เอกสารประกอบ
การประชุมชี้แจงจุดเน้น
และแนวทางการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดการประชุม
ชี้แจงจุดเนนและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ณ อาคารหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
-------------------------------------------------------------------

08.00 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 17.00 น.
17.00 น.
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.

 ลงทะเบียน
 กลาวรายงานในพิธเี ปดการประชุม

โดย รองเลขาธิการ กศน. (นายปรเมศว ศิริรัตน)
 กลาวเปดการประชุมและชี้แจงจุดเนนและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย เลขาธิการ กศน.
 มอบแนวทางการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ
โดย รองเลขาธิการ กศน.
- นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ
- นายปรเมศว ศิริรัตน
- นายภูมิพัทธ เรืองแหล
 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 แบงกลุมหารือแนวทางการขับเคลือ่ นงานของกลุม กศน.จังหวัด
 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ของสำนักงาน กศน.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เสร็จสิ้นการประชุม
---------------------------------------------------------

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.30 น.
กำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ขอใหใสชุดสูท / ซาฟารี กศน. เขารวมการประชุม
เขารวมประชุมโดยปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19
(นั่งเวนระยะหางและสวมหนากากอนามัยตลอดการประชุม)

กศน. เพื อประชาชน

ก้าวใหม่

ก้าวแห่งคุณภาพ
ดร.สุรศักดิ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน.

กศน. เพื อประชาชน
PROCESS
P
การจัด
การเรียนรู้
คุณภาพ

A

องค์กร/
สถานศึกษา

และแหล่งเรียนรู้

คุณภาพ

FEEDBACK

C

โอกาส

การสร้าง
สมรรถนะ
และทักษะ
คุณภาพ

- สร้างโอกาสทางการศึกษา
- ลดความเหลือมลํา

คุณภาพ

D

การบริหาร
จัดการ
คุณภาพ

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- เพิ มคุณภาพการให้บริการ
ทุกกลุ่มเปาหมาย

ประสิทธิภาพ

-ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ

FEEDBACK

การศึกษานอกระบบระดับขันพื นฐาน

OUTCOME

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและจุดเน้น
ทรัพยากร
หลักการบริหารจัดการ
- หลักธรรมาภิบาล
- หลักการกระจายอํานาจ
- ICT เพื อการบริหาร
- เน้นผลสัมฤทธิ
- ประชาสัมพั นธ์เชิงรุก
บรรยากาศ

OUTPUT
ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
มีความสุข
ปลอดภัย
มีทักษะสมวัย
ดี เก่ง และกล้า

บุคลากร
มีความสุข
งาน
มีคุณภาพ

FEEDBACK

การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาต่อเนือง

INPUT

“ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”

กรอบการขับเคลือนนโยบาย
โอกาส

ประสิทธิภาพ

การขับเคลือนนโยบายสําคัญ

คุณภาพ

▶ การน้อมนําพระบรมราโชบาย โครงการพระราชดําริสู่การปฏิบัติ
▷ โคก-หนอง-นา โมเดล / ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง / จิตอาสา
▶ การนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
▷ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
▷ นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)
▶ การนํานโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. สู่การปฏิบัติ
▷ การจัดการเรียนรู้คุณภาพ
▷ การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
▷ องค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
▷ การบริหารจัดการคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้คุณภาพ
▶ ปรับปรุงหลักสูตร
(การศึกษาขันพื นฐาน / การศึกษาอาชีพ)
▶ ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี
▶ พั ฒนาแพลตฟอร์มเพื อการเรียนรู้
▶ พั ฒนาระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม

การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
▶ ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/
หญิงตังครรภ์
▶ ส่งเสริมพั ฒนาทักษะดิจิทัล และทักษะ
ด้านภาษา
▶ สร้างสมรรถนะและทักษะ
▷ ทักษะทางวิชาการ
▷ ทักษะอาชีพ
▷ ทักษะชีวิต

องค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
▶ ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตําบล คุณภาพ
▶ ส่งเสริมกลุ่ม กศน.จังหวัด ให้เข้มแข็ง
▶ ให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก
▶ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย
และมีคุณภาพ
▶ สร้างอาสาสมัคร กศน.

