แนวทางการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กศน.

WOW

รายละเอียดประกอบการประชุม
หน้า
รายละเอียดข้อมูลแนวทางการขับเคลือ่ น กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 1.1 การพัฒนาอัตราข้าราชการครู กศน.
ด้านที่ 1.2 การพัฒนาครูและบุคลากร
ด้านที่ 2.1 เร่งยกระดับ กศน.ตาบล 928 แห่ง (อาเภอละ 1 แห่ง)
เป็น กศน.ตาบล 5 ดี พรีเมี่ยม
ด้านที่ 2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
เป็น Co – learning Space
ด้านที่ 2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จานวน 103 แห่ง
ให้เป็น Digital Literacy
ด้านที่ 2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่
ด้านที่ 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.
ด้านที่ 3.2 จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์
ด้านที่ 3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน.
ด้านที่ 4.1 – 4.3
- เร่งจัดทำทำเนียบภูมปิ ัญญำท้องถิน่ ในแต่ละตำบล
- ส่งเสริมภูมปิ ัญญำท้องถิน่ สูก่ ำรจัดกำรเรียนรู้ชุมชน
- ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำย เพื่อขยำยและพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้เข้ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยอย่ำงกว้ำงขวำง
ด้านที่ 5.1 – 5.3
- เร่งจัดตัง้ ศูนย์ให้คำปรึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ Brand กศน.
- ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบตั ิงำน กำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้
- ให้มีกำรใช้วิจัยอย่ำงง่ำยเพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่
ด้านที่ 6.1 – 6.2
- ให้เร่งประสำนกับ สพฐ. เพือ่ จัดทำทำเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ยุบรวม
หรือคำดว่ำน่ำจะถูกยุบรวม
- ให้สำนักงำน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนทีถ่ ูกยุบรวมประสำนขอใช้พื้นที่
เพื่อจัดตัง้ ศูนย์กำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน.
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ด้านที่ 1.1
การเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน.

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 1 การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher
ข้อที่ 1.1 เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน.
1. เป้าหมาย
1.1) เชิงปริมาณ มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน. จานวน 891 ราย
1.2) เชิงคุณภาพ บุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษามีคุณ ภาพในการเข้าสู่ ตาแหน่งครูผู้ช่วยมีส มรรถนะ
ในการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่กาหนด ส่งผลให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ดาเนินไปอย่างมีคุณ ภาพ ประสิทธิภาพ ให้ผู้รับบริการพึงพอใจเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
ในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. แนวทางการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา
ดาเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน. ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1. ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง
หลั กเกณฑ์ และวิธีการคัด เลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
2. ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อาเภอ ในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี
และอาเภอสะบ้าย้อย)
3. ตามหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2561 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลา กร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
3. ขั้นตอนการดาเนินการขับเคลื่อน
1. ขออนุมัติงบประมาณโครงการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
2. กาหนดสัดส่วนในการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.

-23. ดาเนินการสารวจกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ความต้องการของสถานศึกษา
- สถานศึกษาดาเนิ นการแจ้งข้อมูลความต้องการและความจาเป็ นของกลุ่ มวิช า/ทาง/สาขา
วิชาเอก
- ส านั กงาน กศน.จังหวัดดาเนินการรวบรวมและสรุปความต้องการและความจาเป็นของ
สถานศึกษาในสังกัด
4. ด าเนิ นการประกาศรั บ สมั ครสอบแข่ งขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อบรรจุแ ละแต่ งตั้ งเข้ารั บ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
5. จัดทาคู่มือและจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
ให้กับสานักงาน กศน.จังหวัดซึ่งทาหน้าที่เป็นหน่วยรับสมัคร
6. สานักงาน กศน.จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกบุ คคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
7. สานักงาน กศน.จังหวัดดาเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน
กศน.
8. สานักงาน กศน.จังหวัดรวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้สานักงาน กศน.
9. สานักงาน กศน. ดาเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
10. ดาเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
11. ดาเนินการจัดสอบ ดังนี้
- จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร เพื่อใช้ในการจัดสอบ
- ประสานงานใช้สถานที่เพื่อดาเนินการออกข้อสอบและสถานที่สอบ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
- ดาเนินการออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
- ดาเนินการจัดสอบข้อเขียนทั้งประเภทการสอบสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
12. ประมวลผลการสอบข้อเขียนและดาเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งประเภท
การสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
13. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
14. ประมวลผลการสอบทั้ง ประเภทการสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
15. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงาน กศน. และประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงาน กศน.

-316. ดาเนิน การเรียกตัวผู้ สอบแข่งขันได้และผู้ ได้รับการคัดเลื อกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงาน กศน.
17. ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงาน กศน.
- ส านั กงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษาขึ้นตรงแจ้งสานักงาน กศน. เมื่อได้รับรายงานตัว
ผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงาน กศน.
- สานักงาน กศน.ดาเนินการจัด ทาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการ
คัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สานักงาน กศน.
4. เกณฑ์การประเมินและติดตาม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กาหนด ในหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่
25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
5. ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรมหลัก
1. ขออนุมัติงบประมาณโครงการสอบแข่งขัน
และคัดเลือกฯ
2. กาหนดสัดส่วนในการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกฯ
3. ดาเนินการสารวจกลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอก ความต้องการของสถานศึกษา
4. ดาเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
และคัดเลือกฯ
5. จัดทาคู่มือและจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ
ในการดาเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
ให้กับสานักงาน กศน.จังหวัดซึ่งทาหน้าที่เป็น
หน่วยรับสมัคร
6. สานักงาน กศน.จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อ
รับฟังแนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบแข่งขัน
และคัดเลือกฯ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค. – ธ.ค. 62)

(ม.ค. – มี.ค.63)

(เม.ย. – มิ.ย. 63)

(ก.ค. – ก.ย. 63)
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7. สานักงาน กศน.จังหวัดดาเนินการรับ
สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ
คัดเลือกฯ
8. สานักงาน กศน.จังหวัดรวบรวม
ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานส่ง
ให้สานักงาน กศน.
9. สานักงาน กศน. ดาเนินการรับสมัครและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
10. ดาเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้อเขียนทั้งประเภทการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกฯ
11. ดาเนินการจัดสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
12. ประมวลผลการสอบข้อเขียนและ
ดาเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ข้อเขียนทั้งประเภทการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกฯ
13. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ทั้งประเภท
การสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
14. ประมวลผลการสอบทั้งประเภทการ
สอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
15. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบสอบแข่งขันฯ
และประกาศผลการคัดเลือกฯ
16. ดาเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และ
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวฯ
17. ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้และผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานฯ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค. – ธ.ค. 62)

(ม.ค. – มี.ค.63)

(เม.ย. – มิ.ย. 63)

(ก.ค. – ก.ย. 63)
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สานักงาน กศน.

 ขออนุมัติงบประมาณโครงการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
 กาหนดสั ด ส่ ว นในการสอบแข่ งขัน และคัด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อบรรจุแ ละ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
 ด าเนิ น การส ารวจกลุ่ ม วิ ช า/ทาง/สาขาวิ ช าเอก ความต้ อ งการของ
สถานศึกษา
 ดาเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
 จัดทาคู่มือและจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบแข่งขัน
และคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน. ให้กับ
สานักงาน กศน.จังหวัดซึ่งทาหน้าที่เป็นหน่วยรับสมัคร
 ด าเนิ น การรั บ สมั ค รและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
 ด าเนิ น การป ระกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ ข้ อ เขี ย น ทั้ งป ระเภ ท
การสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.

สานักงาน กศน.

 ด าเนิ น การจั ด สอบแข่ งขั น และคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเข้ ารั บ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ ช่ว ย
สังกัดสานักงาน กศน.
 ประมวลผลการสอบข้ อ เขี ย นและด าเนิ น การประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การสอบข้อเขียนทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
 ด าเนิ น การสอบสั ม ภาษณ์ ทั้ ง ประเภทการสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ ก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
 ประมวลผลการสอบทั้งประเภทการสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
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สานักงาน กศน.

 ดาเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงาน กศน.
 ดาเนิ นการบรรจุและแต่งตั้งผู้ ส อบแข่งขันได้และผู้ ได้รับการคัดเลื อ ก
มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงาน กศน.
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน
กศน. และประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน
กศน.

สถาบัน กศน.ภาค

 ดาเนินการแจ้งข้อมูลความต้องการและความจาเป็นของกลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก ของสถาบัน กศน.ภาค
 ดาเนินการอื่นตามที่สานักงาน กศน. มอบหมาย

สานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.

 ด าเนิ น การรวบรวมและสรุ ป ความต้ อ งการและความจ าเป็ น ของ
สถานศึกษาในสังกัด
 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบแข่งขันและ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน.
 ดาเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน กศน. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 รวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้ สานักงาน กศน.
ดาเนินการอื่นตามที่สานักงาน กศน. มอบหมาย
 ดาเนินการแจ้งข้อมูลความต้องการและความจาเป็นของกลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก และรวบรวมส่งสานักงาน กศน.จังหวัด
 ดาเนินการอื่นตามที่สานักงาน กศน.จังหวัด มอบหมาย

กศน.อาเภอ

7. ความคิดเห็นเพิ่มเติม
-

ด้านที่ 1.2
การพัฒนาครูและบุคลากร

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 1 การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher
ข้อที่ 1.2 เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากร
1. เป้าหมาย
1. พัฒ นาครู กศน.ตาบลเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ โดยเน้นเรื่องการพัฒ นา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาบุ ค ลากร กศน.ทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทให้ มี ทั ก ษะความรู้ เรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากดิ จิ ทั ล
และภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
2. แนวทางในการขับเคลื่อน
1. ดาเนิ นการพัฒ นาครู กศน.ตาบลเพื่อให้ส ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่อง
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ดาเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร กศน.ทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทให้ มี ทั ก ษะความรู้เรื่อ งการใช้ ป ระโยชน์
จากดิจิทัล และภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
3. ขั้นตอนการดาเนินการขับเคลื่อน
1. กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มแผนงาน จัดทาแนวทางการขับเคลื่อนในการพัฒนาครู
กศน.ตาบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1.1 ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาครู กศน.ตาบล ให้ทักษะการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
1.2 ดาเนินการจัดทากรอบแนวทาง เพื่อจัดทาเป็นคู่มือการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1.3 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาครู กศน.ตาบล ให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1.4 ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาครู กศน.ตาบล
1.5 ดาเนินการพัฒนาครู กศน.ตาบล
1.6 จัดทารายงานผลการพัฒนา
2. กลุ่ มการเจ้ าหน้ าที่ ด าเนิ น การประสานงานกั บ กลุ่ ม พั ฒ นาการศึก ษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัย จัดทาแนวทางการขับเคลื่อนในการพัฒนาครู กศน.ตาบลให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.1 ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาครู กศน.ตาบล ให้ มีทักษะภาษาต่างประเทศ
และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.2 ดาเนินการปรับปรุงและทบทวน หลักสูตรเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน
ที่จาเป็น
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2.3 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาครู กศน.ตาบล ให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ หรือภาษาท้องถิ่นที่มีชายแดนติดต่อ
กับประเทศไทย
2.4 ดาเนินการพัฒนาครู กศน.ตาบล ในด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
2.5 จัดทารายงานผลการพัฒนา
3. กลุ่ มการเจ้ าหน้ าที่ ดาเนิ น การจัดท าหลั กสู ตร หลั กเกณฑ์ และวิธีก าร รวมทั้งขออนุ มัติ จัดสรร
งบประมาณสนั บ สนุน การพัฒ นาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
และภาษาต่างประเทศที่จาเป็น โดยเป็นการดาเนินงานร่วมกับสถาบัน กศน.ภาค
3.1 ประสานสถาบัน กศน.ภาค ร่วมกันดาเนินการจัดทาหลักสูตร และคู่มือการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ ทุกประเภท
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร
3.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
3.4 มอบหมายสถาบัน กศน.ภาค เป็นหน่วยในการจัดการพัฒนา
3.5 ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
3.6 รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงาน กศน. (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ทราบ
เกณฑ์การประเมินผลและติดตามผล
มีการติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร และรายงานผลให้สานักงาน กศน.
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ทราบ
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บทบาทหน้าที่แต่ละระดับ
หน่วยงาน
สานักงาน กศน.

