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สรุปการประชุมและมอบหมายภารกิจ 
จากการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน 

ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  วันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  

ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร  
------------------------------------------------------------------- 

 

 

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ต้อง 
ด าเนินการใน ๖ ด้าน ดังนี ้
  ๑.๑ พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวดัผลประเมนิผล 
  ๑.๒ ผลติ พฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.๓ ผลติและพัฒนาก าลังคน รวมทัง้งานวิจัยที่สอดคลอ้งกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
  ๑.๔ ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๑.๕ สง่เสรมิและพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศกึษา 
  ๑.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 
 ๒. มอบหมายโครงการส าคญัเพ่ือเปน็แนวทางการด าเนนิงานของส านกังาน กศน. ดังนี้ 
  ๒.๑ การแก้ปญัหาเดก็ตกหล่น : ให้มีการจัดท าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการ 
การแก้ปญัหาเดก็ออกกลางคันและเด็กตกหลน่อย่างเปน็ระบบ โดยใช้สตูลโมเดลเปน็ตน้แบบในการ
ด าเนินการ และปรบัใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยให้ส านกังาน กศน. จัดการศกึษาส าหรับเด็กตกหล่น
ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อในระบบโรงเรียน รวมทั้งตดิตามปัญหาของเด็กกลุม่ดงักล่าวดว้ย 

๒.๒ แผนพฒันาอัตราก าลงับุคลากรทุกประเภท : ให้ด าเนินการวางแผนอัตราก าลงั 
บุคลากรทุกประเภทลว่งหนา้ ๑๐ ป ีโดยให้หาความตอ้งการครู กศน. แยกตามประเภท และหาความ
ต้องการครูที่จะทดแทนอตัราเกษียณอายุราชการในอีก ๖ ปขี้างหน้า ตัง้แต่ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๗ ของ
ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการผลติ
ครูในอนาคต ดังนี ้
   ๑) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ ๒๕ ของอัตราเกษียณ ซึ่งเป็น 
การน าคนเก่งมาเป็นครู โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนและเมื่อจบการศึกษาก็บรรจุทดแทนอัตราครูเกษียณใน
ภูมิล าเนา สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกลชายขอบและถิ่นทุรกันดาร 
   ๒) การผลิตครูในระบบปดิ ร้อยละ ๔๐ ของอัตราครูที่เกษียณ โดยให้จัดท าแผน
อัตราการทดแทนครูที่เกษียณทั้งจ านวนและสาขา และให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งแผนงานการผลตินักศึกษา
และการติดตามตามขดีความสามารถของมหาวิทยาลัย ซึ่งในสว่นของส านักงาน กศน. ควรด าเนินการผลติ
ครูดว้ยวธิีดงักล่าว 
 

ชี้แจงกรอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดย เลขานุการรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว) 
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๒.๓ การพัฒนาศักยภาพคร ูกศน. : ซึง่สามารถประเมนิไดจ้าก  
๑) ใหด้ าเนินการประเมินสมรรถนะครู กศน. (ตรวจเลือดคร ูกศน.) เมื่อได้ผลการ 

ประเมินก็น ามาใช้เปน็ข้อมูลในการพัฒนาศกัยภาพของครู และหาวธิีการที่เหมาะสมในการพัฒนาครูแต่ละ
ประเภท  
   ๒) ดจูากผลสัมฤทธิท์างการศกึษาของนกัศกึษา ซึ่งในการสอบของนักศึกษา กศน. ให้มี
การใช ้Test Blueprint ในการออกข้อสอบ และพิจารณาถงึการให้มขี้อสอบอตันัย 

๒.๔ การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ที่ถกูต้องและสร้างความตระหนักเชิงบวกเกี่ยวกับ 
นโยบายของรัฐ : ต้องจดัการศึกษาใหป้ระชาชนได้เขา้ใจนโยบายของรัฐ ท าให้ประชาชนได้รบัรูข้้อมูลทีเ่ป็น
ข้อเท็จจรงิ ถูกตอ้ง (Fact) ไม่เป็นการใชค้วามรู้สึก (Feeling) ในการรับข้อมูลข่าวสารและตดัสินใจ และให้
ส านักงาน กศน. จดัท าเป็นหลักสูตรที่งา่ยต่อความเข้าใจของประชาชน รวมทั้งประสานข้อมูลกับหนว่ยงาน
อื่นๆ ในการท าหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และจดักระบวนการเรียนรูท้ีเ่หมาะสม 

