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คำนำ 

สำนักงาน กศน. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดจัดทำเอกสาร นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน 
สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้นตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื ่อเปนกรอบทิศทางและเครื ่องมือในการดำเนินงาน 
ตามบทบาทหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในอันที ่จะเพิ ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนกลุ มเปาหมายไดรับการศึกษาอยางทั ่วถึง 
และมีคุณภาพ ภายใตกรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและแนวทางหลักในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน. 

นโยบายและจุดเนนฉบับนี้ ไดกำหนดการดำเนินงานภายใตวิสัยทัศนคือ “คนไทยทุกชวงวัยไดรับ 
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเปน และสมรรถนะที่สอดรับ 
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ  สามารถดำรงชีว ิตไดอยางเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบดวย สวนที่ 1 คือ จุดเนนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไดแก 1) นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 2) สงสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกชวงวัย 3) พัฒนาหลักสูตร สื ่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู และรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู  ในทุกระดับ ทุกประเภท 4) บูรณาการ 
ความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ 5) พัฒนา 
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กศน. 6) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหาร 
จัดการองคกร ปจจัยพื ้นฐานในการจัดการศึกษา และการประชาสัมพันธสรางการรับรู ตอสาธารณะชน 
สวนที่ 2  การจัดการศึกษาและการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ของสำนักงาน กศน. และสวนที่ 3 ภารกิจตอเน่ือง ไดแก 1) ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 2) ดานหลักสูตร ส่ือ 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) ดานเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา 4) ดานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเกี ่ยวเนื ่อง
จากราชวงศ 5) ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
6) ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

สำนักงาน กศน. หวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงาน/สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. จะนำนโยบาย 
และจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อน 
กศน. อยางเปนรูปธรรม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
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วิสัยทัศน 
 คนไทยทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเปน  
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  สามารถดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  
  1. จัดและสงเสร ิมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท ี ่ม ีค ุณภาพ สอดคลอง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อยกระดับการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู ของประชาชนกลุมเปาหมายใหเหมาะสมในแตละชวงวัย ใหพรอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม  กาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางย่ังยืน 
  2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สื ่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูและบริบท 
ในปจจุบัน 
  3. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางและโอกาส
การเรียนรู รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหกับประชาชนกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง 
  4. สงเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวม 
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ
ใหกับประชาชน 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการที่ดี บนหลัก
ของธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคลองตัวมากย่ิงขึ้น 
   6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู  ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม 
และจริยธรรมที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหบริการทางการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   

เปาประสงค  
  1. ประชาชนผู ด อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั ้งประชาชนทั ่วไปได ร ับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การศึกษาตอเนื ่อง และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง เปนไปตามบริบท สภาพปญหาและความตองการของแตละ
กลุมเปาหมาย 
  2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม หนาที่ความเปน
พลเมืองที่ดีภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่สอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อันนำไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพื่อพัฒนา 
ไปสูความมั่นคงและย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 
  



 
2 นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2564 

  3. ประชาชนไดร ับการพัฒนาทักษะการเรียนรูและแสวงหาความรู ดวยตนเองผานแหลงเรียนรู  
ชองทางการเรียนรู  และกิจกรรมการเรียนรู รูปแบบตาง ๆ รวมทั ้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะอยางมีเหตุผล และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
รวมถึงการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค 
  4. หนวยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ชองทางการเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู ในสถานการณตาง ๆ เพื ่อแกปญหา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบท 
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 
  5. หนวยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรู และนำมาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและโอกาสการเรียนรู
ใหกับประชาชน 
  6. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
  7. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  8. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามสายงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชีว้ัด 
รายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว (เทียบกับเปาหมายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
ประจำป) 

รอยละ 80 

1.2  จำนวนของผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษา
ตอเน่ือง ที่สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการ 

756,675 คน 

1.3  จำนวนของผูรับบริการ/เขารวมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 9,800,00 คน 
1.4  จำนวนบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับภาคีเครือขาย  ไมนอยกวา 

3,000 ฉบับ 
1.6  จำนวนแหลงเรียนรูในระดับตำบลที่มีความพรอมในการใหบริการ/ การจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1,787 แหง 

1.7  จำนวนประชาชนที่เขารับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสรางรายไดและการมีงานทำ 424,500 คน 
1.8  จำนวน ครู กศน. ตำบล ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
100 คน 

