผิดชอบพื้นที่บริการ ๑๔ จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี
ขอ ๑๔ สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เรียกโดยยอวา สพร. มีอํานาจและ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการเรียนรูดวยกระบวนการและรูปแบบการเรียนรูที่ห ลากหลาย เชน โปรแกรม
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูตลอดชีวิต โปรแกรมการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ
รูปแบบตาง ๆ และการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(๒) บริการรับรองความรูและประสบการณที่เกิดจากการเรียนรู
(๓) ใหบริการและเผยแพรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
(๔) ถายทอดและฝกอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู
(๕) วิจัยและพัฒนากระบวนการ รูปแบบ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
(๖) สงเสริมและพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรู
(๗) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๕ อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรียกโดยยอวา
อวท. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปลูกฝงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใ จในพระอัจฉริยะภาพ
แหงองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย ที่ไดทรงบุกเบิกงาน
ดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตรไทย
(๒) จัดและบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม แกนักเรียน
นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วประเทศ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม อาทิ วิทยาศาสตรทางทะเล ดาราศาสตร เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
(๔) เผยแพร แ ละบริก ารรูป แบบกิ จ กรรม หลั กสู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด กิ จกรรม
การเรียนรู ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๕) พัฒนาครู อาจารย วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๖) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานรวมกับภาคีเครือขาย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๗) สงเสริมและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ใหเปนแหลงทองเที่ยว
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๖ ในวาระเริ่มแรกใหสถาบัน พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร ๑, ๒ และ ๓ ตามขอ ๑๒ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่อยูใ นความ
รับผิดชอบของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ๒, ๓ และ ๔ ตามลําดับ แลวแตกรณี
ใหแลวเสร็จภาคเรียน ๒/๒๕๕๐ แลวจึงโอนอํานาจหนาที่ดังกลาวไปยังสถานศึกษาที่มีอํานาจหนาที่
นั้นตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