๒.๕ การส ารวจผูไ้มรู่้หนังสือ : ให้ด าเนนิการส ารวจผู้ไม่รู้หนงัสือกับกลุ่มเปา้หมายนักศึกษา กศน. 
๒.๖ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : ด าเนินการโดยใช้แนวคิด Active Learning ซึ่งส านักงาน กศน.   

ด าเนินการใน ๒ ลักษณะ ไดแ้ก ่
 ๑) ให้การสนับสนนุสถานศกึษาในการเปน็แหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พื่อ 

การศกึษา แหลง่เรียนรู้ภายใน กศน. ต าบล 
   ๒) ใหน้ักศกึษา กศน. เรียนรู้ตามรูปแบบการลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ้ทั้งการจดั
การศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาหลักสตูรอาชีพระยะสั้น 

๒.๗ ยกระดับทกัษะภาษาองักฤษ : ให้พิจารณาแนวทางการยกระดับภาษาอังกฤษครู  
และนักศึกษา กศน. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยครู กศน. ต้องท าการวัดระดบัความรู้ภาษาอังกฤษ   
และด าเนินการพัฒนาอาจใช้รูปแบบของ Boot Camp ในการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น  
ใช้ส่ือในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กบันักศึกษา และให้ทกุสถานศึกษาจัดท าป้ายชื่อสถานที่ก ากับ
เป็นภาษาองักฤษที่ถูกต้องดว้ย รวมทั้งสามารถของบประมาณในการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเขียนเปน็
โครงการทีช่ัดเจนได ้

๒.๘ การสร้างอาชีพ : ให้จัดการเรียนการสอนอาชีพโดยดูจากปัญหา ความต้องการภายใน 
พ้ืนที่ เกดิการสร้างงานในชมุชน ต่อยอดอาชีพ พฒันาสูผู่้ประกอบการ และด าเนินการให้ครบทั้งระบบ  
เช่น การเพิ่มความรู้ในเรื่องการตลาด บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการจ าหน่าย เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้า  
รวมทัง้น านวตักรรมมาชว่ยในการด าเนินการ 

๒.๙ การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก : ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีใ่ห้ 
ด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใหค้วบรวมโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรยีนไม่เกิน ๒๐ คน ไปสู่
โรงเรียนแม่เหล็ก ท าให้สถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กดงักล่าวไมไ่ด้ใช้ประโยชน ์ และให้ส านกังาน กศน. 
เข้าไปในพื้นทีข่องโรงเรียนขนาดเล็กที่ถกูยุบรวม สอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่จะน า
โรงเรียนไปใช้ประโยชน์ในดา้นใด หากชุมชนต้องการน าโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวเป็นศนูย์การเรียนชุมชน
ให้ส านักงาน กศน.ด าเนินการโอนทรัพย์สิน และบรหิารจัดการเปน็ศูนยก์ารเรียนชมุชนของส านกังาน กศน. 
ได้เลย 
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๒.๑๐ การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตส าหรับผูสู้งอายุ : ให้ส านกังาน กศน.  
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคดิ  “Active Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวติ ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี  

๒.๑๑ พัฒนาศูนยเ์รียนรู้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ : ให้ด าเนนิการ 
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมม่าประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์จริง 
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ในการหาความรู้ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน  
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม ซือ่สัตย์ สุจริต 

 
-------------------------------------------- 
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๑. ให้กลุม่แผนงานตรวจข้อมูลการคืนงบประมาณการฝกึอาชีพของ ๔๘ จังหวดั พรอ้มทั้ง 
หาสาเหต ุวเิคราะห ์และเชญิประชุมเฉพาะ ๔๘ จังหวดั เพื่อรบัฟังการชีแ้จงการคนืงบประมาณดังกลา่ว  
 ๒. ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการศนูย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล มแีนวทางการด าเนนิงาน ดังนี้ 

