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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ผังมโนทัศนนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
นโยบายเรงดวนเพื่อรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภารกิจตอเนื่อง
๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู
๒. ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งานบริการทาง
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๔. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ
๕. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
๖. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน
คนไทยได รับโอกาสการศึ กษาและการเรียนรูตลอดชีวิ ตอย างมีคุณภาพ สามารถดํ ารงชีวิ ตที่เหมาะสม
กับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ
๑. จั ด และส งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย ที่ มี คุ ณภาพ สอดคล องกั บ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
ใหเหมาะสมทุกชวงวัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน
๒. สงเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวม
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต ในรูปแบบตางๆ
ใหกับประชาชน
๓. สงเสริมและพั ฒนาเทคโนโลยี ทางการศึ กษา และนํ าเทคโนโลยี ดิจิ ทัลมาใช พัฒนาประสิ ทธิภาพ
ในการจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนอยางทั่วถึง
๔. พั ฒนาหลั กสู ตร รู ปแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู สื่ อและนวั ตกรรม การวั ดและประเมิ นผล
ในทุกรูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน
๕. พั ฒ นาบุ คลากรและระบบการบริ หารจั ดการองค กรให มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อมุ งจั ดการศึ กษา
และการเรียนรูท ี่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค
๑. ประชาชนผู ด อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึ กษา รวมทั้ งประชาชนทั่ ว ไปได รั บ โอกาส
ทางการศึ กษาในรู ปแบบการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน การศึ กษาต อเนื่ อง และการศึ กษา
ตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง เปนไปตามสภาพ ปญหา และความตองการของแตละกลุมเปาหมาย
๒. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมือง
ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งให
ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสูความมั่นคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม
๓. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรู และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถ
คิด วิเคราะห และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค
๔. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อพัฒนาการแสวงหาความรูดวยตนเอง
๕. ชุ มชนและภาคี เครื อข ายทุ กภาคส วน มี ส วนร วมในการจั ด ส งเสริ ม และสนั บสนุ นการศึ กษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑

๖. หน วยงานและสถานศึ กษา กศน. สามารถนํ าเทคโนโลยี ทางการศึ กษา และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเพิ่มโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน
๗. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งตามความตองการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
๘. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
๙. บุคลากร กศน.ทุกประเภททุกระดับไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการปฏิบัติงานตามสายงานอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตามสิทธิ
ที่กําหนดไว
๒. จํานวนของคนไทยกลุมเปาหมายตาง ๆ ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษา
ตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการ
๓. รอยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
๔. จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา (ภาคีเครือขาย : สถาน
ประกอบการ องคกร หนวยงานที่มารวมจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา)
๕. จํานวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ๑๑ อําเภอ
ไดรับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนยการเรียนชุมชนสังกัดสํานักงาน กศน.
๖. จํานวนผูรับบริการในพื้นที่เปาหมายไดรับการสงเสริมดานการรูหนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต
๗. จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับบริการติวเขมเต็มความรู
๘. จํานวนประชาชนที่ไดรับการฝกอาชีพระยะสั้น สามารถสรางหรือพัฒนาอาชีพเพื่อสรางรายได
๙. จํ านวน ครู กศน. ตํ าบล จากพื้ นที่ กศน.ภาค ได รั บการพั ฒนาศั กยภาพด านการจั ดการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑๐. จํานวนประชาชนที่ไดรับการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ
๑๑. จํานวนผูผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
๑๒. จํานวนประชาชนที่ผานการอบรมจากศูนยดิจิทัลชุมชน
๑๓. จํ านวนศู นย การเรี ยนชุ มชน กศน. บนพื้ นที่ สู ง ในพื้ นที่ ๕ จั งหวั ด ที่ ส งเสริ มการพั ฒนาทั กษะ
การฟง พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รวมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน
๑๔. จํานวนหลักสูตรหรือสื่อออนไลนท่ีใหบริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. ร อยละของคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ การศึ กษานอกระบบ (N-NET)
ทุกรายวิชาทุกระดับ
๒. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับคาเปาหมาย
๓. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
เทียบกับเปาหมาย
๔. ร อยละของผู ผ านการฝ กอบรม/พั ฒ นาทั กษะอาชี พระยะสั้ น สามารถนํ าความรู ไปใช ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได
๕. ร อยละของผู เรี ยนในเขตพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต ที่ ได รั บการพั ฒนาศั กยภาพ หรื อทั กษะ
ดานอาชีพ สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได
๖. ร อยละของผู จ บหลั กสู ตร/กิ จ กรรมที่ ส ามารถนํ าความรู ความเข าใจไปใช ได ตามจุ ดมุ งหมาย
ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาตอเนื่อง
๗. ร อยละของประชาชนที่ ได รับบริ การมี ความพึ งพอใจต อการบริ การ/เข าร วมกิจกรรมการเรี ยนรู
การศึกษาตามอัธยาศัย
๘. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ/เขารวมกิจกรรมที่มีความรูความเขาใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตามจุดมุง หมายของกิจกรรมที่กําหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย
๙. รอยละของผูสูงอายุที่เปนกลุมเปาหมาย มีโอกาสมาเขารวมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓

นโยบายเรงดวนเพื่อรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
๑.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
๑.๑ พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ พรอมทั้งนอมนําและเผยแพรศาสตร
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ
๑.๒ เสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจ และการมี ส ว นร ว มอย า งถู ก ต อ งกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบริบทของไทย มีความเปนพลเมืองดี ยอมรับและเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่ อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ทั้งยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ
๑.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ
๑.๕ สร างความรู ความเข าใจในขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วั ฒนธรรมของประเทศเพื่ อนบ า น
กลุมชาติพันธุ และชาวตางชาติที่มีความหลากหลาย

๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๒.๑ ยกระดั บการจั ด การศึ กษาอาชี พ กศน. เพื่ อพั ฒนาทั กษะอาชี พของประชาชนให ร องรั บ
อุ ตสาหกรรมเป าหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดยเฉพาะในพื้ นที่ เขตระเบี ยง
เศรษฐกิ จ และเขตพั ฒ นาพิ เ ศษตามภู มิ ภ าคต า ง ๆ ของประเทศ สํ า หรั บ พื้ น ที่ ป กติ ใ ห พั ฒ นาอาชี พ ที่ เ น น
การตอยอดศักยภาพและตามบริบทของพื้นที่
๒.๒ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาใหกับประชาชนใหจบการศึกษา
อย างน อยการศึ กษาภาคบั งคั บ สามารถนํ าคุ ณวุ ฒิ ที่ ได รั บไปต อยอดในการประกอบอาชี พ รองรั บการพั ฒนา
เขตพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
๒.๓ พั ฒนาและส งเสริ มประชาชนเพื่ อต อยอดการผลิ ตและจํ าหน ายสิ นค าและผลิ ตภั ณฑ กศน.
ออนไลน พร อมทั้ งประสานความร วมมื อกั บภาคเอกชนในการเพิ่ มช องทางการจํ าหน ายสิ นค าและผลิ ตภั ณฑ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๓.๑ สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู เปนผูเชื่อมโยง
ความรูกับผูเรียนและผูรับบริการ มีความเปน “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรูและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” ที่สามารถบริหารจัดการความรู กิจกรรม และการเรียนรูที่ดี
๑) เพิ่มอัตราขาราชการครูใหกับสถานศึกษาทุกประเภท
๒) พัฒนาขาราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรทีเ่ ชื่อมโยงกับวิทยฐานะ
๓) พัฒนาครูให สามารถปฏิบั ติงานไดอย างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะการจั ด
การเรียนการสอนออนไลน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔

๔) พัฒนาศึกษานิเทศก ใหสามารถปฏิบัติการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕) พั ฒนาบุ คลากรทุ กระดั บทุ กประเภทให มี ความรู และทั กษะเรื่ องการใช ประโยชน จากดิ จิ ทั ล
และภาษาต างประเทศที่ จํ าเป น รวมทั้ งความรูเกี่ ยวกั บอาชี พที่รองรับอุ ตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (First
S - Curve และ New S - Curve)
๓.๒ พั ฒนาหลั กสู ตรการจั ด การศึ กษาอาชี พระยะสั้ น ให มี ความหลากหลาย ทั นสมั ย เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ
๓.๓ สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการเรียนรูสําหรับทุกคน สามารถ
เรียนไดทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย นาสนใจ สนองตอบความตองการของชุมชน
๓.๔ เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย ประสาน สงเสริมความรวมมือภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ
เอกชน ประชาสั งคม และองค กรปกครองส วนท องถิ่ น รวมทั้ งส งเสริ มและสนั บสนุ นการมี ส วนร วมของชุ มชน
เพื่ อสร างความเข าใจ และให เกิ ดความร วมมือในการส งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกั บ
ประชาชนอยางมีคุณภาพ
๓.๕ พั ฒ นานวั ต กรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อ ประโยชน ต อ การจั ด การศึ ก ษาและกลุ ม เป า หมาย
เช น จั ดการศึ กษาออนไลน กศน. ทั้ งในรู ปแบบของการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน การพั ฒนาทั กษะชี วิ ต ทั กษะอาชี พ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู
และใชการวิจัยอยางงายเพื่อสรางนวัตกรรมใหม
๓.๖ พัฒนาศั กยภาพครู และบุ คลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่ วไป ด านความรูความเข าใจ
และทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
๓.๗ ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจําการ รวมทั้งกลุมเปาหมายพิเศษอื่น ๆ
อาทิ ผูตองขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา ใหจบการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๘ พัฒนาทักษะภาษาต างประเทศเพื่ อการสื่ อสารของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเนนทักษะ
ภาษาเพื่ออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทองเที่ยว
๓.๙ เตรียมความพรอมของประชาชนในการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
๓.๑๐ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงรุกใหกับประชาชนในชุมชน โดยใหความรูวิทยาศาสตรอยางงาย
ทั้งวิทยาศาสตรในวิ ถีชีวิต และวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวั น รวมทั้ งความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๓.๑๑ สงเสริมการรูภาษาไทยให กับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่สู ง
ใหสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชนในการใชชีวิตประจําวันได

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ พั ฒนาแหล งเรี ยนรู ให มี บรรยากาศและสภาพแวดล อมที่ เ อื้ อต อการเรี ยนรู มี ความพร อม
ในการใหบริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู
๑) เรงยกระดับ กศน.ตําบลนํารอง ๙๒๘ แหง (อําเภอละ ๑ แหง) ใหเปน กศน.ตําบล ๕ ดี พรีเมียม
ที่ประกอบดวย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพื้นที่) กิจกรรมดี เครือขายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรูที่ดีมีประโยชน
๒) จั ด ให มี ศู น ย ก ารเรี ย นรู ต น แบบ กศน. เพื่ อ ยกระดั บ การเรี ย นรู เป น พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู
(Co - Learning Space) ที่ทันสมัยสําหรับทุกคน มีความพรอมในการใหบริการตาง ๆ
๓) พัฒนาหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ใหเปน Digital Library
๔.๒ จั ดตั้ งศู น ย การเรี ยนรู สํ าหรั บทุ กช วงวั ยที่ มี กิ จกรรมที่ หลากหลาย ตอบสนองความต องการ
ในการเรียนรูในแตละวัย เพื่อใหมีพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรูตามความสนใจ
๔.๓ สงเสริมและสนั บสนุ นการจั ดการศึกษาและการเรี ยนรู สําหรับกลุ มเปาหมายผู พิการ โดยเน น
รูปแบบการศึกษาออนไลน

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๕.๑ ส ง เสริ ม ให มี ก ารให ค วามรู กั บ ประชาชนในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดความเสี ย หาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๕.๒ สร างความตระหนั กถึ งความสําคั ญของการสร างสังคมสีเขียว สงเสริมความรูใหกับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแตตนทาง การกําจัดขยะ และการนํากลับมาใชซ้ํา
๕.๓ ส งเสริ มให หน วยงานและสถานศึ กษาใชพลังงานที่ เป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดลอม รวมทั้ งลดการใช
ทรัพยากรที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน รณรงคเรื่องการลดการใชถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟา เปนตน

๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๖.๑ พั ฒนาและปรั บระบบวิ ธี การปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีความโปร งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส
๖.๒ นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและพัฒนางาน
๖.๓ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตําแหนง
ใหตรงกับสายงาน ความชํานาญ และความตองการของบุคลากร