บทบาทหน้าที่
การพัฒนาครู กศน.ตาบล ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 กลุ่ ม การเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การประสานงานกั บ กลุ่ ม แผนงาน จั ด ท าแนวทาง
การขับเคลื่อนในการพัฒนาครู กศน.ตาบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
 กลุ่มแผนงาน
- ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาครู กศน.ตาบล ให้ทักษะ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- ดาเนินการจัดทากรอบแนวทาง เพื่อจัดทาเป็นคู่มือการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาครู กศน.ตาบล
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานพั ฒ นา
ครู กศน.ตาบล
- ดาเนินการพัฒนาครู กศน.ตาบล
- จัดทารายงานผลการพัฒนา
การพั ฒ นาครู กศน.ต าบล ให้ มี ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ และทั ก ษะการจั ด
กระบวนการเรียนรู้
 กลุ่มการเจ้ าหน้าที่ ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มพัฒ นาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทาแนวทางการขับเคลื่ อนในการพัฒ นาครู กศน.
ตาบลให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ด าเนิ น การขออนุ มั ติ ง บประมาณในการพั ฒ นาครู กศน.ต าบล ให้ มี ทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศ และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
- ดาเนินการปรับปรุงและทบทวน หลักสูตรเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็น และจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาครู กศน.ตาบล
ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาท้องถิ่นที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย
- ดาเนิน การพัฒ นาครู กศน.ตาบล ในด้านภาษาต่างประเทศ หรือภาษาท้องถิ่น
ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
- จัดทารายงานผลการพัฒนา
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การพัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภท
 กลุ่ ม การเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การจัด ท าหลั กสู ต ร หลั กเกณฑ์ และวิธีการ รวมทั้ ง
ขออนุ มัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท
โดยเป็นการดาเนินงานร่วมกับสถาบัน กศน.ภาค
- ประสานสถาบัน กศน.ภาค ร่วมกันดาเนินการจัดทาหลักสูตร และคู่มือการพัฒนา
บุคลากร
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
- มอบหมายสถาบัน กศน.ภาค เป็นหน่วยในการจัดการพัฒนา
- รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงาน กศน. (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ทราบ
สถาบัน กศน.ภาค  รองรั บ การเป็ น หน่ ว ยในการจั ด การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท
โดยให้บุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัด/อาเภอ/สถานศึกษาขึ้นตรงเข้ารับการพัฒนา
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา
 จัดดาเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
 รายงานผลการดาเนินงานจัดส่งให้สานักงาน กศน. (กลุ่มการเจ้าหน้าที่)
สานักงาน กศน.
จังหวัด

 ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนากับสถาบันภาคในแต่ละภาค
 ดาเนินการจัดหาทรัพยากร เพื่อรองรับการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาใช้ ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์
และระบบบริหารจัดการผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา

กศน.อาเภอ

 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาผ่านสานักงาน กศน.จังหวัด
 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 ดาเนิ น การจั ดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
 กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของบุคลากร
 รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงาน กศน.จังหวัด ทราบ
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การพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. Wow ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
1) ศึกษานิเทศก์ จานวน 43 คน (32 จังหวัดไม่รวมส่วนกลาง 2 คน)
2) รองผู้ อานวยการสานั กงาน กศน.จังหวัด หรือผู้ทาหน้าที่นิเทศของส านักงาน กศน.จังหวัด
ในจังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศ จานวน 45 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
ศึกษานิเทศก์ และรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด หรือผู้ทาหน้าที่นิเทศของสานักงาน
กศน.จังหวัด ดาเนินการนิเทศตามนโยบาย กศน. สู่ กศน. Wow ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. แนวทางในการขับเคลื่อน
ด าเนิ น การพั ฒ นาศึ ก ษานิ เทศก์ รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.จั งหวัด หรือ ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ นิ เทศ
ของสานักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการขับเคลื่อน
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการประสานงานกับหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดทาแนวทางการขับเคลื่อนในการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนิเทศการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. Wow
1.1 ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศ
1.2 ดาเนินการจัดทากรอบแนวทาง เพื่อจัดทาเป็นคู่มือการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1.3 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒ นาศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้
ความเข้าใจ กิจกรรม กศน. สู่ กศน. Wow
1.4 ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาศึกษานิเทศก์
1.5 ดาเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์
1.6 ศึกษานิเทศก์ได้รายงานผลการพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
1.7 สรุปผลการพัฒนา
เกณฑ์การประเมินผลและติดตามผล
มีการติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร และรายงานผลให้สานักงาน กศน.
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ทราบ
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บทบาทหน้าที่แต่ละระดับ
หน่วยงาน
สานักงาน กศน.

บทบาทหน้าที่
การพัฒนาศึกษานิเทศก์
 ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาศึกษานิเทศก์
 ดาเนินการจัดทากรอบแนวทาง เพื่อจัดทาเป็นคู่มือการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษานิเทศก์
 ดาเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์
 ศึกษานิเทศก์ได้รายงานผลการพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหา
 สรุปผลการพัฒนา

สถาบัน กศน.ภาค  ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศึกษานิเทศ
 ร่วมเป็น เครือข่ายในการนิเทศติดตามการดาเนินงานของสานักงาน กศน.จังหวัด
และสถานศึกษา
สานักงาน กศน.
จังหวัด

 ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนากับหน่วยศึกษานิเทศก์
 ส่งเสริม สนับสนุน กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา

ด้านที่ 2.1
เร่งยกระดับ กศน. ตาบล 928 แห่ง (อาเภอละ 1 แห่ง)
เป็น กศน. ตาบล 5 ดี พรีเมี่ยม

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
: Good Place – Best Check in
ข้อที่ 2.1 เรื่อง เร่งยกระดับ กศน. ตาบล 928 แห่ง (อาเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน. ตาบล 5 ดี พรีเมี่ยม
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพกาลังคนของประเทศ ถือได้ว่าเป็นภารกิจหน้าที่ที่สาคัญมากที่สุดประการหนึ่ง
ที่ รั ฐ บาลจะต้ องด าเนิ น การให้ เกิ ดขึ้ น อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ เป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาประเทศในมิ ติ ต่ างๆ
อย่างเป็นระบบ รัฐบาลไทยภายใต้การนาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4.4 การพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ของประเทศที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลในเรื่อ งของ
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาศั ก ยภาพก าลั ง คนของประเทศ ได้ มี แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งได้กาหนดผลลัพธ์ว่า
ให้ผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา สามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพใน
การให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
สานักงาน กศน. จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมุ่งส่งเสริม
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ งความต้ อ งการของ
ประชาชนและชุมชนในรูป แบบที่ห ลากหลาย ให้ ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ ได้ และตัดสินใจภายใต้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง โดยมี กศน. ตาบล เป็นกลไกในระดับพื้นที่ที่มีการดาเนินงานกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรูปแบบการพัฒนา กศน. ตาบล อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน. ตาบล การเสริมสร้างและให้
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และที่สาคัญในโลกศตวรรษที่ 21 จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีองค์ประกอบของการ
น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาบู ร ณาการประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เป็ น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาและขยายบทบาทการ
ดาเนินงานของ กศน. ตาบล ให้สามารถทาหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และมี ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้าง กศน. ตาบลต้นแบบ “ กศน. 5 ดี พรีเมี่ยม” (อาเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็นต้นแบบ
กศน. ตาบลโดยนารูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ กศน. ตาบล
ให้เกิดผล เป็นเชิงประจักษ์ ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ และการศึกษาตลอดชีวิตได้

-22. เป้าหมาย
พัฒนา กศน. ตาบล 928 แห่ง ให้เป็น “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการจัดการศึกษา กศน. โดยมีการพัฒนา 5 ด้าน
1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียน การสอน ที่มีคุณภาพ
2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของ กศน. ตาบล สะอาด สวยงาม เหมาะกับบริบทของ
พื้นทีแ่ ละเอื้อต่อการเรียนรู้
3. กิจกรรมการเรียนรู้ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
4. มีภาคีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปใช้ได้จริง
3. แนวทางการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา
การเร่ งยกระดั บ กศน. ต าบล 928 แห่ ง (อ าเภอละ 1 แห่ ง) ให้ เป็ น กศน. ต าบลต้ นแบบ
5 ดี พรีเมี่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง กศน. ตาบลต้นแบบให้เป็นต้นแบบในการพัฒ นา กศน. ตาบล/แขวง
ให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง กศน. ตาบล/แขวง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งส่งเสริมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
โดย กศน.ตาบลต้นแบบ จะต้องนารูปแบบการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เกิ ดผลเชิงประจักษ์ ประชาชน
ในชุมชนเกิดการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านที่กาหนดไว้ ได้แก่
1. การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้
(Good Teacher)
2. การพัฒนา กศน.ตาบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Good
Place Best Check-In)
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใน กศน.ตาบล/แขวง
(Good Activities)
4. เสริมสร้างและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnership)
5. การนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมเข้ามาบูรณาการปรับปรุง พัฒนา และประยุกต์ใช้
ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย (Good Innovation)
ทั้งนี้ กศน.ตาบล ที่ยกระดับให้เป็น กศน. ตาบลต้นแบบ จานวน 928 แห่ง (อาเภอละ 1 แห่ง)
จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม (Top up) เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุง กศน.ตาบล ให้สอดคล้องกับ
แนวทางและหลั กเกณฑ์ที่สานั กงาน กศน. กาหนด หลั งจากนั้นจะมีการประเมินและคัดเลื อก กศน.ตาบล
ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวแทน กศน.ตาบลต้นแบบจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับกลุ่ม
สานักงาน กศน.จังหวัด ระดั บภาค และระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับจังหวัด ต้นแบบระดับ
กลุ่มจังหวัด ต้นแบบระดับภาค และต้นแบบระดับประเทศ

-34. ขั้นตอนการดาเนินการขับเคลื่อน กิจกรรม
1. กาหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ เพื่อจัดทาเป็นคู่มือการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
“กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
2. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนดาเนินงาน “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
เพื่อสร้างการรับรู้และสามารถน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือก “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
จากระดับตาบล เป็นตัวแทนระดับอาเภอ/เขต ของตนเอง จานวน 1 แห่ง
3. กศน. อาเภอ/เขต คัดเลือก “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” ระดับอาเภอ/เขต
ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพตามองค์ประกอบที่กาหนดไว้ อย่างละ 1 แห่ง/อาเภอ เพื่อเข้ารับการพัฒ นา
และจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ทราบ
4. สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รวบรวมรายชื่อ กศน.ตาบลต้นแบบ จาก กศน.อาเภอ/เขต
ในสังกัดของตนเอง แจ้งให้สานักงาน กศน. ทราบ เพื่อดาเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้ กศน. ตาบลต้นแบบ
ต่อไป
5. โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม (Top up) ให้ กศน. ตาบลต้นแบบที่ได้รับ
การคัดเลือกในระดับอาเภอ นาไปพัฒนาและปรับปรุงให้ตรงกับแนวทางฯ และหลักเกณฑ์ที่สานักงาน กศน.
กาหนด
6. จัดทาเกณฑ์ประเมิน “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
7. กศน. อาเภอ/เขต ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม กศน.ตาบลต้นแบบในระดับพื้นที่
ตนเองอย่างสม่าเสมอ
8. กศน.ตาบลต้ นแบบจัดทาเอกสาร “รายงานผลการขับเคลื่อน กศน. ตาบล สู่ กศน.
ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” และจัดส่งให้ กศน.อาเภอ/เขต ของตนเอง เพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือก
จากคณะกรรมการระดับจังหวัด/กทม. เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
9. จัดการประกวด “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ
10. สานักงาน กศน. จัดงานเผยแพร่และถอดรูปแบบ “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
ดีเด่น ระดับประเทศ สรุปผลการดาเนินงาน
5. เกณฑ์การประเมินและติดตาม
ตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน กศน. กาหนด
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บทบาทหน้าที่ แต่ละระดับ
หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

สานักงาน กศน.







สถาบัน กศน.ภาค

 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น /คั ด เลื อ ก “กศน. ต าบลต้ น แบบ 5 ดี พรีเมี่ ยม”
ระดับภาค
 จั ด ประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น /คั ด เลื อ ก กศน.ต าบลต้ น แบบ ระดั บ สถาบั น กศน.ภาค
จานวน 3 ลาดับ (ลาดับที่ 1, 2 และ 3) เพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับประเทศ
 จัดทาประกาศสถาบัน กศน.ภาค และจัดส่งข้อมูล (เล่มรายงานผล และประกาศผล
การคัดเลือก ระดับภาค) ให้สานักงาน กศน.
 สร้างการรับรู้/พัฒนาแต่ละด้านของ “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของ “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น /คั ด เลื อ ก “กศน. ต าบลต้ น แบบ 5 ดี พรีเมี่ ยม”
ระดับกลุ่มสานักงาน กศน. จังหวัด
 จัดประชุม เพื่อประเมิน/คัดเลือก กศน.ตาบลต้นแบบ ระดับกลุ่มสานักงาน กศน.
จังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง
 จัดทาประกาศกลุ่มสานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. และจัดส่งข้อมูล (เล่มรายงานผล
และประกาศผลการคัดเลือก ระดับกลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.) ให้สถาบัน
กศน.ภาคทราบ เพื่อเข้ารับการประเมิน/คัดเลือก เป็นตัวแทนระดับภาค

กลุ่มสานักงาน
กศน.จังหวัด

จัดทาแนวทาง การขับเคลื่อน “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
ประกาศแนวทาง การขับเคลื่อน “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
จัดทาเกณฑ์การประเมิน “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
กาหนดแนวทางการประกวด “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
แต่ งตั้ งคณะกรรมการ ประเมิ น /คั ด เลื อ ก “กศน. ต าบลต้ น แบบ 5 ดี พรีเมี่ ยม”
ระดับประเทศ
 จัดประชุมคัดเลือก และกลั่นกรองข้อมูล ผู้ผ่านการคัดเลือก “กศน. ตาบลต้นแบบ
5 ดี พรีเมี่ยม” จากระดับภาค
 ประกาศผลการคัดเลือก “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” ระดับประเทศ
 จัดงานเผยแพร่และถอดบทเรียน “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
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บทบาทหน้าที่ แต่ละระดับ
หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

สานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.

 ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” ให้บุคลากร
ในสังกัด ทราบ
 รวบรวมและจัดส่งรายชื่อ “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” ระดับอาเภอ (928 แห่ง)
ให้สานักงาน กศน. ทราบ เพื่อนาไปพัฒนา กศน. ตาบลต้นแบบฯ ระดับอาเภอ
 แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน/คัดเลือก “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
ระดับจังหวัด
 จัดประชุม เพื่อประเมิน/คัดเลือก กศน.ตาบลต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง
 จั ด ท าประกาศส านั ก งาน กศน. จังหวัด /กทม. และจั ด ส่ งข้ อมู ล (เล่ ม รายงานผล
และประกาศผลการคัดเลือก ระดับสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.) ให้ประธานระดับ
กลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัด ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเข้ารับการประเมิน/
คัดเลือก เป็นตัวแทนระดับกลุ่มสานักงาน กศน. จังหวัด
 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของ “กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”

กศน.อาเภอ

 รับ ฟั งรายละเอียดข้อมูล การชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน “กศน. ตาบลต้นแบบ
5 ดี พรีเมี่ยม” จากสานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.
 ดาเนินการคัดเลือก “กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กศน. กาหนด อาเภอละ 1 แห่ง
 แจ้งผลการคัดเลือก “กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” ระดับอาเภอๆ ละ 1 แห่ง
ให้สานักงาน กศน. จังหวัด/ทราบ
 นิเทศ กากับ ติดตาม กศน.ตาบลต้นแบบในระดับพื้นที่ตนเองอย่างสม่าเสมอ
 จัดส่ง “รายงานผลการขับเคลื่อน กศน. ตาบล สู่ กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
จาก กศน. ตาบลต้น แบบ ระดับ อาเภอ ให้ ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป
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องค์ประกอบ

1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ
(Good Teacher)

