
  หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การกําหนดอํานาจและหนาที่ของสถานศึกษา 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๘  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษา 
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) วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  ส่ือ  กระบวนการเรียนรู  และมาตรฐานการศึกษา 

นอกระบบ 
(๗) ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรูและประสบการณ 
(๘) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  นิเทศภายใน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๙) พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๑๐) ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

(๑๑) ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ใหสอดคลองกับระบบ  หลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนด 
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(๑๒) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๒ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก  (วิทยาลัยในวัง)  เรียกโดยยอวา  ศกภ.   

มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ฝกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณชางสิบหมู  และศิลปวัฒนธรรมไทยแกประชาชน

ทั่วไป 
(๒) จัดนิทรรศการงานศิลปะไทยโบราณ   ในรูปแบบนิทรรศการถาวร  และนิทรรศการ

เคลื่อนที่เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 
(๓) สงเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน  การจัดฝกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณ  ชางสิบหมู  

และศิลปวัฒนธรรมไทยกับหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๔) พัฒนาหลักสูตร  ส่ือ  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) จัดการศึกษา  ฝกอบรมและสาธิตดานเกษตรธรรมชาติ  ตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เกษตรธรรมชาติ  แนวทางอื่น  ๆ  ที่เหมาะสมกับนิเวศเขตรอน  ความรู
ดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากร  เทคโนโลยีการเกษตร  สมุนไพร  และอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับเกษตร
ธรรมชาติ 

(๒) เปนศูนยการเรียนรูและเผยแพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะดานเกษตร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๓) วิจัย  ทดลอง  เผยแพรเพื่อพัฒนาองคความรูดานเกษตรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ 
องคความรูอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับเกษตรธรรมชาติ   

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  ประสานกับชุมชน  หนวยงานเครือขาย  ทั้งภาครัฐภาคเอกชน   
เพื่อแกปญหาดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอมและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน  โดยเนน 
องคความรูที่เกี่ยวของกับเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๕) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๔ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  เรียกโดยยอวา  ศฝช.  มีอํานาจ
และหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพ  ใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความจําเปน   
ความตองการ  ของประชาชนบริเวณชายแดน  โดยมุงเนนใหเกิดการสรางอาชีพ  สรางรายไดเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  สงเสริมสนับสนนุการแกปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  ความมั่นคงและการเมือง 

(๒) เปนศูนยสาธิต  ทดลอง  วิจัย  และเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาการศึกษา 
ดานอาชีพและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดน   

(๓) พัฒนาบุคลากร  พัฒนาหลักสูตร  ส่ือ  รูปแบบการเรียนการสอนดานอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

(๔) สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาดานอาชีพรวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่บริเวณ
ชายแดน  ที่รับผิดชอบและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(๕) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนแตละแหงรับผิดชอบพื้นที่  ดังนี้ 
๑. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย  รับผิดชอบพื้นที่บริการ   

๔  จังหวัด  คือ  เชียงราย  เชียงใหม  แมฮองสอน  และพะเยา   
๒. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร  รับผิดชอบพื้นที่บริการ   

๓  จังหวัด  คือ  ชุมพร  ระนอง  และประจวบคีรีขันธ 
๓. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปตตานี  รับผิดชอบพื้นที่บริการ   

๕  จังหวัด  คือ  ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สงขลา  และสตูล 
๔. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแกว  รับผิดชอบพื้นที่บริการ   

๓  จังหวัด  คือ  สระแกว  จันทบุรี  และตราด 
๕. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ  รับผิดชอบพื้นที่บริการ   

๕  จังหวัด  คือ  อุตรดิตถ  นาน  ตาก  เพชรบูรณ  และพิษณุโลก 
๖. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร  รับผิดชอบพื้นที่บริการ   

๖  จังหวัด  คือ  มุกดาหาร  อุบลราชธานี  นครพนม  เลย  หนองคาย  และอํานาจเจริญ 
๗. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร  รับผิดชอบพื้นที่บริการ   

๓  จังหวัด  คือ  สุรินทร  บุรีรัมย  และศรีสะเกษ 
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ขอ ๕ ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี  “สามสงฆทรงพระคุณ”  เรียกโดยยอวา  ศฝส.   
มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพ  ใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความจําเปน   

ความตองการของประชาชนบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  และเพชรบุรี   

โดยมุงเนนใหเกิดการสรางอาชีพ  สรางรายไดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  สงเสริมสนับสนุน 

การแกปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  ความมั่นคงและการเมือง 

(๒) สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาดานอาชีพรวมกับภาคีเครือขายและเผยแพร 

ในโครงการพระราชดําริ  ในพื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  และเพชรบุรี   

(๓) เปนศูนยสาธิต  ทดลอง  วิจัย  และเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาการศึกษาดาน

อาชีพและส่ิงแวดลอมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี  

สุพรรณบุรี  ราชบุรี  และเพชรบุรี   

(๔) พัฒนาบุคลากร  พัฒนาหลักสูตร  ส่ือ  รูปแบบการเรียนการสอนดานอาชีพที่เหมาะสม

กับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

(๕) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  เรียกโดยยอวา  ศว.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดและบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม  แกนักเรียน  

นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๒) ศึกษา  คนควา  วิจัย  และพัฒนารูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร  ส่ือ  และกระบวนการเรียนรู

ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม  อาทิ  ธรรมชาติวิทยา  เทคโนโลยีที่ เหมาะสม   

ดาราศาสตร 

(๓) เผยแพรและบริการรูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร  ส่ือ  และกระบวนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๔) พัฒนาครู  อาจารย  วิทยากร  และบุคลากรทางการศึกษา  ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๕) สงเสริม  สนับสนุน   และประสานงานรวมกับภาคีเครือขาย  ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๖) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  แตละแหงรับผิดชอบพื้นที่  ดังนี้ 

๑. ศูนย วิทยาศาสตร เพื่อการศึกษากาญจนบุรี   รับผิดชอบพื้นที่บริการ   ๔   จังหวัด   

คือ  สุพรรณบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  และกาญจนบุรี 

๒. ศูนย วิทยาศาสตร เพื่อการศึกษาขอนแกน   รับผิดชอบพื้นที่บ ริการ   ๖   จังหวัด   

คือ  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลําภู  เลย  อุดรธานี  และขอนแกน 

๓. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาตรัง  รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๕  จังหวัด  คือ  ภูเก็ต  พังงา  

ระนอง  กระบี่  และตรัง 

๔. ศูนยวิทยาศาสตร เพื่อการศึกษานครราชสีมา   รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๕  จังหวัด   

คือ  ศรีสะเกษ  สุรินทร  บุรีรัมย  ชัยภูมิ  และนครราชสีมา 

๕. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๕  จังหวัด   

คือ  ชุมพร  สุราษฎรธานี  พัทลุง  สงขลา  และนครศรีธรรมราช 

๖. ศูนย วิทยาศาสตร เพื่อการศึกษานครสวรรค   รับผิดชอบพื้นที่บริการ   ๙  จังหวัด   

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. ศูนย วิทยาศาสตร เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร   รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๖   จังหวัด   

คือ  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ  และสมุทรสาคร 

๑๑. ศูนย วิทยาศาสตร เพื่อการศึกษาสระแกว   รับผิดชอบพื้นที่บ ริการ   ๙   จังหวัด   

คือ  สมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  และสระแกว 

๑๒. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๘  จังหวัด   

คือ  ยโสธร  รอยเอ็ด  กาฬสินธุ  มหาสารคาม  นครพนม  มุกดาหาร  อํานาจเจริญ  และอุบลราชธานี 

ขอ ๗ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต  เรียกโดยยอวา  ศว.รังสิต  มีอํานาจและหนาที่  