๒.๑ ใหเ้นน้การน าทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการอบรมครูเพ่ิมเติม 
โดยสามารถใชส้ถานที่การอบรมในโครงการพระราชด าริ และศนูย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดน (ศฝช.) ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ รวมทั้งการอบรมประชาชน 
ควรมีการตดิตามประชาชนว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในชวีิตประจ าวนัได้หรอืไม่ 

๒.๒ ให้ส านกังาน กศน. ที่มพ้ืีนที่ด าเนินการเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน  โดยวางผังการ 
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ โดยใช้แนวคิดไม้ ๕ ระดับ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ปลูกโดยระบบเกษตรธรรมชาติ 
เกษตรเชิงนิเวศที่ปลอดภัย เน้นไม้ประจ าถิ่นที่มีในแต่ละพ้ืนที่ วางผังการปลูก ระยะเวลาการปลูก รายได้ที่จะ
ได้รับจากผลผลิตของไม้ที่ปลกู และให้ปลูกต้นยางนา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ าส านักงาน กศน. ในทุกพ้ืนที่ และ 
เมื่อจัดท าผังการปลูกต้นไม้แล้วให้จัดส่งให้กับกลุ่มส่งเสรมิปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. รวมทั้งจัดท าป้ายติดให้
ความรู้หน้าแปลงปลูกด้วย 

ส าหรบัพื้นที่กรงุเทพมหานครและพืน้ที่ชุมชนเมอืงให้ปลกูผักปลอดสารพิษ อาจประสาน 
เพื่อขอใชพ้ื้นที่เครือขา่ยต่างๆ เชน่ ทีก่ารรถไฟ พื้นที่ อบต. เป็นต้น 
 ๓. มอบกลุ่มสง่เสรมิปฏิบตักิารรวบรวมข้อมูลปราชญ์ชมุชน และจดัท าเป็นฐานข้อมูล โดยให้ทุก 
จังหวดัด าเนินการกรอกข้อมูลผู้ที่เปน็ปราชญ์ชมุชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ศูนยก์ารเรียนชุมชนในฐานะหน่วย
ประสานงานใช้เปน็ขอ้มูลส าหรับผู้ทีต่้องการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่  รวมทั้งตรวจสอบจ านวน  
ศูนย์การเรียนชุมชน แหลง่เรียนรู้ชมุชน ในแต่ละพื้นที่ เพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลที่ถกูต้องและน ามาใช้
ประโยชนไ์ด ้

๔. ให้ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอ ตรวจสอบดูแลเรื่องการจัดตั้งศนูย์การเรียนชุมชน และส่งรายงาน
การจดัตั้งศูนย์การเรียนชมุชนมายังส านักงาน กศน. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล โดยทุกเครือขา่ยที่ กศน.  
ร่วมท างานดว้ยต้องประกาศจัดตัง้เปน็ศูนยก์ารเรียนชมุชน  และให้ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวดั 
ก ากับโครงสร้างของศูนยก์ารเรียนชุมชน และแหล่งเรียนรู้ชุมชน รวมทั้งการจดัการศึกษาในต่างประเทศ 
ที่ใช้รูปแบบศนูย์การเรียนชมุชนในการด าเนินการ 

ข้อสั่งการตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
และโครงการส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดย เลขาธกิาร กศน. (นายสุรพงษ์  จ าจด) 
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 ๕. ก าหนดให ้“ต้นยางนา” เป็นต้นไม้ประจ าส านักงาน กศน. เนื่องจากเป็นตน้ไม้ท่ีสามารถปลูกได้
ในทุกพื้นทีข่องประเทศไทย และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งนี้เชญิชวนให้ทุกจงัหวัดปลูก
ต้นยางนาในทุกหมู่บ้าน เพือ่เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๖. จะมีการอบรมครดูอยในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในวันที ่๑๙ – ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 
ณ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก เนน้การให้ความรู้เรือ่งการปลกูป่าบนดอยสูง สร้างแหล่งน้ าบนภูเขา  
ขอเชิญผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จงัหวัด ในพ้ืนที่จงัหวดัภาคเหนือ เขา้รว่มด้วย 
 ๗. การด าเนนิงานของศนูยส์่งเสริมประชาธปิไตยต าบล (ศส.ปชต.) ต้องสร้างการเลอืกตั้งที่ถูกต้อง
ให้กับประชาชน ให้สามารถแยกแยะ Fact กับ Feeling และสามารถเลอืกผู้แทนทีด่ีได้ 
 ๘. ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการศนูย์ดิจิทัลชมุชน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๘.๑ มอบกลุม่แผนงานรวบรวมโครงการการขยายผลในชุมชนผ่านการอบรมของ         
ศูนยด์ิจิทัลชุมชน 

