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สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
จากการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

๑. ขอชื่นชมบุคลากรของส านักงาน กศน. ที่เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษา โดยได้
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยในช่วงระยะเวลาที่เหลือในการปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ให้ส านักงาน 
กศน. สรุปการด าเนินงาน พ้ืนฐานการด าเนินงานที่ส าคัญที่จะสามารถท าให้งาน กศน. เดินหน้าต่อไปได้ และ
วางแผนแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในอนาคต เพ่ือให้การด าเนินการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

๒. ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักแนวคิดในการท างาน ดังนี้ 
๒.๑ ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการใน  ๒ เรื่อง คือ ๑) ท าภารกิจให้ส าเร็จ สุดความสามารถ 

๒) ดูแลสวัสดิภาพ และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง 
๒.๒ ถอดบทเรียนการท างาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์การท างานที่เป็นไปได้ตาม 

กรอบระยะเวลา และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
  ๒.๓ ให้คุณค่าและให้ความส าคัญกับการประชุม และน าสิ่งที่ได้จากการประชุมมาสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งส่งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังค ากล่าวที่ว่า “การประชุมพร้อมกัน 
อยู่เป็นห้วงเป็นระยะๆ อย่างเนืองนิตย์ น าไปสู่ความเจริญเพียงอย่างเดียว” 
  ๒.๔ ให้ท างานโดยยึดหลักการท างานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ดังนี้ 

๑) พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒ 
    “...งานการศึกษาเป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความ
เสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น...” 
   ๒) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
           ๒.๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
           ๒.๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
           ๒.๓) มีงานท า - มีอาชีพ 
           ๒.๔) เป็นพลเมืองดี 

๒.๕ จัดการศกึษาให้มีความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายปลายทางคือ ONIE Strong ความเข้มแข็ง 
ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพ่ือความเจริญของประชาชน โดยให้น า 
ONIE Strong เป็นหลักการท างานแก่บุคลากร กศน. ในทุกระดับ 
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  ๒.๖ ปฏิบัติงานด้วยความรู้รักสามัคคี ท างานร่วมกันเป็นทีม ก้าวข้ามความขัดแย้ง เพ่ือให้
เกิดพลังในการท างาน รวมทั้งบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
  ๒.๗ ให้ก้าวข้ามความเห็นแก่ตัว  โดยให้ปฏิบัติงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่คุณค่าของการศึกษา ท างานร่วมกัน เห็นแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับการศึกษา เพ่ือให้
ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งส่งผล
ต่อประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน น าพาประเทศไปสู่ความเจริญ 
  ๒.๘ หลักในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ใช้ความคิด การประสานงาน ความพยายาม 
ในการแก้ไข ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ เพียงอาจจะยากหรือใช้ระยะเวลาในการแก้ไข 

๒.๙ ใช้หลักแนวคิด “อึด ฮึด สู้ สู่ความส าเร็จ” เพื่อให้ ONIE Strong ไปสู่ความส าเร็จ 
ใช้หลักทฤษฎีทางการแพทย์ “อึด ฮึด สู้ สู่ความส าเร็จ” ในการเป็นแรงผลักดันในการท างาน 

ได้แก่ ๑) พลังอึด “I'm” คือพลังคุณค่าในตัวเอง ความอดทนของตนเอง ๒) พลังฮึด “I have” พลังก าลังใจ
จากคนรอบข้าง หรือสิ่งที่ศรัทธา และพลังสู้ “I can” คือพลังขีดความสามารถในการที่จะจัดการกับปัญหา 
รู้จักปรับเป้าหมายของชีวิตไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้เป็นภูมิคุ้มกัน และท าให้มีก าลังใจที่
จะท างานสู่ความส าเร็จของ “ONIE Strong” ต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กศน. ด าเนนิการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ขอให้ส านักงาน กศน. ตั้งคณะท างานศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่เกี่ยวข้องกับ 

บทบาทภารกิจหน้าที่ของส านักงาน กศน. โดยก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการภายใน ๑ เดือน เมื่อด าเนินการเสร็จ  
แล้วจะได้มีการน ามาถกแถลง ปรับปรุงพัฒนา และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 นอกจากนี้ ให้ศึกษาและน าเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ บรรจุในวิชาเรียนของนักศึกษาแต่ละระดับ  
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับรู้และเข้าใจถึงการมียุทธศาสตร์ชาติที่เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ 