1.9  จำนวนประชาชนที่ไดรับการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 22,272 คน 
1.10 จำนวนผูผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ 6,800 คน 
1.11 จำนวนประชาชนที่ผานการอบรมจากศูนยดิจิทัลชุมชน 185,600 คน 
1.12 จำนวนสื่อการเรียนออนไลน หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ไมนอยกวา 30 วิชา 
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รายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1.13 จำนวนบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและความกาวหนา

ตามสายงานในอาชีพ 
2,807 คน 

1.14 จำนวนบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เขารับการอบรมดานการปกปองและเชิดชู
สถาบันหลักของชาติ ดานความปรองดองสมานฉันท ดานการมีจิตสาธารณะ  
และดานทักษะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

10,000 คน 

1.15 จำนวนบทความเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับตำบล ในหัวขอตาง ๆ อาทิ อาชีพ 
ชุมชน วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญา  

8,000 บทความ 

1.16 จำนวนศูนยการเรียนรูตนแบบ (Co-Learning Space)  77 แหง 
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
2.1 รอยละของนักศึกษาที่คาดวาจะจบในทุกระดับ ที่สำเร็จการศึกษาในแตละภาคเรียน รอยละ 75 
2.2 รอยละของผูจบหลักสูตร/ กิจกรรมการศึกษาตอเน่ือง ที่สามารถนำความรูความเขาใจ 

ไปใชพัฒนาตนเองไดตามจุดมุงหมายของหลักสูตร/กิจกรรม  
รอยละ 80 

2.3 รอยละของผูผานการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนำความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนาตนเองได 

รอยละ 80 

2.4 รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
หรือทักษะดานอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพได 

รอยละ 80 

2.5 รอยละของประชาชนที ่ไดรับบริการ/ เขารวมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
มีความรูความเขาใจ/ เจตคติ/ ทักษะ ตามจุดมุงหมายของกิจกรรมที่กำหนด 

รอยละ 80 

2.6 รอยละของผูสูงอายุที ่เปนกลุมเปาหมาย มีโอกาสมาเขารวมกิจกรรมการศึกษา 
ตลอดชีวิต 

รอยละ 80 

2.7 รอยละของบุคลากรที ่ไดรับการพัฒนา ที ่มีการพัฒนาตนเองในดานพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยมที่พึงประสงค ภาวะผูนำ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสมย่ิงขึ้น 

รอยละ 90 
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 1. นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบติั  
  1.1 สืบสานศาสตรพระราชา โดยการสรางและพัฒนาศูนยสาธิตและเรียนรู “โคก หนอง นา โมเดล” 
เพื่อเปนแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบตาง ๆ ทั้งดิน น้ำ ลม แดด รวมถึงพืชพันธุตาง ๆ และสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ  
  1.2 จัดใหมี “หน่ึงชุมชน หน่ึงนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน” เพ่ือความกินดี อยูดี มีงานทำ  
  1.3 การสรางกลุมจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม 
จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง และเปนผูมีความพอเพียง ระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา ผานกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียนโดยการใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. สงสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกชวงวัย 
  2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการสราง
นวัตกรรมและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรูความสามารถเพ่ือนำไปใชในการพัฒนาอาชีพได 
  2.2 สงเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษใหกับประชาชน (English for All) 
  2.3 สงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู ที ่เขาสู สังคมสูงวัย อาทิ การฝกอบรมอาชีพ 
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมสมรรถนะผู สูงวัย และหลักสูตร 
การดูแลผูสูงวัย โดยเนนการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงวัย 
 3. พัฒนาหลักสูตร สื ่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหลงเรียนรู  และรูปแบบ 
การจัดการศึกษาและการเรียนรู   ในทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
กับทุกกลุมเปาหมาย มีความทันสมัย สอดคลองและพรอมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปจจุบัน ความตองการ 
ของผูเรียน และสภาวะการเรยีนรูในสถานการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  3.1 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform ที่รองรับ DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และชองทางเรียนรูรูปแบบอ่ืน ๆ ทั้ง Online On-site และ On-air 
  3.2  พัฒนาแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ อาทิ Digital Science Museum/ Digital Science Center/ 
Digital Library ศูนยการเรียนรูทุกชวงวัย และศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. (Co-Learning Space) เพื่อใหสามารถ 
“เรียนรูไดอยางทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา” 
  3.3 พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาและสมัครฝกอบรมแบบออนไลน มีระบบการเทียบโอนความรู 
ระบบสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank System) และพัฒนา/ขยายการใหบริการระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส  
(E-exam) 