๘.๒ ใหม้ีการพิจารณาหลักสูตรการอบรมของโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ขยายผลไปยัง 
ชุมชน โดยให้เชญิผู้ที่เกี่ยวขอ้งร่วมหารือถึงความเหมาะสมของหลักสตูรการอบรม และใหม้ีหลักสตูรหลัก 
ในการใหค้วามรูป้ระชาชนในเรื่องกฎหมายและความปลอดภัยของการใช้อนิเทอร์เน็ต และการท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) เพื่อให้ประชาชนมีอาชพีและท าการตลาดทีส่ามารถขายสนิค้าได ้
อย่างมีคุณภาพ 
 ๙. การสร้างงาน สร้างอาชพีให้กับประชาชน ใหเ้ชื่อมโยงกับศนูย์ดิจิทัลชมุชนในการจัดท าตลาด
ออนไลน์ ซึ่งการผลติสินค้าตอ้งมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน เชน่ ระบวุันผลิต วันหมดอายุ  
มี QR Code เพื่อการสบืค้นข้อมูลสินค้า 

๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ รวดเรว็ จดัระบบเซิฟเวอร์ใหม่  
หาแนวทางการใช้ระบบคราวด์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปสู่การเรียนรูข้องประชาชน ทั้งนี้ใหด้ าเนินการอย่างตอ่เนื่องเพื่อการรองรับ Thailand ๔.๐ 
 ๑๑. ใหน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยมีจดุมุง่หมายในการ  
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยให้ทุกภารกิจของส านกังาน กศน. ต้องมโีปรแกรมส าเร็จรปูมาใช้ 
ในการบริหารจดัการข้อมลู มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน  เพื่อชว่ยในการปฏิบตัิงาน เช่น ระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนกิส์ (e-budget) ระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ๒) เพิ่มคุณภาพ 
ของการศกึษาของส านกังาน กศน. เช่น การใหม้ีการทดสอบหน้าจอ การจดัท าคลิปวีดโิอสอนใน 
รายวิชาบังคบั ฯลฯ 
   ๑๒. ให้ครูทุกคนจัดห้องเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course : MOOC) มีการสื่อสารกัน 
ในกลุ่มเรียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
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 ๑๓. การจดัการศึกษาต่อเนือ่งประกอบดว้ย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสงัคมและชมุชน ให้ด าเนนิการโดยใช้การจัดหลักสตูร
ระยะสัน้ ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
  ๑๓.๑ ชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น ใช้การจัด ๒ รูปแบบ ไดแ้ก ่
   ๑) รปูแบบกลุม่สนใจ เป็นการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรละไม่เกิน ๓๐ ชัว่โมง  
วันละไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ผู้เรียนต้องสมัครเรียนลงทะเบียนเป็นนักศกึษา กศน. ใช้วิทยากรในการสอน 
สามารถเบกิจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเท่านัน้ 
   ๒) รปูแบบชัน้เรียนวิชาชีพระยะสั้น เปน็การจัดการเรียนการสอนหลักสตูรละ  
๓๐ ชัว่โมงขึน้ไป ผู้เรียนต้องสมัครเรียนลงทะเบียนเปน็นกัศึกษา กศน. ใชว้ิทยากรในการสอน สามารถเบกิ
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเท่านั้น 
  ๑๓.๒ อบรมประชาชน เปน็หลักสูตรระยะสั้นท่ีใช้กระบวนการฝึกอบรมให้กับประชาชน 
ไม่ตอ้งลงทะเบียนเปน็นกัศกึษา กศน. สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวนัได้ 
 ๑๔. ห้องสมุดประชาชนเฉลมิราชกุมารี ขณะนี้ด าเนินการเปิดแล้ว ๙๖ แห่ง โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีก าหนดการเปิด จ านวน ๒ แหง่ ไดแ้ก่ ๑) วนัที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ห้องสมดุประชาชน 
เฉลิมราชกมุาร ีอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ๒) วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ห้องสมุดประชาชน 
เฉลิมราชกุมารี อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ 
 ๑๕. มอบสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ด าเนินการในการส่งเสริมการอ่าน ดังนี ้