๔. การด าเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค และพื้นที่น าร่องนวัตกรรมการศึกษา 
ให้ส านักงาน กศน. เสนอโครงการ เพ่ือด าเนินงานตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค อย่างเป็นรูปธรรม  

และด าเนินการบูรณาการท างานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในพ้ืนที่นวัตกรรมน าร่อง ๖ ภาค โดยเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างส านักงาน กศน. กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
 

------------------------------------------------- 
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(ร่าง) นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

---------------------------------------------- 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

 ๑.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย การมีจิตอาสา และอุดมการณ์ 
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด
และอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม  

  ๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ ์
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

 ๑.๒ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบูรณาการขับเคลื่อนการ 
ท างานตามแนวทางประชารัฐ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ทั้งในระดับต าบล หมู่บ้าน โดยใช้ทีม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบลเป็นแกนหลัก และสนับสนุนกลไกการ
ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  

 ๑.๓ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน 
   ๑) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
   ๒) เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานและสถานศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการแผนและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบต่างๆ  
ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่น  
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 
   ๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านสังคม 
การเมือง รวมทั้งความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น 
วิเคราะห์ได้ ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/การเลือกตั้ง  



7 
 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

 ๒.๑ ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค    
   ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของส านักงาน กศน. เกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ๒) เร่งจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของส านักงาน กศน. ให้สอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
  ๒.๒ พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
   ๑) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถ 
ใช้ Social Media และ Application ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
   ๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  
    ๓) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)  
มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชน  
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

 ๒.๓ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
   ๑) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
   ๒) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและ 
การพัฒนาอาชีพ  

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 ๓.๑ เร่งรัดด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 
  ๑)  จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการ
ของตลาด ให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐาน  
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน Youtube การเรียนผ่าน 
Facebook Live ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้เกิดระบบการ
ผลิตที่ครบวงจร และเปิดพื้นท่ีส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
  ๒) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะของ



8 
 
ประชาชน โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่น
ในระดับภาคในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่ส าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
  ๓) พัฒนากลุ่มอาชีพพ้ืนฐานที่รองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่
สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน โดยศึกษาต่อในสถาบันการอาชีวศึกษา 
 ๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยใีนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การท าช่องทางเผยแพร่และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ผ่านศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
 ๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ โดยประสานงาน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะ
อนามัยให้กับประชาชน รวมทั้งผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ใน
หลักสูตรการศึกษาของ กศน.  
 ๓.๔ เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ  
เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิดห้องสมุด 
สู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับ อ่านคล่อง เข้าใจ 
ความ คิดวิเคราะห์พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 ๓.๕ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
   ๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
   ๒) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม  
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
   ๓) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
   ๔) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 



9 
 
   ๕) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ  
 ๓.๖ พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็มศึกษา” 
(STEM Education)  

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ๔.๑ ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
   ๑) ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย ให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ใน
การใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
   ๒) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถ
อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนา
ทักษะในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย    
   ๓) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน 
 ๔.๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
  ๑) เร่งด าเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” โดยประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์เทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหน่ วยงาน ค้นหาผู้ที่
ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล และรวบรวมจัดท าเป็นฐานข้อมูล และลงพ้ืนที่ติดตามหาตัวตนของ
กลุ่มเป้าหมาย หาสาเหตุของการไม่เข้าเรียน และสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งจ าแนก
ข้อมูลตามประเภทของสาเหตุ และประเภทความต้องการในการศึกษาต่อ และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้รับ
การศึกษาต่อตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ได้รับการจัดหา 
ที่เรียน และทั้งจัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบเพ่ือการติดตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแต่การเข้าศึกษา
ต่อจนจบการศึกษา 
 ๔.๓ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System)  
ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้กับประชาชนในชุมชน โดยก าหนดพ้ืนที่น าร่องที่ผ่านมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของส านักงาน กศน.  
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 ๔.๕ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔.๖ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๔.๗ สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  รวดเร็ว ตรงตาม 
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open 
Online Courses : MOOCs) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
 ๔.๘ ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ 
เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
 ๕.๒ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
 ๕.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 ๖.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ  
 ๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากร 
 ๖.๓ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐)  
 

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

 


