
 

การประชุมชี้แจงจุดเน้น 

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 

ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

เอกสารประกอบ 

และแนวทางการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 



กำหนดการประชุม 
ชี้แจงจุดเนนและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 
ณ อาคารหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
------------------------------------------------------------------- 

08.00 -  09.00 น. 

09.00 - 10.30 น.  

 ลงทะเบียน

 กลาวรายงานในพิธีเปดการประชุม
โดย รองเลขาธิการ กศน. (นายปรเมศว ศิริรัตน)

 กลาวเปดการประชุมและชี้แจงจุดเนนและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย เลขาธิการ กศน.

10.30 – 12.00 น.  มอบแนวทางการนำนโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
โดย รองเลขาธิการ กศน.

- นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ 
- นายปรเมศว ศิริรัตน
- นายภูมิพัทธ เรืองแหล

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.  แบงกลุมหารือแนวทางการขับเคล่ือนงานของกลุม กศน.จังหวัด

14.30 - 17.00 น.  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ของสำนักงาน กศน.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

17.00 น.  เสร็จส้ินการประชมุ
--------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 1.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 
2. กำหนดการประชุมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
3. ขอใหใสชุดสูท / ซาฟาร ีกศน. เขารวมการประชุม
4. เขารวมประชุมโดยปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

(นั่งเวนระยะหางและสวมหนากากอนามัยตลอดการประชุม)



กศน. เพือประชาชน

ดร.สุรศักดิ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน.

ก้าวใหม่
ก้าวแห่งคุณภาพ

กศน. เพือประชาชน “ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”

กา
รศึ
กษ

าต
่อเ
นือ

ง
การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษานอกระบบระดับขันพืนฐาน

INPUT
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและจุดเนน้
ทรัพยากร
หลักการบริหารจัดการ
- หลักธรรมาภิบาล
- หลักการกระจายอาํนาจ
- ICT เพือการบริหาร
- เน้นผลสัมฤทธิ
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
บรรยากาศ

PROCESS

P

A D

การจัด
การเรียนรู้
คุณภาพ

การสร้าง
สมรรถนะ
และทักษะ
คุณภาพ

องค์กร/
สถานศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้
คุณภาพ

การบริหาร
จัดการ
คุณภาพ

C

O
UT

CO
M

E

ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
มีความสุข 
ปลอดภัย 

มีทักษะสมวัย 
ดี เก่ง และกล้า

OUTPUT

FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK

- สร้างโอกาสทางการศึกษา
- ลดความเหลือมลํา

โอกาส

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- เพิมคุณภาพการให้บริการ
ทุกกลุ่มเปาหมาย

คุณภาพ

-ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ประสิทธิภาพ

บุคลากร
มีความสุข

งาน
มีคุณภาพ



กรอบการขับเคลือนนโยบาย

โอกาส

คุณภาพประสิทธิภาพ

▶ การน้อมนําพระบรมราโชบาย โครงการพระราชดําริสู่การปฏิบัติ
▷ โคก-หนอง-นา โมเดล / ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / จิตอาสา

▶ การนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
▷ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
▷ นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย)์

▶ การนํานโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. สู่การปฏิบัติ
▷ การจัดการเรียนรู้คุณภาพ
▷ การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
▷ องค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
▷ การบริหารจัดการคุณภาพ

การขับเคลือนนโยบายสําคัญ



▶ ปรับปรุงหลักสูตร 
(การศึกษาขันพืนฐาน / การศึกษาอาชีพ)

▶ ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี

▶ พัฒนาแพลตฟอร์มเพือการเรียนรู้
▶ พัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม

การจัดการเรียนรู้คุณภาพ

▶ ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ 
หญิงตังครรภ์

▶ ส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัล และทักษะ
ด้านภาษา

▶ สร้างสมรรถนะและทักษะ
▷ ทักษะทางวิชาการ
▷ ทักษะอาชีพ
▷ ทักษะชีวิต

การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ



▶ ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตําบล คุณภาพ
▶ ส่งเสริมกลุ่ม กศน.จังหวัด ให้เข้มแข็ง
▶ ให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก
▶ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย
และมีคุณภาพ

▶ สร้างอาสาสมัคร กศน.

องค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ

การบริหารจัดการคุณภาพ
▶ ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
▶ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกตําแหน่งทุกระดับ
▶ ส่งเสริมสร้างขวัญและกาํลงัใจแก่ข้าราชการ
และบุคลากร

▶ ยึดหลักธรรมาภบิาล
▶ สร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
▶ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือการบริหาร
▶ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ



▶ โอกาส
▷ สร้างโอกาสทางการศึกษา
▷ ลดความเหลือมลํา

▶ คุณภาพ
▷ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
▷ เพิมคุณภาพการให้บริการทุกกลุ่มเปาหมาย

▶ ประสิทธิภาพ
▷ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

OUTPUT

OUTCOME
ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความสุข 
ปลอดภัย มีทักษะสมวัย ดี เก่ง 
และกล้า

บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน
และมีขวัญกําลังใจทีดี

งานมีคุณภาพ



การบริหารองค์กรสู่คุณภาพ

องค์กร
คุณภาพ

1. SWOT 
ทีถูกต้อง

2. เปาหมาย
องค์กรชัดเจน

3. ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ

ทีดี

4. ทํางานเปน
ทีม5. ทุกคน

มีความสุข
ในการทํางาน

6. ประเมิน
และตรวจสอบ
อยู่เสมอ

7. ทุกคน
ทํางาน

เพือองค์กร

8. ผลสัมฤทธิ
ได้ตาม
เปาหมาย

ภาพขององค์กรคุณภาพ

มีทีมงานทีเข้มแข็ง

มีเครือข่ายทีมีคุณภาพ

สามารถบรรลุเปาหมายขององค์กร

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา

มีการบริหารจัดการทีเปนระบบ



กศน. เพือประชาชน “ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”

กา
รศึ
กษ

าต
่อเ
นือ

ง
การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษานอกระบบระดับขันพืนฐาน

INPUT
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและจุดเนน้
ทรัพยากร
หลักการบริหารจัดการ
- หลักธรรมาภิบาล
- หลักการกระจายอาํนาจ
- ICT เพือการบริหาร
- เน้นผลสัมฤทธิ
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
บรรยากาศ

PROCESS

P

A D

การจัด
การเรียนรู้
คุณภาพ

การสร้าง
สมรรถนะ
และทักษะ
คุณภาพ

องค์กร/
สถานศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้
คุณภาพ

การบริหาร
จัดการ
คุณภาพ

C

O
UT

CO
M

E

ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
มีความสุข 
ปลอดภัย 

มีทักษะสมวัย 
ดี เก่ง และกล้า

OUTPUT

FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK

- สร้างโอกาสทางการศึกษา
- ลดความเหลือมลํา

โอกาส

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- เพิมคุณภาพการให้บริการ
ทุกกลุ่มเปาหมาย

คุณภาพ

-ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ประสิทธิภาพ

บุคลากร
มีความสุข

งาน
มีคุณภาพ

กศน. เพือประชาชน

ดร.สุรศักดิ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน.

ขอขอบคุณ ก้าวใหม่
ก้าวแห่งคุณภาพ



(ราง) 
นโยบายและจุดเนนการดำเนนิงาน 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดกำหนดแผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต โดยมีแผนยอยที่เก่ียวของกับการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนไดแก แผนยอยประเด็นการพัฒนาการ
เรียนรู และแผนยอยประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ที่มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ประกอบกับแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา นโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวนเรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 ตลอดจนแผนพัฒนาประเทศอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติ 
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2568) โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประชาชนจะไดรับ
การพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกงมีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง 
และย่ังยืน และกระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดนโยบายและจุดเนน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเปน 
เข็มมุงของหนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนตาง ๆ 
ดังกลาว 

สำนักงาน กศน. เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ไดมุงมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศ และนโยบาย 
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่คำนึงถึงหลักการบริหารจัดการทั้งในเรื่องหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจาย
อำนาจ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และปฏิบัติการดานขอมูล
ขาวสาร การสรางบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู ตลอดจนการใชทรัพยากรดานการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตอเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใน 4 ประเด็นใหญ ประกอบดวย การจัดการเรียนรูคุณภาพ การสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ องคกร สถานศึกษา
และแหลงเรียนรูคุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ อันจะนำไปสูการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการสำหรับทุกกลุมเปาหมาย และสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับริการ โดยไดกำหนดนโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

หลักการ 
กศน. เพ่ือประชาชน “กาวใหม : กาวแหงคุณภาพ” 

นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ดานการจัดการเรียนรูคุณภาพ

1.1 นอมนำพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำรทิุกโครงการ และโครงการอันเก่ียวเน่ืองจากราชวงศ 

1.2 ขับเคลื่อน... 
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   1.2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูที่สนองตอบยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของรัฐมนตรีวาการ 
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสรางความม่ันคง การสรางความเขาใจที่ ถูกตอง 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรูที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ 
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรูประวัติศาสตรของชาติและทองถิ่น และหนาที่ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
รวมถึงการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมตาง ๆ 
   1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง ใหสอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศ  สอดคลองกับบริบท 
ที่ เปลี่ยนแปลง ความตองการและความหลากหลายของผู เรียน/ผูรับบริการ รวมถึงปรับลดความหลากหลาย 
และความซ้ำซอนของหลักสูตร เชน หลักสูตรการศึกษาสำหรับกลุมเปาหมายบนพ้ืนที่สูง พ้ืนที่พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
รวมทั้งกลุมชาติพันธุ 
    1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใหผูเรียน
สามารถเขาถึงการประเมินผลการเรียนรูไดตามความตองการ เพ่ือการสรางโอกาสในการเรียนรู ใหความสำคัญกับ 
การเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะผูเรียน 
ใหตอบโจทยการประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เชน การประเมินสมรรถภาพผูใหญ ตลอดจนกระจายอำนาจ 
ไปยังพ้ืนที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   1.6 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรูในระบบออนไลนดวยตนเองครบวงจร 
ต้ังแตการลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา
ตอเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเปนการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายที่สามารถเรียนรู
ไดสะดวก และตอบโจทยความตองการของผูเรียน 
   1.7 พัฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอรมการเรียนรูของสำนักงาน กศน. ตลอดจน
พัฒนาสื่อการเรียนรูทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน และใหมีคลังสื่อการเรียนรูที่เปนสื่อที่ถูกตองตามกฎหมาย  
งายตอการสืบคนและนำไปใชในการจัดการเรียนรู 
   1.8 เรงดำเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอนหนวยกิต 
เพ่ือการสรางโอกาสในการศึกษา 
   1.9 พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การกำกับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online รวมทั้ง
สงเสริมการวิจัยเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2. ดานการสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ 
    2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่เนนการพัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับแตละชวงวัย  
และการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายและบริบทพ้ืนที่ 
   2.2 พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่เนน New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคลองกับบริบท
พ้ืนที่ ความตองการและความหลากหลายของกลุมเปาหมาย เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ ความตองการของตลาดแรงงาน และกลุม
อาชีพใหมที่รองรับ Disruptive Technology  
 

