
สํานักงาน กศน.
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายและจุดเน้น
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กศน.





สารบัญ 
  หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

ผังมโนทัศนนโยบายและจุดเนนการดําเนนิงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ค 

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑ 

 วิสัยทัศน  ๑ 

 พันธกิจ  ๑ 

 เปาประสงค  ๑ 

 ตัวช้ีวัด  ๒ 

 นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ๔ 

 ๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  ๔ 

 ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   ๔ 

 ๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ๔ 

 ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ๖ 

 ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ๖ 

 ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๖ 

 ภารกิจตอเนื่อง  ๗ 

 ๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู  ๗ 

 ๒. ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งานบริการทาง

วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

๙ 

 ๓. ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ๑๐ 

 ๔. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิหรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ  ๑๐ 

 ๕. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน  ๑๑ 

 ๖. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ๑๑ 

 



 

๑ นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

วิสัยทัศน  

 คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม 

กับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเปนในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

พันธกิจ  

  ๑. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

ใหเหมาะสมทุกชวงวัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

อยางยั่งยืน 

  ๒. สงเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวม 

ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต ในรูปแบบตางๆ 

ใหกับประชาชน  

  ๓. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง 

  ๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล 

ในทุกรูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน  

   ๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงจัดการศึกษา 

และการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

เปาประสงค  

  ๑. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับโอกาส 

ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง เปนไปตามสภาพ ปญหา และความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 

  ๒. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมือง 

ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งให

ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสูความม่ันคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 

  ๓. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรู และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถ

คิด วิเคราะห และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค 

  ๔. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือพัฒนาการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  ๕. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 



 

๒ นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๖. หนวยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล  

มาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเพ่ิมโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน 

  ๗. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือแกปญหาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

และสิ่งแวดลอม รวมท้ังตามความตองการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

  ๘. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนไป 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๙. บุคลากร กศน.ทุกประเภททุกระดับไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการปฏิบัติงานตามสายงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

  ๑. จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายตามสิทธิ

ท่ีกําหนดไว 

  ๒. จํานวนของคนไทยกลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษา

ตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการ  

  ๓. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  

  ๔.  จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา (ภาคีเครือขาย : สถาน

ประกอบการ องคกร หนวยงานท่ีมารวมจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา)  

  ๕.  จํานวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนท่ีสูง และชาวไทยมอแกน ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด ๑๑ อําเภอ 

ไดรับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนยการเรียนชุมชนสังกัดสํานักงาน กศน.  

  ๖.  จํานวนผูรับบริการในพ้ืนท่ีเปาหมายไดรับการสงเสริมดานการรูหนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต  

  ๗.  จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีไดรับบริการติวเขมเต็มความรู  

  ๘.  จํานวนประชาชนท่ีไดรับการฝกอาชีพระยะสั้น สามารถสรางหรือพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได 

  ๙.  จํานวน ครู กศน. ตําบล จากพ้ืนท่ี กศน.ภาค ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 ๑๐. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ  

 ๑๑. จํานวนผูผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ 

 ๑๒.  จํานวนประชาชนท่ีผานการอบรมจากศูนยดิจิทัลชุมชน  

 ๑๓. จํานวนศูนยการเรียนชุมชน กศน. บนพ้ืนท่ีสูง ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด ท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะ 

การฟง พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร รวมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน 

 ๑๔.  จํานวนหลักสูตรหรือสื่อออนไลนท่ีใหบริการกับประชาชน ท้ังการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 

๓ นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

  ๑. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET)  

ทุกรายวิชาทุกระดับ  

  ๒. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับคาเปาหมาย  

  ๓.  รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง

เทียบกับเปาหมาย  

  ๔. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนําความรู ไปใช ในการ 

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได 

  ๕. รอยละของผู เรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ 

ดานอาชีพ สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได  

  ๖. รอยละของผูจบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนําความรูความเขาใจไปใชไดตามจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาตอเนื่อง 

  ๗. รอยละของประชาชนท่ีไดรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการ/เขารวมกิจกรรมการเรียนรู

การศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๘. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ/เขารวมกิจกรรมท่ีมีความรูความเขาใจ/เจตคติ/

