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สํานักงาน กศน. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ จัดทําเอกสาร นโยบายและจุ ดเน้ นการดําเนินงาน
สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการดําเนินงาน
ตามบทบาทหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย ในอันที่จะเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ ภายใต้ ก รอบทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
นโยบาย แนวทางหลักในการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบายและจุดเน้นฉบับนี้ ได้กําหนดการดําเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์คือ “คนไทยได้รับโอกาส
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ า รงชี วิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ ช่ ว งวั ย
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมี ทั ก ษะที่ จํ า เป็ น ในโลกศตวรรษที่ ๒๑”
โดยประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ คือ นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจั ดการ และส่ วนที่ ๒ ภารกิ จต่ อเนื่ อง ได้ แก่ ๑) ด้ านการจั ดการศึ กษาและ
การเรียนรู้ ๒) ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทาง
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ๓) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๔) ด้านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ๕) ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน ๖) ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
สํ า นั ก งาน กศน. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หน่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน กศน. จะนํ า
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกรอบแนวทาง
การขับเคลื่อน กศน. อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

นายกฤตชัย อรุณรัตน์
เลขาธิการ กศน.
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คํานํา
สารบัญ
ผังมโนทัศน์นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ภารกิจต่อเนื่อง
๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๒. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทาง
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๔. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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ผังมโนทัศน์ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการสําคัญตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วม
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ฯ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ฯ

๔. พั ฒนาหลั กสู ตร รู ปแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อและ
นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
บริบทในปัจจุบัน

๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
มุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑. ประชาชนผู้ ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ ง
ประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษา ฯ
๒. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง ฯ
๓. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ฯ
๔. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน ฯ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑.๑ ส่ งเสริ มการจั ดการเรี ยนรู้ ตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ ๑๐
๑.๒ พั ฒนาการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่พิเศษ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ
๓.๑ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
๓.๔ เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน
๓.๕ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง
ทําได้ ขายเป็น”
๔. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา
๔.๓ เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือ ฯ
๔.๔ ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจําการ
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่นๆ
๕. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านส่ งเสริ มและจั ดการศึ กษาเพื่ อเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน
๕.๒ สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว
๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๔. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน

๕. ชุ มชนและภาคี เครื อข่ ายทุ กภาคส่ วน ร่ วมจั ด ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน

๖. หน่ วยงานและสถานศึ กษาพั ฒนาเทคโนโลยี ทางการศึ กษา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล มาใช้ ในการยกระดั บคุ ณภาพในการจั ดการ
เรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน

๗. หน่วยงานและสถานศึ กษาพั ฒนาสื่ อและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับ
การเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย

๘. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

๔. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา
๔.๖ ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆ
ที่มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมฯ
๒.๒ พัฒนากําลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มี
ทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัลฯ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ
๓.๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer :
เกษตรกรปราดเปรื่อง)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมฯ
๒.๑ ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ฯ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ
๓.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา”
(STEM Education)
๓.๖ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
๓.๗ ยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
๔. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมการนําระบบคูปองการศึกษามาใช้
๔.๒ สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning
๔.๕ พลิกโฉม กศน. ตําบล สู่ “กศน.ตําบล ๔G”

๕. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านส่ งเสริ มและจั ดการศึ กษาเพื่ อเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
๖.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
๖.๒ ส่งเสริมการใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)
๖.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการอย่างเต็มรูปแบบ
๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วน

๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๓. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๒. ด้านหลักสูตร สือ่ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา

๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วน

๑. โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อสนองงาน ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (พื้นฐาน)
๒. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่าง
ยั่งยืน (พื้นฐาน)
๓. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (บูรณาการ)
๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (บูรณาการ)
๕. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(บูรณาการ)
๖. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)

โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (บูรณาการ)

๑. โครงการติวเข้มเต็มความรู้ (พื้นฐาน)
๒. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer (บูรณาการ)
๓. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (บูรณาการ)
๔. โครงการพั ฒนาสถานี วิ ทยุ โทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษากระทรวง
ศึกษาธิการ (ETV) เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (บูรณาการ)
๕. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล (บูรณาการ)

