คำนำ
สำนักงาน กศน. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือ
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย ได จ ั ด ทำเอกสาร นโยบายและจุ ด เน น การดำเนิ น งาน
สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื ่ อ เป น กรอบทิ ศ ทางและเครื ่ อ งมื อ ในการดำเนิ น งาน
ตามบทบาทหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในอั น ที ่จ ะเพิ ่ ม และกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาให ป ระชาชนกลุ  ม เป า หมายได ร ั บ การศึ ก ษาอย า งทั ่ วถึง
และมีคุณภาพ ภายใตกรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา
แห ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและแนวทางหลั ก ในการดำเนิ น งานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.
นโยบายและจุดเนนฉบับนี้ ไดกำหนดการดำเนินงานภายใตวิสัยทัศนคือ “คนไทยทุกชวงวัยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเปน และสมรรถนะที่สอดรับ
กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ สามารถดำรงชี ว ิ ต ได อ ย า งเหมาะสมบนรากฐานของหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบดวย สวนที่ 1 คือ จุดเนนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไดแก 1) นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 2) สงสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชี ว ิ ต สำหรับ ประชาชนที่ เ หมาะสมกับ ทุ ก ช ว งวั ย 3) พั ฒ นาหลั กสู ต ร สื ่ อ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู และรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู ในทุกระดับ ทุกประเภท 4) บูรณาการ
ความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ 5) พัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กศน. 6) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหาร
จั ดการองค ก ร ป จ จั ยพื ้ นฐานในการจั ดการศึ ก ษา และการประชาสัม พั น ธ ส ร างการรั บรู  ต อสาธารณะชน
สวนที่ 2 การจัดการศึกษาและการเรียนรูใ นสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของสำนักงาน กศน. และสวนที่ 3 ภารกิจตอเนื่อง ไดแก 1) ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 2) ดานหลักสูตร สือ่
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3) ดานเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา 4) ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรื อ โครงการอั น เกี ่ ย วเนื ่ อ ง
จากราชวงศ 5) ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
6) ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
สำนักงาน กศน. หวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงาน/สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. จะนำนโยบาย
และจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
กศน. อยางเปนรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป
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นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน

คนไทยทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเปน
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จั ด และส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ สอดคล อ ง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการศึกษา
และพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรูของประชาชนกลุมเป าหมายใหเหมาะสมในแตละช วงวัย ใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม กาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน
2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูและบริบท
ในปจจุบัน
3. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางและโอกาส
การเรียนรู รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหกับประชาชนกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
4. สงเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวม
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ
ใหกับประชาชน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการที่ดี บนหลัก
ของธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคลองตัวมากยิ่งขึ้น
6. ยกระดั บการบริ หารและการพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรให มี ความรู  ทั กษะ สมรรถนะ คุ ณธรรม
และจริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการทางการศึกษาและการเรียนรูท ี่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เปาประสงค

1. ประชาชนผู  ด  อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึ กษารวมทั ้ งประชาชนทั ่ วไปได ร ั บโอกาส
ทางการศึ กษาในรู ปแบบการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน การศึ กษาต อเนื ่ อง และการศึ กษา
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง เปนไปตามบริบท สภาพปญหาและความตองการของแตละ
กลุมเปาหมาย
2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม หนาที่ความเปน
พลเมืองที่ดีภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่สอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อันนำไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพื่อพัฒนา
ไปสูความมั่นคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม

3. ประชาชนได ร ั บการพั ฒนาทั กษะการเรี ยนรู และแสวงหาความรู  ด  วยตนเองผ านแหล งเรี ยนรู
ช องทางการเรี ยนรู และกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะอยางมีเหตุผล และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
รวมถึงการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค
4. หนวยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ชองทางการเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ เพื่อแกปญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม
5. หน วยงานและสถานศึ กษา กศน. สามารถนำเทคโนโลยี ทางการศึ กษา และเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรู และนำมาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและโอกาสการเรียนรู
ใหกับประชาชน
6. ชุ มชนและภาคี เครื อข ายทุ กภาคส วน มี ส  วนร วมในการจั ด ส งเสริ ม และสนั บสนุ นการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน
7. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
8. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามสายงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว (เทียบกับเปาหมายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
ประจำป)
1.2 จำนวนของผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษา
ตอเนื่อง ที่สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการ
1.3 จำนวนของผูรับบริการ/เขารวมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4 จำนวนบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับภาคีเครือขาย

คาเปาหมาย
รอยละ 80
756,675 คน
9,800,00 คน
ไมนอยกวา
3,000 ฉบับ
1,787 แหง

1.6 จำนวนแหลงเรียนรูในระดับตำบลที่มีความพรอมในการใหบริการ/ การจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.7 จำนวนประชาชนที่เขารับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสรางรายไดและการมีงานทำ
424,500 คน
1.8 จำนวน ครู กศน. ตำบล ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน
100 คน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.9 จำนวนประชาชนที่ไดรับการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ
22,272 คน
1.10 จำนวนผูผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
6,800 คน
1.11 จำนวนประชาชนที่ผานการอบรมจากศูนยดิจิทัลชุมชน
185,600 คน
1.12 จำนวนสื่อการเรียนออนไลน หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ไมนอยกวา 30 วิชา
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รายละเอียดตัวชี้วัด
1.13 จำนวนบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและความกาวหนา
ตามสายงานในอาชีพ
1.14 จำนวนบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เขารับการอบรมดานการปกปองและเชิดชู
สถาบั นหลั กของชาติ ด านความปรองดองสมานฉั นท ด านการมี จ ิ ตสาธารณะ
และดานทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1.15 จำนวนบทความเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับตำบล ในหัวขอตาง ๆ อาทิ อาชีพ
ชุมชน วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญา
1.16 จำนวนศูนยการเรียนรูตนแบบ (Co-Learning Space)
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2.1 รอยละของนักศึกษาที่คาดวาจะจบในทุกระดับ ที่สำเร็จการศึกษาในแตละภาคเรียน
2.2 รอยละของผูจบหลักสูตร/ กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ที่สามารถนำความรูความเขาใจ
ไปใชพัฒนาตนเองไดตามจุดมุงหมายของหลักสูตร/กิจกรรม
2.3 รอยละของผูผานการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนำความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนาตนเองได
2.4 รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
หรือทักษะดานอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพได
2.5 ร อยละของประชาชนที ่ ได ร ั บบริ การ/ เข าร วมกิ จกรรมการศึ กษาตามอั ธยาศั ย
มีความรูความเขาใจ/ เจตคติ/ ทักษะ ตามจุดมุงหมายของกิจกรรมที่กำหนด
2.6 รอยละของผูสูงอายุที่เปนกลุมเปาหมาย มีโอกาสมาเขารวมกิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิต
2.7 ร อยละของบุ คลากรที ่ ได ร ั บการพั ฒนา ที ่ ม ี การพั ฒนาตนเองในด านพฤติ กรรม
บุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยมที่พึงประสงค ภาวะผูนำ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