 4. บูรณาการความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู ใหกับ
ประชาชนอยางมีคุณภาพ 
  4.1 รวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน อาทิ การสงเสริมการฝกอาชีพที่เปนอัตลักษณและบริบทของชุมชน 
สงเสริมการตลาดและขยายชองทางการจำหนายเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ/สินคา กศน. 
  4.2 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั ้งในสวนกลาง 
และภูมิภาค 
  

จุดเนนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 5. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กศน. 
  5.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & Digital Skills) 
ใหกับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ รองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาครูใหมีทักษะ 
ความรู และความชำนาญในการใชภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ 
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล เปนขั้นตอน 
  5.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากร กศน.และกิจกรรมเพิ ่มประสิทธิภาพ 
ในการทำงานรวมกันในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การแขงขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน 

 6. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบรหิารจัดการองคกร ปจจัยพืน้ฐานในการจัดการศกึษา 
และการประชาสัมพันธสรางการรับรูตอสาธารณะชน 
  6.1 เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู  พ.ศ. .... ใหสำเร็จ และปรับโครงสราง 
การบริหารและอัตรากำลังใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เรงการสรรหา บรรจุ แตงต้ังที่มีประสิทธิภาพ 
  6.2 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทำงานและขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาที่ทันสมัย รวดเร็ว และสามารถใชงานทันที โดยจัดตั้งศูนยขอมูลกลาง กศน. เพื่อจัดทำ
ขอมูล กศน. ทั้งระบบ (ONE ONIE) 
  6.3 พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ฟ นฟูอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมโดยรอบของหนวยงาน
สถานศึกษา และแหลงเรียนรูทุกแหง ใหสะอาด ปลอดภัย พรอมใหบริการ 
  6.4 ประชาสัมพันธ/สรางการรับรูใหกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ/กิจกรรม 
ดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสรางชองทางการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ดานวิชาการ 
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด อาทิ ขาวประชาสัมพันธ ผานสื่อรูปแบบตาง ๆ การจัดนิทรรศการ/มหกรรม
วิชาการ กศน. 
 
 
  
 
 จากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื ่อเดือนธันวาคม 2562  
สงผลกระทบตอระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั ้น ซึ ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดออกประกาศและมีมาตรการเฝาระวังเพื ่อปองกันการแพรกระจายของเชื ้อไวรัสดังกลาว อาทิ กำหนดใหมี 
การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) หามการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
ทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผูเขารวมเปนจำนวนมาก  
การปดสถานศึกษาดวยเหตุพิเศษ  การกำหนดใหใชวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม อาทิ การจัดการเรียนรู
แบบออนไลน การจัดการเรียนรูผานระบบการออกอากาศทางโทรทัศน วิทยุ และโซเซียลมีเดีย ตาง ๆ รวมถึง 
การสื่อสารแบบทางไกลหรือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  
 ในสวนของสำนักงาน กศน. ไดมีการพัฒนา ปรับรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการดำเนินงานในภารกิจ
ตอเนื่องตาง ๆ ในสถานการณการใชชีวิตประจำวัน และการจัดการเรียนรูเพื่อรองรับการชีวิตแบบปกติวิถีใหม  
(New Normal) ซึ ่งกิจกรรมการเรียนรู ต าง ๆ ไดใหความสำคัญกับการดำเนินงานตามมาตรการการปองกัน 
การแพรระบาดของเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อาทิ การจัดกิจกรรมการเร ียนรู ท ุกประเภท  
หากมีความจำเปนตองมาพบกลุม หรืออบรมสัมมนา ทางสถานศึกษาตองมีมาตรการปองกันที่เขมงวด มีเจล 
แอลกอฮอลลางมือ ผูรับบริการตองใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา ตองมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล  
เนนการใชสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีออนไลนในการจัดการเรียนการสอน  

การจัดการศึกษาและการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID – 19) ของสำนักงาน กศน. 