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖

ภารกิจตอเนื่อง
๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู
๑.๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบตั้งแต ปฐมวั ยจนจบการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน โดยดํ าเนิ นการ
ให ผู เรี ยนได รั บการสนั บสนุ นค าจั ดซื้ อหนั งสื อเรี ยน ค าจั ดกิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผูเรี ยน และค าจั ดการเรี ยน
การสอนอยางทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย
๒) จั ด การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให กั บ กลุ ม เป า หมายผู ด อ ย พลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษา ผานการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล
๓) พั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพ คุ ณภาพ และมาตรฐานการจั ด การศึ กษานอกระบบระดั บ การศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งดานหลักสูตร รูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผล
การเรียน และระบบการใหบริการนักศึกษาในรูปแบบอื่นๆ
๔) จั ดให มี การประเมิ นเพื่ อเที ยบระดั บการศึ กษา และการเที ย บโอนความรู และประสบการณ
ที่ มี ความโปร งใส ยุ ติ ธ รรม ตรวจสอบได มี มาตรฐานตามที่ กํ าหนด และสามารถตอบสนองความต องการ
ของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕) จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีคุณภาพที่ผูเรียนตองเรียนรูและเขารวมปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด การแขงขันกีฬา การบําเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง การสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอั นมี พระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุ ข กิ จกรรมลู กเสื อ เนตรนารี และยุ วกาชาด กิ จกรรมจิ ตอาสา
และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนอื่น ๆ นอกหลักสูตร มาใช
เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตรได
๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ
๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเปนระบบเดียวกัน
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
๒) พั ฒ นาหลั กสู ตร สื่ อ แบบเรี ย น เครื่ องมื อวั ด ผลและเครื่ องมื อการดํ าเนิ น งานการส งเสริ ม
การรูหนังสือที่สอดคลองกับสภาพแตละกลุมเปาหมาย
๓) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขายที่รวมจัดการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการรูหนังสือในพื้นที่
ที่มีความตองการจําเปนเปนพิเศษ
๔) ส งเสริ ม สนั บสนุ นให สถานศึ กษาจั ดกิ จกรรมส งเสริ มการรู หนั งสื อ การคงสภาพการรู หนั งสื อ
การพั ฒนาทั กษะการรูหนังสือใหกับประชาชนเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรี ยนรูอยางต อเนื่องตลอดชีวิ ต
ของประชาชน
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๑.๓ การศึกษาตอเนื่อง
๑) จั ดการศึกษาอาชี พเพื่อการมี งานทําอย างยั่ งยืน โดยให ความสํ าคัญกั บการจัดการศึ กษาอาชี พ
เพื่อการมีงานทําในกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ
รวมถึงการเนนอาชีพชางพื้นฐาน ที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ความตองการและศักยภาพของแตละพื้นที่
มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
สรางความเขมแข็งใหกับศูนยฝกอาชีพชุมชน โดยจัดใหมีหนึ่งอาชีพเดน รวมทั้งใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๒) จั ด การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาทั กษะชี วิ ต ให กั บ ทุ กกลุ มเป าหมาย โดยเฉพาะคนพิ การ ผู สู งอายุ
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล และมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีทักษะการดํารงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอม
สําหรับการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต โดยจัดกิจกรรม
ที่ มี เนื้ อหาสํ าคั ญต างๆ เช น สุ ขภาพกายและจิ ต การป องกั น ภั ยยาเสพติ ด เพศศึ กษา คุ ณธรรมและค านิ ย ม
ที่ พึ งประสงค ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย สิ น ผ านการศึ กษารู ปแบบต าง ๆ อาทิ ค ายพั ฒนาทั กษะชี วิ ต
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสงเสริมความสามารถพิเศษตาง ๆ
๓) จั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาสั ง คมและชุ มชน โดยใช ห ลั กสู ตรและการจั ดกระบวนการเรี ย นรู
แบบบู รณาการในรู ปแบบของการฝ กอบรม การประชุม สั มมนา การจั ดเวที แลกเปลี่ ยนเรียนรู การจั ดกิ จกรรม
จิ ต อาสา การสร างชุ มชนนั กปฏิ บั ติ และรู ปแบบอื่ น ๆ ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ มเป าหมาย และบริ บ ทของชุ มชน
แตละพื้นที่ เคารพความคิดของผูอื่น ยอมรับความแตกตางและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ รวมทั้งสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการใหบุคคลรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สรางกระบวนการจิตสาธารณะ
การสร างจิ ตสํ านึ กความเป นประชาธิ ปไตย การเคารพในสิ ทธิ และรั บผิ ดชอบต อหน าที่ ความเป นพลเมื องดี
การส งเสริมคุ ณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนในชุมชน การบริหารจัดการน้ํ า การรับมือกั บสาธารณภั ย
การอนุ รั กษ พลั งงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อยางยั่งยืน
๔) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
ในรูปแบบตางๆ ใหกับประชาชน เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
๑.๔ การศึกษาตามอัธยาศัย
๑) พัฒนาแหล งการเรี ยนรูที่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการอานและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหมี
การบริการที่ทันสมัย สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวย
บริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูที่หลากหลายใหบริการกับประชาชน
ในพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง สม่ําเสมอ รวมทั้งเสริมสรางความพรอมในดานบุคลากร สื่อ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน
และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานอยางหลากหลาย
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๒) จัดสรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหเปนแหล งเรียนรูวิทยาศาสตรตลอดชีวิ ต
ของประชาชน เปนแหลงสรางนวัตกรฐานวิทยาศาสตร และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการประจําทองถิ่น
โดยจั ดทํ าและพั ฒนานิ ทรรศการ สื่ อและกิ จกรรมการศึ กษาที่ เน นการเสริ มสร างความรู และสร างแรงบั นดาลใจ
ดานวิ ทยาศาสตร สอดแทรกวิ ธีการคิ ดเชิ งวิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค และปลู กฝ งเจตคติ ทางวิ ทยาศาสตร
ผานการกระบวนการเรียนรูที่บูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
รวมทั้งสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อใหประชาชนมีความรูและสามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนา
อาชีพ การรักษาสิ่งแวดลอม การบรรเทาและปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัว
รองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ เป นไปอย างรวดเร็ วและรุ นแรง (Disruptive Change) ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๑.๕ ประสานความรวมมือหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนตางๆ ที่มีแหลงเรียนรูอื่นๆ เพื่อสงเสริม
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความตองการของประชาชน เชน พิพิธภัณฑ
ศูนยเรียนรู แหลงโบราณคดี หองสมุด เปนตน