1.1 ด้านวิชาการ
1.1.1 จานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมุลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS)
1.1.2 ระดับความสาเร็จของการทาแผนปฏิบัติการ กศน.ตาบล/แขวง
1.1.3 จานวนความสาเร็จของการดาเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.4 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน
1.1.5 ร้อยละของผู้เข้าสอนปลายภาค
1.1.6 ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาบังคับ
1.1.7 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
1.1.8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
1.1.9 จานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1.10 จานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบ
กับเป้าหมาย
1.1.11 ระดับความสาเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน
1.1.12 จานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.1.13 ระดับความสาเร็จในการจัดทาผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ
1.2.2 มีการให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี ไม่เลือกปฏิบัติ
1.2.3 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.2.4 ยึดมั่นในจรรยาบรรณของอาชีพ
1.2.5 มีความสนใจ ใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์
1.2.6 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
1.3 ด้านความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ความสามารถ
1.3.1 มีทักษะ เทคนิค การจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม และเข้าถึง
ความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจน
1.3.2 มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร และเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งสรรค์
สื่อการเรียน การสอนให้มีความน่าสนใจ
1.3.4 มีการกระตุ้นการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.3.5 มีเทคนิคการประชาสัมพันธ์
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2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของ 2.1 สภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคง มีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัย
กศน. ตาบล ดึงดูดความสนใจและ 2.2 มีการจัดสภาพแวดล้อม โดยยึดหลัก 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด,
เอื้อต่อการเรียนรู้ (Good Place
สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) และสะดุดตา
Best-Check In)
2.3 ผู้ใช้บริการ เกิดความรู้สึกเป็นมิตร (friendly), สะอาดตา (tidy),
ปลอดภั ย (safely), มี ชี วิ ต ชี ว า (lively) และมี ค วามสุ ข (happy)
ในการเข้าใช้บริการ
2.4 เป็นจุดที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้และจุดเช็คอิน
(Check in) สาหรับผู้ใช้บริการ
2.5 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.6 มีการจัดทารหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้
ข้อมูลต่าง ๆ
2.7 ให้มีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของตนเองตามบริบทของพื้นที่
3. กิจกรรมการเรียนรู้ มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (Good Activities)

3.1 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
และการศึกษาอัธยาศัย อย่างต่อเนื่อง มีผลเชิงประจักษ์ โดดเด่น
และมีการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบ
ออนไลน์
3.2 มีการบูรณาการ นาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3.3 มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับ สภาพปั ญ หาของชุ มชนและความต้ องการของกลุ่ ม เป้ าหมาย
อย่ างครอบคลุ ม และเป็ น ระบบ โดยค านึ งถึ ง ต้ น น้ า(Upstream)
กลางน้า (Midstream) ปลายน้า (Downstream)
3.4 มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
ที่หลากหลาย

4. มีภาคีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริม 4.1 มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ในการร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุน
สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.ตาบล อย่างต่อเนื่องและ
ได้อย่างมีคุณภาพ (Good
เข้มแข็ง
Partnership)
4.2 มีอาสาสมัคร กศน. ตาบล อาสาสมัค รส่ งเสริมการอ่านและอื่น ๆ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการเรียน การสอนของ กศน. ตาบล
ได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4.3 มีการจัดทา MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (ให้ทาเกณฑ์แยก)
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5. มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถนาไปใช้ได้จริง (Good
Innovation)

5.1 มีก ารน าระบบเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุก ต์ใช้ ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
5.2 มีรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียน การสอน
มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
5.3 มีการทดลอง พั ฒ นา โดยใช้ก ระบวนการปฏิ บัติที่ ดี เพื่อ การสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้/นวัตกรรมอาชีพ หรือนวัตกรรมอื่น ที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนนั้น ๆ อีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้
พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
5.4 มี ก ารน านวั ต กรรมที่ เกิ ด จากการพั ฒ นามาใช้ ห รื อ เผยแพร่ ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ

-9กรอบแผนการขับเคลื่อน
กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลางเดือน

ต้นเดือน
ต้นเดือน
ปลายเดือน
ต้นเดือน
กลางเดือน
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1. ประชุมจัดทารูปแบบ กศน.ตาบลต้นแบบ
2. จัดประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาเกณฑ์ กศน.ตาบลต้นแบบ
3. จัดประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินงาน กศน.ตาบลต้นแบบ
4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดาเนินงาน กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
ให้กับสถานศึกษา กศน.ทั่วประเทศ
5. กศน.อาเภอ/เขต คัดเลือก กศน.ตาบล/แขวง เพื่อให้เป็น
“กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
6. จัดทาเกณฑ์ประเมิน “กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
7. สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ประเมินคัดเลือก “กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี
พรีเมี่ยม” ระดับจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง
8. กลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัดประเมินคัดเลือก “กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี
พรีเมี่ยม” ระดับกลุ่มจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง
9. สถาบัน กศน.ภาคประเมินคัดเลือก “กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
ระดับภาคๆ ละ 3 แห่ง
10. สานักงาน กศน.ประเมินคัดเลือก “กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
ระดับประเทศ
11. จัดงานเผยแพร่และถอดรูปแบบ กศน.“กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม”
ดีเด่นระดับประเทศ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล

ห้วงเวลา






ด้านที่ 2.2
จัดให้มีศูนย์การเรียนรูต้ ้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-learning Space

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
: Good Place - Best Check In
ข้อที่ 2.2 เรื่อง จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-learning space
1. หลักการเหตุผล
เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ได้ยกระดับ
การเรียนรู้ พัฒ นาความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning และเป็น
“ศูน ย์การเรียนรู้ต้น แบบ (Co – Learning Space)” เพื่อปลูกฝัง และส่ งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่าย กระจายความรู้
ในลักษณะศูนย์รวมสื่อและข้อมูลที่สะดวกในการเข้าถึง เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
เด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น
2. เป้าหมาย
จั ด ให้ มี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต้ น แบบ กศน. ใน 5 ภู มิ ภ าค เป็ น Co – Learning Space ศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ที่ทันสมัยสาหรับทุกคน และยกระดับการเรียนรู้ จานวน 7 ศูนย์ ได้แก่
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดชลบุรี
3. จังหวัดอุบลราชธานี
4. จังหวัดสงขลา
5. จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. จังหวัดปราจีนบุรี
7. กรุงเทพมหานคร (สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร + ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
+ สถาบันการศึกษาทางไกล)
3. แนวทางการขับเคลื่อน
เพื่อให้เป็นศูนย์ การเรียนรู้ที่มีความทันสมัย ประกอบด้วยสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล สื่ อ Multimedia เพื่ อ ความรู้ แ ละความบั น เทิ ง ห้ อ งกิ จ กรรม (Activities) ส าหรั บ
การทางานหรือประชุม รวมทั้งบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม (Café Wi-Fi) และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้าง
และสนับสนุนให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ได้ยกระดับการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ
ของตนเองอย่ า งสร้ า งสรรค์ รองรั บ การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning และเป็ น “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต้ น แบบ
(Co – Learning Space)” เพื่อปลู กฝั ง และส่ งเสริมนิ สั ยรักการอ่าน การเรียนรู้ผ่ านกระบวนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่าย กระจายความรู้ในลักษณะศูนย์รวมสื่อ
และข้อมูลที่สะดวกในการเข้าถึง เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็ก นั กเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่ ว ไปและผู้ สู ง อายุ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ ข องศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต้ น แบบ
ประกอบด้วย

-21. โซนทางานหรือประชุม (Co - working zone)
2. โซนส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าข้อมูล สื่อ (Learning zone)
3. ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ห้องชมภาพยนตร์ (Multimedia zone and Language Center)
5. ร้านกาแฟ (Coffee shop)
6. โซนกิจกรรม (Activities zone)
7. โซนผ่อนคลาย (Relax zone)
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ เพื่อจัดทาคู่มือการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co – Learning Space
2. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
เป็น Co – Learning Space
3. สานักงาน กศน.จังหวัด สารวจพื้นที่ที่มีความพร้อมตามแนวทางที่กาหนด และจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้สานักงาน กศน. ทราบ
4. โอนจั ด สรรงบประมาณให้ ส านั กงาน กศน.จังหวัด น าไปพั ฒ นาและปรับ ปรุงให้ ต รงกั บ
แนวทางฯ
5. สานั กงาน กศน. ดาเนิ นการนิ เทศ กากับ ติดตาม และสรุป ผลการดาเนินงานศูน ย์เรียนรู้
ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co – Learning Space
5. เกณฑ์การประเมินและติดตาม
ตามแนวทางที่กาหนด ที่สานักงาน กศน. กาหนด
6. เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ : จานวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning space) ใน 5 ภูมิภาค จานวน
7 ศู น ย์ ฯ ได้ แ ก่ 1) จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 2) จั ง หวั ด ชลบุ รี 3) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี 4) จั ง หวั ด สงขลา
5) จังหวัดนครศรีธรรมราช 6) จังหวัดปราจีนบุรี 7) กรุงเทพมหานคร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
+ สถาบันการศึกษาทางไกล + สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร)
2) เชิงคุณภาพ : เด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ได้รับบริการที่หลากหลาย
สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งสามารถ
สร้างนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย

-3บทบาทหน้าที่ แต่ละระดับ
หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

สานักงาน กศน.

 จัดท าแนวทาง การขับ เคลื่ อน “ศูนย์ เรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภ าค
เป็น Co – Learning Space”
 ประกาศแนวทาง การขับเคลื่อน “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
เป็น Co – Learning Space”
 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการนิ เทศ “ศู น ย์ เรี ย นรู้ ต้ น แบบ กศน. ใน 5 ภู มิ ภ าค
เป็น Co – Learning Space”
 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของ “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
เป็น Co – Learning Space”
 ส ารวจพื้ น ที่ ที่ จ ะจั ด ท า “ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ต้ น แบบ กศน. ใน 5 ภู มิ ภ าค
เป็น Co – Learning Space”
 จั ด ป ระชุ ม ออกแบ บ “ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ต้ น แบ บ กศน . ใน 5 ภู มิ ภ าค
เป็น Co – Learning Space”
 ด าเนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง “ศู น ย์ เรี ย นรู้ ต้ น แบบ กศน. ใน 5 ภู มิ ภ าค
เป็น Co – Learning Space”
 พัฒ นาและจัดหาระบบการจัดกิจกรรม การประชาสั มพัน ธ์ “ศูนย์ เรียนรู้
ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co – Learning Space”
 พิ ธี เปิ ด “ศู น ย์ เรีย นรู้ต้ น แบบ กศน. ใน 5 ภู มิ ภ าค เป็ น Co – Learning
Space”
 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการนิ เทศ “ศู น ย์ เรี ย นรู้ ต้ น แบบ กศน. ใน 5 ภู มิ ภ าค
เป็น Co – Learning Space”
 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของ “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
เป็น Co – Learning Space”

สานักงาน กศน. จังหวัด

-4กรอบแผนการขับเคลื่อน
กิจกรรม
1. ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ เพื่ อ ด าเนิ น งาน
โครงการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
เป็น Co - Learning Space
2. ประชุมจัดท ารูป แบบ ศูน ย์การเรีย นรู้ต้น แบบ กศน.
ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space
3. จั ด ประชุ ม คณ ะท างานเพื่ อ จั ด ท าแนวทางการ
ด าเนิ น งาน ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต้ น แบบ กศน. ใน 5 ภู มิ ภ าค
เป็น Co - Learning Space
4. จั ดประชุม เพื่ อชี้ แจงการด าเนิ น งาน ศู น ย์การเรีย นรู้
ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space
5. โอนจัดสรรงบประมาณ
6. ด าเนิ น การปรั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต้ น แบบ กศน.
ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space
7. นิ เทศติ ด ตามและสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน ศู น ย์ ก าร
เรี ย นรู้ ต้ น แบบ กศน. ใน 5 ภู มิ ภ าค เป็ น Co - Learning
Space
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ด้านที่ 2.3
พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จานวน 103 แห่ง
ให้เป็น Digital Literacy

-1รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
: Good Place – Best Check in
ข้อที่ 2.3 เรื่อง พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library
1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ” เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสานักงาน กศน. เป็นผู้ขับเคลื่อน และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้
ในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวคือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งจากการอ่านหนังสือที่เป็นเล่ม
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวมีบทบาทมากต่อการดารงชีวิต ดั่งคากล่าวที่ว่า
“นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”
ดังนั้น เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูล
สาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้สาหรับทุกคนทุกช่วงวัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก มีความสวยงามที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภั ยสาหรับผู้ใช้บริการ จึงได้มี
แนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library”
2. เป้าหมายตัวชี้วัด
2.1 เชิงปริมาณ : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จานวน 104 แห่ง
2.2 เชิงคุณภาพ : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
มีคุณภาพ ง่ายต่อการเข้าถึง สะดวก สวยงาม และปลอดภัย
3. แนวทางการขับเคลื่อน
3.1 กาหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ เพื่อจัดทาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
3.2 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน
3.3 สานักงาน กศน. โอนจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นห้องสมุด Digital Library จานวน 104 แห่ง
3.4 สานักงาน กศน.จังหวัด / สานักงาน กศน.อาเภอ (ที่เกี่ยวข้อง) และสถาบันการศึกษา
และพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ดาเนินการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในพื้นที่ ให้เป็นห้องสมุด
Digital Library โดยดาเนินการดังนี้

-2หัวข้อ
1 พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการอ่านและการ
เรียนรู้ เป็น Good
Place – Best
Check in
2 จัดมุมเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี

องค์ประกอบ
- จัดห้องประชุมกลุ่มย่อย
- จัดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
- แบ่งพื้นที่เรียนรู้ให้เป็นสัดส่วน สงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และสะดุดตา
- จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้
ฯลฯ

- ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่เสถียร
- จัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- จัดหา Smart TV เพื่อรองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ต่าง ๆ
- เพิ่มสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เช่น e-book หนังสือ AR
- เป็นจุดที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาใช้บริการ
- จัดทารหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ
ฯลฯ
3 จัดหาหนังสือและสื่อ - สื่อหนังสือและสื่อมัลติมีเดียใหม่ และทันสมัย
การเรียนรู้เพิ่มเติม
- จัดทาคลังความรู้ดิจิทัล
- จัดทารหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อสะดวกในการศึกษาและเรียนรู้
4 ประสานความร่วมมือ เพื่อเป็นอาสาสมัครร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กับภาคีเครือข่ายทั้ง และการเรียนรู้ ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา
ภาครัฐ และเอกชน กิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ ฯลฯ
5 พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
6 การประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว นิทรรศการเคลื่อนที่ รายงานผ่านเว็ปไซต์/
เอกสาร ฯลฯ
3.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินการดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
4. แผนการขับเคลื่อน
กิจกรรมหลัก
1 กาหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์
เพื่อจัดทาเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
2 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อสร้างการ
รับรู้ร่วมกัน
3 สานักงาน กศน. โอนจัดสรรเงิน
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ให้เป็นห้องสมุด Digital Library
จานวน 104 แห่ง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมารส 3
ไตรมาส 4
(ตค. – ธค. 62) (มค. – มีค. 63) (เมย. – มิย. 63) (กค. – กย. 63)
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ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมารส 3
ไตรมาส 4
(ตค. – ธค. 62) (มค. – มีค. 63) (เมย. – มิย. 63) (กค. – กย. 63)