 
6 นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2564 

 

 1. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการ 
ใหผู เรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซื้อหนังสือเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาจัดการเรียน 
การสอนอยางทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 
    2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใหกับกลุ มเปาหมายผู ด อย พลาด  
และขาดโอกาสทางการศึกษา ผานการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล 
    3) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ทั้งดานหลักสูตรรูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียน และระบบการใหบริการนักศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
    4) จัดใหมีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
ที ่ม ีความโปรงใส ยุต ิธรรม ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามที ่กำหนด และสามารถตอบสนองความตองการ 
ของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    5) จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีคุณภาพที่ผู เรียนตองเรียนรู และเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดการแขงขันกีฬา การบำเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง การสงเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม 
จิตอาสา และการจัดตั ้งชมรม/ชุมนุม พรอมทั ้งเปดโอกาสใหผู เรียนนำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชนอื ่น ๆ  
นอกหลักสูตรมาใชเพ่ิมช่ัวโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตรได 
   1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ 
    1) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเปนระบบเดียวกัน 
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 
    2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ แบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดำเนินงานการ
สงเสริมการรูหนังสือที่สอดคลองกับสภาพและบริบทของแตละกลุมเปาหมาย  
    3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขายที่รวมจัดการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการรูหนังสือใน
พ้ืนที่ที่มีความตองการจำเปนเปนพิเศษ 
    4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือ  
การพัฒนาทักษะการรูหนังสือใหกับประชาชนเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ของประชาชน 
  1.3  การศึกษาตอเนื่อง 
    1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ 
เพ่ือการมีงานทำในกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ 
รวมถึงการเนนอาชีพชางพื้นฐาน ที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ความตองการและศักยภาพของแตละพื้นที่ 
มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
สรางความเขมแข็งใหกับศูนยฝกอาชีพชุมชน โดยจัดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน การพัฒนา 
หนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพเดน การประกวดสินคาดีพรีเมี่ยม การสรางแบรนดของ กศน. รวมถึงการสงเสริมและจัดหา

ภารกิจตอเน่ือง 
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ชองทางการจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ และใหมีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพ 
เพ่ือการมีงานทำอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
    2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู สูงอายุ 
ที่สอดคลองกับความตองการจำเปนของแตละบุคคล และมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองไดมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุขสามารถเผชิญสถานการณต าง ๆ ที ่ เก ิดขึ ้นในชีว ิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และเตรียมพรอมสำหรับการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต 
โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื ้อหาสำคัญตาง ๆ เชน การอบรมจิตอาสา การใหความรูเพื ่อการปองการการแพรระบาด 
ของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การอบรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม การปองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา การปลูกฝงและการสรางคานิยมที่พึงประสงค ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน ผานการอบรมเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม  
การอบรมสงเสริมความสามารถพิเศษตาง ๆ เปนตน 
    3) จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู 
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรมการประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรม 
จิตอาสา การสรางชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื ่นๆ ที ่เหมาะสมกับกลุ มเปาหมาย และบริบทของชุมชน 
แตละพื้นที่ เคารพความคิดของผูอื่น ยอมรับความแตกตางและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ รวมทั้งสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการใหบุคคลรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สรางกระบวนการจิตสาธารณะ 
การสรางจิตสำนึกความเปนประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ และรับผิดชอบตอหนาที่ความเปนพลเมือง
ที่ดีภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การเปนจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชนในชุมชนการ บริหารจัดการน้ำ การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางย่ังยืน 
    4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
ในรูปแบบตาง ๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน 
  1.4  การศึกษาตามอัธยาศัย 
    1) พัฒนาแหลงการเรียนรูที่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการอานและพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรูใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน การพัฒนา กศน. ตำบล หองสมุด
ประชาชนทุกแหงใหมีการบริการที่ทันสมัย สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขาย
สงเสริมการอาน จัดหนวยบริการหองสมุดเคลื่อนที่ หองสมุดชาวตลาด พรอมหนังสือและอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานและการเรียนรูที่หลากหลายใหบริการกับประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ อยางทั่วถึง สม่ำเสมอ รวมทั้ง
เสริมสรางความพรอมในดานบุคลากร สื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอาน
อยางหลากหลายรูปแบบ 
    2) จัดสรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรตลอดชีวิต 
ของประชาชน เปนแหลงสรางนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตรและเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการประจำทองถิ่น
โดยจัดทำและพัฒนานิทรรศการสื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เนนการเสริมสรางความรูและสรางแรงบันดาลใจ 
ดานวิทยาศาสตรสอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค และปลูกฝงเจตคติทางวิทยาศาสตร 
ผานการกระบวนการเรียนรูที่บูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร
รวมทั้งสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมทั้งระดับภูมิภาค 
และระดับโลกเพื่อใหประชาชนมีความรูและสามารถนำความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต การพัฒนา
อาชีพ การรักษาสิ่งแวดลอม การบรรเทาและปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัว
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รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Changes) ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
    3) ประสานความรวมมือหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนตาง ๆ ที่มีแหลงเรียนรูอื่น ๆ เพื่อสงเสริม 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความตองการของประชาชน เชน พิพิธภัณฑ  
ศูนยเรียนรู แหลงโบราณคดี วัด ศาสนาสถาน หองสมุด รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 2. ดานหลักสูตร สื่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู การวดัและประเมินผลงานบรกิาร 
ทางวิชาการ และการประกันคณุภาพการศึกษา 
  2.1  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมเพื ่อสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
หลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับสภาพบริบทของพ้ืนที่และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 
  2.2  สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
กลุมเปาหมายทั่วไปและกลุมเปาหมายพิเศษ เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที ทุกเวลา 
  2.3  พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลใหมีความทันสมัย หลากหลายชองทางการเรียนรู  
ดวยระบบหองเรียนและการควบคุมการสอบรูปแบบออนไลน 
  2.4  พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
เพื่อใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีการประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับรูและสามารถเขาถึงระบบการประเมินได 
  2.5  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร 
ในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใหไดมาตรฐานโดยการนำแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Exam) มาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.6  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การ
วัดและประเมินผล และเผยแพรรูปแบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย รวมทั้งใหมีการนำไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเน่ือง 
  2.7  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคลองกับบริบทและภารกิจของ กศน. มากขึ้น เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง และจัดใหมี
ระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  

 3. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  3.1  ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาเพื่อใหเชื่อมโยงและตอบสนอง
ตอการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
สำหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหมีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เชน รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ รายการติวเขมเติมเต็มความรู 
รายการ รายการทำกินก็ได ทำขายก็ดี ฯลฯ เผยแพรทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศนเพื ่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอรเน็ต 
  3.2  พัฒนาการเผยแพรการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และชองทางออนไลนตาง ๆ เชน Youtube Facebook หรือ Application อื่น ๆ เพื่อสงเสริม 
ใหครู กศน. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Do It Yourself : DIY)  
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  3.3  พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศนเพื ่อการศึกษาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต  
และการออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูที ่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
โดยขยายเครือขายการรับฟงใหสามารถรับฟงไดทุกที ่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที ่ทั ่วประเทศและเพิ ่มชองทาง 
ใหสามารถรับชมรายการโทรทัศนไดทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอรเน็ต พรอมที่จะ
รองรับการพัฒนาเปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 
  3.4  พัฒนาระบบการใหบริการสื ่อเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษาเพื ่อใหไดหลายชองทางทั้งทาง
อินเทอรเน็ต และรูปแบบอื่น ๆ อาทิ Application บนโทรศัพทเคลื่อนที่ และ Tablet รวมทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ
ตาง ๆ เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพ่ือเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ 
  3.5  สำรวจ วิจัย ติดตามประเมินผลดานการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อนำผล 
มาใชในการพัฒนางานใหมีความถูกตอง ทันสมัยและสามารถสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู ตลอดชีวิต 
ของประชาชนไดอยางแทจริง 

 4. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ  
  4.1  สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการ 
อันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ 
  4.2  จัดทำฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที ่สนองงานโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศเพื่อนำไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.3  สงเสริมการสรางเครือขายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4.4  พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”เพ่ือใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.5  จัดและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง 
ถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่ชายขอบ 

