(ร่าง)
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรัชญา
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปรัชญาคิดเป็น”

วิสัยทัศน์
“กศน. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชน
ทุกช่วงวัย”

พันธกิจ
๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา
พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ยนรู้ ข องประชาชนทุ ก กลุ่ ม เปู า หมายให้ เหมาะสมทุ ก ช่ ว งวั ย และพร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมของศูนย์
การเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
๓. ส่ งเสริ มและพั ฒ นาการน าเทคโนโลยี ทางการศึ กษา และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ กั บ ประชาชน
อย่างทั่วถึง
๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
๑. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเปูาหมายพิเศษได้รับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม
๒. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน. ตาบล ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็นกลไกในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่ อพั ฒนาไปสู่ความมั่ นคงและยั่ งยื นทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒนธรรม ประวั ติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม
๓. ชุ มชนและทุ กภาคส่ วน ร่ วมเป็ นภาคี เครื อข่ ายในการจั ด ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นการด าเนิ นงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น
๔. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๕. หน่ วยงานและสถานศึกษาพั ฒนาและนาสื่อ เทคโนโลยี ทางการศึกษา เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใช้ในการเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
๖. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
๗. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่
กาหนดไว้
๒. จ านวนของคนไทยกลุ่ มเปู าหมายต่ างๆ (กลุ่ มเปู าหมายทั่ วไป กลุ่ มเปู าหมายพิ เศษ และกลุ่ ม
คนไทยทั่วไป เป็นต้น) ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ
๓. ร้ อยละผู้ จบหลั กสู ตร/กิ จกรรมการศึ กษานอกระบบสามารถน าความรู้ ความเข้ าใจไปใช้ ได้ ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่กาหนด
๔. จานวนแหล่งเรียนรู้ในระดับตาบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๕. จานวนประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
๖. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
๗. ร้ อยละของประชาชนกลุ่ มเปู าหมายที่ ได้ รั บบริ การเข้ าร่ วมกิ จกรรมแหล่ งเรี ยนรู้ ตามอั ธยาศั ย
มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด
๘. จานวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
๙. จ านวนองค์ กรภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้ งในและต่ างประเทศ ที่ ร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการด าเนิ นงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๐. จ านวนนั กเรี ยน นั กศึ กษา และประชาชนทั่ วไปที่ เข้ าถึ งบริ การการเรี ยนรู้ ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ
๑๑. จ านวน/ประเภทของสื่ อ และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด ท า/พั ฒ นาและน าไปใช้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๒. จานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร
๑๓. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่มสูงขึ้น
๑๔. จานวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง
๑๖. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษา กศน. ที่ มี ก ารใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สารในการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ชุ ม ชนและการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ สนั บสนุ น การด าเนิ นงานการศึ กษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยขององค์การ
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๑๗. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบได้สาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่กาหนดไว้

จุดเน้นการดาเนินงาน กศน. ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
จุดเน้นการดาเนินงาน
๑.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน ชุมชนและ
สังคม ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ ตัดสินใจภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ความรู้เรื่อง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/การเลือกตั้ง แนวทางและทิศทางการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทาเนื้อหาและสื่อ
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งให้มีการจัดทาแผนการเรียนรู้รายชุมชน เพื่อพัฒนาสู่ชุมชน/เมืองแห่ง
การเรียนรู้
๑.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM education) โดยการบูรณาการ
ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สู่การประกอบอาชีพ ประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน และเป็นแนวทางของการสร้างแรงงานที่มีศักยภาพได้ในอนาคต
๑.๓ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการการรู้หนังสือให้คนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือของคนไทยของสานักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ของกลุ่มเปูาหมาย
๒. การผลิต พัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นการดาเนินงาน
๒.๑ จัดทาแผนพัฒนาอัตรากาลังล่วงหน้าระยะ ๑๐ ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการขอกรอบอัตรากาลัง
เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อขอบข่ายการดาเนินงานของ กศน.
๒.๒ เร่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพครู กศน. ทุ ก ประเภท เพื่ อ ให้ ส ามารถเป็ น ทั้ ง ผู้ สอนและผู้ อ อกแบบ
การเรี ย นรู้ รายบุ คคล และจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และจั ด ท าแผนพั ฒนาครู กศน.
ทุกประเภทและทุกระดับ ช่วงระยะ ๑๐ ปี เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
๒.๓ สารวจข้อมูล และทบทวนหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ และพนักงานราชการ
ให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
๓. ผลิต และพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
จุดเน้นการดาเนินงาน
๓.๑ ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้จบการศึ กษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นการเรียนรูปแบบโปรแกรมเรียนรู้รายบุคคล
๓.๒ จั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ กั บ
ความต้องการของการพัฒนาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นผลิตกาลังคนให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของพื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง สร้ า งทั ก ษะทางวิ ช าชี พ โดยเน้ น ด้ า นการบริ ห ารและ
การประกอบการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในแนวทางที่ดีขึ้น