4 สานักงาน กศน.จังหวัด / สานักงาน
กศน.อาเภอ (ที่เกี่ยวข้อง) และ
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง
สิรินธร ดาเนินการพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในพื้นที่
ให้เป็นห้องสมุด Digital Library
5 นิเทศ ติดตาม และประเมินการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด

5. เกณฑ์การประเมินและติดตาม
1. ตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่สานักงาน กศน. กาหนด
2. นิเทศ ติดตาม และประเมินการดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

ด้านที่ 2.4
ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่

รายละเอียด ข้อมูลการขับเคลื่อน กศน. WOW
ด้านที่ 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
: Good Place – Best Check In
ข้อที่ 2.4 เรื่อง การปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่นายกรัฐมนตรี มีสั่งการให้ สานักงาน กศน. ดาเนินการขยายงานการให้บริการส่งเสริมการอ่านโดย
รถห้องสมุดเคลื่อนที่และกระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงาน กศน. มีนโยบายในการดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
“รถการอ่านเคลื่อนที”่ นั้น
เนื่องจาก สานักงาน กศน./จังหวัดทุกแห่ง มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่และรถประเภทอื่นๆสาหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชุมชนเมือง ตลอดจนในชนบทห่างไกล มาเป็นเวลานาน ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง “รถการอ่านเคลื่อนที่ ” ทั้งภายในและภายนอกรถ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสม พร้อมที่จะให้บริการได้หลากหลายครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายตัวชี้วัด
2.1 เชิงปริมาณ
ส านั กงาน กศน.กทม./จั งหวัดทุกแห่ ง สามารถดาเนิ นการซ่อมแซมปรับ ปรุง “รถการอ่านเคลื่ อนที่ ”
(ทั้งภายในและภายนอกรถ) รวมทั้งสิ้น 77 แห่ง
2.2 เชิงคุณภาพ
สานักงาน กศน. กทม./จังหวัดทุกแห่ง มี “รถการอ่านเคลื่อนที่” ที่มีความพร้อมสาหรับการจัดให้บริการ
ส่งเสริมการอ่าน แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งในชุมชนเมืองและชนบทห่างไกล
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. แนวทางการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน / สถานศึกษา
ระดับหน่วยงาน
1. ดาเนินการสารวจข้อมูลเร่งด่วนเกี่ยวกับประเภทรถ/จานวนรถการอ่านเคลื่อนที่/จานวนงบประมาณที่
ต้องใช้ในการปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่ และปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องในการจัดให้บริการ
รถการอ่านเคลื่อนที่
2. ขออนุมัติงบประมาณ และดาเนินการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับจริง ตามความเหมาะสม
3. ส านั ก งาน กศน. กทม./จั ง หวั ด ทุ ก แห่ ง ที่ ได้ รั บ งบประมาณ (ตามข้ อ 2) ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
“รถการอ่านเคลื่อนที”่

-24. สานักงาน กศน. กทม./จังหวัดทุกแห่ง สามารถจัด ทาแผนให้บริการส่งเสริมการอ่านโดย “รถการอ่าน
เคลื่ อ นที่ ” ในพื้ น ที่ ต่ างๆ ได้ ห ลากหลาย ครอบคลุ ม พื้ น ที่ และกลุ่ ม เป้ า หมายมากขึ้ น อย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
4. เกณฑ์การประเมินและติดตามผล
1. สานักงาน กศน. กทม./จังหวัดทุกแห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง เพื่อให้มี “รถการอ่าน
เคลื่อนที”่ สาหรับจัดกิจกรรมให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนในพื้นที่
2. ส านั กงาน กศน. กทม./จังหวัดทุกแห่ ง มีแผนการจัดให้ บริการส่ งเสริมการอ่าน โดย “รถการอ่าน
เคลื่อนที”่ และสามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. จัดนิเทศติดตามผล ทั้งในระดับส่วนกลาง ภาค และจังหวัด
5. บทบาทหน้าแต่ละระดับ
หน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สานักงาน กศน.
 จัดทาแบบสารวจข้อมูล “รถการอ่านเคลื่อนที่” เกี่ยวกับประเภท จานวน/สภาพรถ/
สภาพสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์/เจ้าหน้าที่/บุคลากร/งบประมาณ(โดยประหยัด)/ปัญหา/
ความต้องการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 เสนอขออนุมัติงบประมาณและดาเนินการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับจริงตาม
ความเหมาะสม
 นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมทั่วประเทศ
สถาบัน กศน. ภาค

 ให้คาปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานปรับปรุง “รถการอ่านเคลื่อนที่”
 นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานในระดับภาค

สานักงาน กศน. กทม./
จังหวัดทุกแห่ง

 ดาเนินการสารวจข้อมูล เพื่อปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่อย่างเร่งด่วน ส่งสานักงาน
กศน. ตามกาหนด
 ดาเนินการปรับปรุง “รถการอ่านเคลื่อนที่” ตามที่ได้รับจัดสรรและทุนทางสังคม
ของพื้นที่แต่ละแห่ง ตามโอกาสและความเหมาะสม
 ดาเนินการ นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานระดับจังหวัด

สานักงาน กศน. เขต/
อาเภอ ที่เกี่ยวข้อง

 ดาเนินงานปรับปรุง “รถการอ่านเคลื่อนที่” ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและ
การสั่งการของ สานักงาน กศน. จังหวัด

กรอบแผนการขับเคลื่อน (ดาเนินงาน)
กิจกรรม
สานักงาน กศน.
 จัดทาแบบสารวจข้อมูล “รถการอ่านเคลื่อนที่” เกี่ยวกับประเภท
จานวน/สภาพรถ/สภาพสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์/เจ้าหน้าที่/บุคลากร/
งบประมาณ(โดยประหยัด)/ปัญหา/ความต้องการ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
 เสนอขออนุมัติงบประมาณและดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
ตามที่ได้รับจริงตามความเหมาะสม
 นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมทั่ว
ประเทศ

สถาบัน กศน. ภาค
 ให้คาปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานปรับปรุง “รถการ
อ่านเคลื่อนที่”
 นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานในระดับภาค

ห้วงเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม
สานักงาน กศน. กทม./จังหวัดทุกแห่ง
 ดาเนินการสารวจข้อมูล เพื่อปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่อย่าง
เร่งด่วน ส่งสานักงาน กศน. ตามกาหนด
 ดาเนินการปรับปรุง “รถการอ่านเคลื่อนที่” ตามที่ได้รับจัดสรร
และทุนทางสังคม ของพื้นที่แต่ละแห่ง ตามโอกาสและความ
เหมาะสม
 ดาเนินการ นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานระดับ
จังหวัด
สานักงาน กศน. เขต/อาเภอ ที่เกี่ยวข้อง
 ดาเนินงานปรับปรุง “รถการอ่านเคลื่อนที่” ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบายและการสั่งการของ สานักงาน กศน. จังหวัด

ห้วงเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที่ 3.1
พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 3 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities
ข้อที่ 3.1 เรื่อง พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.
1. หลักการและเหตุผล
การจั ดการศึ กษาออนไลน์ (Online learning) จัดเป็น นวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ ง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาการสอน
นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บไซต์ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้
ทางผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ ต โดยอยู่ ในรู ป แบบของคอมพิว เตอร์ เป็ น การใช้เทคโนโลยีส มั ยใหม่ บวกเข้ากั บ
เครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต สร้ า งการศึ ก ษาที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ คุ ณ ภาพสู ง โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางของผู้ เรี ย น
เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่ างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิ ตให้ กับ
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
การจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าว ได้มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือก
เรีย นตามความสนใจและความถนั ด ของตนเอง ในส่ ว นของเนื้ อหาของเรีย น อาจประกอบด้ วย ข้อ ความ
รูปภาพ เสียง VDO และ Multimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่านกลไกทางเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แบบเดีย วกับ การเรียนในชั้น เรีย นทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network, Google classroom
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเหมาะสาหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา เรียนอยู่ที่ใดก็ได้ เรียน
เวลาใดก็ได้เอาตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นสาคัญ เนื่องจากให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ความสนใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรี ยนได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังทาให้เหตุภาพของเนื้อหาต่างๆง่ายดายมากขึ้น
ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการเอกสารบนเว็บไซต์ที่มี Links ต่อไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ
ทาให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไป และเรียนอย่างรู้ลึกมากขึ้น
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
เนื่องจากไม่ได้จากัดอยู่ในสถานที่เดียวเท่านั้น เกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกลเน้นการเรียนแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางช่วยลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่น เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยึดหยุ่นสูง
เพราะฉะนั้นผู้เรียนจาต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ เพราะไม่มีใครมานั่งจ้าจี้จ้าไช ยิ่งเรียนยิ่ง
ได้กับ ตัว เอง อีกทั้ งยั งทราบผลย้ อนกลั บ ของการเรียน ทั้งจาก การประเมินย่อ ย การประเมิ นผลโดยรวม
โดยอาจมีระบบ e-testing เป็นเครื่องมือในการสอบ รวมทั้งการประเมินผลรวมตามการสอบ เพื่อเป็นการเช็ค
ว่าผู้เรียนได้เข้ามาเรียนจริง ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ว่า สามารถทาข้อสอบได้ มีความเข้าใจใน
เนื้อหาเพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาให้สอดรับกับเทคโนโลยีและความเป็นพลวัตรของสังคม
ด้วยเหตุนี้ สานักงาน กศน. จึงได้เล็งเห็นความสาคัญต่อการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาใน
อนาคต จึงเห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ ระบบ
สื่อเทคโนโลยี ระบบการวัดและประเมินผล และการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
ผู้รับบริการในกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ให้สอดรบกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษา
ออนไลน์ในอนาคต

-22. เป้าหมายตัวชี้วัด
2.1. เชิงปริมาณ
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบข้อมูลผู้เรียน และแพลทฟอร์มในการจัดการศึกษาระบบ
ออนไลน์ของ กศน.
2. มีระบบการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ครอบคลุม
พื้นที่ 77 จังหวัด และรวมถึงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ
3. มีระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
และรวมถึงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ
4. มีระบบการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด และรวมถึงการทดสอบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ
5. มีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อการรับรู้ถึงแนวทางการจัดการศึกษาออนไลน์
ของ กศน.
2.2. เชิงคุณภาพ
1. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบข้อมูลผู้เรียน และแพลทฟอร์มในการจัดการศึกษาระบบออนไลน์
ของ กศน. มีการลงทุนและพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถรองรับผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มวัย
2. การพัฒ นาสื่ อดิจิทั ล เพื่ อส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ มีการกาหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ และรูปแบบของเนื้อหาในการปรับเปลี่ ยนในรูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัยตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่มวัย
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยให้ ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ ทุกคน (Anyone) ทุกที่ (Anywhere) ทุกเวลา
(Anytime) ทุกสถานที่ (Anyplace) ขึ้นกับความต้องการแสวงหาความรู้ของผู้เรีย นพร้อมปรับหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย
4. การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ จะต้องมีหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้า
และคุณภาพผู้เรียนให้ทันสมัย เน้นแนวทางให้เกิดการประเมินทางเลือก (Alternative Assessment) เพื่อให้
เกิดความยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน สถานศึกษา และการทดสอบระดับชาติ
5. ควรต้องประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ผู้เรียน และประชาชน
รับรู้ถึงแนวทางการจัดการศึกษาออนไลน์ของ กศน. ในเชิงกว้างทางสังคมและเป็นที่ยอมรับ
3. แนวทางการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา
ระยะที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์
1. รูปแบบของระบบ
1) พั ฒ นาระบบจั ด การการเรี ย นการสอน (LMS : Learning Management System) ให้ มี
คุณลักษณะ (features) และเครื่องมือ (Tools) ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบนาส่งการเรียนการสอน (Delivery System) ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ
(System software) ให้มีความคุณลักษณะ (features) ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบซอฟท์แวร์และจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-32. องค์ประกอบของ LMS ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
1) ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือผู้เรียน
ผู้สอน และผู้ บริห ารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่ าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสามารถรองรับจานวน user และ จานวนบทเรียนได้ ไม่จากัด โดยขึ้นอยู่กับ hardware/software ที่ใช้
และระบบสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ
2) ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วย
สร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนในรูปแบบ Streaming
Media
3) ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลั งข้อสอบ
โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทาข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติพร้อมเฉลย รายงาน
สถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน
4) ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง
ผู้เรียน - ผู้สอน และ ผู้เรียน - ผู้เรียน ได้แก่ Web board, Chat room, Google Classroom ฯลฯ โดยสามารถ
เก็บประวัติของข้อมูลเหล่านี้ได้
5) ระบบจั ดการข้ อมู ล (Data Management System) ประกอบด้ ว ยระบบจัด การไฟล์ และ
โฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ Admin กาหนดให้การศึกษาต้อง
ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดียว ควรนาส่วนดีของรูปแบบการศึกษาอื่นๆ นามาใช้
3. กาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.
1) การศึกษาต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดียว เป็นการนาส่วนดีของรูปแบบการศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นามาใช้เน้นการเรียนแบบ Active Learning
2) ปรับเปลี่ยนจากการเน้นการสอน มาเป็นเน้นการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
หรือร่วมกันสร้างองค์ความรู้
3) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้นาพากระบวนการเรียนรู้ (Facilitator)
4) ประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาออนไลน์ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษา เพื่อเป็น
ช่องทางไปสู่มวลของความรู้ในโลกกว้าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ ไม่ใช่ผู้รับความรู้
5) การวัดผลการเรีย นรู้ ควรวัดผลในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน วัดความสามารถของความรู้
และพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ
ระยะที่ 2 พัฒนา E-Folio (แฟ้มประวัติออนไลน์)
บทบาทส่วนกลาง
1) ข้อมูลบุ คคล ส่วนหนึ่งสามารถดึงข้อมูลบัตร ประชาชนจากโปรแกรม itw51 จากข้อมู ล
การศึกษาที่ลงทะเบียนในระบบอื่นๆ เช่น ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ครอบครัว
2) ข้อมูลการศึกษาระหว่างเรียนดึงจาก itw51 สถานศึกษา
3) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ประวัติการพักงาน (ถ้ามี)
4) พัฒนาระบบ E-Folio
5) ประชุมชี้แจงอบรมสถานศึกษาในการนาภาพ E-Folio ไปใช้
6) ติดตามผลการใช้ระบบ E-Folio สื่อพัฒนาปรับปรุง