 ๑๕.๑ ใหร้วบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการบรรณสญัจร  
(Book Voyage) ๒๕๕๙ น าเสนอต่อส านกัพระราชวัง เพ่ือกราบบงัคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
  ๑๕.๒ ให้บรรณารักษ์หอ้งสมุดทัว่ประเทศเรียนรู้วธิีการจัด Display มุมหนงัสือน่าอา่น 
เพื่อกระตุ้นการอา่นของผู้ใชบ้ริการ   
  ๑๕.๓ ให้จัดท าแผนปฏิบตัิการในเรือ่งการอ่าน ภายใตแ้นวคดิ “นัง่ที่ไหน อ่านที่นัน่”  
เช่น บริการหนังสอืบนรถไฟ รถทวัร ์โรงพยาบาล บรกิาร Delivery การอ่าน  
  ๑๕.๔ ให้ด าเนนิการเชงิรุกในการเพิ่มจ านวนสมาชิกห้องสมุด โดยก าหนดให้เพิ่ม 
จ านวนผู้ใช้บรกิารรอบห้องสมุดในรัศม ี๕ กิโลเมตร ใหป้ระชาชนร้อยละ ๑๐ มาเปน็สมาชกิห้องสมดุ  
ซึ่งผู้ใช้บริการบางสว่นอาจเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่หอ้งสมดุได้ ให้ประสานความรว่มมือกับ
โรงเรียนในการให้นักเรียนเป็นอาสาสมัครห้องสมดุ ใหบ้ริการน ารายการหนังสือไปให้ผู้สูงอายุเลือกและ 
ยืม-คืน โดยอาจท าเปน็ชุดหนังสือเพื่อใหง้่ายในการยืม และให้เกียรติบัตรมอบแก่นกัเรียนทีเ่ป็นอาสาสมคัร
ห้องสมดุด้วย 

  ๑๕.๕ ให้จัดเปดิงาน “ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรบัชาวตลาด ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และรวบรวมจ านวนห้องสมดุเคลื่อนที่ 
เพื่อถวายรายงานตอ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี โดยรูปแบบของรถโมบาย 
ที่ออกให้บริการห้องสมดุเนน้รูปแบบที่ง่ายและประหยดั 
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 ๑๖. การชมุนุมอาสายวุกาชาด กศน. ระดบัภาค ปี ๒๕๖๐ ด าเนินการ ดงันี ้