การบริหารจัดการคุณภาพ
▶ ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
▶ ส่งเสริมการพั ฒนาบุคลากรทุกตําแหน่งทุกระดับ
▶ ส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการ
และบุคลากร
▶ ยึดหลักธรรมาภิบาล
▶ สร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
▶ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื อการบริหาร
▶ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

OUTPUT
▶

โอกาส

▶

คุณภาพ

▶

ประสิทธิภาพ

▷ สร้างโอกาสทางการศึกษา
▷ ลดความเหลือมลํา
▷ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
▷ เพิ มคุณภาพการให้บริการทุกกลุ่มเปาหมาย
▷ ความพึ งพอใจของผู้รับบริการ

OUTCOME
ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความสุข
ปลอดภัย มีทักษะสมวัย ดี เก่ง
และกล้า
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน
และมีขวัญกําลังใจทีดี

งานมีคุณภาพ

การบริหารองค์กรสู่คุณภาพ
8. ผลสัมฤทธิ
ได้ตาม
เปาหมาย
7. ทุกคน
ทํางาน
เพื อองค์กร
6. ประเมิน
และตรวจสอบ
อยู่เสมอ

1. SWOT
ทีถูกต้อง
2. เปาหมาย
องค์กรชัดเจน

องค์กร
คุณภาพ

5. ทุกคน
มีความสุข
ในการทํางาน

3. ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ
ทีดี

4. ทํางานเปน
ทีม

ภาพขององค์กรคุณภาพ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา
มีทีมงานทีเข้มแข็ง

มีเครือข่ายทีมีคุณภาพ
มีการบริหารจัดการทีเปนระบบ
สามารถบรรลุเปาหมายขององค์กร

กศน. เพื อประชาชน
PROCESS
P
การจัด
การเรียนรู้
คุณภาพ

A

องค์กร/
สถานศึกษา

และแหล่งเรียนรู้

คุณภาพ

C

FEEDBACK

โอกาส

การสร้าง
สมรรถนะ
และทักษะ
คุณภาพ

- สร้างโอกาสทางการศึกษา
- ลดความเหลือมลํา

คุณภาพ

D

การบริหาร
จัดการ
คุณภาพ

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- เพิ มคุณภาพการให้บริการ
ทุกกลุ่มเปาหมาย

ประสิทธิภาพ

-ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ

FEEDBACK

OUTCOME

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและจุดเน้น
ทรัพยากร
หลักการบริหารจัดการ
- หลักธรรมาภิบาล
- หลักการกระจายอํานาจ
- ICT เพื อการบริหาร
- เน้นผลสัมฤทธิ
- ประชาสัมพั นธ์เชิงรุก
บรรยากาศ

OUTPUT
ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
มีความสุข
ปลอดภัย
มีทักษะสมวัย
ดี เก่ง และกล้า

บุคลากร
มีความสุข
งาน
มีคุณภาพ

การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาต่อเนือง

INPUT

“ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”

FEEDBACK

การศึกษานอกระบบระดับขันพื นฐาน

กศน. เพื อประชาชน

ขอขอบคุณ
ดร.สุรศักดิ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน.

