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การพัฒนางาน กศน.

เพ่ือรองรบันโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต





จัดท ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ

 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ



ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำรบริหำรจัดกำร

 ระบบ E-Office ต่ำง ๆ เช่น ระบบกำรลำ
ระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบขอใช้รถ เป็นต้น



พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษให้แก่บุคลำกร ครู กศน. 

 Boot Camp  
 สร้ำงส่ิงแวดล้อมในหน่วยงำน/สถำนศึกษำ



ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจทิลั

 อบรมดิจิทัลพ้ืนฐำน (IT Digital) 
จัดอบรมครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำน กศน. 
ในกำรใช้ Social Media เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 อบรมหลักสูตรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรท ำธุรกิจ

และกำรค้ำขำยออนไลน์



SMART FARMER

 จัดกำรศึกษำให้กับเกษตรกรผ่ำนทำง Clip Video/ 
รำยกำรโทรทัศน์

 จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน โดยกำรประสำนเทคโนโลยี
กับภูมิปัญญำท้องถิ่น



ONIE 4.0



น ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนรู้ 
เพ่ือสร้ำงและขยำยโอกำสในกำรเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย
ได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน
ผู้รับบริกำร

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในรูปแบบ E- Learning



ส่งเสริมให้มกีำร จัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ “สะเต็มศึกษำ (STEM EDUCATION” 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน พัฒนำทักษะชีวิตสู่กำรประกอบอำชีพ 
และเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแรงงำนท่ีมีศักยภำพได้ในอนำคต

สะเต็มศึกษำ (STEM Education)



คูปองกำรศึกษำ

น ำ คูปองกำรศึกษำ มำใช้ 
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ของประชำชน ผู้รับบริกำรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร



ชุมชนพ่ึงตนเอง ท ำได้ ขำยเป็น

จัดกำรศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำสังคมและชุมชน รวมถึง
สร้ำงและกระจำยโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชน เพ่ือกำรสร้ำงชุมชนที่สำมำรถพ่ึงพำตนเอง

ได้ เป็นชุมชนท่ีมีควำมเข้มแข็ง “ท ำได้ ขำยเป็น” 



กำรรู้หนังสือ

จัดกำรศึกษำเพ่ือ เพ่ิมอัตรำ
กำรรู้หนังสือให้คนไทย
สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
โดยใช้หลักสูตรกำรรูห้นังสือไทย            

พุทธศักรำช 2557 ของส ำนักงำน กศน. 
และสื่อท่ีเหมำสมกับสภำพแวดล้อม

และพ้ืนท่ีของกลุ่มเป้ำหมำย



ยกระดับกำรศึกษำ ทหำรเกณฑ์

ยกระดับกำรศึกษำให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำย “ทหำรเกณฑ”์  

ที่ยังไม่จบกำรศึกษำ
ในระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ให้ได้รับกำรศึกษำ 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบอำชีพ และน ำกลับไป
พัฒนำท้องถ่ินหลังปลด
ประจ ำกำรได้



เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ 

สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) 
โดยกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ที่เหมำะสมกับวัยและควำมต้องกำร มีทักษะควำมรู้ 
มีอำชีพ มีรำยได้ และสำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำ

จัดกำรศึกษำให้กลุ่มผู้สูงอำยุ



เกษตรธรรมชำติ

ส่งเสริมกำรท ำเกษตรธรรมชำติบนพ้ืนฐำน

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง



มีกิจกรรมท่ียืดหยุ่น 
หลำกหลำย น่ำสนใจ

มีภำคีเครือข่ำยท่ีดี สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงเข้มแข็ง

สภำพแวดล้อมสวยงำม 
สะอำด เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้

ครู กศน.ต ำบลสำมำรถจัด
กิจกรรม/กระบวนกำรเรยีนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

Good Teacherกศน.ต ำบล Good Activities

Good Partnership
Good Places

(Best Check-in)

ยกระดับคุณภำพ 
กศน.ต ำบลสู่



กำรด ำเนินงำนตำม
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ

ในหลวงรัชกำลท่ี 10



ปลูกฝังควำมจงรักภักดีใน
ชำติ        ศำสนำ       และสถำบันพระมหำกษัตริย์



จัดกิจกรรมอำสำลูกเสือ กศน.



ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็น

พลเมืองดี มีอำชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม

สร้ำงคนดี มีอำชีพ      มคีุณธรรมจริยธรรม



คุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ

ส่งเสริมให้ผู้บริหำร บุคลำกร 
รวมถึงผู้เรียน กศน. มีคุณธรรมจริยธรรม



กำรพัฒนำกำรศึกษำใน

เขตพ้ืนที่พิเศษ



พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศยัใน

จังหวัดชำยแดนภำคใต้



พัฒนำกำรจัดกำรศกึษำแบบบรูณำกำรใน

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

จัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดชำยแดน 10 จังหวัด

รองรับกับควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำตำมบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่

สร้ำงทักษะทำงวิชำชีพ

ผลิตก ำลังคนตำมควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน



ขับเคล่ือนงำนโดยบูรณำกำรเชิงพ้ืนท่ี
(ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

จัดท ำโครงกำรรองรับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด

จัดท ำแผนรองรับกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่

1

2



ประเด็นอื่น ๆ

ทบทวนกฎ ระเบียบ
ให้มีควำมทันสมัย เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน

จัดท ำแผนพัฒนำอัตรำก ำลัง



โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ

ตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 
เพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดบัภำค



Function

Agenda
Area
based

การขอตั้งงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์

จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค



เป้าหมาย : ฐานเศรษฐกิจมูลคา่สูง พื้นที่ป่าต้นน้้า
มูลค่าการลงทุนเพิ่ม
เมืองน่าอยู่

 สินค้าและบริการส้าหรับนักท่องเที่ยว
 เกษตรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่ชายแดนเชียงราย ตาก
 การศึกษาส้าหรับผู้ไร้รัฐ (ผู้ไม้รู้หนังสือ / ภาษา / ทักษะชีวิต / กฎหมายต่างๆ)

 ยกระดับอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน
 ทักษะด้านภาษาส้าหรับประชาชน
 STEM ส้าหรับชาวบ้าน
 การมีงานท้าของผู้สูงอายุ



เป้าหมาย : หลุดพ้นความยากจนสู่การพึ่งพาตนเอง
พื้นที่ป่าต้นน้้าเพ่ิมขึ้น
มูลค่าการลงทุนพ้ืนที่ชายแดนเพิ่มขึ้น

 เกษตรธรรมชาติ
 การจ้าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Digital Literacy
 ยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 สินค้าและบริการส้าหรับนักท่องเที่ยว
 พื้นที่ชายแดนมุกดาหาร นครพนม หนองคาย
 ยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น/อุบลราชธานี/นครราชสีมา

 ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง มีอาชีพ มีความรู้สอดคล้องกับช่วงวัย



เป้าหมาย : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน้า

 การศึกษาขั้นพื้นฐานส้าหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย
 การแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงน้้าจืด
 Smart Farmer
 พัฒนาอาชีพรองรับ Southern Economic Corridor
 สินค้าและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยว
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาระหนี้สินในครัวเรือน
 สร้างความรู้เรื่อขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ



เป้าหมาย : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน้า

 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/อาชีพ)

 ให้ความรู้ด้านการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การจ้าหน่าย
 อาชีพบริการนักท่องเที่ยว
 Smart Digital
 ยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 พัฒนาฝีมือแรงงาน
 พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
 สร้างความรู้เรื่อขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ



เป้าหมาย : เป็นฐานรายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เด็กตกหล่น/บุคคลไร้รัฐ)

 ให้ความรู้ด้านการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การจ้าหน่าย
 Digital Literacy
 ยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 การจ้าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์



จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน หลักสูตรด้านช่างพื้นฐาน

ส้ารวจจ้านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรด้านช่างพื้นฐาน 
และต้องการเรียนในหลกัสูตรด้านช่างระดับขั้นสูง ส่งต่อให้ สอศ.

หลักสูตรช่างพื้นฐานที่ส้านักงาน กศน. ไม่สามารถจัดได้ 
ให้รวบรวมข้อมูลส่ง สอศ. เพ่ือพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

สอศ. ออกวุฒิบัตรให้ผู้เรียนที่จบหลกัสตูรช่างขัน้สูง 

สอศ. รับผิดชอบค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 
ยกเว้น ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
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