๑๖.๑ เลื่อนการชุมนมุอาสายุวกาชาด กศน. ระดบัภาค ปี ๒๕๖๐ แต่ให้มกีารเตรียม 
ความพรอ้ม ก าหนดการใหม่คาดว่าจะเปน็ช่วงไตรมาสที่ ๓    
  ๑๖.๒ ให้ กศน. อ าเภอทกุแห่ง ตั้งชมุนมุอาสายวุกาชาด อย่างน้อย ๑ ชมรมๆ ละ ๓๐ คน  
  ๑๖.๓ ให้ครู วทิยากร ผู้บรหิาร กศน อ าเภอ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมอาสายวุกาชาดขอให้
เข้ารบัการอบรมให้เรียบร้อย 
 ๑๗. ใหค้วามส าคญักบัการยกระดับการศกึษาให้กบัประชาชน ให้ประชาชนมรีะดับการศกึษา 
ที่สูงขึ้น ซึง่ตอ้งเข้าใจในวธิีการเรียนที่หลากหลาย แผนการเรียนที่หลากหลาย ความแตกต่างของบุคคล  
เพื่อการออกแบบเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพ ภายใต้รูปแบบการเรียน (พบกลุม่ การศกึษา
ทางไกล การศึกษาแบบชัน้เรียนให้กบัเดก็บนดอยสงู) และรูปแบบการเทียบระดบั (เทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ และเทียบระดับการศกึษา) 
 ๑๘. ใหด้ าเนนิการส ารวจประเภทของคร ูกศน. ภายในวนัที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเปน็
ข้อมูลในการประเมินศักยภาพของครู กศน. 
 ๑๙. ให้ผูอ้ านวยการ กศน.อ าเภอ ก ากับ ตดิตาม ดูแลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาเทียบกับ
จ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียน โดยจะเป็นตัวชี้วดัของคร ูกศน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
 ๒๐. มอบกลุม่พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย ด าเนนิการ ดังนี้ 
                    ๒๐.๑ ให้จดัท าเครื่องมือในการประเมนิระดับการอา่นออกเขียนได้ของนักศึกษา กศน.   

๒๐.๒ เร่งรัดการจัดท าคลปิวีดิโอ เพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน  
โดยให้สถาบัน กศน. ภาค เป็นผู้วิเคราะห์เนื้อหา และร่วมกับส านักงาน กศน.จังหวัด จัดท าคลิปวีดโิอ  
โดยมอบหมายให้ครู กศน. จัดท าคลิปวีดิโอ ที่จะเป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาพ้ืนฐานให้จัดท า 
ในรูปแบบ Do It Yourself (DIY) แต่ละคลิปมีความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที โดยในเนื้อหาจะประกอบด้วย  
๑) การเข้าสู่บทเรียนด้วยสภาพปัญหา ๒) ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา ๓) ใบงาน/กิจกรรม  
๔) ใบสรุปประเด็นความรู้ในเรื่องนั้นๆ ด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และเมื่อ
ด าเนินการจัดท าคลิปวีดิโอแล้วเสร็จให้จัดส่งคิวอาร์โค้ดลิ้งค์คลิปวีดิโอให้กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใส่ในสรุปสาระที่ต้องรู้ในแต่ละรายวิชาต่อไป 
                   ๒๐.๓ ประสานผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอ ดาวนโ์หลดโปรแกรม itw๕๑ ในเวอร์ชัน่ล่าสุด 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และด าเนนิการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย  

๒๐.๔ ให้เรง่ด าเนนิการเสนอ (ร่าง) กรอบ มาตรฐาน ตวับ่งชี ้การศึกษานอกระบบและ 
การศกึษาตามอธัยาศัยต่อคณะรัฐมนตรแีละส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา  
(สมศ.) เพื่อให้ความเห็นชอบ และใหแ้ต่ละสถานศึกษาด าเนินการสรา้งแบบประเมนิตนเองที่สอดคล้องกบั
กรอบ มาตรฐาน ตวับง่ชี้ ดังกล่าวต่อไป 
   ๒๐.๕ ก าชับให้ทุกสถานทีศ่ึกษาน าแผนการเรียนรู้รายบุคคลสู่การปฏิบตัิ ซึ่งต้อง
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ใหก้ับนักศึกษา กศน. โดยค านงึถึงความแตกต่างกันของบคุคล ชมุชน ปัญหาความ
ต้องการของประชาชน มี Test Blueprint เป็นหลักในการออกข้อสอบ และใหน้ักศึกษาได้เรียนรูโ้ดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้จากครู การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านแบบเรียนที่เหมาะสม และ
การเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ วิทยุ โทรศัพท ์อินเทอร์เน็ต 
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   ๒๐.๖ ให้ท าหนังสือถึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) ในการ
ขอใช้สือ่การเรียนการสอนวชิาวิทยาศาสตร ์เพื่อใช้น ามาเป็นสือ่ในการเรียนการสอนของ กศน. 
 ๒๐.๗ ให้ด าเนินการประเมินสมรรถนะคร ูกศน. (การตรวจเลือดคร ูกศน.) โดยเน้นครูที่สอน
การศึกษาพ้ืนฐาน (ครูประจ ากลุ่ม) ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ครู กศน.ทัว่ประเทศ  จัดท าเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะครู กศน. และออกแบบ/จัดท าเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะครแูต่ละประเภท และด าเนินการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน น าผลที่ได้มาเปน็ข้อมลู
ในการพัฒนาครู  และในการจัดท าข้อสอบเพ่ือการตรวจเลือดครู กศน. ให้หารือร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบ 
การทดสอบ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ในการจัดท าเกณฑ์
การประเมิน เพ่ือการประเมินสมรรถนะหลัก คือการเป็นวิทยากรกระบวนการ ที่ต้องเข้าใจจิตวิทยาผู้เรียน 
สามารถบริหารจัดการความรู้ได้ และสมรรถนะประจ าสาย ได้แก่ ความรู้ในรายวิชาที่สอน คือ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 ๒๐.๘ จัดท าแผนพัฒนาการผลิตและพัฒนาคร ู๑๐ ป ีโดยใช้การพัฒนาครูโดยการตรวจ
เลือดครู กศน. และน ามาพฒันาครูใหม้ีศักยภาพตามเกณฑ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการพฒันา 

๒๑. มอบกลุม่พัฒนาระบบการทดสอบ พัฒนาโปรแกรมการสอบหน้าจอ “ศูนย์ทดสอบดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์Non Formal Education Electronic Examination Center (NEEC)” โดยให้เริ่ม
ด าเนินการในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ โดยในเบือ้งต้นใหด้ าเนินการเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนมุัต ิ
ให้ใช้การสอบหน้าจอสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ซึง่จะก าหนดให้เก็บคา่ธรรมเนียมในการสอบ  
หน่วยกิต ละ ๕๐ บาท โดยจะเปิดศูนย์สอบและรับสมัคร ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และในเดือนเมษายน ๒๕๖๐  
เมื่อมีการรบัสมัครนกัศึกษา กศน. สามารถน าผลการทดสอบมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อ
ลงทะเบียนเรียนได ้ 

๒๒. มอบกลุม่พัฒนาระบบการทดสอบ สร้างช่องทางการสอบ N-Net ที่สะดวก เขา้ถึงผู้รบับริการ 
๒๓. การจดัการศึกษาทางไกล เปน็การจัดการศึกษาเพ่ือนักศกึษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้  

เป็นการเรียนผ่านสื่อ ผูเ้รียนต้องอา่นออกเขียนได้ สามารถศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเองได้ มกีารด าเนินการ 
ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การจัดการศกึษาทางไกล โดยใช้ กศน.ต าบลเป็นฐาน โดย กศน.ต าบลท าหน้าที่ 
เป็นผู้จดัการศึกษาทางไกล ๒) การจัดการศึกษาทางไกล โดยใช ้กศน.อ าเภอเป็นฐาน การประเมินผล
แบ่งเป็นระหว่างภาค ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และปลายภาค ๘๐ เปอร์เซ็นต์ การจดัสรรงบประมาณรายหัวของ
นักศึกษาทางไกลจะเหมือนกับการจัดสรรงบประมาณคา่รายหวัปกติ แต่จะขอให้สถาบันการศกึษาทางไกล
เป็นคา่จัดท าสื่อ หัวละ ๑๐๐ บาทต่อคนต่อภาคเรียน 

๒๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะท าการส ารวจพ้ืนทีท่ี่มีความพร้อมในการจัดโครงการจัด
หลักสูตรการดแูลผู้สูงอายุ กระทรวงศกึษาธิการ  และการจัดการศกึษาให้กบักลุ่มเปา้หมายคนพิการ  
ใช้ระบบการบรหิารงบประมาณโดยการหารสั้นภายในจังหวดั  

๒๕. การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ให้จดัรายวิชาวัสดศุาสตร ์ให้มคีวามรู้เรื่องของวสัดุแต่ละ
ประเภท วธิีการก าจดั การน ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้เครือข่ายคนเก็บขยะ เปน็วิทยากรถ่ายทอดความรู ้
 ๒๖. มอบกลุม่การเจ้าหน้าทีจ่ัดประชุมเพื่อจัดท าแผนพฒันาบุคลากร ๑๐ ปี  