ทักษะ ตามจุดมุงหมายของกิจกรรมท่ีกําหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย  

  ๙. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนกลุมเปาหมาย มีโอกาสมาเขารวมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 

  

  

  



 

๔ นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

๑.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 ๑.๑ พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาต ิพรอมท้ังนอมนําและเผยแพรศาสตร

พระราชา หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ 

 ๑.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจ และการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบริบทของไทย มีความเปนพลเมืองดี ยอมรับและเคารพ

ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ  

 ๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม  

ท้ังยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ 

 ๑.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และพ้ืนท่ีชายแดนอ่ืน ๆ 

 ๑.๕ สรางความรู  ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน  

กลุมชาติพันธุ และชาวตางชาติท่ีมีความหลากหลาย 

๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 ๒.๑ ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนใหรองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตระเบียง

เศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภู มิภาคตาง ๆ ของประเทศ สําหรับพ้ืนท่ีปกติให พัฒนาอาชีพท่ีเนน 

การตอยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 ๒.๒ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาใหกับประชาชนใหจบการศึกษา

อยางนอยการศึกษาภาคบังคับ สามารถนําคุณวุฒิท่ีไดรับไปตอยอดในการประกอบอาชีพ รองรับการพัฒนา 

เขตพ้ืนท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  

 ๒.๓ พัฒนาและสงเสริมประชาชนเพ่ือตอยอดการผลิตและจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ กศน. 

ออนไลน พรอมท้ังประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

ใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ๓.๑ สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู เปนผูเชื่อมโยง

ความรูกับผูเรียนและผูรับบริการ มีความเปน “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรูและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคม และเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู กิจกรรม และการเรียนรูท่ีดี 

   ๑) เพ่ิมอัตราขาราชการครูใหกับสถานศึกษาทุกประเภท  

   ๒) พัฒนาขาราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  

   ๓) พัฒนาครูใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะการจัด 

การเรียนการสอนออนไลน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู 

นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
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   ๔) พัฒนาศึกษานิเทศก ใหสามารถปฏิบัติการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๕) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีความรูและทักษะเรื่องการใชประโยชนจากดิจิทัล  

และภาษาตางประเทศท่ีจําเปน รวมท้ังความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (First  

S - Curve และ New S - Curve) 

 ๓.๒ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน ใหมีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสม 

กับบริบทของพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

 ๓.๓ สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการเรียนรูสําหรับทุกคน สามารถ 

เรียนไดทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากลาย นาสนใจ สนองตอบความตองการของชุมชน 

 ๓.๔ เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย ประสาน สงเสริมความรวมมือภาคีเครือขาย ท้ังภาครัฐ 

เอกชน ประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน 

เพ่ือสรางความเขาใจ และใหเกิดความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับ

ประชาชนอยางมีคุณภาพ 

 ๓.๕ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาและกลุมเปาหมาย  

เชน จัดการศึกษาออนไลน กศน. ท้ังในรูปแบบของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู  

และใชการวิจัยอยางงายเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม 

 ๓.๖ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ดานความรูความเขาใจ  

และทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

 ๓.๗ ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจําการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษอ่ืน ๆ 

อาทิ ผูตองขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา ใหจบการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 ๓.๘ พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเนนทักษะ

ภาษาเพ่ืออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการทองเท่ียว 

 ๓.๙ เตรียมความพรอมของประชาชนในการเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ  

 ๓.๑๐ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงรุกใหกับประชาชนในชุมชน โดยใหความรูวิทยาศาสตรอยางงาย  

ท้ังวิทยาศาสตรในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน รวมท้ังความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

และนวัตกรรม 

 ๓.๑๑ สงเสริมการรูภาษาไทยใหกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนท่ีสูง  

ใหสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชนในการใชชีวิตประจําวันได 
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๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๔.๑ พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีความพรอม 

ในการใหบริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู 

   ๑) เรงยกระดับ กศน.ตําบลนํารอง ๙๒๘ แหง (อําเภอละ ๑ แหง) ใหเปน กศน.ตําบล ๕ ดี พรีเมียม  

ท่ีประกอบดวย ครูดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพ้ืนท่ี) กิจกรรมดี เครือขายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรูท่ีดีมีประโยชน 