โครงการพัฒนาครู กศน. ต้ นแบบการสอนภาษาอั งกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (บูรณาการ)

๑. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและ
เผยแพร่เกษตรธรรมชาติ (พื้นฐาน)
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พื้นฐาน)
๓. โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พื้นฐาน)
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๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย ฯ

บน

ภารกิจต่อเนื่อง

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑”

นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

เป้าประสงค์
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๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้ อื่น
ในรูปแบบต่างๆ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
๔. พัฒ นาหลั กสูตร รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑. ประชาชนผู้ ด้ อ ย พลาด และขาดโอกาสทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ โอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทีย มและทั่ว ถึง เป็ นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย
๒. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมือง อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุม ชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
๓. ประชาชนได้รับ โอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุ กต์ใช้ ในชีวิตประจาวั น รวมทั้ งแก้ปัญ หาและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ได้อย่า ง
สร้างสรรค์
๔. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มนี ิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๕. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่ว น ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
๖. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน

๑

๗. หน่ วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒ นา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
๘. บุ คลากรของหน่ ว ยงานและสถานศึก ษาได้รั บการพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ มสมรรถนะในการปฏิ บัติ งา น
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จ านวนผู้ เรี ย นการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนั บสนุนค่าใช้จ่า ย
ตามสิทธิที่กาหนดไว้
๒. จ านวนของคนไทยกลุ่ ม เป้ า หมายต่ า งๆ ที่ เ ข้ า ร่ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ / ได้ รั บบริ ก ารกิ จ กรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ
๓. จานวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต
๔. จานวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดของกิจกรรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
๕. จานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)
สาหรับประชาชน ในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.
๖. จานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
และความต้องการของพื้นที่/ชุมชน
๗. จานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
๘. จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
๙. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
๑๐. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลในการจัดทาฐานข้อมูล
ชุมชนและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๑. จ านวนบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๒. จานวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดาเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๒
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET)
๓. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพิ่มสูงขึ้น
๔. ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส ามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ แ ละคิ ด เลขเป็ น ตามจุ ด มุ่ ง หมาย
ของกิจกรรม
๕. ร้ อ ยละผู้ จ บหลั ก สู ตร/กิ จ กรรมการศึ กษานอกระบบที่ ส ามารถน าความรู้ ค วามเข้ า ใจไปใช้ ไ ด้
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่กาหนด
๖. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา
อาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๗. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๘. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การอบรม
ตามหลักสูตรที่กาหนด
๙. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพได้
๑๐. ร้อยละของตาบล/แขวง ทีม่ ีปริมาณขยะลดลง
๑๑. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น
๑๒. ร้ อยละของครู กศน. ที่ส ามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารได้อย่า ง
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
๑๓. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินงานของหน่วยงาน

๓

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
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๑.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ ๑๐
๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด
และอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม
๒) ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม สร้ า งวิ นั ย จิ ต สาธารณะ และ
อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่นๆ
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
๑.๒ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่พิเศษ
๑) เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน
๑.๑) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
๑.๒) เร่งจัดทาแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสาหรับหน่วยงานและสถานศึกษา
รวมทั้ งบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ เขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยบู รณาการแผน
และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
๑.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบต่างๆ
ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ
๑.๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน สร้างงานและพัฒนาอาชีพที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
๒.๑ ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพ
ของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
๑) พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ และทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของครู แ ละบุ ค ลากร กศน.
เช่น Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ
๒) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ พัฒนากาลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะ
ดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
๑) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชน มีความรู้พื้นฐานด้าน Digital และความรู้
เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
การพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ

๔

๒) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการทาธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
๓) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
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๓.๑ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)
๑) ส่ งเสริ มการจั ดกิจ กรรมให้ กับประชาชนเพื่อ สร้างตระหนั กถึงการเตรี ยมพร้อ มเข้า สู่ สั งคม
ผู้ สู ง อายุ (Aging Society) มี ความเข้ าใจในพัฒ นาการของช่ว งวัย รวมทั้ง เรี ยนรู้ และมีส่ ว นร่ว มในการดูแ ล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
๒) พัฒ นาการจั ดบริ การการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับ ประชาชนในการเตรียมความพร้อ ม
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
๓) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
๔) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของชุมชน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้างช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค
๓.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สาหรับผู้เรียน
และประชาชน โดยบู รณาการความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ
๓.๔ เพิ่ ม อั ต ราการอ่ า นของประชาชน โดยการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นในรู ป แบบต่ า งๆ
เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาให้ประชาชน
มีความสามารถในระดับ อ่านคล่ อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์ พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้ อมู ลข่าวสารที่ถู กต้ อง
และทันเหตุการณ์ รวมทั้งนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน
๓.๕ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง ทาได้ ขายเป็น”
๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของตลาด
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การทาช่องทางเผยแพร่และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร
๓.๖ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
๑) พัฒนาบุคลากรและแกนนาเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง
เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
๒) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับตาบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน

๕

๓) ส่งเสริ มให้มีการบู ร ณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อาเภอ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน
๓.๗ ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมการมาตรฐาน
ของการวัดและประเมินผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงาน กศน.

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมการนาระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
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๔.๒ สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้
เพื่ อเป็ นการสร้ างและขยายโอกาสในการเรี ยนรู้ ให้ กับกลุ่ มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ
๔.๓ เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน
๑) เร่งจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถ
อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่ห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้น ที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้ ประชาชนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจาวันได้
๒) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
๔.๔ ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจาการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่นๆ
เช่น คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
๔.๕ พลิกโฉม กศน. ตาบล สู่ “กศน.ตาบล 4G”
๑) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด กิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good
Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้ รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความ
รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็น ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
๒) พัฒนา กศน.ตาบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : Good
Place Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอานวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ
และมีความปลอดภัยสาหรับผู้รับบริการ
๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ตาบล : Good Activities ให้มีความหลากหลาย
น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

๖

๔) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้
เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ
๔.๖ ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
ศู นย์ เรี ยนรู้ แหล่ งโบราณคดี ห้ องสมุ ด เพื่ อส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาตามอั ธยาศั ยให้ มี รู ปแบบที่ หลากหลาย
และตอบสนองความต้องการของประชาชน

๕. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นส่ ง เสริ ม และจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
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๕.๑ ส่งเสริ มให้มีการให้ค วามรู้ กับ ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกั นผลกระทบและปรับตัว ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
๕.๒ สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการกาจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน
๕.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

๖.๑ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ
และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล
ของประชาชนอย่างเป็นระบบ
๖.๒ ส่งเสริมการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการลา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
๖.๓ พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อช่วยในการบริห ารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้ง ระบบ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ และระบบการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา
๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง ให้ตรงกับ
สายงานหรือความชานาญ