ก้าวใหม่

ก้าวแห่งคุณภาพ

(ราง)
นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

-ฉบ
ับร
่าง-

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดกำหนดแผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต โดยมีแผนยอยที่เกี่ยวของกับการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนไดแก แผนยอยประเด็นการพัฒนาการ
เรียนรู และแผนยอยประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ที่มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา
และเสริมสรางศั กยภาพมนุ ษย การพั ฒนาเด็ กตั้ งแต ช วงการตั้ งครรภ จนถึ งปฐมวัย การพั ฒนาช วงวัยเรียน/วั ยรุ น
การพั ฒนาและยกระดั บศั กยภาพวัยแรงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพั ฒนาการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ประกอบกับแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา นโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช วงชี วิต และนโยบายเรงด วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนแผนพั ฒนาประเทศอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2568) โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประชาชนจะไดรับ
การพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกงมีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน และกระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดนโยบายและจุดเน น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่ อเป น
เข็มมุงของหนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนตาง ๆ
ดังกลาว
สำนักงาน กศน. เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ไดมุงมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศ และนโยบาย
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่คำนึงถึงหลักการบริหารจัดการทั้งในเรื่องหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจาย
อำนาจ การใชประโยชน จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติการดานขอมูล
ขาวสาร การสรางบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู ตลอดจนการใชทรัพยากรดานการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
ใน 4 ประเด็นใหญ ประกอบดวย การจัดการเรียนรูคุณภาพ การสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ องคกร สถานศึกษา
และแหล งเรี ยนรู คุ ณ ภาพ และการบริ หารจั ดการคุ ณ ภาพ อั นจะนำไปสู การสร างโอกาสและลดความเหลื่ อมล้ ำ
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสำหรับทุกกลุมเปาหมาย และสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับริการ โดยไดกำหนดนโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
หลักการ
กศน. เพื่อประชาชน “กาวใหม : กาวแหงคุณภาพ”
นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ดานการจัดการเรียนรูคุณภาพ
1.1 นอมนำพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ
1.2 ขับเคลื่อน...
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1.2 ขั บเคลื่ อนการจัดการเรียนรูที่ สนองตอบยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คง การสร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง
ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การเรียนรูที่ ปลู กฝ งคุ ณธรรมจริยธรรม สรางวินั ย จิ ตสาธารณะ อุ ดมการณ
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรูประวัติศาสตรของชาติและทองถิ่น และหนาที่ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
รวมถึงการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมตาง ๆ
1.4 ปรั บปรุ งหลั กสู ตรทุ กระดั บทุ กประเภท ทั้ งหลั กสู ตรการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ใหสอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคลองกับบริบท
ที่ เปลี่ ยนแปลง ความต อ งการและความหลากหลายของผู เรี ยน/ผู รั บ บริ การ รวมถึ งปรั บ ลดความหลากหลาย
และความซ้ำซอนของหลักสูตร เชน หลักสูตรการศึกษาสำหรับกลุมเปาหมายบนพื้นที่สูง พื้นที่พิเศษและพื้นที่ชายแดน
รวมทั้งกลุมชาติพันธุ
1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใหผูเรียน
สามารถเขาถึงการประเมินผลการเรียนรูไดตามความต องการ เพื่ อการสรางโอกาสในการเรียนรู ให ความสำคัญกั บ
การเที ยบระดั บการศึ กษา และการเที ยบโอนความรูและประสบการณ พั ฒนาระบบการประเมิ นสมรรถนะผู เรียน
ใหตอบโจทยการประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เชน การประเมินสมรรถภาพผูใหญ ตลอดจนกระจายอำนาจ
ไปยังพื้นที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.6 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรูในระบบออนไลนดวยตนเองครบวงจร
ตั้งแตการลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเปนการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายที่สามารถเรียนรู
ไดสะดวก และตอบโจทยความตองการของผูเรียน
1.7 พั ฒ นา Digital Learning Platform แพลตฟอรมการเรียนรู ของสำนั กงาน กศน. ตลอดจน
พัฒนาสื่อการเรียนรูทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน และใหมีคลังสื่อการเรียนรูที่เปนสื่อที่ถูกตองตามกฎหมาย
งายตอการสืบคนและนำไปใชในการจัดการเรียนรู
1.8 เรงดำเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอนหนวยกิต
เพื่อการสรางโอกาสในการศึกษา
1.9 พั ฒนาระบบนิ เทศการศึ กษา การกำกั บ ติ ดตาม ทั้ งในระบบ On-Site และ Online รวมทั้ ง
สงเสริมการวิจัยเพื่อเปนฐานในการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ดานการสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
2.1 ส งเสริ มการจั ดการศึ กษาตลอดชี วิ ต ที่ เน นการพั ฒ นาทั กษะที่ จำเป นสำหรั บแต ละช วงวั ย
และการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายและบริบทพื้นที่
2.2 พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่เนน New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคลองกับบริบท
พื้นที่ ความตองการและความหลากหลายของกลุมเปาหมาย เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ ความตองการของตลาดแรงงาน และกลุม
อาชีพใหมที่รองรับ Disruptive Technology