   ๒) จัดให มี ศูนยการเรียนรู ตนแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู  เปนพ้ืนท่ีการเรียนรู 

(Co - Learning Space) ท่ีทันสมัยสําหรับทุกคน มีความพรอมในการใหบริการตาง ๆ  

   ๓) พัฒนาหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ใหเปน Digital Library  

 ๔.๒ จัดตั้งศูนยการเรียนรู สําหรับทุกชวงวัยท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนองความตองการ 

ในการเรียนรูในแตละวัย เพ่ือใหมีพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรูตามความสนใจ 

 ๔.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูสําหรับกลุมเปาหมายผูพิการ โดยเนน

รูปแบบการศึกษาออนไลน 

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ๕.๑ สงเสริมให มีการใหความรูกับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย 

จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๕.๒ สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสังคมสีเขียว สงเสริมความรูใหกับประชาชน

เก่ียวกับการคัดแยกตั้งแตตนทาง การกําจัดขยะ และการนํากลับมาใชซํ้า 

 ๕.๓ สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังลดการใช

ทรัพยากรท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน รณรงคเรื่องการลดการใชถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟา เปนตน 

๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๖.๑ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส  

 ๖.๒ นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและพัฒนางาน  

 ๖.๓ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตําแหนง  

ใหตรงกับสายงาน ความชํานาญ และความตองการของบุคลากร 
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๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

 ๑.๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๑) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยดําเนินการ 

ใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซ้ือหนังสือเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาจัดการเรียน 

การสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 

  ๒) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให กับกลุ มเป าหมายผู ดอย พลาด  

และขาดโอกาสทางการศึกษา ผานการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด

การศึกษาทางไกล 

  ๓) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังดานหลักสูตร รูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผล 

การเรียน และระบบการใหบริการนักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ 

  ๔) จัดใหมีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ 

ท่ีมีความโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได  มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความตองการ 

ของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๕) จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีคุณภาพท่ีผูเรียนตองเรียนรูและเขารวมปฏิบัติกิจกรรม 

เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี กิจกรรมเก่ียวกับการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด การแขงขันกีฬา การบําเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง การสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา  

และการจัดต้ังชมรม/ชุมนุม พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนอ่ืน ๆ นอกหลักสูตร มาใช

เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตรได 

 ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ 

  ๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเปนระบบเดียวกัน 

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

  ๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการสงเสริม 

การรูหนังสือท่ีสอดคลองกับสภาพแตละกลุมเปาหมาย  

  ๓) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขายท่ีรวมจัดการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะการจัด

กระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการรูหนังสือในพ้ืนท่ี 

ท่ีมีความตองการจําเปนเปนพิเศษ 

  ๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือ  

การพัฒนาทักษะการรูหนังสือใหกับประชาชนเพ่ือเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ของประชาชน 

  

ภารกิจตอเนื่อง 
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 ๑.๓ การศึกษาตอเนื่อง 

  ๑) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ 

เพ่ือการมีงานทําในกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ 

รวมถึงการเนนอาชีพชางพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ความตองการและศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี  

มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจน

สรางความเขมแข็งใหกับศูนยฝกอาชีพชุมชน โดยจัดใหมีหนึ่งอาชีพเดน รวมท้ังใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงาน

ผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  ๒) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผูสูงอาย ุ

ท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล และมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีทักษะการดํารงชีวิตตลอดจน

สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมได

อยางมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอม

สําหรับการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต โดยจัดกิจกรรม 

ท่ีมีเนื้อหาสําคัญตางๆ เชน สุขภาพกายและจิต การปองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและคานิยม 

ท่ีพึงประสงค ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผานการศึกษารูปแบบตาง ๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต  

การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสงเสริมความสามารถพิเศษตาง ๆ  

  ๓) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู 

แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรม 

จิตอาสา การสรางชุมชนนักปฏิบัติ  และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และบริบทของชุมชน 

แตละพ้ืนท่ี เคารพความคิดของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ รวมท้ังสังคม

พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการใหบุคคลรวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สรางกระบวนการจิตสาธารณะ 

การสรางจิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิ และรับผิดชอบตอหนาท่ีความเปนพลเมืองดี  