คาเปาหมาย
2,807 คน
10,000 คน
8,000 บทความ
77 แหง
รอยละ 75
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 90
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จุดเนนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบตั ิ
1.1 สืบสานศาสตรพระราชา โดยการสรางและพัฒนาศูนยสาธิตและเรียนรู “โคก หนอง นา โมเดล”
เพื่อเปนแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบตาง ๆ ทั้งดิน น้ำ ลม แดด รวมถึงพืชพันธุตาง ๆ และสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 จัดใหมี “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน” เพื่อความกินดี อยูดี มีงานทำ
1.3 การสรางกลุมจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม
จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง และเปนผูมีความพอเพียง ระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา ผานกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียนโดยการใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. สงสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตสำหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกชวงวัย
2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการสราง
นวัตกรรมและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรูความสามารถเพื่อนำไปใชในการพัฒนาอาชีพได
2.2 สงเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษใหกับประชาชน (English for All)
2.3 สงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผูท ี่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ การฝกอบรมอาชีพ
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสู ตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมสมรรถนะผูสูงวัย และหลักสูตร
การดูแลผูสูงวัย โดยเนนการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงวัย
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื ่ อ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา แหล ง เรี ย นรู  และรู ป แบบ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู ในทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับทุกกลุมเปาหมาย มีความทันสมัย สอดคลองและพรอมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปจจุบัน ความตองการ
ของผูเรียน และสภาวะการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.1 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform ที่รองรับ DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
และชองทางเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ ทั้ง Online On-site และ On-air
3.2 พัฒนาแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ อาทิ Digital Science Museum/ Digital Science Center/
Digital Library ศูนยการเรียนรูทุกชวงวัย และศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. (Co-Learning Space) เพื่อใหสามารถ
“เรียนรูไดอยางทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา”
3.3 พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาและสมัครฝกอบรมแบบออนไลน มีระบบการเทียบโอนความรู
ระบบสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank System) และพัฒนา/ขยายการใหบริการระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส
(E-exam)
4. บู ร ณาการความรวมมื อในการสงเสริม สนับ สนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใ หกับ
ประชาชนอยางมีคุณภาพ
4.1 รวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน อาทิ การสงเสริมการฝกอาชีพที่เปนอัตลักษณและบริบทของชุมชน
สงเสริมการตลาดและขยายชองทางการจำหนายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ/สินคา กศน.
4.2 บู รณาการความร วมมื อกั บหน วยงานต าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในสวนกลาง
และภูมิภาค
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5. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กศน.
5.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & Digital Skills)
ใหกับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ รองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาครูใหมีทักษะ
ความรู และความชำนาญในการใชภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล เปนขั้นตอน
5.2 จั ดกิ จกรรมเสริ มสร างความสั มพั นธ ของบุ คลากร กศน.และกิ จกรรมเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทำงานร วมกั นในรู ปแบบต าง ๆ อาทิ การแข งขั นกี ฬา การอบรมเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ในการทำงาน
6. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการองคกร ปจจัยพืน้ ฐานในการจัดการศึกษา
และการประชาสัมพันธสรางการรับรูตอสาธารณะชน
6.1 เร งผลั กดั นร างพระราชบั ญญั ต ิ ส  งเสริ มการเรี ยนรู  พ.ศ. .... ให สำเร็ จ และปรั บโครงสร าง
การบริหารและอัตรากำลังใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เรงการสรรหา บรรจุ แตงตั้งที่มีประสิทธิภาพ
6.2 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทำงานและขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาที่ทันสมัย รวดเร็ว และสามารถใชงานทันที โดยจัดตั้งศูนยขอมูลกลาง กศน. เพื่อจัดทำ
ขอมูล กศน. ทั้งระบบ (ONE ONIE)
6.3 พัฒนา ปรั บปรุง ซอมแซม ฟนฟูอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมโดยรอบของหนวยงาน
สถานศึกษา และแหลงเรียนรูทุกแหง ใหสะอาด ปลอดภัย พรอมใหบริการ
6.4 ประชาสัมพันธ/สรางการรับรูใหกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ/กิจกรรม
ด านการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย และสร างช องทางการแลกเปลี ่ ยนเรี ยนรู  ด  านวิ ชาการ
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด อาทิ ขาวประชาสัมพันธ ผานสื่อรูปแบบตาง ๆ การจัดนิทรรศการ/มหกรรม
วิชาการ กศน.

การจัดการศึกษาและการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ของสำนักงาน กศน.
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อเดือนธันวาคม 2562
ส งผลกระทบต อระบบการจั ดการเรี ยนการสอนของไทยในทุกระดั บชั ้ น ซึ ่ งรั ฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ไดออกประกาศและมีมาตรการเฝาระวังเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสดังกลาว อาทิ กำหนดใหมี
การเวนระยะห างทางสังคม (Social Distancing) หามการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผูเขารวมเปนจำนวนมาก
การปดสถานศึกษาดวยเหตุพิเศษ การกำหนดใหใชวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม อาทิ การจัดการเรียนรู
แบบออนไลน การจัดการเรียนรูผานระบบการออกอากาศทางโทรทัศน วิทยุ และโซเซียลมีเดีย ตาง ๆ รวมถึง
การสื่อสารแบบทางไกลหรือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
ในสวนของสำนักงาน กศน. ไดมีการพัฒนา ปรับรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการดำเนินงานในภารกิจ
ตอเนื่องตาง ๆ ในสถานการณการใชชีวิตประจำวัน และการจัดการเรียนรูเพื่อรองรับการชีวิตแบบปกติวิถีใหม
(New Normal) ซึ ่ งกิ จกรรมการเรี ยนรู  ต  าง ๆ ได ให ความสำคั ญกั บการดำเนิ นงานตามมาตรการการป องกั น
การแพร ระบาดของเชื ้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) อาทิ การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู  ท ุ กประเภท
หากมีความจำเปนตองมาพบกลุม หรืออบรมสัมมนา ทางสถานศึกษาตองมีมาตรการปองกันที่เขมงวด มีเจล
แอลกอฮอลลางมือ ผูรับบริการตองใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา ตองมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล
เนนการใชสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีออนไลนในการจัดการเรียนการสอน
นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2564
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ภารกิจตอเนื่อง
1. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู

1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการ
ใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซื้อหนังสือเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาจัดการเรียน
การสอนอยางทั่วถึงและเพียงพอเพือ่ เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย
2) จั ดการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐานให ก ั บกลุ  มเป าหมายผู  ด  อย พลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษา ผานการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล
3) พัฒนาประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งดานหลักสูตรรูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผล
การเรียน และระบบการใหบริการนักศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ
4) จัดใหมีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ
ที ่ ม ี ความโปร งใส ยุ ต ิ ธรรม ตรวจสอบได มี มาตรฐานตามที ่ กำหนด และสามารถตอบสนองความต องการ
ของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีคุณภาพที่ผูเรียนตองเรียนรูและเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดการแขงขันกีฬา การบำเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง การสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม
จิ ตอาสา และการจั ดตั ้ งชมรม/ชุ มนุ ม พร อมทั ้ งเป ดโอกาสให ผ ู  เรี ยนนำกิ จกรรมการบำเพ็ ญประโยชน อ ื ่ น ๆ
นอกหลักสูตรมาใชเพิ่มชั่วโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตรได
1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ
1) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเปนระบบเดียวกัน
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ แบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดำเนินงานการ
สงเสริมการรูหนังสือที่สอดคลองกับสภาพและบริบทของแตละกลุมเปาหมาย
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขายที่รวมจัดการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการรูหนังสือใน
พื้นที่ที่มีความตองการจำเปนเปนพิเศษ
4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือ
การพัฒนาทักษะการรูหนังสือใหกับประชาชนเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ของประชาชน
1.3 การศึกษาตอเนื่อง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำในกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ
รวมถึงการเนนอาชีพชางพื้นฐาน ที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ความตองการและศักยภาพของแตละพื้นที่
มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
สรางความเขมแข็งใหกับศูนยฝกอาชีพชุมชน โดยจัดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน การพัฒนา
หนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพเดน การประกวดสินคาดีพรีเมี่ยม การสรางแบรนดของ กศน. รวมถึงการสงเสริมและจัดหา
นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2564
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ชองทางการจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ และใหมีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผูสูงอายุ
ที่สอดคลองกับความตองการจำเปนของแตละบุคคล และมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองไดมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคม
ได อย างมี ความสุ ขสามารถเผชิ ญสถานการณ ต  าง ๆ ที ่ เกิ ดขึ ้ นในชี ว ิ ตประจำวั นได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และเตรียมพรอมสำหรับการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต
โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสำคัญตาง ๆ เชน การอบรมจิตอาสา การใหความรูเพื่อการปองการการแพรระบาด
ของเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) การอบรมพั ฒนาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต การอบรมคุ ณธรรม
และจริยธรรม การปองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา การปลูกฝงและการสรางคานิยมที่พึงประสงค ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ผานการอบรมเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
การอบรมสงเสริมความสามารถพิเศษตาง ๆ เปนตน
3) จั ดการศึกษาเพื่ อพั ฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรมการประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรม
จิ ตอาสา การสร างชุ มชนนั กปฏิ บ ั ต ิ และรู ปแบบอื ่ นๆ ที ่ เหมาะสมกั บกลุ  มเป าหมาย และบริ บทของชุ มชน
แตละพื้นที่ เคารพความคิดของผูอื่น ยอมรับความแตกตางและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ รวมทั้งสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการใหบุคคลรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สรางกระบวนการจิตสาธารณะ
การสรางจิตสำนึกความเปนประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ และรับผิดชอบตอหนาที่ความเปนพลเมือง
ที่ดีภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การเปนจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชนในชุมชนการ บริหารจัดการน้ำ การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
ในรูปแบบตาง ๆ ใหกับประชาชน เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พัฒนาแหลงการเรียนรูที่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการอานและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน การพัฒนา กศน. ตำบล หองสมุด
ประชาชนทุกแหงใหมีการบริการที่ทันสมัย สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขาย
สงเสริมการอาน จัดหนวยบริการหองสมุดเคลื่อนที่ หองสมุดชาวตลาด พรอมหนังสือและอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานและการเรียนรูที่หลากหลายใหบริการกับประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ อยางทั่วถึง สม่ำเสมอ รวมทั้ง
เสริมสรางความพรอมในดานบุคลากร สื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอาน
อยางหลากหลายรูปแบบ
2) จัดสรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรตลอดชีวิต
ของประชาชน เปนแหลงสรางนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตรและเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการประจำทองถิ่น
โดยจัดทำและพัฒนานิทรรศการสื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เนนการเสริมสรางความรูและสรางแรงบันดาลใจ
ดานวิทยาศาสตรสอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค และปลูกฝงเจตคติทางวิทยาศาสตร
ผานการกระบวนการเรียนรูที่บูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร
รวมทั้งสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมทั้งระดับภูมิ ภาค
และระดับโลกเพื่อใหประชาชนมีความรูและสามารถนำความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต การพัฒนา
อาชีพ การรักษาสิ่งแวดลอม การบรรเทาและปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัว
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รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Changes) ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3) ประสานความรวมมือหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนตาง ๆ ที่มีแหลงเรียนรูอื่น ๆ เพื่อสงเสริม
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความตองการของประชาชน เชน พิพิธภัณฑ
ศูนยเรียนรู แหลงโบราณคดี วัด ศาสนาสถาน หองสมุด รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน

2. ดานหลักสูตร สื่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลงานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

2.1 ส งเสริ มการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
หลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน
2.2 สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
กลุมเปาหมายทั่วไปและกลุมเปาหมายพิเศษ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที ทุกเวลา
2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลใหมีความทันสมัย หลากหลายชองทางการเรียนรู
ดวยระบบหองเรียนและการควบคุมการสอบรูปแบบออนไลน
2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ
เพื่อใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับรูและสามารถเขาถึงระบบการประเมินได
2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร
ในระดับการศึกษาขั้นพื ้ นฐานใหไดมาตรฐานโดยการนำแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส
(e-Exam) มาใชอยางมีประสิทธิภาพ
2.6 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การ
วัดและประเมินผล และเผยแพรรูปแบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย รวมทั้งใหมีการนำไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง
2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคลองกับบริบทและภารกิจของ กศน. มากขึ้น เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง และจัดใหมี
ระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

3. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาเพื่อใหเชื่อมโยงและตอบสนอง
ตอการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
สำหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหมีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เชน รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ รายการติวเขมเติมเต็มความรู
รายการ รายการทำกินก็ได ทำขายก็ดี ฯลฯ เผยแพรทางสถานีวิทยุศ ึกษา สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอรเน็ต
3.2 พัฒนาการเผยแพรการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และชองทางออนไลนตาง ๆ เชน Youtube Facebook หรือ Application อื่น ๆ เพื่อสงเสริม
ใหครู กศน. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
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3.3 พั ฒนาสถานี วิ ทยุ ศ ึ กษาและสถานีโทรทัศนเพื่ อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต
และการออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยขยายเครือข ายการรั บฟ งใหสามารถรับฟงไดทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ท ั่วประเทศและเพิ่มชองทาง
ใหสามารถรับชมรายการโทรทัศนไดทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอรเน็ต พรอมที่จะ
รองรับการพัฒนาเปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
3.4 พั ฒนาระบบการให บริ การสื ่ อเทคโนโลยี เพื ่ อการศึ กษาเพื ่ อให ได หลายช องทางทั้ งทาง
อินเทอรเน็ต และรูปแบบอื่น ๆ อาทิ Application บนโทรศัพทเคลื่อนที่ และ Tablet รวมทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพื่อเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ
3.5 สำรวจ วิจัย ติดตามประเมินผลดานการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อนำผล
มาใช ในการพั ฒนางานให ม ี ความถู กต อง ทั นสมั ยและสามารถส งเสริ มการศึ กษาและการเรี ยนรู  ตลอดชี วิ ต
ของประชาชนไดอยางแทจริง

4. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ

4.1 ส งเสริ มและสนับสนุ นการดำเนิ นงานโครงการอั นเนื ่องมาจากพระราชดำริ หรื อโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ
4.2 จั ดทำฐานข อมู ลโครงการและกิ จกรรมของ กศน.ที ่ สนองงานโครงการอั นเนื ่ องมาจาก
พระราชดำริหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศเพื่อนำไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 สงเสริมการสรางเครือขายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4 พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”เพื่อใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 จั ดและส งเสริ มการเรี ยนรูตลอดชีว ิตใหสอดคล องกับวิ ถีช ี วิ ตของประชาชนบนพื้ นที่ สู ง
ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายขอบ

5. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่บริเวณ
ชายแดน

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูที่ตอบสนองปญหา
และความตองการของกลุมเปาหมายรวมทั้งอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเขมขนและตอเนื่องเพื่อให
ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง
3) ให หน วยงานและสถานศึกษาจัดใหม ีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกบุคลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผูมาใชบริการอยางทั่วถึง
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทำแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร
และบริบทของแตละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) จัดทำหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเนนสาขาที่เปนความตองการของตลาด
ใหเกิดการพัฒนาอาชีพไดตรงตามความตองการของพื้นที่
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5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน(ศฝช.)
1) พัฒนาศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพื่อใหเปนศูนยฝกและสาธิต
การประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม และศูนยการเรียนรูตนแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนตามแนวชายแดนดวยวิธีการเรียนรูทหี่ ลากหลาย
2) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใชวิธีการหลากหลายใชรูปแบบเชิงรุกเพื่อการเขาถึง
กลุมเปาหมาย เชน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรวมมือกับเครือขาย การจัดอบรมแกนนำดานอาชีพ
ที่เนนเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน

6. ดานบุคลากรระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

6.1 การพัฒนาบุคลากร
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งกอนและระหวาง
การดำรงตำแหนงเพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตำแหนง ใหตรงกับสายงาน
ความชำนาญ และความตองการของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของหนวยงานและ
สถานศึ กษาได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพรวมทั ้ งส งเสริ มให ข  าราชการในสั งกั ดพั ฒนาตนเองเพื ่ อเลื ่ อนตำแหน ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ
2) พัฒนาศึกษานิเทศก กศน. ใหมีสมรรถนะที่จำเปนครบถวน มีความเปนมืออาชีพ สามารถ
ปฏิ บ ั ต ิ การนิ เทศได อย างมี ศ ั กยภาพ เพื ่ อร วมยกระดั บคุ ณภาพการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
3) พัฒนาหัวหนา กศน.ตำบล/แขวงใหมีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล/แขวง
และการปฏิ บั ติ งานตามบทบาทภารกิ จอย างมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเป นนั กจั ดการความรู และผู อำนวย
ความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง
4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดรูปแบบการเรียนรู
ไดอยางมีคุณภาพโดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด
และประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน
5) พั ฒนาศั กยภาพบุ คลากร ที ่ ร ั บผิ ดชอบการบริ การการศึ กษาและการเรี ยนรู  ให ม ี ความรู
ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
6) สงเสริมใหคณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการ
บริหารการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.อยางมีประสิทธิภาพ
7) พัฒนาอาสาสมั คร กศน. ใหสามารถทำหนาที่สนั บสนุ นการจั ดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือขายทั้งใน
และตางประเทศในทุกระดับ โดยจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รวมกันในรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่องอาทิ การแขงขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
6.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอัตรากำลัง
1) จัดทำแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดำเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ ใหมี
ความพรอมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
2) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และบริหารอัตรากำลังที่มีอยูทั้งในสวนที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจาง ใหเปนไปตามโครงสรางการบริหารและกรอบอัตรากำลัง รวมทั้งรองรับกับบทบาทภารกิจตามที่กำหนดไว
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
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3) แสวงหาความร วมมื อจากภาคี เครื อข ายทุ กภาคส วนในการระดมทรั พยากรเพื ่ อนำมาใช
ในการปรับปรุ งโครงสร างพื้ นฐานให ม ี ความพรอมสำหรับดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูสำหรับประชาชน
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย างเป นระบบเพื่ อให หน วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหาร
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อยางมีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณใหเปนตามเปาหมายที่กำหนดไว
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับ
ผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
4) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพื ่ อสามารถนำมาใช ในการพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการดำเนิ นงานที ่ สอดคล องกั บความต องการของประชาชน
และชุมชนพรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและสถานศึกษา
5) สรางความรวมมือของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ และใหเกิดความรวมมือ
ในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ
6) สงเสริมการใชระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (e -office) ในการบริหารจัดการ เชน ระบบการ
ลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการขอใชรถราชการ ระบบการขอใชหองประชุม เปนตน
7) พั ฒนาและปรับระบบวิธ ี การปฏิ บั ต ิ ราชการให ท ั นสมั ย มี ความโปร งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส
6.4 การกำกับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล
1) สรางกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายทั้งระบบ
2) ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตามและ
รายงานผลการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกำกับ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป
ของหนวยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป ของสำนักงาน
กศน.ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด
5) ใหมีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร ตั้งแต
ส วนกลาง ภู ม ิ ภาค กลุ มจังหวัด จั งหวั ด อำเภอ/เขต และตำบล/แขวง เพื่อความเปนเอกภาพในการใชขอมูล
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
นายวรัท พฤกษาทวีกุล
ผูเรียบเรียงและจัดทำตนฉบับ
นายยอดชาย ทองธีระ
บรรณาธิการ
นายโยฑิน สมโนนนท
ผูสรุป และจัดพิมพ
นางสาวมะลิวัลย สิทธิสมบูรณ

เลขาธิการ กศน.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน

