
นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน  

ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 



คนไทยได้รับโอกาสการศึกษา 

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 

วิสัยทัศน์ 

“ 

” 





ประชาชนผู้ ด้อย พลาด ขาดโอกาส ทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  

 

ประชาชนได้รับการ ยกระดับการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

ประชาชน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม 

 

ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน 
 

ชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน  
 

หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาและน า ส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล  

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
 

หน่วยงานและสถานศึกษา พัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้  
ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทและความต้องการของประชาชน และชุมชน 
 

บุคลากรได้รับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 

หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ 
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การพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ

นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
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ศ ความมั่นคง ส่งเสริมและจัด

การศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที ่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการ 

ความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนฯ  

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คนให้มีคุณภาพ 

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 



เพ่ือร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

นโยบายเร่งด่วน 





ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม  

พระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของ ร.10 

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนทีพิ่เศษ 

1 
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 สร้างความรูค้วามเข้าใจ 
  ในการปกครอง 

  ระบอบประชาธิปไตย  
  ความเป็นพลเมืองดี 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรูต้าม  

พระบรมราโชบายดา้นการศกึษาของ ร.10 

 ปลูกฝังคุณธรรม  
  สร้างวินัย จิตสาธารณะ 
  และยึดม่ันใน 
  สถาบันหลักของชาต ิ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 



ปลูกฝังความจงรักภักดีใน 
ชาติ        ศาสนา       และสถาบันพระมหากษัตริย์ 



จัดกิจกรรมอาสาลูกเสือ กศน. 



ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกความเป็น

พลเมืองดี มีอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 

สร้างคนดี      มีอาชีพ      มีคุณธรรมจริยธรรม 



คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร  
รวมถึงผู้เรียน กศน. มีคุณธรรมจริยธรรม 



พัฒนารูปแบบให้ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนทีพิ่เศษ 

จัดท าแผนและมาตรการ 
ด้านความปลอดภัย 

| เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดน | 

จัดกระบวนการเรียนรู้ใน 
สถาบันศึกษาปอเนาะ 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  

สถาบันศึกษา 
ปอเนาะ 

บริบทพ้ืนที ่ ความปลอดภัย 



พัฒนาการจัดการศกึษาแบบบรูณาการใน 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
    พิเศษในจังหวัดชายแดน 10 จังหวัด 

รองรับกับความต้องการ 
    ของการพัฒนาตามบริบท 
    ของแต่ละพ้ืนที่ 

สร้างทักษะทางวิชาชีพ 

ผลิตก าลังคนตามความต้องการ 
    ของตลาดแรงงาน 



ยกระดับการศึกษาและ 
    พัฒนาศักยภาพประชาชน 

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนทีพิ่เศษ 
| เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | 

สร้างงานและพัฒนาอาชีพ   
    ตามความต้องการของประชาชน 

EEC 



ขับเคลื่อนงานโดยบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี 
   (ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 

จัดท าโครงการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

จัดท าแผนรองรับการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

1 
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1 2 
ขับเคลื่อน กศน.  

สู่ “Smart ONIE”  

พัฒนาก าลังคนให้เป็น  

“Smart Digital  
Persons (SDPs)” 



ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE”  

พัฒนาทักษะการใช้  
ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร 

กศน. (Bootcamp) 

เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการศึกษา  
   กับฐานข้อมูลกลาง ศธ. 

พัฒนาทักษะการใช้ 
Social Media 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



พัฒนาก าลังคนใหเ้ป็น 

“Smart Digital Persons (SDPs)” 

จัดการเรียนรู้ 
ด้าน Digital  
ให้ประชาชน  

ทักษะพ้ืนฐาน 
การท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน ์

ทักษะ 
ด้าน Digital 



     

     ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั 

 อบรมดิจิทัลพ้ืนฐาน (IT Digital)  
    จัดอบรมครูและบคุลากรทางการศึกษาของส านักงาน กศน.  
    ในการใช้ Social Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  

 อบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

   สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจ 
    และการค้าขายออนไลน์ 



Smart Ageing Society Smart Farmer 

STEM Education เพ่ิมอัตราการอา่น 

ชุมชนพ่ึงตนเอง  
ท าได้ ขายเป็น 

เกษตรธรรมชาติ 
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เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

อย่างมีคุณภาพ (Smart Ageing Society) 

สร้างความตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
ภายใตแ้นวคิด “Active Aging”  

พัฒนาการจัดบริการ 
การศึกษาและการเรียนรู้ 

เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร ่
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ  



ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม 

(Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรือ่ง) 

เพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร 

สร้างช่องทาง 
การจ าหน่ายสินค้า 

ใช้ ICT และนวัตกรรม 
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
ด้านเกษตรกรรม 



     

     SMART FARMER 

 จัดการศึกษาให้กับเกษตรกรผ่านทาง Clip Video/  
  รายการโทรทัศน์ 
  

 จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน โดยการประสานเทคโนโลยี 
   กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 



ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ  

“สะเตม็ศกึษา” (STEM Education) 

จัดการเรียนการสอนแบบ  

“สะเต็มศึกษา”  
ส าหรับนักศึกษาและประชาชน 

ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาทักษะชีวิต 
สูก่ารประกอบอาชีพ 



เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน 

จัดกิจกรรม  

ส่งเสริม 
การอ่าน 

ในรูปแบบต่าง ๆ 



ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : 

ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได้ ขายเป็น 

จัดการศึกษาอาชีพ 
    ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
    ของชุมชนและความต้องการ     
    ของตลาด 

ใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
    ให้กับสินค้า ท าช่องทางเผยแพร่   
   และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 



จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาต ิ
สูก่ารพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

จัดต้ัง 
ศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบระดับต าบล 

บูรณาการ
ระหว่าง ศฝช.  
และ กศน.อ าเภอ  

พัฒนาบุคลากร 
และแกนน าเกษตรกร 
ในการเผยแพร่และ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ 



     

     เกษตรธรรมชาต ิ

ส่งเสริมการท าเกษตรธรรมชาติบนพ้ืนฐาน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



คูปองการศึกษา 

E-learning MOOC 

เพ่ิมอัตราการรูห้นังสอืและยกระดบัการรูห้นังสอื 

ยกระดบัการศึกษาใหก้ับกลุม่เป้าหมายทหารกองประจ าการ 

กศน. ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4G” 
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คูปองการศึกษา 

 น าระบบคูปองการศึกษามาใช้ 
   เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถงึ 
   บริการการศึกษาที่สอดคล้อง 
   กับความต้องการของประชาชน 
   ผู้รับบริการ 



น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการการเรียนรู้  
เพ่ือสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ 

     

     สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E- Learning 



กระบวนการเรยีนรู้รปูแบบ  

E-learning MOOC 

 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOC  
   ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างและขยายโอกาส 
   ในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเปา้หมาย ได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ 



เพ่ิมอตัราการรู้หนงัสอืและ 
ยกระดับการรู้หนังสอืของประชาชน 

เพ่ิมอัตรา/คงสภาพการรู้หนังสือ  
    ให้ประชาชนสามารถ  

    อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

ยกระดับการรู้หนังสือ 
ของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการรู้หนังสือรูปแบบต่าง ๆ 



ยกระดับการศกึษาใหก้บักลุม่เป้าหมาย

ทหารกองประจ าการ 

ยกระดับการศึกษาให้กบักลุม่เป้าหมาย “ทหารเกณฑ์”  
ทีย่ังไม่จบการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ได้รับการศึกษา  
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ และน ากลับไปพัฒนาท้องถิ่น 
หลังปลดประจ าการได้ 



Good Teacher  
ครู กศน. มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” 

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่ามีประสิทธภิาพ  

พลิกโฉม กศน. ต าบล  

สู่ “กศน.ต าบล 4 G” 

Good Place Best Check-In 
สภาพแวดล้อสวยงาม สะอาด  
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

Good Activities  
มีกิจกรรมที่ยืดหยุ่น หลากหลาย 

Good Partnership  
มีภาคีเครือข่ายที่ดี สามารถท างานร่วมกัน

ได้อย่างเข้มแข็ง 



1 

3 

2 

ให้ความรู้กบัประชาชน 

สร้างความตระหนกั 
ถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว  

ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา 

ใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม  



 ส่งเสรมิให้มกีาร 

  ให้ความรู้กับประชาชน 
  เกี่ยวกับการป้องกัน    
  ผลกระทบและปรับตัว 
  ต่อการเปลี่ยนแปลง   
  สภาพภูมิอากาศ 
  และภัยพิบัติธรรมชาต ิ

ใหค้วามรู้กบัประชาชน 



 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว  
การก าจัดขยะและมลพิษในเขตชุมชน 