๒. ด านหลั กสู ตร สื่ อ รู ปแบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู การวั ดและประเมิ นผล งานบริ การ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม เพื่อสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับสภาพบริบท
ของพื้นที่ และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน
๒.๒ สงเสริมการพั ฒนาสื่ อแบบเรียน สื่ออิ เล็ กทรอนิกสและสื่ออื่นๆ ที่ เอื้อต อการเรียนรูของผูเรียน
กลุมเปาหมายทั่วไปและกลุมเปาหมายพิเศษ
๒.๓ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลใหมีความทันสมัย ดวยระบบหองเรียนและการควบคุม
การสอบออนไลน
๒.๔ พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ
เพื่อใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับรูและสามารถเขาถึงระบบการประเมินได
๒.๕ พั ฒนาระบบการวั ดและประเมิ นผลการศึ กษานอกระบบทุ ก หลั กสู ตร โดยเฉพาะหลั กสู ตร
ในระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให ได มาตรฐาน โดยการนําแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิ เล็ กทรอนิ กส
(e-Exam) มาใชอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๖ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัด
และประเมิ นผล และเผยแพร รู ปแบบการจั ด สงเสริม และสนับสนุนการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย รวมทั้งใหมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง
๒.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยพั ฒนาบุ คลากรให มี ความรู ความเข าใจ ตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของระบบการประกั นคุ ณภาพ
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๙

และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง
และจัดใหมีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สําหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
๒.๘ ประชาสั มพั นธ /สร างการรั บรู ให กั บประชาชนทั่ วไปเกี่ ยวกั บการบริ การทางวิ ชาการด า น
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสรางชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด อาทิ ขาวประชาสัมพันธ ผานสื่อรูปแบบตางๆ การจัดนิทรรศการ/มหกรรมวิชาการ กศน.