2.3 ประสาน...
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2.3 ประสานการทำงานรวมกับศูนยใหคำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start-up) ของอาชีวศึกษา
จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ใหกับแรงงานที่กลับภูมิลำเนาในชวง
สถานการณ COVID - 19
2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ สินคา บริการจากโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ที่เนน “สงเสริมความรู
สรางอาชีพ เพิ่มรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของตลาด ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มชองทางประชาสัมพันธและชองทางการจำหนาย
2.5 สงเสริมการจัดการศึกษาของผูสูงอายุ เพื่อใหเปน Active Ageing Workforce และมี Life skill
ในการดำรงชีวิตที่เหมาะกับชวงวัย
2.6 ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ เตรีย มความพร อ ม/การปฏิ บั ติ ตั ว สำหรั บ สตรี ตั้ ง ครรภ
และจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับแมและเด็กใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและชวงวัย
2.7 สงเสริมการจัดการศึกษาที่ พั ฒนาทั กษะที่ จำเป นสำหรับกลุมเป าหมายพิ เศษ เชน ผูพิการ
ออทิสติก เด็กเรรอน และผูดอยโอกาสอื่น ๆ
2.8 สงเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะดานภาษา ใหกับบุคลากรและผูเรียน กศน. เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดทำกรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.9 สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) การวางแผนและสรางวินัย
ทางการเงินใหกับบุคลากรและผูเรียน กศน.
2.10 สงเสริมการสรางนวัตกรรมของผูเรียน กศน.
2.11 สราง อาสาสมัคร กศน. เพื่อเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในชุมชน
2.12 ส งเสริ มการสร างและพั ฒ นานวั ตกรรมของบุ คลากร กศน. รวมทั้ งรวบรวมและเผยแพร
เพื่อใหหนวยงาน / สถานศึกษา นำไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกัน
3. ดานองคกร สถานศึกษา และแหลงเรียนรูคุณภาพ
3.1 ทบทวนบทบาทหนาที่ของหนวยงาน สถานศึกษา เชน สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษา
และพัฒนาตอเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรง ศูนยฝกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่
3.2 ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบล และศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา หลวง” (ศศช.)
ใหมีความพรอมเพื่อเปนพื้นที่การเรียนรูตลอดชีวิตที่สำคัญของชุมชน
3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในหองสมุดประชาชน ท่ีเนน Library Delivery เพื่อเพิ่มอัตราการอาน
และการรหู นังสือของประชาชน
3.4 ใหบริการวิทยาศาสตรเชิงรุก Science @home โดยใชเทคโนโลยีเปนเคร่อื งมือนำวิทยาศาสตร
สูชีวิตประจำวันในทุกครอบครัว
3.5 สง เสริม และสนับ สนุน การสรา งพื้น ที่ก ารเรีย นรู ในรู ป แบบ Public Learning Space/
Co - learning Space เพื่อการสรางนิเวศการเรียนรูใหเกิดขึ้นสังคม
3.6 สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุม กศน. จังหวัดใหมปี ระสิทธิภาพ
4. ดานการบริหาร...
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4. ดานการบริหารจัดการคุณภาพ
4.1 ขับเคลื่อนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวนภารกิจบทบาท
โครงสรางของหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย เอื้อตอการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู เชน การปรับหลักเกณฑคาใชจายในการจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
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 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เชน ขอมูล
การรายงานผลการดำเนินงาน ขอมูลเด็กตกหลนจากการศึกษาในระบบและเด็กออกกลางคัน เด็กเรรอน ผูพิการ
4.8 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ
4.9 สงเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 และการประเมินคุณภาพ
และความโปรงใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
4.10 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อสรางความพรอมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
------------------------------------------------กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงาน กศน.
26 ตุลาคม 2564