๗

ภารกิจต่อเนื่อง
๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
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๑.๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการ
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อ หนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่า จัดการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒ จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียน
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล
๓) จั ดให้ มี การประเมิ นเพื่ อเที ยบระดั บการศึ กษา และการเที ยบโอนความรู้ และประสบการณ์
ที่ มี ความโปร่ งใส ยุ ติ ธ รรม ตรวจสอบได้ มี มาตรฐานตามที่ ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ภาพที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ
กิจ กรรม เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจบหลั ก สู ตร อาทิ กิ จ กรรมเสริม สร้ า งความสามั ค คี กิจ กรรมเกี่ ย วกั บ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม
จิตอาสา และการจั ดตั้งชมรม/ชุมนุ ม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนนากิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้
๑.๒ การส่งเสริมการรู้หนังสือ
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบเดียวกัน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒) พัฒ นาหลั ก สู ตร สื่ อ แบบเรี ย น เครื่ อ งมื อ วัด ผลและเครื่อ งมือ การด าเนิ นงานการส่ ง เสริ ม
การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
๓) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้
หนังสือในพื้นที่ที่มีความต้องการจาเป็นเป็นพิเศษ
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของประชาชน
๑.๓ การศึกษาต่อเนื่อง
๑) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่ อ การมี ง านท าในกลุ่ ม อาชี พ เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม คหกรรม และอาชี พ เฉพาะทาง
หรื อการบริ การ ที่ส อดคล้ องกับ ศักยภาพของผู้ เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ล ะพื้นที่ ตลอดจน
สร้ างความเข้มแข็งให้ กับ ศูน ย์ ฝึ กอาชีพชุม ชน โดยจั ดให้ มีห นึ่งอาชีพเด่นต่ อหนึ่งศูนย์ ฝึ กอาชีพ รวมทั้งใ ห้ มี
การกากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒) จั ด การศึก ษาเพื่อ พั ฒ นาทัก ษะชี วิต ให้ กั บ ทุก กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยเฉพาะคนพิ การ ผู้ สู งอายุ
ที่สอดคล้ องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ล ะบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่ มเป้าหมายมีทักษะการดารงชีวิต
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง

๘
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ให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข สามารถเผชิ ญ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาคัญต่างๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด
เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการศึกษารูปแบบต่าง ๆ
อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ
๓) จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมและชุม ชน โดยใช้ห ลั ก สู ต รและการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
จิ ตอาสา การสร้ างชุ มชนนั ก ปฏิบั ติ และรู ปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกั บกลุ่ มเป้ าหมาย และบริ บ ทของชุ มชน
แต่ละพื้นที่ โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ
การสร้างจิตสานึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบาเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้า การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
๔) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
๑.๔ การศึกษาตามอัธยาศัย
๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓) ส่ งเสริ มให้ มี การสร้ างบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการอ่ านให้ เกิ ดขึ้ นในสั งคมไทย
โดยสนั บสนุ นการพั ฒนาแหล่ งการเรี ยนรู้ ให้ เกิ ดขึ้ นอย่ างกว้ างขวางและทั่ วถึง เช่ น พั ฒนาห้ องสมุ ดประชาชน
ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้ บริ การกั บประชาชนในพื้ นที่ ต่ างๆ อย่ างทั่ วถึ ง สม่ าเสมอ รวมทั้ งเสริ มสร้ างความพร้ อมในด้ านสื่ ออุ ปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
๔) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต
ของประชาชน และเป็ น แหล่ งท่อ งเที่ย วประจาท้ องถิ่น โดยจัด ท าและพั ฒ นานิทรรศการ สื่ อ และกิจกรรม
การศึ ก ษาที่ เ น้ น การเสริ ม สร้ า งความรู้ แ ละสร้ า งแรงบั น ดาลใจ สอดแทรกวิ ธี ก ารคิ ด และปลู ก ฝั ง เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการฝึ กทักษะกระบวนการที่ บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชน
และประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถ
ในการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว รองรั บ การ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในอนาคตได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถน าความรู้ แ ละทั ก ษะไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต การพั ฒ นาอาชี พ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม การบรรเทาและป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติ

๙
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๒.๑ ส่งเสริ มการพัฒ นาหลั กสูต ร รู ป แบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมเพื่อส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๒.๓ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย ด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุม
การสอบออนไลน์
๒.๔ พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕ พัฒนาระบบการวัดและประเมิน ผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลั กสู ตร
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนาแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง
๒.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ไ ด้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมิน
ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สาหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด

๓. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๓.๑ ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อ
การจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ กระจายโอกาส
ทางการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองให้รู้ เท่าทัน สื่อและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทา
รายการติ ว เข้ ม เติ ม เต็ ม ความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ ท างสถานี วิ ท ยุ ศึ ก ษา สถานี วิ ทยุ โ ทรทั ศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต
๓.๒ พั ฒ นาการเผยแพร่ ก ารจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ผ่ า นระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อื่นๆ เพื่อส่งเสริม
ให้ครู กศน. นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
๓.๓ พัฒนาสถานี วิท ยุศึก ษาและสถานีโ ทรทัศ น์ เ พื่ อการศึ กษา เพื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต
และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุ กเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และเพิ่มช่องทาง
ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับ
การพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)

๑๐

๓.๔ พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต
และรูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ
๓.๕ สารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาผล
มาใช้ในการพัฒ นางานให้ มีความถูก ต้อง ทันสมัยและสามารถส่ งเสริม การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๔. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
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๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนิน งานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
๔.๒ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล โครงการและกิ จ กรรมของ กศน. ที่ ส นองงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล
และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๔ พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕ จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร
และพื้นที่ชายขอบ

๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
๕.๑ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) จั ดและพัฒ นาหลั กสู ตร และกิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
๒) พัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานอย่ า งเข้ม ข้ น และต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๓) ให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ม าตรการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย แก่ บุ ค ลากร
และนักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
๕.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑) ประสานความร่ว มมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒) จัดทาหลั กสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้น สาขาที่เป็นความต้องการของตลาด
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
๕.๓ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)
๑) พั ฒ นาศู น ย์ ฝึ ก และพั ฒ นาอาชี พ ราษฎรไทยบริ เ วณชายแดนให้ เ ป็ น ศู น ย์ ฝึ ก และสาธิ ต
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดาริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับประชาชนตามแนวชายแดน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนาด้านอาชีพ
ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน

๑๑

๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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๖.๑ การพัฒนาบุคลากร
๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การดารงตาแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดาเนินงาน
ของหน่ว ยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเอง
เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
๒) พัฒนาศึกษานิ เทศก์ กศน. ให้ มีส มรรถนะที่จาเป็นครบถ้ว น มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิ บั ติก ารนิ เ ทศได้ อ ย่ างมี ศั กยภาพ เพื่ อร่ ว มยกระดับ คุ ณภาพการจั ดการศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
๓) พัฒนาหัวหน้า กศน. ตาบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน. ตาบล/แขวง
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
๔) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น
๕) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ก ารการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
๖) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหาร
การดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถทาหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘) พั ฒ นาสมรรถนะและเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากร รวมทั้ ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากาลัง
๑) จั ดทาแผนการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและดาเนิน การปรับปรุ งสถานที่ และวัส ดุอุปกรณ์
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๒) บริ หารอัตรากาลั งที่มีอยู่ ทั้งในส่ว นที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
๓) แสวงหาความร่ วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่ วนในการระดมทรัพยากรเพื่อนามาใช้ในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสาหรับดาเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และการส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับประชาชน
๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑) พัฒ นาระบบฐานข้ อ มูล ให้ มี ค วามครบถ้ ว น ถู กต้ อง ทัน สมัย และเชื่ อมโยงกัน ทั่ ว ประเทศ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร
การวางแผน การปฏิบั ติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้ง จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกากับ ควบคุม และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

๑๒

บน
ฉ
เว็บ บบั
ไซต เผย
์สําน แพ
ร
ักงา ่
นก
ศน
.

๓) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล รวมของนั ก ศึ ก ษา กศน. ให้ มี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพื่อสามารถนามาใช้ในการพัฒนาประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานที่ ส อดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา
๕) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๖.๔ การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
๑) สร้ า งกลไกการก ากั บ นิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลการด าเนิ น งานการศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ
๒) ให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ พั ฒ นาระบบกลไกการก ากั บ ติ ด ตาม
และรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดาเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกากับ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
ของหน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา เพื่ อ การรายงานผลตามตั ว ชี้ วั ด ในค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของสานักงาน กศน. ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
๕) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่
ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ/เขต และตาบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-----------------------------------------------------

๑๓