๓. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๓.๑ ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา เพื่อใหเชื่อมโยงและตอบสนองตอ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
สําหรับกลุมเปาหมายตางๆ ใหมีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เชน รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทํา รายการติวเขมเติมเต็มความรู
ฯลฯ เผยแพร ทางสถานี วิ ทยุ ศึ กษา สถานี วิ ทยุ โทรทั ศน เพื่ อการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ (ETV) และทาง
อินเทอรเน็ต
๓.๒ พั ฒนาการเผยแพร การจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย โดยผ านระบบ
เทคโนโลยีดิจิ ทัล และชองทางออนไลน ต างๆ เช น Youtube Facebook หรื อ Application อื่ นๆ เพื่อสงเสริมให
ครู กศน. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
๓.๓ พั ฒนาสถานี วิ ทยุ ศึ กษาและสถานี โ ทรทั ศ น เพื่ อการศึ กษา เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
และการออกอากาศให กลุ มเป าหมายสามารถใชเป นช องทางการเรี ยนรู ที่มีคุ ณภาพไดอยางตอเนื่ องตลอดชี วิ ต
โดยขยายเครื อข ายการรั บฟ งให สามารถรั บฟ งได ทุ กที่ ทุ กเวลา ครอบคลุ มพื้ นที่ ทั่ วประเทศ และเพิ่ มช องทาง
ให สามารถรั บชมรายการโทรทั ศน ได ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอรเน็ต พรอมที่จะ
รองรับการพัฒนาเปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
๓.๔ พัฒนาระบบการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหไดหลายชองทางทั้งทางอินเทอรเน็ต
และรูปแบบอื่นๆ อาทิ Application บนโทรศัพทเคลื่อนที่ และ Tablet รวมทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบตางๆ เพื่อให
กลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพื่อเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ
๓.๕ สํารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลดานการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อนําผล
มาใช ในการพั ฒนางานให มี ความถู กต อง ทั นสมั ย และสามารถส งเสริ มการศึ กษาและการเรี ยนรู ต ลอดชี วิ ต
ของประชาชนไดอยางแทจริง

๔. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ
๔.๑ ส งเสริ มและสนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ หรื อโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ
๔.๒ จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หรือโครงการอั นเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ เพื่อนําไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐

๔.๓ ส งเสริ มการสร างเครื อข ายการดํ าเนิ นงาน เพื่ อสนับสนุ นโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ
เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๔ พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” เพื่อใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๕ จั ดและส งเสริ มการเรี ยนรู ตลอดชี วิ ต ให สอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตของประชาชนบนพื้ นที่ สู ง
ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายขอบ

๕. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
๕.๑ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑) จั ดและพั ฒ นาหลั กสู ตร และกิ จ กรรมส งเสริ มการศึ กษาและการเรี ยนรู ที่ ตอบสนองป ญหา
และความตองการของกลุมเปาหมาย รวมทั้งอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเขมขนและตอเนื่อง เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง
๓) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกบุคลากรและนักศึกษา
กศน. ตลอดจนผูมาใชบริการอยางทั่วถึง
๕.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑) ประสานความร วมมื อกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข องในการจั ดทํ าแผนการศึ กษาตามยุ ทธศาสตร
และบริบทของแตละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒) จั ดทํ าหลั กสู ตรการศึ กษาตามบริ บทของพื้ นที่ โดยเน นสาขาที่ เป นความต องการของตลาด
ใหเกิดการพัฒนาอาชีพไดตรงตามความตองการของพื้นที่
๕.๓ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)
๑) พั ฒนาศู นย ฝ กและพั ฒนาอาชี พราษฎรไทยบริ เวณชายแดน เพื่อให เป นศู นย ฝ กและสาธิ ต
การประกอบอาชี พด านเกษตรกรรม และศูนย การเรี ยนรู ตนแบบการจัดกิ จกรรมตามแนวพระราชดํ าริ ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนวชายแดน ดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย
๒) มุงจั ดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใชวิธีการหลากหลาย ใชรู ปแบบเชิงรุก เพื่อการเขาถึ ง
กลุมเปาหมาย เชน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรวมมือกับเครือขาย การจัดอบรมแกนนําดานอาชีพ
ที่เนนเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน

๖. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
๖.๑ การพัฒนาบุคลากร
๑) พั ฒนาบุ คลากรทุ กระดั บ ทุ กประเภทให มี สมรรถนะสู งขึ้ นอย างต อเนื่ อง ทั้งกอนและระหว าง
การดํ ารงตํ าแหน งเพื่ อให มี เจตคติ ที่ ดี ในการปฏิ บั ติ งาน สามารถปฏิ บั ติ งานและบริ หารจั ดการการดํ าเนิ นงาน
ของหน ว ยงานและสถานศึ กษาได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งส งเสริ มให ข าราชการในสั งกั ดพั ฒ นาตนเอง
เพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑

๒) พั ฒนาศึ กษานิ เทศก กศน. ให มี สมรรถนะที่ จํ าเป นครบถ วน มี ความเป นมื ออาชี พ สามารถ
ปฏิ บั ติ การนิ เ ทศได อ ย างมี ศั กยภาพ เพื่ อ ร ว มยกระดั บ คุ ณภาพการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
๓) พัฒนาหัวหนา กศน. ตําบล/แขวง ใหมีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน. ตําบล/แขวง
และการปฏิ บั ติ งานตามบทบาทภารกิ จอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเน นการเป นนั กจั ดการความรู และผู อํ านวย
ความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง
๔) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูได
อยางมีคุณภาพ โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด
และประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน
๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรูความสามารถ
และมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
๖) สงเสริมใหคณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหาร
การดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อยางมีประสิทธิภาพ
๗) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทําหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘) พั ฒนาสมรรถนะและเสริ มสร างความสั มพั นธ ระหว างบุ คลากร รวมทั้ งภาคี เครื อข ายทั้ งใน
และตางประเทศในทุกระดับ โดยจัดให มีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
รวมกันในรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง อาทิ การแขงขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
๖.๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอัตรากําลัง
๑) จัดทํ าแผนการพั ฒนาโครงสรางพื้ นฐานและดํ าเนินการปรับปรุงสถานที่ และวั สดุ อุปกรณ ให มี
ความพรอมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
๒) บริ หารอั ตรากํ าลั งที่ มี อยู ทั้ งในส วนที่ เป นข าราชการ พนั กงานราชการ และลู กจ าง ให เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
๓) แสวงหาความร วมมื อจากภาคีเครือขายทุกภาคส วนในการระดมทรัพยากรเพื่ อนํ ามาใช ในการ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหมีความพรอมสําหรับดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และการสงเสริมการเรียนรูสําหรับประชาชน
๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑) พั ฒ นาระบบฐานข อมู ล ให มี ความครบถ ว น ถู กต อง ทั น สมั ย และเชื่ อมโยงกั น ทั่ ว ประเทศ
อย างเป นระบบเพื่ อให หน วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ดสามารถนํ าไปใช เป นเครื่ องมื อสํ าคั ญในการบริ หาร
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อยางมีประสิทธิภาพ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุม และเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณใหเปนตามเปาหมายที่กําหนดไว
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยง
กั นทั่ วประเทศ สามารถสื บค นและสอบทานไดทันความตองการเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน
และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
๔) ส งเสริ มให มี การจั ดการความรู ในหน วยงานและสถานศึ กษาทุ กระดั บ รวมทั้ งการศึ กษาวิ จั ย
เพื่ อสามารถนํ ามาใช ในการพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการดํ าเนิ นงานที่ สอดคล องกั บความต องการของประชาชน
และชุมชนพรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและสถานศึกษา
๕) สร างความร วมมื อของทุ กภาคส วนทั้ งในประเทศและต างประเทศ ในการพั ฒนาและส งเสริ ม
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต
๖) สงเสริมการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E - office) ในการบริหารจัดการ เชน ระบบการลา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการขอใชรถราชการ ระบบการขอใชหองประชุม เปนตน
๖.๔ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
๑) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายทั้งระบบ
๒) ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกํากับ นิเทศ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ
๔) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงาน
กศน. ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
๕) ให มีการเชื่ อมโยงระบบการนิ เทศในทุกระดั บ ทั้ งหน วยงานภายในและภายนอกองค กร ตั้งแต
ส วนกลาง ภู มิ ภาค กลุ มจั งหวั ด จั งหวั ด อํ าเภอ/เขต และตํ าบล/แขวง เพื่ อความเป นเอกภาพในการใช ข อมู ล
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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