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1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้  : Good Teacher  
 เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้ 
และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี 
 1.1 เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 928 อัตรา  
  (1) ให้เร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ข้าราชการครู กศน. 

 เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา 928 อัตรา
 1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 
  (1) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่อง  พัฒนาครู กศน.ต าบล
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  (2)  ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ พัฒนาศึกษานิเทศก์
  (3) ให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภท
และภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 

2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in 
 ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ  
การเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก มีความสวยงามที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 
 2.1 เร่ง  ที่ประกอบด้วย ยกระดับ กศน.ต าบล 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม
ครูดี  สถานที่ดี (ตามบริบทของพื้นที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์ 
 2.2 จัดให้มี  ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space
ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน โดยเปิดพื้นทีเ่พื่อยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พื้นที่ส าหรับการท างาน/
การเรียนรู้ พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งในรูปแบบดิจิทัล และ
สืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย  เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active learning 
 2.3 พัฒนา  โดยให้มีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 103 แห่ง ให้เป็น Digital Library 
บริการ Free Wi-fi  บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book  บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
 2.4 เพื่อการเข้าถึงการอ่านในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ปรับปรุงรถการอ่านเคล่ือนที่ 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  : Good Activities 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  
ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
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ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างย่ังยืน 
 3.1 โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์ พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. 
เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์  

 3.2 ให้ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดต้ังกองลูกเสือที่เป็นลูกเสือที่มีมีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ 
ความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือจิตอาสา
พัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 
 3.3 เร่ง  ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน.
curve) โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน ส าหรับพื้นที่ปกติให้พัฒนา
อาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นที่ 

4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 
 ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
  4.1 เร่ง ในแต่ละต าบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
 4.2  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน
 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.  

5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good Innovation 
 ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การด าเนินงานใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย  
 5.1 เร่ง เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์  การจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. 
บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
 5.2 พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน. พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. 
ของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและเพื่อส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน 
ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
 5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
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6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
 ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่
หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรม
ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
 6.1 ให้เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ถูก
ยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 
 6.2 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พื้นที่ เพื่อจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.  


