
(ร่าง)
นโยบายและจุดเนน้การดําเนินงาน 

สํานักงาน กศน.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบแนวทาง
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม



นโยบายเร่งด่วน
เพ่ือร่วมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ



• สร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี

• ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ 
และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการม ี
จิตสาธารณะ

ร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

• บูรณาการขับเคลื่อนการทํางานตามแนวทาง
ประชารัฐ ดําเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่
ทั้งในระดับตําบล หมู่บ้าน

• สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ทุก
ระดับตั้งแต่จังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมู่บ้าน

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนทีพิ่เศษ

• พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
• จัดทําแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
• จัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
• พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี

สมรรถนะสูงข้ึน

ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนอง
กับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านสังคม การเมือง 

• ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ ตัดสินใจ
ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ความรู้เรื่องการ
ปกค ร อง ร ะ บ อบป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข/การเลือกตั้ง

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์

ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย การมีจิตอาสา และ
อุดมการณ์ความยดึมัน่ในสถาบันหลักของชาติ



ขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
• สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร

เพ่ือร่วมขับเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ภาค

• เร่งจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค ของสํานักงาน 
กศน.

พัฒนาทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)

• พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

• ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

• พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชน
ประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารให้กับประชาชน

• พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเ พ่ือการ
ส่ือสารของประชาชน

• พัฒนารูปแบบ และส่ือการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของครู



STEM EDUCATIONเตรยีมความพรอ้มการเขา้สู่
สังคมผูส้งูอายุ

ยกระดับทักษะอาชีพของประชาชน
สู่ฝีมือแรงงาน

• จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่
สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน

• บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
ฝมีือแรงงานกับ สอศ.

• พัฒนากลุ่มอาชีพพ้ืนฐานที่รองรับ
พ้ืนที่ EEC

ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า

• การทําช่องทางเผยแพร่และจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็น
ระบบครบวงจร

• สนับสนุนการจํ าหน่ าย สินค้ าแล ะ
ผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จําหน่ายสินค้า 
OOCC ของ กศน.

ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนทุกวัย

• สร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุน
กิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน

• ผลิต ชุดความรู้ เ กี่ ย วกั บ สุขภาว ะ 
สุขอนามัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้

เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ
ต่างๆ

• ผลักดันใ ห้เกิดห้องสมุด สู่การเป็น
ห้องสมุดเสมือนจริงต้นแบบ

• สร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

• จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

• พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้
กระบวนการ “สะเต็มศึกษา”



เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอน
หน่วยการเรียน (Credit Bank System)

ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ 
และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบ
เมืองแห่งการเรียนรู้ 

• ให้สามารถฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้
ชีวิตประจําวันได้

• เร่งดําเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน 
รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น”

• ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนในชุมชน โดย
กําหนดพ้ืนที่นําร่องที่ผ่านมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของ
สํานักงาน กศน.

ร์



ยกระดับการศึกษาให้กับทหารกองประจําการ
รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ 

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning

พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน
• ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

• ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และสถานศึกษา กศน. สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

• ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ เช่น MOOC 
หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

• เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษา
และจบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ร์



ให้ความรู้กับประชาชน

สร้างความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว 

ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

• การป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

• ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การคัดแยก การแปรรูป และการกําจัด
ขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน

• ลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม



พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการมี/เลื่อนวิทยฐานะ

• เช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหาร
จัดการและบูรณาการข้อมูล

• ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ตําแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความ
ชํานาญ และความต้องการของบุคลากร



การดําเนินงานสําคัญ 
ตามข้อส่ังการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ)์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



1 ขยายผลชุมชนต้นแบบ ตามโครงการ “ไทยนิยม ย่ังยืน”

05 06

เน้นเร่ือง
05 รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย 
06 รู้กลไกการบรหิารราชการ

บรรจุเป็นวิชาบังคับ
รายงานผล
ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562
- การขยายผลฯ เพ่ิมเติม 
- ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

เน้นยํ้าให้บุคลากรในสังกัดทุกคน
ปฏิบัติตัวเป็นกลางทางการเมือง

สร้างการรับรู้ให้
ประชาชนรู้กลไก
การบริหารงาน
ของภาครัฐบาล



2 การแก้ไขปัญหาประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

รายงานผล เดือนธันวาคม 2561
ผลและความก้าวหน้าในการดําเนินงาน

ประสานกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้ง ผวจ. และนายอําเภอ

เป็นประธานคณะทํางานระดับพ้ืนที่

สถาบัน กศน. ภาค เข้ามามีบทบาทใน
การช้ีแจงการดําเนินงาน และติดตาม
การดําเนินงาน



3 ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์

ศูนย์จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.
(ONIE Online Commerce Center - OOCC)

• จัดทําแนวทางการติดตาม ช่องทางในการติดต่อ และ
ดูแลผู้ท่ีผ่านการอบรมให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้คง
อยู่ในระบบการค้าออนไลน์

• เปิด “ศูนย์ท่ีปรึกษาการค้าออนไลน์” ให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําแก่ประชาชนท่ีสนใจโดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กระทรวงพาณิชย์ DTAC



4 ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้

เน้นการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ของประชาชนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชายแดนให้มีการสื่อสาร ฟงั
พูด ในชีวิตประจําวัน



5 รณรงค์เรื่องการเพ่ิมอัตราการอ่าน

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
รูปแบบต่างๆ

เพ่ิมอัตรา
การอ่านให้สูงขึ้น



6 ส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

โรคไม

ติดตอ

เครือขาย
สสจ./สสอ.

/อสม.

•จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

•จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

•สอดแทรกเนื้อหาในกระบวนการเรียนการสอน (พบกลุม)

ครู กศน.

ตําบล 

สุขภาวะ

แม

เด็ก ผูสูงอายุ



7 การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบัน กศน. ภาค

ให้สถาบัน กศน. ภาค เป็นตัวแทนของสํานักงาน กศน. ส่วนกลาง
ในระดับภูมิภาค ในการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรหลักอื่น ๆ 
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการบูรณาการจัดทําแผนการดําเนินงานในระดับภาค 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพ้ืนที่นําร่องนวัตกรรมการศึกษา ทั้ง 6 ภาค


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