 5. ดานการศกึษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นท่ีบริเวณ
ชายแดน 
  5.1  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต 
    1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู ที ่ตอบสนองปญหา 
และความตองการของกลุมเปาหมายรวมทั้งอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
    2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเขมขนและตอเนื่องเพื่อให
ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง 
    3) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกบุคลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผูมาใชบริการอยางทั่วถึง 
  5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
    1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี ่ยวของในการจัดทำแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร 
และบริบทของแตละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    2) จัดทำหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเนนสาขาที่เปนความตองการของตลาด  
ใหเกิดการพัฒนาอาชีพไดตรงตามความตองการของพ้ืนที ่
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  5.3  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน(ศฝช.) 
    1) พัฒนาศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพื่อใหเปนศูนยฝกและสาธิต 
การประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม และศูนยการเรียนรู ตนแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนตามแนวชายแดนดวยวิธีการเรียนรูทีห่ลากหลาย 
    2) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใชวิธีการหลากหลายใชรูปแบบเชิงรุกเพื่อการเขาถึง
กลุมเปาหมาย เชน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรวมมือกับเครือขาย การจัดอบรมแกนนำดานอาชีพ  
ที่เนนเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน 

 6. ดานบุคลากรระบบการบริหารจดัการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  6.1  การพัฒนาบุคลากร 
    1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งกอนและระหวาง 
การดำรงตำแหนงเพ่ือใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตำแหนง ใหตรงกับสายงาน 
ความชำนาญ และความตองการของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั ้งสงเสริมใหขาราชการในสังกัดพัฒนาตนเองเพื ่อเลื ่อนตำแหนง 
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ 
    2) พัฒนาศึกษานิเทศก กศน. ใหมีสมรรถนะที่จำเปนครบถวน มีความเปนมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศไดอยางมีศักยภาพ เพื ่อรวมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 
    3) พัฒนาหัวหนา กศน.ตำบล/แขวงใหมีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล/แขวง 
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปนนักจัดการความรู และผู อำนวย 
ความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
    4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดรูปแบบการเรียนรู 
ไดอยางมีคุณภาพโดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด
และประเมินผล และการวิจัยเบ้ืองตน 
    5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที ่ร ับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู  ใหม ีความรู
ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 
    6) สงเสริมใหคณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการ
บริหารการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.อยางมีประสิทธิภาพ 
    7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทำหนาที ่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือขายทั้งใน 
และตางประเทศในทุกระดับ โดยจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รวมกันในรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่องอาทิ การแขงขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน 
  6.2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอัตรากำลัง 
    1) จัดทำแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดำเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ ใหมี 
ความพรอมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
    2) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และบริหารอัตรากำลังที่มีอยูทั้งในสวนที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจาง ใหเปนไปตามโครงสรางการบริหารและกรอบอัตรากำลัง รวมทั้งรองรับกับบทบาทภารกิจตามที่กำหนดไว
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
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    3) แสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการระดมทรัพยากรเพื ่อนำมาใช 
ในการปรับปรุงโครงสรางพื ้นฐานใหมีความพรอมสำหรับดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูสำหรับประชาชน 
  6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    1) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื ่อมโยงกันทั่วประเทศ 
อยางเปนระบบเพื ่อใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใชเปนเครื ่องมือสำคัญในการบริหาร  
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบรกิารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อยางมีประสิทธิภาพ 
    2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณใหเปนตามเปาหมายที่กำหนดไว 
    3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับ
ผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
    4) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย 
เพื ่อสามารถนำมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานที ่สอดคลองกับความตองการของประชาชน 
และชุมชนพรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและสถานศึกษา 
    5) สรางความรวมมือของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ และใหเกิดความรวมมือ
ในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ 
    6) สงเสริมการใชระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (e -office) ในการบริหารจัดการ เชน ระบบการ
ลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการขอใชรถราชการ ระบบการขอใชหองประชุม เปนตน 
    7) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธ์ิมีความโปรงใส 
  6.4 การกำกับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล 
    1) สรางกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหเช่ือมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายทั้งระบบ  
    2) ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตามและ
รายงานผลการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกำกับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 
    4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป 
ของหนวยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป ของสำนักงาน 
กศน.ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
    5) ใหมีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร ตั้งแต
สวนกลาง ภูมิภาค กลุ มจังหวัด จังหวัด อำเภอ/เขต และตำบล/แขวง เพื ่อความเปนเอกภาพในการใชขอมูล  
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  



 

 

ที่ปรึกษา 
 นายวรัท พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 

ผูเรียบเรียงและจัดทำตนฉบับ 
นายยอดชาย ทองธีระ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
  กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

บรรณาธิการ 
นายโยฑิน สมโนนนท  ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

ผูสรุป และจัดพิมพ 
นางสาวมะลิวัลย สิทธิสมบูรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

  

คณะผูจัดทำ 
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