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔

๔. ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
จุดเน้นการดาเนินงาน
๔.๑ เร่ งบริ หารจั ดการโรงเรี ยนขนาดเล็ ก โดยประสานข้ อมู ลโรงเรี ยนขนาดเล็ กจากส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสารวจความต้องการในการจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อทาเป็น กศน. ตาบล หรือแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
๔.๒ จัดและส่ งเสริมความร่ วมมือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องในการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู้ ให้ กั บ
กลุ่มเปูาหมายเด็กออกกลางคัน/เด็กตกหล่น และกลุ่มคนพิการ
๔.๓ เร่งสารวจข้อมูลการรู้หนังสือของคนไทย โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มเปูาหมายนักศึกษา กศน.
๔.๔ พัฒนา กศน.ตาบล/แขวง ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยเน้นการประสานเชื่อมโยง
ระหว่ างชุ มชน และ ภาคี เครื อข่ าย ในการ จั ด การ ศึ กษารู ปแ บบ กศน.ต าบล ๔ ศู นย์ ได้ แ ก่
(๑) ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล (๒) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตาบล (๓) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ (๔) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
๔.๕ จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย “กศน. ช่ ว ยประชาชน”
เช่น จัดการเรียนวิชาชีพระยะสั้น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) ให้กับประชาชนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน บริบทของพื้นที่ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และการพัฒนาทักษะชีวิต
ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเข้าสู่
สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand ๔.๐)
๔.๖ มุ่งเน้ นการส่งเสริมให้ เกิดชุมชนรักการอ่าน “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่ น
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ตู้หนังสือเคลื่อนที่ในตลาด และหนังสือพิมพ์ฝา
ผนัง เป็นต้น
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
จุดเน้นการดาเนินงาน
๕.๑ พัฒนา กศน. ตาบล ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึ กษาอื่ น ที่ เหมาะสมกั บพื้ น ที่ เพื่ อให้ กศน. ต าบลทุ กแห่ งเข้ าถึ งการใช้ บริ การทางอิ นเทอร์ เน็ ต และ
มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน และสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
๕.๒ พัฒนาระบบช่องทางแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Portal Web) และส่งเสริมให้ประชาชน
น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเรี ย นรู้ / กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
การเรียนรู้ และการพัฒนาอาชีพ เช่น การแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต การพัฒนาต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างรายได้
โดยผ่านกลไกของศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
และทั กษะที่ พั ฒนาขึ้ นไปใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาชี พที่ สร้ างรายได้ ได้ จริ ง และการพั ฒนาสู่ เศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ต่อไป
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดเน้นการดาเนินงาน
๖.๑ สารวจ วิเคราะห์ และปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตาราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕

อย่างทั่วถึง และเหมาะสมกั บสภาพการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
๖.๒ สร้ างความรู้ ความตระหนั ก และปลู กจิ ตสานึ กตามหลั กธรรมาภิบาล ตลอดจนความรู้เรื่ อง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับทุกประเภทโดยส่งเสริม
การจัดกิจกรรม การจัดทานวัตกรรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การปูองกันการทุจริต และราชการใส
สะอาด ของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อให้ กศน. เป็นองค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมที่ประชาชนมีความ
เชื่อมั่น ศรัทธาและมีความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน

ภารกิจต่อเนื่อง
๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๑.๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษานอกระบบตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยด าเนิ นการให้ ผู้ เรี ยนได้ รั บการสนั บสนุ นค่ าจั ดซื้ อต าราเรี ยน ค่ าจั ดกิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน และ
ค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล
๓) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปร่ งใส ยุ ติ ธ รรม ตรวจสอบได้ มี มาตรฐานตามที่ ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ และปฏิ บั ติ กิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต เพื่ อด าเนิ นกิ จกรรม
เสริ ม สร้ า งความสามั คคี บ าเพ็ ญ สาธารณะประโยชน์ อย่ า งต่ อ เนื่ อง และส่ ง เสริ มการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม
จิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนากิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ นอกหลักสูตร มาใช้
เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้
๕) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ นะแนวและประสานการศึ ก ษาพิ เ ศษอ าเภอ/เขต ให้ ค รบทุ ก อ าเภอ
ทั่วประเทศ
๑.๒ การศึกษาต่อเนื่อง
๑) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทาประเภทช่างพื้นฐาน/ช่างชนบท และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละ
พื้นที่
๒) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
๓) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖

ละพื้นที่ โดยเน้นการด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสานึกความเป็นประชาธิปไตย
ความเป็นพลเมืองดี การบาเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล
๑.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย
๑) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารขยายและพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ต าบล เพื่ อ การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ ข องประชาชนทุ ก กลุ่ ม เปู า หมายให้ ไ ด้ ร ะดั บ อ่ า นคล่ อ ง อ่ า นเข้ า ใจความ
เขี ยนคล่ อง และอ่ านเชิ งคิ ด วิ เคราะห์ พื้ น ฐาน และให้ ประชาชนสามารถรั บรู้ ข้ อ มู ลข่ า วสารที่ ถู กต้ องและ
ทันเหตุการณ์ เพื่อสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริง
๓) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สม่าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการอ่าน
และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
๔) จัดสร้าง และพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการ และ
แหล่งท่องเที่ยวประจาท้องถิ่น โดยพัฒนาและจัดทานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร และจัดกิจกรรมที่เน้น
การเสริมสร้างทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนนาความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้ผู้รับบริการสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการปูองกันภัย
พิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่
๒. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร รู ป แบบการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
เพื่อส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยที่หลากหลาย ทันสมั ย รวมทั้งหลักสู ตรท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเปูาหมายและชุมชน เช่น การจัดโปรแกรมการเรียนรู้
รายบุคคล และแผนการเรียนรู้รายชุมชน
๒.๒ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุมการ
สอบออนไลน์
๒.๓ พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายทั่วไปและกลุ่มเปูาหมายพิเศษ
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒.๕ พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนาข้อทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
เผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้มีการ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง
๒.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และ
จัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สาหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
๓. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๓.๑ ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาหรับ
กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทา รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต
๓.๒ พั ฒ นาช่ อ งทางการเผยแพร่ ก ารจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ครู กศน. นาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
๓.๓ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ
ออกอากาศให้กลุ่มเปูาหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยาย
เครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และเพิ่มช่องทางให้สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band และ C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานี
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
๓.๔ พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต และ
รูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ
๓.๕ สารวจ วิจัย และติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาผลมาใช้
ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนได้
อย่างแท้จริง
๔. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
๔.๑ ส่งเสริมและสนั บสนุ นการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอั น
เกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๔.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๔ พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
๕.๑ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๓) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษา
กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
๕.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์และ
บริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒) จัดทาหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด ให้เกิด
การพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
๕.๓ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
(ศฝช.)
๑) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต้นแบบ
ด้านเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายอาทิ การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมื อกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนาด้านอาชีพ
ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน
๓) จัดระบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบลของกศน.ตาบล/แขวง
ในพื้นที่
๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๖.๑ การพัฒนาบุคลากร
๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการ
ดารงต าแหน่ งเพื่ อให้ มี เจตคติ ที่ ดีในการปฏิบั ติ งาน สามารถปฏิ บั ติงานและบริ หารจั ดการการดาเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
๒) พั ฒ นาหั ว หน้ า กศน. ต าบล/แขวง ให้ มี ส มรรถนะสู ง ขึ้ น ในการบริ ห ารจั ด การ
กศน. ตาบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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๓) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น
๔) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการ กศน. ต าบล/แขวง เพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการบริหารการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. ตาบล/แขวง อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) พั ฒนาศั กยภาพบุ คลากร ที่ รั บผิ ดชอบการบริ การการศึ กษาและการเรี ยนรู้ ให้ มี ความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
๖) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถทาหน้าที่เป็นผู้จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ การพัฒนาโครงสร้างและอัตรากาลัง
๑) จัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดาเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ให้มี
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
๒) แสวงหาภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม การศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รวมทั้ ง ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ น ามาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ให้มีความพร้อมสาหรับดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
๓) บริ ห ารอั ต ราก าลั ง ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า ง
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑) เร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกากับ ควบคุม และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร การวางแผน
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการนาผลมาพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) พั ฒนาระบบฐานข้ อมูลรวมของนั กศึ กษา กศน. ให้ มีความครบถ้ วน ถูกต้อง ทั นสมั ย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อ
สามารถนามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน
พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา
๗) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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๖.๔ การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
๑) สร้างกลไกการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ
๒) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกากับ ติดตามและ
รายงานผลการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดาเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกากับ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
ของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ของสานักงาน
กศน. ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ กาหนด
๕) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่
ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ/เขต และตาบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล และการ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
--------------------------------------------------
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