 

2.3 ประสาน...  
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  2.3 ประสานการทำงานรวมกับศูนยใหคำปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย Start-up) ของอาชีวศึกษา 
จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ใหกับแรงงานที่กลับภูมิลำเนาในชวง
สถานการณ COVID - 19 

  2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ สินคา บริการจากโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ที่เนน “สงเสริมความรู 
สรางอาชีพ เพ่ิมรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของตลาด ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธและชองทางการจำหนาย 

  2.5 สงเสริมการจัดการศึกษาของผูสูงอายุ เพ่ือใหเปน Active Ageing Workforce และมี Life skill 
ในการดำรงชีวิตที่เหมาะกับชวงวัย 

  2.6 สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอม/การปฏิบัติตัวสำหรับสตรีต้ังครรภ 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับแมและเด็กใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและชวงวัย 

  2.7 สงเสริมการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับกลุมเปาหมายพิเศษ เชน ผูพิการ 
ออทิสติก เด็กเรรอน และผูดอยโอกาสอ่ืน ๆ 

  2.8 สงเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะดานภาษา ใหกับบุคลากรและผูเรียน กศน. เพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดทำกรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.9 สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) การวางแผนและสรางวินัย
ทางการเงินใหกับบุคลากรและผูเรียน กศน. 

2.10 สงเสริมการสรางนวัตกรรมของผูเรียน กศน.  
2.11 สราง อาสาสมัคร กศน. เพ่ือเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ในชุมชน 
2.12 สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร 

เพ่ือใหหนวยงาน / สถานศึกษา นำไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกัน 

3. ดานองคกร สถานศึกษา และแหลงเรียนรูคุณภาพ
3.1 ทบทวนบทบาทหนาที่ของหนวยงาน สถานศึกษา เชน สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษา 

และพัฒนาตอเน่ืองสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรง ศูนยฝกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ 

        3.2  ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบล และศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) 
ใหมีความพรอมเพ่ือเปนพ้ืนที่การเรียนรูตลอดชีวิตที่สำคัญของชุมชน  

  3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในหองสมุดประชาชน ที่เนน Library Delivery เพ่ือเพ่ิมอัตราการอาน 
และการรหูนังสือของประชาชน 

  3.4 ใหบริการวิทยาศาสตรเชิงรุก Science @home โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือนำวิทยาศาสตร 
สูชีวิตประจำวันในทุกครอบครัว 

  3.5 สงเสริมและสนับสนุนการสรางพื้นที่การเรียนรู ในรูปแบบ Public Learning Space/ 
Co - learning Space เพ่ือการสรางนิเวศการเรียนรูใหเกิดขึ้นสังคม 

3.6 สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุม กศน. จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ 

4. ดานการบริหาร...
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  4. ดานการบริหารจัดการคุณภาพ 
   4.1 ขับเคลื่อนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวนภารกิจบทบาท
โครงสรางของหนวยงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 
   4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย เอ้ือตอการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู เชน การปรับหลักเกณฑคาใชจายในการจัดหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง 
   4.3 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง รวมทั้งกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการนำคนเขาสูตำแหนง การยาย โอน 
และการเลื่อนระดับ  
   4.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตำแหนงใหตรงกับ 
สายงาน และทักษะที่จำเปนในการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
   4.5 เสริมสรางขวัญและกำลังใจใหกับขาราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบตาง ๆ  เชน ประกาศ 
เกียรติคุณ การมอบโล / วุฒิบัตร 
   4.6 ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีความครอบคลุม เหมาะสม เชน การปรับ
คาใชจายในการจัดการศึกษาของผูพิการ เด็กปฐมวัย 
   4.7 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เชน ขอมูล
การรายงานผลการดำเนินงาน ขอมูลเด็กตกหลนจากการศึกษาในระบบและเด็กออกกลางคัน เด็กเรรอน ผูพิการ 
   4.8 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ 
    4.9 สงเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 และการประเมินคุณภาพ 
และความโปรงใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) 
   4.10 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือสรางความพรอมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

------------------------------------------------- 
 

กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงาน กศน. 
26 ตุลาคม 2564 -ฉบ
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