สร้างความตระหนกั 
ถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว  



ใชพ้ลังงานที่เป็นมิตร   
    กับสิ่งแวดล้อม 
 
ลดการใชท้รัพยากร 
    ทีส่่งผลกระทบต่อ  
    สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา 

ใช้พลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  



1 

3 

2 

พัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษา 

ระบบส านกังานอเิล็กทรอนกิส ์(E-office) 
ในการบริหารจัดการ  

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ   



 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
  เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 



 ใช้ระบบส านกังาน 
   อิเล็กทรอนิกส ์(E-office)  
   ในการบริหารจัดการ  
   เช่น ระบบสารบรรณ  
   ระบบการลา ระบบขอใช ้
   รถราชการ ระบบขอใช ้
   ห้องประชุม เป็นต้น 

ระบบส านกังานอเิล็กทรอนกิส ์(E-office) 
ในการบริหารจัดการ  



 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ  
ใหมี้ความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตรงกับสายงานหรือความช านาญ 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ   





1 
: การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 

  สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ต้ังแต่ปฐมวัย 
 จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ย 

  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา 

  จัดให้มีการประเมิน เพ่ือเทียบระดับการศึกษา  
 และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ 
 นอกหลักสตูร มาใช้เพ่ิมช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตร 

  เพ่ิมอัตราการรูห้นังสือ ให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้  

 โดยใช้หลักสูตรการรูห้นังสือ พ.ศ. 2557 ของส านักงาน กศน. 



1 
: การศึกษาต่อเนื่อง : 

        
 

                                จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพท่ีสอดคล้อง 
       กับศักยภาพของผู้เรียน และศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี  

        
 
 

 
 

                                พัฒนาสังคมและชุมชน 
 

        
 
 

 
 

                                พัฒนาทักษะชีวิต ให้กับกลุ่มเปา้หมาย 
 

        
 
 

 
 

                                สร้างจิตส านึกและวินัย ภายในชุมชน 
 
 



1 
: การศึกษาตามอัธยาศัย : 

ขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ระดับต าบล 



1 
: การศึกษาตามอัธยาศัย : 

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 



1 
: การศึกษาตามอัธยาศัย : 

สร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการอ่าน 



1 
: การศึกษาตามอัธยาศัย : 

สร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 



2 

พัฒนาหลักสูตร  
การจัดกระบวนการ และกิจกรรม 

พัฒนารูปแบบ 

การจัดการศึกษาทางไกล 

พัฒนาระบบการประเมิน พัฒนาส่ือแบบเรียน 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
และน าระบบ e-Exam มาใช ้

ศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
วัดและประเมินผล 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 



3 

ผลิตและพัฒนา 
รายการวิทยุและ
โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

พัฒนา 
สถานีวิทยุ โทรทัศน์  
และเพ่ิมช่องทาง 

การรับชม 

ส ารวจ วิจัย 

ติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ 

และการส่ือสารแบบ Online 
พัฒนาระบบการให้บริการ 
ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

1 

2 4 

3 5 



4 

จัดท าฐานข้อมูล
โครงการและกิจกรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินงาน
โครงการ 

จัดและส่งเสริม 
การศึกษาตลอดชีวิต 

พัฒนา ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขา  

“แม่ฟา้หลวง” 

สร้างเครือข่าย 
การด าเนินงาน 



5 

จัดและพัฒนา 
หลักสูตร และกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา 
และการเรียนรู้ 

พัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  

อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 

จัดให้มีมาตรการ 
ดูแลรักษาความปลอดภัย 
แก่บุคลากร นักศึกษา กศน. 

และผู้ใช้บริการ 

:: พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ :: 



5 

  1. ประสานความร่วมมือ           2. จัดท าหลักสูตร 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนการศึกษา  
ตามยุทธศาสตร์และบริบท 

ของแต่ละจังหวัด ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
โดยเน้นสาขาที่เปน็ความต้องการ
ของตลาด ให้เกิดการพัฒนา
อาชีพได้ตรงตามความต้องการ

ของพ้ืนที่ 

:: พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ :: 



5 

พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนา

อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 
ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดน 

มุ่งจัดและพัฒนา
การศึกษาอาชีพ 

:: จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของ ศฝช. :: 



6 

การ
พัฒนา
บุคลากร 

การ
พัฒนา
โครงสร้าง

และ
อัตราก าลัง 

การ
พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

การ
ก ากับ

นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และ
รายงานผล 



6 

การพัฒนาบุคลากร 

      พัฒนา บุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท 

      พัฒนา หัวหน้า กศน. ต าบล/แขวง 
      พัฒนา ครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ 

      พัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ 

      พัฒนา อาสาสมัคร กศน. 

      เสริมสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ภาคีเครือข่าย 



6 

การพัฒนา โครงสร้างและอัตราก าลงั 

บริหารอัตราก าลังให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการปฏิบัติงาน 
 

แสวงหาภาคีเครือข่าย
ในท้องถ่ิน เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม การศึกษา 

 
จัดท าแผนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ด าเนินการปรับปรุง
สถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์ ให้มีความ
พร้อม 



6 

การพัฒนา ระบบบริหารจัดการ 

ผลักดัน ให้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายว่า

ด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 

พัฒนา ระบบฐานข้อมูล
ให้มีความถูกต้อง 

ทันสมัย และเช่ือมโยง 

ส่งเสริม ให้มีการจัดการ
ความรู้ 

เพ่ิม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 

พัฒนา ระบบฐานข้อมูล
รวมของนักศึกษา กศน. 

สร้าง ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน 
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      สร้าง กลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

      พัฒนา ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และรายงานผล 

      ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส่ืออื่น ๆ 

     พัฒนา กลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

      เชือ่มโยง ระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอก 

การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 



โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาค 



Function 

Agenda Area 
based 

การขอตั้งงบประมาณ 
ตามยุทธศาสตร์ 

จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 



เป้าหมาย : ฐานเศรษฐกิจมูลคา่สูง พื้นที่ป่าต้นน้ า 
มูลค่าการลงทุนเพิ่ม 
เมืองน่าอยู่ 

 สินค้าและบริการส าหรับนักท่องเที่ยว 
 เกษตรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนเชียงราย ตาก 
 การศึกษาส าหรับผู้ไร้รัฐ (ผู้ไม้รู้หนังสือ / ภาษา / ทักษะชีวิต / กฎหมายต่างๆ) 

 ยกระดับอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน 
 ทักษะด้านภาษาส าหรับประชาชน 
 STEM ส าหรับชาวบ้าน 
 การมีงานท าของผู้สูงอายุ 



เป้าหมาย : หลุดพ้นความยากจนสู่การพึง่พาตนเอง 
พื้นที่ป่าต้นน้ าเพ่ิมขึ้น 
มูลค่าการลงทุนพ้ืนที่ชายแดนเพิ่มขึ้น 

 เกษตรธรรมชาติ 
 การจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Digital Literacy 
 ยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 สินค้าและบริการส าหรับนักท่องเที่ยว 
 พื้นที่ชายแดนมุกดาหาร นครพนม หนองคาย 
 ยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น/อุบลราชธานี/นครราชสีมา 

 ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง มีอาชีพ มีความรู้สอดคล้องกับช่วงวัย 



เป้าหมาย : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
 การแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงน้ าจืด 
 Smart Farmer 
 พัฒนาอาชีพรองรับ Southern Economic Corridor 
 สินค้าและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยว 
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาระหนี้สินในครัวเรือน 
 สร้างความรู้เรื่อขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 



เป้าหมาย : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/อาชีพ) 

 ให้ความรู้ด้านการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การจ าหน่าย 
 อาชีพบริการนักท่องเที่ยว 
 Smart Digital 
 ยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 
 สร้างความรู้เรื่อขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 



เป้าหมาย : เป็นฐานรายได้และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เด็กตกหล่น/บุคคลไร้รัฐ) 

 ให้ความรู้ด้านการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การจ าหน่าย 
 Digital Literacy 
 ยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 การจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 



จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน หลักสูตรด้านช่างพืน้ฐาน 

ส ารวจจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรด้านช่างพื้นฐาน  
และต้องการเรียนในหลกัสูตรด้านช่างระดับขั้นสูง ส่งต่อให้ สอศ. 

หลักสูตรช่างพื้นฐานที่ส านักงาน กศน. ไม่สามารถจัดได้  
ให้รวบรวมข้อมูลส่ง สอศ. เพ่ือพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 

สอศ. ออกวุฒิบัตรให้ผู้เรียนที่จบหลกัสตูรช่างขัน้สงู  

สอศ. รับผิดชอบค่าวิทยากร ค่าวัสดุ  
ยกเว้น ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
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