ดังตอไปนี้ 
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(๑) จัดและบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอมแกนักเรียน  
นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วประเทศ 

(๒) ศึกษา  คนควา  วิจัย  และพัฒนารูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร  ส่ือ  และกระบวนการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม  อาทิ  ดาราศาสตร  ธรรมชาติวิทยา  เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 

(๓) เผยแพรและบริการรูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร  ส่ือ  และกระบวนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๔) พัฒนาครู  อาจารย  วิทยากร  และบุคลากรทางการศึกษา  ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๕) สงเสริม  สนับสนุน   และประสานงานรวมกับภาคีเครือขาย  ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๖) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๘ ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด  เรียกโดยยอวา  ศว.รอยเอ็ด 

มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม  โดยเนนการจัดสภาพ

แหลงเรียนรูดวยส่ือเรียนรูดานวิทยาศาสตร  นวัตกรรมสมัยใหมและวัฒนธรรมภาคอีสาน 
(๒) จัดกิจกรรมการศึกษาบูรณาการดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม  สนับสนุนการเรียนรู  

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร  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
ส่ือสรางสรรค  นวัตกรรมการศึกษาประกอบการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและดานวัฒนธรรม 

(๕) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานกับหนวยงานเครือขาย  ในการจัดและใหบริการ
การเรียนรูดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแกกลุมเปาหมาย 

(๖) เผยแพรและใหบริการ  ขอมูล  ขาวสาร  ส่ือ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม  แกหนวยงานเครือขายและบุคคลทั่วไป   
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(๗) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๙ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับคนไทย   

ในตางประเทศ  เรียกโดยยอวา  ศกต.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัด  สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานรวมกับภาคีเครือขายในการจัดการศึกษา 

นอกระบบสําหรับคนไทยในตางประเทศ 
(๒) พัฒนาหลักสูตร  รูปแบบ  ส่ือ  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดผล  ประเมินผลการจัด

การศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายคนไทยในตางประเทศ 
(๓) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบสําหรับกลุม เป าหมายคนไทย 

ในตางประเทศ 
(๔) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับคนไทยในตางประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๐ สถาบันการศึกษาทางไกล  เรียกโดยยอวา  สทก.  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษาทางไกลในหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานและการศึกษาตอเนื่อง 
(๒) พัฒนาหลักสูตร  ส่ือ  รูปแบบ  กระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผล  การเทียบโอน

ความรูและยอมรับประสบการณ 
(๓) จัดหา  ผลิต  เผยแพร  ส่ือ  เทคโนโลยี  เพื่อใหบริการการศึกษาทางไกล 
(๔) พัฒนาระบบการบริหาร  การบริการ  และพัฒนาบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานการศึกษา

ทางไกลมีคุณภาพ  มาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ 
(๕) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานการดําเนินงานการศึกษาทางไกลรวมกับภาคีเครือขาย 
(๖) วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล  ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๑ สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร  เรียกโดยยอวา  สธ.  มีอํานาจและ

หนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต  สามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 
(๒) ฝกอบรมและพัฒนาสมรรถภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ใหกับบุคลากรภาครัฐ  เอกชน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๓) วิจัย  พัฒนารูปแบบ  กระบวนการจัดการศึกษา  การฝกอบรม  และการพัฒนาบุคลากร 
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(๔) สงเสริมการใหบริการขาวสารขอมูลแกประชาชนดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๕) สงเสริม  ประสานงาน  การทํางานรวมกันกับภาคีเครือขาย 
(๖) รวบรวม  เผยแพรพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  

ดานการศึกษา  ธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 
(๗) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๒ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร   

มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่องที่ตองใชทักษะ  เทคนิค  ความชํานาญการ

เปนพิเศษ   
(๒) จัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   
(๓) จัดการศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษที่มีวิธีการจัดการศึกษาเปนพิเศษ  เชน  