-4บทบาทจังหวัด
1) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ภาพ E-Folio
2) ติดตามการประเมินผลการใช้ E-Folio
บทบาท สถานศึกษา / กศน.ภาค / ศฝช. /ศว./ศกพ.
1) นาระบบ E-Folio ไปใช้
2) พัฒนาบุคลากรการใช้ภาพ E-Folio
3) แนะแนวผู้เรียนในการใช้ E-Folio
ระยะที่ 3 พัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์
บทบาทส่วนกลาง
1) ประชุมพัฒนาร่างหลักเกณฑ์การจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ บรรณาธิการ ตรวจสอบ และ
ขออนุมัติประกาศใช้หลักเกณฑ์ฯ
2) ประชุมชี้แจงการนาเอกสารหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาออนไลน์ไปใช้
3) ติ ด ตามผลการน าเอกสารหลั ก เกณฑ์ ไปใช้ เพื่ อ แก้ ไขพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั ก เกณฑ์ ให้
เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บทบาทสถานศึกษา/ภาค/ศฝช./ศว./ศกพ.
1) พัฒนาบุคลากรในการนาหลักเกณฑ์การจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์สู่การปฏิบัติ
2) แนะแนว ปฐมนิเทศ นักศึกษาที่สนใจเรียนแบบออนไลน์
บทบาท กศน.จังหวัด
1) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาออนไลน์
2) ติดตามผลและประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระยะที่ 4 กระบวนการขับเคลื่อน Google Classroom และระบบการจัดการศึกษาออนไลน์
ให้กับหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ
1) มอบหมายให้ครูผู้สอนทาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์ทั้งภาคเรียน โดยจาแนก
เป็นระดับ การกาหนดระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย (ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด)
2) จัดพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้สอน โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
2.1) ความสาคัญของ Google Classroom
2.2) Application ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ Google Classroom (ใช้ระยะเวลาการฝึ กอบรม
3-5 วัน) ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดาเนินการ
1) ให้ผู้เรียนสมัคร g-mail เพื่อขอใช้ Username / password
2) ผู้ชี้แจงกระบวนการ/จัดทาคู่มือการเรียนออนไลน์
3) ผู้ส ร้างห้ องเรียน Google Classroom ระดับตาบลโดยจาแนกเป็นระดับการศึกษา ซึ่งใน
ห้องเรียนประกอบด้วย

-53.1) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์ 18 สัปดาห์
3.2) สื่อต่างๆที่มาจากการสร้างร่วมกัน เช่น เนื้อหาความรู้แต่ละวิช า ชิ้นงานของผู้เรียน
(ผู้บริหารสามารถเข้าไปตรวจแผนการสอน ผลงาน ฯลฯ ได้)
3.3) ในห้ องเรีย นผู้ เรีย นและครูส ามารถสื่ อสารสนทนาได้ ทั้งการประกาศ ข่าว เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ การนัดหมายทากิจกรรมตารางสอน ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นติดตามผล มีการติดตาม 2 รูปแบบ
1) ติดตามโดยบุคคล (ผู้บริหารกลับจังหวัด อาเภอ ศึกษานิเทศก์)
2) ลงสถานที่จริง
ระยะที่ 5 การทดสอบ วัดผล และประเมินผล
1. ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกาหนดรูปแบบการทดสอบออนไลน์
2. กาหนดวิ ธีการวัดและประเมิน ผล ด้ว ยการทดสอบก่อ นเรียน ทดสอบระหว่างเรียน หรือการ
ประเมินรูปแบบอื่นๆ
3. ประชุมจัดทาเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน พร้อมกาหนดสัดส่วน
การวัดและประเมินผลผู้เรียน ทั้งการทดสอบระหว่างเรียน และการทดสอบหลังเรียนของเนื้อหา และหลักสูตร
ในภาพรวม เช่น 1) ระหว่างภาคกี่ % หลักเกณฑ์ 2) มีแบบฝึกหัดวัด หลัง-ก่อน การเรียน 3) การประเมิน
โดยโครงงาน ชิ้นงาน 4) สัดส่วนแบบทดสอบระหว่างภาคเป็นอัตนัย /ปรนัย คิดเป็น กี่ % 5) ประชุมพัฒนา
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ/หรือ ปลายภาค
4. กาหนดแนวทางในการติดตามกระบวนการเรียนการสอน และแนวทางการขับเคลื่อนการทดสอบ
วัดผล และประเมินผล ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
4. เกณฑ์การประเมินและติดตาม
4.1. การประเมินผลและติดตามระหว่างการดาเนินงาน โดย
4.1.1 การจัดทาเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินการนาร่อง
4.1.2 การประชุม เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1.3 ประเมินผลจากรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
4.1.4 คณะทางาน / ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานที่รับผิดชอบดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปผลการติดตามการดาเนินงาน เสนอต่อสานักงาน กศน.
4.2. การประเมินผลสิ้นสุดโครงการ/สิ้นสุดปีงบประมาณ
4.2.1 การจัดทาเครื่องมือประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
4.2.2 การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.2.3 คณะทางาน / กลุ่มงานที่รับผิดชอบดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอต่อสานักงาน กศน.
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หน่วยงาน
สานักงาน กศน.
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สานักงาน กศน.
จังหวัด
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บทบาทหน้าที่
กาหนดนโยบายในการจัดการศึกษาออนไลน์
จัดทาระบบการศึกษาออนไลน์ กศน.
พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์
เผยแพร่หลักสูตรออนไลน์
จัดทาคู่มือการจัดการศึกษาออนไลน์
จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ครูผู้สอน บุคลากร วิทยากร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีศักยภาพในการนาระบบออนไลน์ และหลักสูตรไปใช้
กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงาน กศน. และผู้มีอานาจตามลาดับชั้น
พัฒนา รวบรวม และผลิตสื่อออนไลน์ ของการจัดการศึกษาออนไลน์
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ครูผู้สอน บุคลากร
วิทยากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีศักยภาพในการนาแนวทางการจัดการศึกษา
ออนไลน์ และการนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา
กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงาน
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ครูผู้สอน บุคลากร วิทยากร และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่กากับ
ส่งเสริม สนับสนุน อบรมพัฒนาแก่บุคลากรในการจัดการศึกษาออนไลน์
กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในระดับภาคและหน่วยงาน
พิจารณาคัดเลือก พัฒนาหลักสูตร จัดทาหลักสูตร และขออนุมัติใช้หลักสูตรการศึกษา
ออนไลน์ของสถานศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ออนไลน์ที่กาหนด
ติดตามผู้เรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจและคุณภาพของการจัดการศึกษาออนไลน์
รายงานผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับจังหวัด

ด้านที่ 3.2
จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. WOW
ด้านที่ 3 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities
ข้อที่ 3.2 เรื่อง จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์
1. หลักการและเหตุผล
มัคคุเทศก์เป็นอาชีพบริการที่มีความสาคัญต่อระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะ
มั ค คุ เทศก์ จ ะเป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ สื่ อ สารข้ อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว กฎ ระเบี ย บ กติ ก า มารยาทต่ า ง ๆ ไปยั ง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้
เกิดความประทับใจ เปรียบเสมือนทูต หรือเป็นผู้แทนของคนในประเทศหรือคนในท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่น
แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง ผลดี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศและภาคบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล
การสร้างลูกเสือมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นและฝึกให้ลูกเสือเป็นนักนวัตกรรม
มีจิตสาธารณะ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการ
ปลูกฝังให้ ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณ ค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็ น
ความสาคัญของการท่องเที่ยว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทย
และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือให้สามารถต่อยอด และส่งเสริม
ทักษะด้านการใช้ภาษาให้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง
สานักงาน กศน. พิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษา กศน. เป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญที่จะสามารถขยายผล
และต่อยอดสู่การเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์ ที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรู้ ความสามารถ ฉลาดเฉลียว ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
ให้ เกิ ดความประทั บ ใจ ด้ ว ยความอบอุ่น เป็ น กั น เอง จึ งได้ จัด ให้ มี ห ลั ก สู ตรลู ก เสื อมั ค คุเทศก์ แ ละจะได้ จั ด
ดาเนินการอบรมทางวิชาการด้านลูกเสือมัคคุเทศก์ให้มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมอาชีพและช่องทางการสร้างรายได้
ให้กับประชาชนต่อไป
2. เป้าหมายตัวชี้วัด
2.1 เชิงปริมาณ
จานวนนั กศึกษา กศน. ที่ เข้ารับ การอบรมลู กเสื อมัคคุเทศก์ 8 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดเลย ,
นครราชสีมา, บุรีรัมย์, เชียงใหม่, สุโขทัย, พัทลุง, พระนครศรีอยุธยา, และจังหวัดปราจีนบุรี
2.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษา กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ มีจิตสาธารณะ
ตลอดจนบูรณาการความรู้ด้านมัคคุเทศก์ กับการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เป็นช่องทางการสร้างรายได้และ
ส่งเสริมอาชีพ

-23. แนวทางการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา
3.1 จัดดาเนินการอบรมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ให้กับ นักศึกษา กศน. เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ ให้
ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง เนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หลักการมัคคุเทศก์ การสื่อสารความรู้พื้นฐานของพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
3.2 ผู้ ผ่ านการอบรมจะได้รั บ วุฒิ บั ต รและสะสมหน่ ว ยการเรีย นรู้ส าหรับ น าไปใช้ ป ระกอบการมี
ใบประกอบวิชาชีพต่อไป
3.3 ผู้ผ่านการอบรมนาความรู้ที่ได้รับเพื่อฝึกปฏิบัติจริง แต่ต่อยอดสู่การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
4.การประเมินและติดตาม
4.1 ประเมินผลความพึงพอใจวิทยากรที่บรรยายในการอบรม
4.2 ประเมินความพึงพอใจในการจัดการอบรมด้านต่าง ๆ ของโครงการ

ด้านที่ 3.3
เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน.

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 3 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities
ข้อที่ 3.3 เรื่อง เร่งการปรับหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (2) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น
มีวิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น หลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายนั้น
เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาด้านอาชีพให้สอดรับกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
เฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง สานักงาน กศน.
ได้นาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทามาปรับ ปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจุบัน โดยกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานในการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพ ให้สถานศึกษานาไปจัด
การศึกษาอาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่อบรมจนจบหลักสูตรอาชีพ สามารถมี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปประกอบอาชีพ หรือทางาน เพื่อสร้างรายได้สาหรับตัวเองและครอบครัวให้มี
ความมั่นคงต่อไป
2. เป้าหมายตัวชี้วัด
2.1. เชิงปริมาณ
1. มีหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
2. มีผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
3. มีคู่มือ/แนวทางการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. จานวน 1 ชุด
2.2. เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. ได้รับการปรับปรุง /พัฒ นาให้สอดรับกับอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve)
2. ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรอาชีพ และสามารถนาไปใช้ในการอบรม
ให้กับผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายได้
4. ผู้เรียนหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรอาชีพ
5. ผู้เรียนหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนาความรู้ที่ได้จากการอบรมจากหลักสูตรอาชีพเพื่อ
การมีงานทาไปประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพในระดับที่สูงขึ้น

-2 3. แนวทางการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา
การดาเนินงานระยะที่ 1 การทบทวนผลการดาเนินงาน และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
1) การศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงาน และปัญหา อุปสรรคจากการดาเนินงานที่ผ่านมา และความ
ต้องการของสถานศึกษา
2) กาหนดประเด็น / กรอบ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงกัน
ระหว่างหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทา และหลักสูตร OTOP Mini MBA กับข้อมูลจากผลการดาเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงานที่ผ่านมา และความต้องการของสถานศึกษา
3) ดาเนินการพัฒ นาหลั กสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. ซึ่งต้องพัฒ นาให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ ความเป็นมา หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ การเรี ย นรู้ การวัด และประเมิ น ผล การจบหลั ก สู ต ร เอกสารหลั ก ฐานการศึก ษา
การเทียบโอน
ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาอาชี พ กศน. เป็ น ของสถานเองได้
นอกเหนือจากที่สานักงาน กศน. กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ บริบท และความต้องการของประชาชน
ในชุมชน ท้องถิ่น
4) จัดทา/พัฒนาเป็นคลังหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
5) ดาเนินการจัดทา/พัฒนาคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมทั้งขออนุมัติใช้คู่มือฯ
การดาเนินงานระยะที่ 2 การนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. ไปใช้ในสถานศึกษา
1) กาหนดแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ครูผู้สอน บุคลากร วิทยากร และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีศักยภาพในการนาหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- รายละเอียดหลักสูตร
- วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
- การใช้สื่อ/อุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้
- การวัดและการประเมินผล
- การจัดทารายงานผลการประเมินผู้เรียน
2) ดาเนิ น การเตรีย มความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่ อการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น
วิทยากร สื่อประกอบ เป็นต้น
3) ดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ครูผู้สอน บุคลากร วิทยากร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีศักยภาพในการนาหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่
4) สถานศึกษาดาเนินการจั ดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. โดยมีสถาบัน
กศน.ภาค สานักงาน กศน. จังหวัด นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษา
5) สถานศึกษารายงานผลการจัด กระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรการศึกษาอาชีพ กศน. ไปยัง
สานักงาน กศน.

-3 การดาเนินงานระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1) กาหนดแนวทาง / เครื่องมือ เพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม และประเมินผล
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งระหว่างที่จัดกระบวนการเรียนรู้ และหลังการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานต่อไป
3) รวบรวม วิ เคราะห์ และสรุ ป ผลการการติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน เพื่ อเสนอต่ อ
สานักงาน กศน.
4. เกณฑ์การประเมินและติดตาม
4.1. การประเมินผลและติดตามระหว่างการดาเนินงาน โดย
4.1.1 การจัดทาเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
4.1.2 การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1.3 ประเมินผลจากรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
4.1.4 คณะทางาน / กลุ่มงานที่รับผิดชอบดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการติดตาม
การดาเนินงาน เสนอต่อสานักงาน กศน.
4.2. การประเมินผลสิ้นสุดโครงการ/สิ้นสุดปีงบประมาณ
4.2.1 การจัดทาเครื่องมือประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
4.2.2 การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.2.3 คณะท างาน / กลุ่ มงานที่รับผิ ดชอบดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการ
ดาเนินงาน เสนอต่อสานักงาน กศน.

