
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน 
สํานักงาน กศน.

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ



•สร้ างความรู้ ความเ ข้า ใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความเป็นพลเมืองดี

•ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ และการมี จิตสาธารณะ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย การมีจิตอาสา และอุดมการณ์ความยึดมั่น
ในสถาบันหลักของชาติ



ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน

•บูรณาการขับเคลื่อนการทํางานตามแนวทางประชารัฐ ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมในพ้ืนท่ีท้ังในระดับตําบล หมู่บ้าน

•สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ทุกระดับต้ังแต่จังหวัด อําเภอ ตําบล 
และหมู่บ้าน



พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในเขตพ้ืนที่พิเศษ

• พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี
•จัดทําแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย

•จัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
• พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้น



ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
กับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านสังคม การเมือง 

• ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ความรู้เร่ืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/การเลือกต้ัง



ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค

•สร้ างความรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ กั บบุ คล ากร
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

• เร่งจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับภาค ของสํานักงาน กศน.



พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจทิลั (Digital Literacy)

• พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิ ทัล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

• ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

• พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจ
การค้าออนไลน์



พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารให้กับประชาชน

• พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ของประชาชน

• พัฒนารูปแบบ และ ส่ือการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของครู



ยกระดับทักษะอาชีพของประชาชน
สู่ฝีมือแรงงาน

•จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน

•บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับ สอศ.

• พัฒนากลุ่มอาชีพพ้ืนฐานท่ีรองรับพ้ืนท่ี EEC



ใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินคา้

•การทําช่องทางเผยแพร่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
ให้เป็นระบบครบวงจร

•สนับสนุนการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จําหน่ายสินค้า 
OOCC ของ กศน.



ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย

•สร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน

•ผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้



เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน

•จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ

•ผลักดันให้เกิดห้องสมุดสู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริงต้นแบบ



เตรียมความพรอ้มการเขา้สู่สงัคมผู้สงูอายุ

•สร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

•จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ



STEM EDUCATION

• พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้กระบวนการ “สะเต็มศึกษา”



วิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษา/วทิยาศาสตรช์ุมชน
• จัดกิจกรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน
• ให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์
ในชีวิตประจําวัน กับประชาชน

• ร่วมมือกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์อ่ืน ในการพัฒนาส่ือและรูปแบบการจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์



เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กบัประชากรวัยเรียน
ที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ 
และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน
• ให้สามารถฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันได้

• เร่งดําเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น”

ร์



ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอน
หน่วยการเรียน (Credit Bank System)

ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนในชุมชน โดยกําหนด
พ้ืนที่นําร่องที่ผ่านมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของสํานักงาน กศน.

ร์



พัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาทางไกล 

พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น
• ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

• ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสถานศึกษา 
กศน. สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
เหมาะสม

ร์



ยกระดับการศึกษาให้กับทหารกองประจําการ
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่นๆ 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning
• ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ เช่น MOOC 
หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

• เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษา
และจบการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ร์



ให้ความรู้กับประชาชน
•ก า ร ป้ อ ง กั น ผ ลก ร ะ ท บ แ ล ะ ป รั บตั ว ต่ อ ก า ร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ



สร้างความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว 

•ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยก 
การแปรรูป และการกําจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษ
ในชุมชน



ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

•ลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม



พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

•เ ช่ื อม โยงกั บร ะบบฐาน ข้อมู ลกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและ
บูรณาการข้อมูล



พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

•ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตําแหน่ง 
ให้ตรงกับสายงาน ความชํานาญ และ
ความต้องการของบุคลากร

ส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการมี/เลื่อนวิทยฐานะ



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



การแก้ไขปัญหาประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

รายงานผล เดือนธันวาคม 2561
ผลและความก้าวหน้าในการดําเนินงาน

ประสานกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้ง ผวจ. และนายอําเภอ

เป็นประธานคณะทํางานระดับพ้ืนที่

สถาบัน กศน. ภาค เข้ามามีบทบาทใน
การช้ีแจงการดําเนินงาน และติดตาม
การดําเนินงาน

2



ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์

ศูนย์จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.
(ONIE Online Commerce Center - OOCC)

• จัดทําแนวทางการติดตาม ช่องทางในการติดต่อ และ
ดูแลผู้ท่ีผ่านการอบรมให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้คง
อยู่ในระบบการค้าออนไลน์

• เปิด “ศูนย์ท่ีปรึกษาการค้าออนไลน์” ให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําแก่ประชาชนท่ีสนใจโดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กระทรวงพาณิชย์ DTAC

3



ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้

เน้นการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ของประชาชนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชายแดนให้มีการสื่อสาร ฟงั
พูด ในชีวิตประจําวัน

4



รณรงค์เรื่องการเพ่ิมอัตราการอ่าน

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
รูปแบบต่างๆ

เพ่ิมอัตรา
การอ่านให้สูงขึ้น

5



ส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

โรคไม

ติดตอ

เครือขาย
สสจ./สสอ.

/อสม.

•จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

•จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

•สอดแทรกเนื้อหาในกระบวนการเรียนการสอน (พบกลุม)

ครู กศน.

ตําบล 

สุขภาวะ

แม

เด็ก ผูสูงอายุ

6



การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบัน กศน. ภาค

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

7
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