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนในชุมชน การบริหารจัดการน้ํา การรับมือกับสาธารณภัย  

การอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

อยางยั่งยืน 

  ๔) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

ในรูปแบบตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง และมีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 

 ๑.๔ การศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๑) พัฒนาแหลงการเรียนรูท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอานและพัฒนาศักยภาพ 

การเรียนรูใหเกิดข้ึนในสังคมไทย ใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและท่ัวถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหมี 

การบริการท่ีทันสมัย สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวย

บริการเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณเพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูท่ีหลากหลายใหบริการกับประชาชน 

ในพ้ืนท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง สมํ่าเสมอ รวมท้ังเสริมสรางความพรอมในดานบุคลากร สื่อ อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการอาน 

และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอานอยางหลากหลาย 
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  ๒) จัดสรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรตลอดชีวิต 

ของประชาชน เปนแหลงสรางนวัตกรฐานวิทยาศาสตร และเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปะวิทยาการประจําทองถ่ิน 

โดยจัดทําและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรมการศึกษาท่ีเนนการเสริมสรางความรูและสรางแรงบันดาลใจ 

ดานวิทยาศาสตร สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค และปลูกฝงเจตคติทางวิทยาศาสตร  

ผานการกระบวนการเรียนรูท่ีบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร 

รวมท้ังสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมท้ังระดับภูมิภาคและ

ระดับโลก เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนา

อาชีพ การรักษาสิ่งแวดลอม การบรรเทาและปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังมีความสามารถในการปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Change) ไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ  

 ๑.๕  ประสานความรวมมือหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนตางๆ ท่ีมีแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริม 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และตอบสนองความตองการของประชาชน เชน พิพิธภัณฑ 

ศูนยเรียนรู แหลงโบราณคดี หองสมุด เปนตน 

๒. ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งานบริการ 

ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๑ สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม เพ่ือสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท 

ของพ้ืนท่ี และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 

 ๒.๒ สงเสริมการพัฒนาส่ือแบบเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ืออ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน

กลุมเปาหมายท่ัวไปและกลุมเปาหมายพิเศษ 

 ๒.๓ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลใหมีความทันสมัย ดวยระบบหองเรียนและการควบคุม 

การสอบออนไลน 

 ๒.๔  พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ 

เพ่ือใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 

มีการประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับรูและสามารถเขาถึงระบบการประเมินได 

 ๒.๕ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส  

(e-Exam) มาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๖ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัด

และประเมินผล และเผยแพรรูปแบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย รวมท้ังใหมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง 

 ๒.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ  



 

๑๐ นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง 

และจัดใหมีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สําหรับสถานศึกษาท่ียังไมไดเขารับการประเมิน

คุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 ๒.๘ ประชาสัมพันธ/สรางการรับรูใหกับประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการดาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสรางชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการของหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัด อาทิ ขาวประชาสัมพันธ ผานสื่อรูปแบบตางๆ การจัดนิทรรศการ/มหกรรมวิชาการ กศน. 

๓. ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 ๓.๑ ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเชื่อมโยงและตอบสนองตอ

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา

สําหรับกลุมเปาหมายตางๆ ใหมีทางเลือกในการเรียนรูท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เชน รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา รายการติวเขมเติมเต็มความรู 

ฯลฯ เผยแพรทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทาง

อินเทอรเน็ต 

 ๓.๒ พัฒนาการเผยแพรการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผานระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล และชองทางออนไลนตางๆ เชน Youtube Facebook หรือ Application อ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมให 

ครู กศน. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Do It Yourself : DIY)  

 ๓.๓ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

และการออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

โดยขยายเครือขายการรับฟงใหสามารถรับฟงไดทุกท่ี ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และเพ่ิมชองทาง 

ใหสามารถรับชมรายการโทรทัศนไดท้ังระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอรเน็ต พรอมท่ีจะ

รองรับการพัฒนาเปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 

 ๓.๔ พัฒนาระบบการใหบริการส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหไดหลายชองทางท้ังทางอินเทอรเน็ต 

และรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ Application บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี และ Tablet รวมท้ังสื่อ Offline ในรูปแบบตางๆ เพ่ือให

กลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพ่ือเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ 

 ๓.๕  สํารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลดานการใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผล 

มาใชในการพัฒนางานใหมีความถูกตอง ทันสมัยและสามารถสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ของประชาชนไดอยางแทจริง 

๔. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ  

 ๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการ 

อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ 

 ๔.๒ จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ท่ีสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ เพ่ือนําไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

๑๑ นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๔.๓ สงเสริมการสรางเครือขายการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๔.๔ พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” เพ่ือใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๕  จัดและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนท่ีสูง  

ถ่ินทุรกันดาร และพ้ืนท่ีชายขอบ 

๕. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่บริเวณชายแดน 

 ๕.๑ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต 

  ๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู ท่ีตอบสนองปญหา 

และความตองการของกลุมเปาหมาย รวมท้ังอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 

  ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเขมขนและตอเนื่อง เพ่ือให

ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดจริง 

  ๓) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกบุคลากรและนักศึกษา 

กศน. ตลอดจนผูมาใชบริการอยางท่ัวถึง 

 ๕.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

  ๑) ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร 

และบริบทของแตละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  ๒) จัดทําหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี โดยเนนสาขาท่ีเปนความตองการของตลาด  

ใหเกิดการพัฒนาอาชีพไดตรงตามความตองการของพ้ืนท่ี 

 ๕.๓  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง ของศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 

  ๑) พัฒนาศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพ่ือใหเปนศูนยฝกและสาธิต 

การประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม และศูนยการเรียนรูตนแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับประชาชนตามแนวชายแดน ดวยวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

  ๒) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใชวิธีการหลากหลาย ใชรูปแบบเชิงรุก เพ่ือการเขาถึง

กลุมเปาหมาย เชน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรวมมือกับเครือขาย การจัดอบรมแกนนําดานอาชีพ  

ท่ีเนนเรื่องเกษตรธรรมชาติท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน 

๖. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร  

  ๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังกอนและระหวาง 

การดํารงตําแหนงเพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดําเนินงาน 

ของหนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการในสังกัดพัฒนาตนเอง 

เพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ 



 

๑๒ นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๒) พัฒนาศึกษานิเทศก กศน. ใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนครบถวน มีความเปนมืออาชีพ สามารถ

ปฏิบัติการนิเทศไดอยางมีศักยภาพ เพ่ือรวมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 

  ๓) พัฒนาหัวหนา กศน. ตําบล/แขวง ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. ตําบล/แขวง 

และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปนนักจัดการความรูและผูอํานวย 

ความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

  ๔) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูได

อยางมีคุณภาพ โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด

และประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน 

  ๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรูความสามารถ

และมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

  ๖) สงเสริมใหคณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหาร

การดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อยางมีประสิทธิภาพ 

  ๗) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๘) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือขายท้ังใน 

และตางประเทศในทุกระดับ โดยจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

รวมกันในรูปแบบท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง อาทิ การแขงขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน 

 ๖.๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 

  ๑) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ ใหมี 

ความพรอมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

  ๒) บริหารอัตรากําลังท่ีมีอยู ท้ังในสวนท่ีเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

  ๓) แสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการระดมทรัพยากรเพ่ือนํามาใชในการ

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความพรอมสําหรับดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

และการสงเสริมการเรียนรูสําหรับประชาชน 

 ๖.๓  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  ๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ 

อยางเปนระบบเพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร  

การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุม และเรงรัด 

การเบิกจายงบประมาณใหเปนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 



 

๑๓ นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยง

กันท่ัวประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน 

และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการศึกษาวิจัย 

เพ่ือสามารถนํามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

และชุมชนพรอมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและสถานศึกษา 

  ๕) สรางความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาและสงเสริม 

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 และภาคีเครือขายท้ังระบบ  

  ๒) ใหหนวยงานและสถานศึกษาท่ีเก่ียวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม และรายงาน

ผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ๓) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือการกํากับ นิเทศ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ  

  ๔) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

ของหนวยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงาน 

กศน. ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ๕) ใหมีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกองคกร ตั้งแต

สวนกลาง ภูมิภาค กลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพ่ือความเปนเอกภาพในการใชขอมูล  

และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 