-4 บทบาทหน้าที่
หน่วยงาน
สานักงาน กศน.
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บทบาทหน้าที่
กาหนดนโยบายในการจัดการศึกษาอาชีพ กศน.
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
เผยแพร่หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
จัดทาคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ครูผู้สอน บุคลากร วิทยากร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีศักยภาพในการนาหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่
กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานต่อ
หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
ส่งเสริม สนับ สนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริห าร ครู ครูผู้สอน บุคลากร
วิทยากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีศักยภาพในการนาหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่
กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ครูผู้สอน บุคลากร วิทยากร และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่กากับ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาคัดเลือกหลักสูตร / จัดทาหลักสูตร และขออนุมัติใช้หลักสูตรการศึกษาอาชีพ
กศน. ของสถานศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
อาชีพ กศน.
ติดตามผู้เรียนเกี่ยวกับการนาความรู้ไปใช้
สารวจความต้องการในการยกระดับอาชีพของผู้ เรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการส่ ง
ต่อไปยังหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สอศ. เพื่อเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพในระดับ
ที่สูงขึ้น
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ด้านที่ 4.1 - 4.3
- เร่งจัดทาทาเนียบภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในแต่ละตาบล
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรูช้ ุมชน
- ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย เพือ่ ขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships
ข้อที่ 4.1 เรื่อง จัดทาทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อที่ 4.2 เรื่อง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน
ข้อที่ 4.3 เรื่อง ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
1. หลักการและเหตุผล
การจั ดการศึกษาตลอดชีวิตให้ เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นภารกิจของสานักงาน กศน.
ด้ ว ยโครงสร้ า ง บุ ค ลากร งบประมาณและทรั พ ยากรที่ มี ย่ อ มไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ด้ ว ยตนเองทั้ งหมด
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแสวงหาภู มิ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ น มาเป็ น วิ ท ยากรในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมในชุ ม ชน
และแสวงหาภาคีเครือข่ายด้วยการทางานแบบบูรณาการเพื่ อยกระดับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้ตอบโจทย์
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง
การเสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เครือ ข่ า ย (Good Partnerships) ด้ ว ยการ “เชื่ อ มโยง
หนุ น เสริ ม ต่ อ ยอด” เพื่ อ การขยาย และพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ เข้ า ถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายทุ กกลุ่ ม อย่ างกว้ างขวางและมี คุ ณ ภาพ อาทิ กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ กลุ่ ม อสม. โดยใช้ห ลั ก การท างาน
แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการทางานแบบสานพลังร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อเชื่อมโยง หนุนเสริมและต่อยอด
โดยต้องมี Change agent เป็นตัวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและตัวกลางในการประสานความร่วมมือ ด้วยการ
1) “เห็นปัญหา” ทาให้ทุกภาคีเห็นสถานการณ์ด้วยชุดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ที่เป็นปัญหา
ในภาพรวมของชุมชนทุกปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นให้แก่
คนทุกช่วงวัย ที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเข้ามาร่วมหนุนเสริมได้
2) กาหนดเป้าหมาย ประเด็นผลักดัน “เฉพาะ” “ร่วม” บางประเด็น ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
คนรุ่นใหม่รองรับ “สังคมสูงอายุ” (ใช้บทเรียนกระบวนการทางานจากการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ปัญหาสภาพแวดล้อม
ปัญหาเด็กในสถานสงเคราะห์
3) “หาแนวร่วม” จั ดเวที แลกเปลี่ ยนข้อมูลและความคิดเห็ นระหว่างภาคี เครือข่าย : เชื่อมโยง
ข้อมูล งบประมาณ ความเชี่ยวชาญ ระเบียบ ทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่ ฯลฯ ที่แต่หน่วยงานมีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
4) บูรณาการงานร่วมกัน และสร้างความภูมิใจร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงแผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ความเชี่ยวชาญในการ “หนุนเสริม” การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ และ “ต่อยอด” เพื่อพัฒนากิจกรรม กศน. ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

-22. เป้าหมายตัวชี้วัด
2.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนภูมิปัญญาที่มีการบันทึกในระบบคลังปัญญาในอาเภอ/เขต
2) จานวนภูมิปัญญาที่เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม กศน. ในอาเภอ/เขต
3) จานวนแหล่งเรียนรู้ที่มีการบันทึกในระบบแหล่งเรียนรู้ในอาเภอ/เขต
4) จานวนโครงการ กิจกรรม ที่มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย ในอาเภอ/เขต
2.2 เชิงคุณภาพ
1) กศน. อาเภอ/เขต มีฐานข้อมูลคลังปัญญา แหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ ได้หลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
2) บทบาทของภาคี เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการหนุนเสริม ต่อยอด การจัดกิจกรรม
ของ กศน.อาเภอ/เขต ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการจัดการศึกษาของ กศน.อาเภอ/เขต ตรงความต้องการ
ทั่วถึง ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. แนวทางการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา
จัดทาทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) กศน. อาเภอ/เขต เก็บข้อมูลด้วย
เอกสาร ตาม “แบบบันทึกชุดข้อมูลคลัง
ปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมี
เงื่อนไขว่า ข้อมูลที่จัดเก็บต้องเป็นข้อมูล
ปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นโดยตรงจาก ครู กศน. ในอาเภอ
นั้น ๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูล
โดยวิธีการคัดลอกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ
2) สถาบันฯ ภาคบรรณาธิการ “ชุด
ข้อมูลคลังปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ที่เก็บรวบรวมได้ในภาคนั้น ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลใน
“ระบบคลังปัญญา” ที่
https://thaisynergy.org/
3) พั ฒ นาบุ ค ลากร เรื่ อ ง การบั น ทึ ก
ข้อมูล “ระบบคลังปัญญา” และ“ระบบ
แหล่งเรียนรู้” แบบ Online โดย สวทช.
เป็ น วิ ท ย า ก ร เผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ETV

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสูก่ ารจัดการ
เรียนรู้สู่ชมุ ชน
1) พัฒนาภูมิปัญญาเฉพาะผู้ทไี่ ด้รบั การเชิญ
มาเป็นวิทยากร กศน. ให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้
และวิธีการวัดผลให้เหมาะกับสภาพจริง
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ กพ. กป.
และ ศท. ร่วมกันสร้างหลักสูตรพัฒนาภูมิ
ปัญญา แบบ Online ผ่าน ETV
2) นาภูมิปญ
ั ญามาเป็นวิทยากรจัดการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3) พัฒนาพื้นที่ของภูมิปัญญา ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
4) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู แหล่งเรียนรู้ให้
เป็นตัวอย่าง หรือต้นแบบของชุมชน
5) กศน. อาเภอ/เขต บันทึกข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ใน “ระบบแหล่งเรียนรู้” ของ สวทช.
เพื่อเผยแพร่สสู่ าธารณะ

ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย
1) สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.
สนับสนุน อานวยความสะดวก
เพื่อให้เกิดการสื่อสาร สร้สงความ
เข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
จังหวัดเพื่อ “เชื่อมโยง หนุนเสริม
ต่อยอด” การขับเคลื่อนงานเชิง
นโยบายแบบบูรณาการระดับ
จังหวัดให้เกิดความเข้าใจ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด
2) กศน. อาเภอ/เขต มีส่วนร่วมใน
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ
อาเภอ/เขต เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.)/คณะกรรมการชุมชนระดับ
เขต
3) สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.
กศน. อาเภอ/เขต ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความ

-3จัดทาทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสูก่ ารจัดการ
เรียนรู้สู่ชมุ ชน

4) กศน. อ าเภอ/เขต บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
ระบบ “คลังปัญญา” ของ สวทช.
 ก า ห น ด User Name ใ ห้
กศน. อาเภอ/เขต
 จัดทาคู่มือการใช้ระบบ “คลัง
ปั ญ ญา” และ “ระบบแหล่ ง
เรียนรู้”
จั ด ท า “บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การพั ฒ นา บ ารุ งรั ก ษาและการเผยแพร่ แ บบ
Online “ระบบคลังปัญญา” และ “ระบบแหล่งเรียนรู้” ระหว่างสานักงาน กศน. และ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
หมายเหตุ เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน
1) กศน. รับผิดชอบการสัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น และบันทึกข้อมูลใน
ระบบคลังปัญญา
2) สวทช. รับผิดชอบการพัฒนา “ระบบคลังปัญญา” และ “ระบบแหล่งเรียนรู้” www.
และ Server การจัดเก็บฐานข้อมูล
3) มสพช. สนั บ สนุ น การจั ด การความรู้ แ ละเผยแพร่ ค ลั งปั ญ ญาเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนการบูรณาการคุณภาพชีวิตรองรับ “สังคมสูงอายุ”

ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย
พร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยในชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

4. งบประมาณ 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
5. กรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม

1. จัดทาทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) กาหนด User Name ให้ กศน. อาเภอ/เขต
ในการเข้าสู่ระบบ “คลังปัญญา” และ “ระบบ
แหล่งเรียนรู้”
2) จัดทาคู่มือการใช้ระบบ “คลังปัญญา” และ
“ระบบแหล่งเรียนรู้”

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

2562
2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-เม.ย.

ศกพ./กป.

-



ศกพ./กป./
สวทช./
มสพช.

200,000



-



3) กศน. อาเภอ/เขต เก็บข้อมูลด้วยเอกสารตาม กศน.
“แบบบั น ทึ ก ชุ ด ข้ อ มู ล คลั ง ปั ญ ญา-ภู มิ ปั ญ ญา อาเภอ/เขต
ท้องถิ่น”
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4) สถาบันฯ ภาค บรรณาธิการ “ชุดข้อมูลคลัง กป./
ปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จานวน 928 เรื่อง สถาบัน
ภาค
5) พั ฒ นาบุ ค ลากร เรื่ อ ง การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ศกพ./
“ระบบคลังปัญญา” และ“ระบบแหล่งเรียนรู้ ” กป./ศท./
แบบ Online
สวทช/
มสพช.
6) จั ด ท า “บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การ ศกพ./
พัฒนา บารุงรักษาและการเผยแพร่แบบ Online กป./
“ระบบคลังปัญญา” และ “ระบบแหล่งเรียนรู้” สวทช/
ระหว่างสานักงาน กศน. และสานั กงานพัฒ นา มสพช.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้
สู่ชุมชน
1) พัฒนาภูมิปัญญา
กพ./ศท.
2) นาภูมิปัญญามาเป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้
กศน.
3) พั ฒ นาพื้ น ที่ ข องภู มิ ปั ญ ญา ให้ เป็ น แหล่ ง อาเภอ/
เขต
เรียนรู้ของชุมชน
4) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู แหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ตัวอย่าง หรือต้นแบบของชุมชน
5) กศน. อาเภอ/เขต บันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ใน “ระบบแหล่งเรียนรู้”
3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
1) ส านั ก งาน กศน. จั งหวัด /กทม. สนั บ สนุ น สานักงาน
อานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการสื่อสาร สร้ าง กศน.
ความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จังหวัด/
กทม.
2) กศน. อ าเภอ/เขต มี ส่ ว นร่ ว มในกลไกการ กศน.
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาเภอ/
ในระดับอาเภอ/เขต เช่น คณะกรรมการพั ฒนา เขต
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)/คณะกรรมการ
ชุมชนระดับเขต

งบประมาณ

2562
2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-เม.ย.



1,000,000




20,000





300,000



-









-
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3) สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. กศน. อาเภอ/เขต สานักงาน
ออกแบบกิจกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของ กศน.
ภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคน จังหวัด/
ทุกช่วงวัยในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม กทม. กศน.
อาเภอ/เขต

งบประมาณ

-

2562
ต.ค. พ.ย.

2563
ธ.ค. ม.ค.-เม.ย.









ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งสิ้น

1,520,000

6. เกณฑ์การประเมินและติดตาม
1) ทุ กอ าเภอ/เขต มี การบั นทึ กข้ อมู ลภู มิ ปั ญ ญาในระบบคลั งปั ญ ญา ของ สวทช. อย่ างน้ อย
อาเภอละ 5 คน
2) สถานศึกษามีการสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต
การจัดกลุ่มสนใจ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างน้อย ร้อยละ 30
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
เบอร์ติดต่อ 02 281 7217

-6ตัวอย่างแบบบันทึก
แบบบันทึกชุดข้อมูลคลังปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นภายใต้งานเครือข่ายบูรณาการผู้สูงอายุฯ มสพช. - กศน.- สวทช. - สสส.

ชุดข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุตาบล.........................อาเภอ............................จังหวัด..........................
ชื่อภูมิปั ญ ญา.............................................................................................................. ............................
รหัสภูมิปัญญา (รหัสที่หน่วยงานตั้งขึ้นเพื่อใช้คุมแฟ้มเอกสาร) ...................................................................
สาขาคลังปัญญา (23 สาขา) ..................................................................................................................
สาขาคลังปัญญา 23 สาขา ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน การสังคม
สงเคราะห์
ด้านกฎหมาย ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ด้านศาสนา จริยธรรม ด้านพาณิชย์และ
บริก าร ด้ า นความมั่ น คง ด้ า นบริ ห ารจั ด การและบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการคมนาคมและการสื่ อ สาร ด้ า น
พลังงาน ด้านต่างประเทศ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านวาทศิลป์

สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น (10 ประเภท) .....................................................................................................
สาขาภูมิปัญญาท้ องถิ่น 10 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม/ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม/ สาขาการแพทย์แผนไทย/ สาขาการ
จัดการ/ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและท้องถิ่น/ สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน/ สาขาสวัสดิการ/ สาขาศิลปกรรม/ สาขาการจัดการองค์กร/
สาขาภาษาและวรรณกรรม/ สาขาศาสนาและประเพณี

ข้อมูลพื้นฐาน รายบุคคล เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น/บุคคลคลังปัญญา
ชื่อ........................................ นามสกุล.....................................................วันเดือนปีเกิด..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ................... หมู่ท่ี .......... ตาบล/แขวง......................................
อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์ ..................................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร.................................... Line ID ...........................................
E-mail address: .................................................. Facebook............................................
พิกัดทางภูมิศาสตร์ ค่า X: ........................................
ค่า Y: ........................................
กรณีเป็นกลุ่มทางภูมิปัญญา ข้อมูลพื้นฐาน รายกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม.........................................................ผู้ประสานงานกลุ่ม.......................................... ............................
ที่อยู่ปัจ จุบัน (ที่สามารถติ ดต่อได้) บ้ านเลขที่ .................. หมู่ที่ ..........ตาบล/แขวง......................................
อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร.................................... Line ID ...........................................
E-mail address: .................................................. Facebook............................................
พิกัดทางภูมิศาสตร์ ค่า X: ........................................
ค่า Y: ........................................