ผูสูงอายุ  คนพิการ  เด็กดอยโอกาส  สตรีกลุมเส่ียง  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  
วัฒนา  ประเวศ  สวนหลวง  บางกะป  ลาดพราว  สาทร  วังทองหลาง  พญาไท  บางรัก  ปทุมวัน   
พระโขนง  และบางนา 
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๓. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ๓  เรียก

โดยยอวา  สถาบัน  กศน.  กทม.๓  รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๑๕  เขต  คือ  บึงกุม  คันนายาว  บางเขน   

สายไหม  ดอนเมือง  หลักส่ี  จตุจักร  บางซื่อ  หวยขวาง  ดินแดง  สะพานสูง  หนองจอก  คลองสามวา  

มีนบุรี  และลาดกระบัง   

ขอ ๑๓ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค  มีอํานาจและ

หนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทการศึกษาตอ เนื่อง   

ใหสอดคลองกับความจําเปนและความสนใจของกลุมเปาหมายและประชาชนในภูมิภาค 

(๒) วิจัย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่สอดคลองกับบริบท

ของภาค 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา  คุณภาพทางวิชาการ  หลักสูตร  ส่ือ  เทคโนโลยี  

นวัตกรรมทางการศึกษา  บุคลากรและระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ  และ

การศึกษาตามอัธยาศัยแกสถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือขาย 

(๔) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค  แตละแหงรับผิดชอบพื้นที่  

ดังนี้ 

๑. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง  เรียกโดยยอวา  

สถาบัน  กศน.ภาคกลาง  รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๑๖  จังหวัด  คือ  เพชรบุรี  กาญจนบุรี  ชัยนาท  

นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ  พระนครศรีอยุธยา  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร  สระบุรี  สิงหบุรี  สุพรรณบุรี  และอางทอง 

๒. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก  เรียกโดยยอวา  

สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก  รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๙  จังหวัด  คือ  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  

ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  และสระแกว 

๓. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เรียกโดยยอวา  สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รับผิดชอบพื้นที่บริการ  ๑๙  จังหวัด  คือ  เลย  

กาฬสินธุ  ขอนแกน  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสมีา  บุรีรัมย  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  รอยเอ็ด  

ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร  หนองคาย  หนองบัวลําภู  อํานาจเจริญ  อุดรธานี  และอุบลราชธานี   



  หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง 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. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต  เรียกโดยยอวา  

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) จัดการเรียนรูดวยกระบวนการและรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย  เชน  โปรแกรม 

การเรียนรูจากแหลงเรียนรูตลอดชีวิต  โปรแกรมการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู  การเรียนรูดวยตนเองผานส่ือ

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  และความภาคภูมิใจในพระอัจฉริยะภาพ 

แหงองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย  ที่ไดทรงบุกเบิกงาน

ดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตรไทย 

(๒) จัดและบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม  แกนักเรียน  

นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วประเทศ 



  หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ศึกษา  คนควา  วิจัย  และพัฒนารูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร  ส่ือ  และกระบวนการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม  อาทิ  วิทยาศาสตรทางทะเล  ดาราศาสตร  เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม   

(๔) เผยแพรและบริการรูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร  ส่ือ  และกระบวนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๕) พัฒนาครู  อาจารย  วิทยากร  และบุคลากรทางการศึกษา  ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๖) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานรวมกับภาคีเครือขาย  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม 

(๗) สงเสริมและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา  ณ  หวากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
ใหเปนแหลงทองเที่ยว 

(๘) ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ในวาระเริ่มแรกใหสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร  ๑,  ๒  และ  ๓  ตามขอ  ๑๒  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่อยูในความ
รับผิดชอบของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร  ๒,  ๓  และ  ๔  ตามลําดับ  แลวแตกรณี  
ใหแลวเสร็จภาคเรียน  ๒/๒๕๕๐  แลวจึงโอนอํานาจหนาที่ดังกลาวไปยังสถานศึกษาที่มีอํานาจหนาที่
นั้นตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