-7ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา ซึ่งพื้นที่อื่นไม่มี ได้แก่
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
รายละเอียดของภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น (ลั กษณะภูมิปัญ ญา/รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคที่ใช้/ภาพถ่ายหรือภาพวาด
ประกอบ/พั ฒ นาการของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อผลงาน/กระบวนการสร้างภู มิปั ญ ญา/ลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้น ฯลฯ)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

-8รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ที่สะท้อนความน่าเชื่อถือ
การยอมรับผ่านบุคคล/ชุมชน/องค์กร/รางวัล/ใบประกาศ/การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สื่อดิจิทัล/เอกสารเผยแพร่
แผ่นพับ คลิป(VDO) ฯลฯ)
 ยังไม่เคยมีการเผยแพร่/ใช้เฉพาะบุคคล
 เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน
 มีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นอย่างแพร่หลาย
 มีการดูงานจากบุคคลภายนอก
จานวน ................. ครั้ง จานวน .................... คน
 มีการนาไปใช้
ในพื้นที่ ................ คน นอกพื้นที่ ............... คน
 อื่นๆ (ระบุ)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลั ก ษณะของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การพั ฒ นาต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาให้ เป็ น นวั ต กรรม คุ ณ ค่ า (มู ล ค่ า ) และ
ความภาคภูมิใจ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมได้รับการถ่ายทอดมาจาก
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด
แบบเดิมคือ
............................................................................................................................ ..........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
การพัฒนาต่อยอดคือ
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติม (สามารถใส่ข้อมูล ลิงค์วิดีโอ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง)................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

-9ถ่ายภาพบุคคล และอุปกรณ์/ เครื่องมือ/ สิ่งที่ประดิษฐ์ (ชิ้นงานหรือผลงาน)
รูปภาพเจ้าของภูมิปัญญา ... (สามารถนาไฟล์รูปภาพมาบันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ได้)
............
รูปภาพภูมิปัญญา ................ (สามารถนาไฟล์รูปภาพมาบันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ได้)
.............
ชื่อ – สกุลผูบ้ นั ทึกข้อมูล.............................................................. เบอร์ติดต่อ/LineID ………...………
หน่วยงาน/ สถานศึกษา .................................................................... วันที่บันทึกข้อมูล............................
-------------------------------------------------------

- 10 ตัวอย่างการบันทึกจัดเก็บข้อมูลคลังปัญญา ที่ https://thaisynergy.org/ เรื่องน่ารู้ คลังปัญญา
กระติ๊บข้าวจากใบตาล
โดย: null | วันที่ 2 ตุลาคม 2562 | อ่าน: 22
โดยคุณป้าต่อมคา อินนาค @ตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

กระติ๊บข้าวจากใบตาล คือภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ สมัยก่อนคนเหนือแทบทุกบ้านจะมีกระติ๊บ ข้าวจากใบตาล
ไว้ใส่ข้าวเหนียว สมัยนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก ทาให้กระติ๊บข้าวจากใบตาลยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด
คุณ ป้ าต่ อมคา อินนาค คือ ผู้ที่ เรียนรู้การทากระติ๊บ ข้าวจากใบตาลคุณ พ่ อคุ ณ แม่ ตั้งแต่อ ายุ 7 ขวบ เนื่ องจากเป็น อาชีพ ของ
ครอบครัว ใบตาลที่นามาใช้ก็มาจากต้นตาลในนาของปู่ย่าตายายที่ปลูกเอาไว้ พอทาเสร็จคุณพ่อคุณแม่ก็จะหาบไปขายที่ตลาดโดย
คุณป้าต่อมคาตามไปขายด้วย ทาให้คุณป้าคลุกคลีอยู่การการทาและขายกระติ๊บข้าวจากใบตาลตั้งแต่เด็กพอโตเป็นสาวออกเรือนมี
ลูก คุณป้าก็ทานาเป็นอาชีพหลัก ยามว่างก็นาใบตาลมาสานกระติ๊บข้าวขาย โดยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเพื่อนาไปขายต่อในที่
ต่างๆ เช่นในจังหวัดลาปาง เชียงราย เชียงใหม่และลาพูนเป็นต้น จนกระทั่งช่วงอายุ 40 คุณป้าต่อมคาต้องไปอยู่กรุงเทพเพื่อเลี้ยง
หลานทาให้ขาดช่วงการสานกระติ๊บข้าวจากใบตาลไปประมาณ 20 ปี ก่อนที่จะกลับมาอยู่บ้านอีกครั้ ง คุณ ป้าต่อมคาเล่าถึง
พัฒนาการการสานกระติ๊บข้าวจากใบตาลให้ฟังว่า สมัยก่อนจะสานกระติ๊บข้าวเป็นลายธรรมดา ต่อมาเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่าน
มาคุณป้าได้เห็นพ่อค้าจังหวัดแพร่นากระติบ๊ ข้าวลวดลายสวยงามมาขายก็เกิดความชอบ จึงได้ซื้อมาเพื่อรื้อแกะลายด้วยตัวเองทาให้
มีลายใหม่เพิ่ม 2 ลาย คือลายฉลูหลวงโบราณ กับลายดอกเล็บมือนาง ส่วนเรื่องใบตาลที่ใช้ทากระติ๊บข้าว คุณป้ายังคงใช้ใบตาล
จากที่นาเดิมแต่จะจ้างให้คนขึ้นไปเก็บมาให้ ค่าจ้างขึ้นต้นตาล 1 ต้น 300 บาท ได้ใบตาล 10 กว่าใบ เมื่อได้ใบตาลแล้วคุณป้าจะ
เอามาตากและรีดให้เรียบ ก่อนที่จะนามาสาน โดยช่วงที่สานจะมีการนาใบตาลจุ่มน้าเป็นระยะเพื่อให้ใบตาลนิ่มสานง่าย สาหรับ
ราคาขายถ้าเป็นลายดอก กล่องเล็กราคา 40 บาท กล่องใหญ่ 50 บาท ถ้าสั่งขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะบวกราคาเพิ่มขึ้น คุณป้าต่อม
คาเล่ าว่า พอท ากระติ๊ บ ข้ าวจากใบตาลแบบมี ลายท าให้ ขายได้ ราคาดี ก ว่าเดิ ม จากที่ ขายลายธรรมดากล่อ งละ 10-15 บาท
นอกจากนี้ยังทาให้ขายได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย ปัจจุบันคุณป้ากับสามีจะช่วยกันทากระติ๊บข้าวจากใบตาลกัน 2 คน เนื่องจากมีคนสั่ง
เป็นจานวนมาก ลูกค้าแต่ละที่จะสั่งทีละ 100-200 ลูก คุณป้ากับสามีจะสามารถทาได้วันละ 7-10 ลูก แล้วแต่ขนาด (ทาทั้ง
กลางวันกลางคืน) บางครั้งทางโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะติดต่อให้นาไปขายในวันที่มีการเปิดการเรียนการสอน
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กระติ๊บข้าวจากใบตาลฝีมือคุณป้าต่อมคา เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง เพราะนอกจากจะสามารถนาไปใส่ข้าวเหนียวได้แล้ว
กระติ๊บข้าวที่เป็นแบบลายดอกยังได้รับความนิยมในการนาไปเป็นของฝาก ใส่ของชาร่วย ใส่เครื่องประดับ อีกทั้งยังนาไปใส่ในตู้โชว์
เพื่อให้ลูกหลานดูด้วย และที่ผ่านมาคุณป้าก็มักจะได้รับคาชมจากลูกค้าบ่อยๆ ทาให้คุณป้ารู้สึกภาคภูมิใจมาก
ด้านการถ่ายทอดความรู้ คุณป้าเคยเป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนประถมในโรงเรียนวอแก้ววิทยา สอนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
และสอนบุคคลท่วไปที่มาขอเรียนที่บ้าน แต่ว่าไม่ค่อยมีใครทาได้สวย และหลายคนบอกว่าทายาก ทาให้ทาได้แค่ลายธรรมดา
เท่านั้น ในระยะหลังนี้คุณป้าต่อมคามีรายได้จากการสานกระติ๊บข้าวเดือนละประมาณ 7,000 บาท แต่คุณป้าก็ไม่ได้เน้นทาเพื่อ
ขายอย่างเดียว เพราะคุณป้าทาแจกคนอื่นด้วย ทาไปขายไปแจกไป ทาให้คุณป้ามีความสุขที่ได้แบ่งปัน
“เรารู้สึกภูมิใจมากที่เขาชมว่าเราทากระติ๊บข้าวสวย พอเขาชมเราก็ยิ่งตั้งใจทาแบบละเอียดละออมากขึ้น เวลาทาก็จะรู้สึก
สนุกมาก ไม่เหนื่อยเลย” คุณป้าต่อมคา กล่าว
จากความรู้ที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ สู่การทาอาชีพที่สร้างรายได้ในยามเกษียณ วันนี้คุณป้าต่อมคามีความสุขกับการพึ่งพาตนเอง
ด้วยการสานกระติ๊บข้าวขายเป็นอาชีพ และเผื่อแผ่สู่ผู้อื่น ทั้งการให้กระติ๊บข้าว และการให้ความรู้เรื่องการสานกระติ๊บข้าวโดยไม่
หวงวิชา.. และนี่ก็คือความสุขของผู้สูงวัยที่มีหัวใจรักการสร้างงานศิลปะโดยไม่คิดว่าอายุคืออุปสรรคในการสร้างสรรค์งาน
ข้อมูลเพิ่มเติมครูภูมปิ ัญญา “กระติ๊บข้าวจากใบตาล”
คุณป้าต่อมคา อินนาค
เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2490 อายุ 71 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 062-295-4733
ขอขอบคุณ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ด้านที่ 5.1 - 5.3
- เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน.
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
- ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good Innovation
ข้อที่ 5.1 เรื่อง เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน.
ข้อที่ 5.2 เรื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
ข้อที่ 5.3 เรื่อง ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

แนวทางขับเคลื่อนโครงการ Digital Community Center
ศูนย์ “Advice Innovative Learning Center”
1. วัตถุประสงค์
1. เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา และพัฒนาผลิตภันฑ์ Brand กศน.
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ประชาชนนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง
4. เพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย ต่อยอดอาชีพ และการขยายผลการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ให้
ประชาชน
5. ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่
2. แนวทางในการขับเคลื่อน
1. กาหนดแนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ “Advice Innovative Learning Center”
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ “Advice Innovative
Learning Center”
3. จัดตั้งศูนย์“Advice Innovative Learning Center” จานวน 928 ศูนย์
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
5. สรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุง
6. ให้มีการวิจัยอย่าง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรม
3. บทบาทหน้าที่
1. ให้คาปรึกษาด้านดิจิทัล
2. เป็นศูนย์เรียนรู้
3. สื่อศูนย์ในการแลกเปลี่ยน จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของประชาชน

กรอบแผนการขับเคลื่อนศูนย์ “Advice Innovative Learning Center”
กิจกรรม
1. กาหนดแนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ “Advice Innovative Learning Center”
1.1 กาหนดรูปแบบของศูนย์
1.1.1 สถานที่
1.1.2 เพจ
1.1.3 เว็บไซต์
1.2 จัดประกวด Brand กศน.
1.3 กาหนดผู้รับผิดชอบ
1.3.1 ระดับสานักงาน กศน.
1.3.2 ระดับจังหวัด
1.3.3 ระดับอาเภอ
1.4 กาหนดภารกิจของศูนย์
1.5 องค์ความรู้
1.5.1 การบริหารจัดการ
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์
- การตลาด
- ช่องทางการจาหน่าย
- การบริหารจัดการศูนย์
1.5.2 สื่อ/สารสนเทศ
1.5.3 การยกระดับการผลิต
1.5.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.5.5 การจัดประกวด Brand กศน.
1.5.6 ช่องทางการจาหน่าย

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรอบแผนการขับเคลื่อนศูนย์ “Advice Innovative Learning Center”
กิจกรรม
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ “Advice
Innovative Learning Center”
2.1 ผู้บริหาร
2.2 ครู
3. จัดตั้งศูนย์“Advice Innovative Learning Center” จานวน 928 ศูนย์
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
4.1 เพจ
4.2 เว็บไซต์
5. สรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุง
6. ให้มีการวิจัยอย่าง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรม
6.1 ติดตาม/ประเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที่ 6.1 - 6.2
- ให้เร่งประสานกับ สพฐ. เพือ่ จัดทาทาเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ยุบรวมหรือคาดว่า
น่าจะถูกยุบรวม
- ให้สานักงาน กศน. จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พื้นที่
เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน.

รายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW
ด้านที่ 6 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre
ข้อที่ 6.1 เรื่อง เร่งประสานงานกับ สพฐ. เพื่อจัดทาทาเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ถูกยุบรวมหรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม
ข้อที่ 6.2 เรื่อง ให้สานักงาน กศน. จังหวัด ในทุกจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พื้นที่ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีน โยบายที่จะขับเคลื่ อนการศึกษา การจัดการเรียนรู้ภ ายใต้แผนปฏิรูปประเทศ
ในประเด็ น ต่าง ๆ ได้ แ ก่ การยกระดั บ คุณ ภาพการศึ กษา ลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึก ษา มุ่งความเป็ น เลิ ศ
และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ และปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้มีนโยบายในการยุบเลิกโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีขนาดเล็กและไม่มีผู้เรียน แต่ยังมีอาคารเรียนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ และมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปใช้
ประโยชน์จากโรงเรียนที่ไม่มีผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้เรียน ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้ บริการประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการ
ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้ทุกคน ทุกช่วงวัย
เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามนโยบายของรัฐ มนตรีช่ วยว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ (นางกนกวรรณ
วิลาวัลย์ ) ส านั ก งาน กศน. จึ งได้ จั ด ตั้ง “ศู น ย์ การเรียนรู้ส าหรับ ทุ กช่ ว งวัย กศน.” (Good Learning Centre)
เป็นศูนย์บริการความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เป็นศูนย์การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ครอบคลุ มทุกกลุ่ มวัย เพื่อส่ งเสริ มสร้างความสั มพั นธ์ของประชาชนทุ กช่วงวัย ชุมชน ภาคีเครือข่าย โดยใช้
สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบเลิก นาร่องในการดาเนินงาน รวม 18 แห่ง และในการดาเนินงาน
ภายในศูน ย์ การเรีย นรู้ ส าหรับ ทุ กช่ว งวัย กศน. ส านักงาน กศน. ยังได้มี แนวคิดที่ จะนาเอาระบบดิจิ ทัล มาเป็ น
เครื่องมือในการจัดการศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งถือได้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่ไม่แบ่งชนชั้ น
ให้โอกาสการเรียนรู้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มีหลักสูตรที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สนใจจะเรียนรู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทา
นับ เป็ น การเปลี่ ยนแปลงที่ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้มี
หน่วยงานในสังกัดสานักงาน กศน. ได้เข้าไปใช้ ประโยชน์จากพื้นที่ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบเลิกแล้ว เพื่อเป็นที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. รวม 44 โรงเรียน
2. เป้าหมายตัวชี้วัด
2.1 เชิงปริมาณ
- จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... นาร่องในพื้นที่ รวม 18 แห่ง
2.2 เชิงคุณภาพ
1) “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ที่จัดตั้งขึ้น จะมีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
2) เป็ น “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย กศน.” กศน.ต าบล... ที่ ส ามารถจั ดกิ จกรรมได้
ครอบคลุม ทุกกลุ่มช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยทางาน และวัยสูงอายุ
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4) เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่าย และชุมชน
3. แนวทางการดาเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
ภารกิจ
การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนใน
ชุมชนใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ของชุมชน อาทิ
1. กิจกรรมด้านสุขภาวะพื้นฐาน เช่น ออกกาลังกาย เผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยเบื้องต้นผ่านสื่อต่าง ๆ
เสริมสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ร่วมกันในชุมชน ฝึกให้เด็กรักธรรมชาติ
สนใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดโลกร้อน ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ
3. กิจกรรมการเรีย นรู้ด้านศิล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณี ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถทาได้
เช่น การทาของขวัญ เครื่อ งประดับ จัดตั้งชมรมดนตรีไทย ดนตรีส ากล ชมรมนาฏศิล ป์ไทย กิจกรรมในงาน
เทศกาลวัน สาคัญทางศาสนา วาดรูป ตามจินตนาการ ระบายสีตามอารมณ์ ทาผ้ามัดย้อม ทาผ้าบาติก ทอผ้า
รวมกลุ่มกันทางานเพื่อสังคม เช่น ทาบ้านปลาเพื่อนาไปวางกลางทะเลปีละครั้งเพื่อเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
ตัวเล็ก ๆ ฯลฯ
๔. ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของคนในชุมชนและต่างชุมชน เช่น เวทีชาวบ้าน เวทีประชาคม เวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สถานที่พบปะเสวนา ตลาดนัดชุมชน ฯลฯ
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ การขับเคลื่อนกิจกรรมของ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
๑) การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
- ใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกประกาศยกเลิก โดยปรับสถานภาพโรงเรียน
ที่ถูกควบรวมให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... โดยปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพ
และความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
- มีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจให้ใช้สถานที่/หรือมีกรรมสิทธิ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้
สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
- พัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน
๒) แต่งตั้ง ครู กศน.ตาบล เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน “ศูนย์การ
เรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อประโยชน์
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
๔) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ได้อย่างทันความต้องการ
๕) นาเสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัย ตามความต้องการและความสนใจของ
ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย

-3 6) พั ฒ นา ครู กศน.ต าบล ให้ เป็ น นั ก จั ด การความรู้ มื อ อาชี พ โดยจั ด ให้ มี ร ะบบการพั ฒ นา
สมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7) จัด ให้ มี การพั ฒ นาความรู้ให้ กับคณะกรรมการ “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่ว งวัย กศน.”
กศน.ต าบล... เพื่ อ สร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ ข อง “ศู น ย์ การเรียนรู้ส าหรับ ทุ ก ช่ ว งวัย กศน.”
กศน.ตาบล... ความรู้เรื่องการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8) จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตโดยให้คณะกรรมการ กศน.ตาบล
ชุมชน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
9) พั ฒ นารูป แบบการให้ บ ริการใน “ศูน ย์การเรียนรู้ส าหรับ ทุ กช่ว งวัย กศน.” กศน.ตาบล...
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการดาเนินชีวิตของชุมชน
10) ออกแบบกิจกรรม/โปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการ
ระหว่างวิถีชีวิต การทางาน และการเรียนรู้ให้สอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน
11) จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชนทั้งที่มีรูปแบบและไร้รูปแบบ (ไม่มีรอบ ไม่มีรุ่น ไม่จากัดจานวน) โดยใช้ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
กศน.” กศน.ตาบล... เป็นฐานและประสานภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
12) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค นในชุ ม ชนใช้ “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย กศน.”
กศน.ตาบล... เป็นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา การส่งเสริมสุขภาพ เวที
ประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนและต่างชุมชน
13) ประชาสัมพัน ธ์เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของชุมชนเห็นความสาคัญ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ทั้งในฐานะ
ผู้รับบริการ ผู้ให้ บริการ และผู้ส่ งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
14) ประสานความร่วมมือในแนวราบกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ศูนย์ ซ่อมสร้าง ช่างชนบท อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน อาชีพ กิจกรรมส าหรับ
เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ และกิจกรรมตามความสนใจอื่น ๆ
15) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
ทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... อย่างต่อเนื่อง
๓.๒ บทบาทหน้าที่
1) บทบาทหน้าที่ของครู กศน.ตาบล ที่ปฏิบัติงานใน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
1.1) ศึกษาสารวจชุมชนโดยละเอียด เพื่อจัดทาฐานข้อมูลชุมชน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประชากร
จาแนกตามอายุ เพศ อาชีพ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติชุมชน ข้อมูลด้านอาชีพ รายได้ ข้อมูล
ทางสังคม ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2) จัดเวทีประชาคมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันจัดทาแผนงานโครงการที่ระบุ
ความต้องการในการพัฒนาชุมชน ความต้องการการเรียนรู้ หรือการศึกษาต่อ ฯลฯ ของประชาชนในชุมชน
1.3) จัดทาโครงการ/กิจกรรมร่วมกับชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบของชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ และประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน

-4 1.4) ประสานงานแสวงหาความร่ ว มมื อ จากภาคี เครื อ ข่ า ย องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ตลอดจนอาสาสมัค รต่า ง ๆ เพื ่อ ร่ว มจัด กิจ กรรมการศึก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนที่รับผิดชอบ
1.5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และตรงตามความต้องการของชุมชนทุกช่วงวัย
๒) บทบาทหน้าที่ของ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
2.1) การวางแผนการพัฒ นาและแผนปฏิทินเป็นรายเดือนของโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โครงการใน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
- จัดทาฐานข้อมูลชุมชน
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.2) จัดให้บริการการเรียนรู้ใน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
2.3) สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน. อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
2.4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดาเนินงานของ “ศูนย์การ
เรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ในรูปแบบต่าง ๆ
2.5) รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบและระยะเวลาที่กาหนด
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
3) บทบาทหน้ าที่ ของ กศน.อ าเภอ/เขต ที่ มี ต่ อ “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย กศน.”
กศน.ตาบล...
3.1) สร้ างความรู้ค วามเข้าใจในการจัดกิจ กรรมการศึกษาตลอดชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่
เด็กวัยก่อนเรียนจนถึงวัยผู้สูงอายุ
3.2) สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ของ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
3.3) จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการ
3.4) พัฒนาอาสาสมัคร และคณะกรรมการ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
3.5) ประสานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรม ร่วมกับ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
3.6) ร่วมกับ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... จัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.7) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
3.8) สรุป วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
ในระดับอาเภอรายงานสานักงาน กศน.จังหวัด
3.9) เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ

-5 4) บทบาทหน้าที่ของสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่มีต่อ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
4.1) ชี้แจงนโยบายจุดเน้นการดาเนินงาน
4.2) สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจาปี “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
4.3) พัฒ นาครู อาสาสมัค ร “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุ กช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ให้ เป็ น
นักจัดการความรู้มืออาชีพ
4.4) ประสานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเข้าร่วมจัดกิจกรรม ร่วมกับ “ศูน ย์การเรียนรู้ส าหรับ
ทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
4.5) กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
4.6) จัดทาเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล... ให้เป็นไปตามที่สานักงาน กศน. กาหนด
5) บทบาทหน้าที่ของศูน ย์ฝึกและพัฒ นาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศูน ย์ วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา และสถานศึกษาขึ้นตรงที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ที่มีต่อ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
5.1) ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านอาชีพ
5.2) ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
5.3) ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
ศาสตร์พระราชา
6) บทบาทหน้ า ที่ ข องสถาบั น กศน.ภาค ที่ มี ต่ อ “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย กศน.”
กศน.ตาบล...
6.1) สนับสนุนสื่อการเรียนรู้
6.2) ร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6.3) ร่วมพัฒนาครู กศน. ตาบล
7) บทบาทหน้ า ที่ ข องส านั ก งาน กศน. ที่ มี ต่ อ “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย กศน.”
กศน.ตาบล...
7.1) วางแผนและจั ด รู ป แบบ องค์ ป ระกอบ กรอบแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมของ
“ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
7.2) ดาเนินงานจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานใน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
7.3) จั ดประชุม ชี้แจง ติดตามผลการดาเนิน งาน “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ ทุกช่ว งวัย กศน.”
กศน.ตาบล...

-6 7.4) สรุปรายงานผลการดาเนินงานของ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
ให้ผู้บริหาร สานักงาน กศน. ทราบ เพื่อนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน วิเคราะห์ และพัฒนา “ศูนย์การ
เรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ในอนาคตต่อไป
7.5) แต่งตั้งคณะทางานของ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
3.3 เกณฑ์การประเมินและติดตาม
๑) ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานของ “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ
ทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสานักงาน กศน. ทราบ
2) เผยแพร่ ผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดื อน ของ “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.”
กศน.ตาบล... เพื่อให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ “ศูนย์การเรียนรู้
สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
3) จัดให้มีการจัดทาเกณฑ์และการประกวด“ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
................................................................................

-7 รายละเอียดการดาเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ของพื้นที่นาร่อง 18 แห่ง
กิจกรรม
(1) ปรั บ สถานภาพของโรงเรี ย นใน
สังกัด สพฐ. ที่ถูกประกาศยกเลิก โดย
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ให้ มี ส ภาพ และ
ความเหมาะสมในการจั ด ตั้ ง “ศู น ย์
การเรีย นรู้ส าหรั บ ทุ กช่ ว งวัย กศน.”
กศน.ตาบล...
(2) พัฒนาและจัดหาระบบฐานข้อมูล
แ ล ะ ส ารส น เท ศ ระดั บ ชุ ม ช น ให้
ครบ ถ้ วน ถู ก ต้ อ ง ทั น ส มั ย เพื่ อ
ประโยชน์ ในการวางแผนการจั ดการ
เรียนรู้
(3) จัดกิจ กรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
ให้กับประชาชนกลุ่ มเป้าหมายใน
ชุมชนทั้งที่มีรูปแบบและไร้รูปแบบ (ไม่
มีรอบ ไม่มีรุ่น ไม่จากัดจานวน) โดยใช้
“ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
กศน.” กศน.ตาบล... เป็นฐาน และ
ประสานภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
(4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค นใน
ชุมชนใช้ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุก
ช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... เป็นที่จัด
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชุ ม ชน อาทิ
ศาสนา ประเพณี วั ฒ นธรรม กี ฬ า
การส่งเสริมสุขภาพ เวทีประชาธิปไตย
ตลอดจนเป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ของคนในชุมชนและต่างชุมชน
(5 ) ติ ด ต า ม ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน“ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุก
ช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...

ห้วงเวลา ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-8 รายละเอียดการดาเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ของพื้นที่นาร่อง 18 แห่ง (ต่อ)
กิจกรรม
(6) มี ก ารประชุ ม จั ด ท าเกณฑ์ ก าร
พั ฒ นา “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก
ช่ ว งวั ย กศน.” กศน.ต าบล... เพื่ อ
นาไปสู่การประกวด“ศูนย์การเรียนรู้
ส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย กศน.” กศน .
ตาบล... ในอนาคตต่อไป
(7) มอบรางวั ล เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และ
กาลังใจแก่“ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุก
ช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...

ห้วงเวลา ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ปฏิทินการดาเนินงาน
โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.
************************
ระยะเวลา
ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

มกราคม – มีนาคม
2563
เมษายน 2563

พฤษภาคม –
กันยายน 2563
กันยายน 2563

รายละเอียดดาเนินการ
1. จัดทา โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.
2. จัดทาคาสั่งคณะทางานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมประชุมเพื่อจัดทาแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
สาหรับทุกช่วงวัย กศน. ที่จังหวัดระยอง วันที่ 31 ตุลาคม 2563
1. สรุปการจัดทาแนวทางการดาเนินงานของ “ศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
ทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล...
2. เสนอขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3. แจ้งแนวทางการดาเนินงานให้พื้นที่นาร่อง 18 แห่ง
4. ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ให้กับพื้นที่
นาร่อง 18 แห่ง
1. ซ่อมแซมสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ในพื้นที่นาร่อง
18 แห่ง
2. พื้นที่นาร่อง 18 แห่ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน “ศูนย์การเรียนรู้
สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ให้ครอบคลุม
3. ติดตามผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์
1. พื้นที่นาร่อง 18 แห่ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน “ศูนย์การเรียนรู้
สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ให้ครอบคลุม
2. ติดตามผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ (3 ครั้ง)
1. พื้นที่นาร่อง 18 แห่ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน “ศูนย์การเรียนรู้
สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ให้ครอบคลุม
2. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน 6 เดือนแรก/รายงานผู้บริหาร
3. ติดตามผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์
1. พื้นที่นาร่อง 18 แห่ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน “ศูนย์การเรียนรู้
สาหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.ตาบล... ให้ครอบคลุม
2. ติดตามผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ (5 ครั้ง)
1. ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การดาเนินงานของศูนย์ฯ
ในช่วง 6 เดือนหลัง
2. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ /รายงานผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

คณะทางานส่วนกลางและ
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

1. พื้นที่นาร่อง 18 แห่ง
2. คณะทางานส่วนกลาง
และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