~ ๙ ~ 
 
 ๒๗. มอบกลุม่การเจ้าหน้าทีเ่กลี่ยอัตราก าลงัของพนักงานราชการ โดยพิจารณาในพืน้ที่ที่มีความ
จ าเป็น ๑) ในพ้ืนที่ที่มีลกูจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ ๒) พ้ืนที่ที่ไมม่ีพนักงานราชการในต าแหน่งนัน้ๆ  
๓) พ้ืนทีโ่ครงการพระราชด าริที่ขาดแคลน ๔) อื่นๆ  ทั้งนี้พนักงานราชการไม่สามารถโอนย้ายข้ามจังหวดัได ้
 ๒๘. ให้ กศน.อ าเภอ ทุกแห่งประกาศแต่งตั้งครูประจ ากลุม่ จัดตั้งกลุ่ม และศนูย์การเรยีนชุมชนหรือ 
กศน. ต าบลให้ชัดเจน ในการพัฒนาครูประจ ากลุ่มก็ต้องด าเนินการพัฒนาให้เป็นไปสู่สมรรถนะเดียวกัน  
 ๒๙. สร้างการจดัการความรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยใช้เมอืงแห่งการเรียนรู ้ให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถตกผลึกปญัหาของชมุชนเป็นแนวทางเดียวกัน น าไปสู่การพูดคุยแกไ้ขปัญหาโดยใช้เวทีชาวบ้าน 
และเกิดการเรียนรู้ในชุมชน และน าสิ่งทีไ่ดม้าจัดท าหนังสือพิมพ์ฝาผนังติดในสถานทีต่่างๆ ของชมุชน 
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีสว่นร่วม ซึ่ง กศน. จะท าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ กระตุ้น 
การเรียนรูข้องประชาชน 
 ๓๐. ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดท าข้อมูลชุมชนแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการ “น า กด จด ถ่าย” 
โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเก็บข้อมูล แล้วลงในพ้ืนที่โดยใช้
การกด GPS หาพิกัดของพ้ืนที่ จดบันทึกการเก็บข้อมูล ถ่ายภาพประกอบการเก็บข้อมูล ท าการวิเคราะห์
ประมวลผล แล้วคืนข้อมูลที่ได้ให้กับประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ สามารถคิดวิเคราะห์เป็น ซึ่งเป็นต้นทางแห่งการสร้าง 
เมืองแหง่การเรียนรู ้
 ๓๑. ให้ผูอ้ านวยการส านกังาน กศน.จงัหวัด ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนขนาดเลก็ที่จะถกู 
ควบรวมในจังหวดั และให้ผูอ้ านวยการ กศน.อ าเภอ เขา้ไปพูดคุยกับโรงเรียนและชมุชนในพ้ืนทีน่ั้น  
โดยส านักงาน กศน.พร้อมทีจ่ะเปน็ส่วนขับเคลื่อนและประสานในการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีสว่นรว่ม  
และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที ่โดยเฉพาะคลังสมองของ กศน. (บคุลากร กศน.ที่เกษียณ 
อายุราชการแล้ว) ท าเป็นรปูคณะกรรมการวิทยากร สามารถน ามาตั้งเป็น กศน.ต าบล หรือศูนย์การเรียน
ชุมชน 
 ๓๒. มอบส านักงาน กศน. จงัหวดั จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี และบันทึกในระบบฐานข้อมูล 
DSMIS๖๐ ขอ้มูลรายละเอียดปรบัให้สอดคล้องกับนโยบายที่ไดร้ับ ภายใต้เป้าหมายคน/งาน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะใส่ตัวเลขงบประมาณและเป้าหมายทีไ่ดร้ับการจดัสรร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได ้

-------------------------------------------------- 

  



~ ๑๐ ~ 
 
 

 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านบุคลากร 

โดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

 ๑. พระราชบญัญตัิการศกึษาตลอดชีวติ พ.ศ. .... จ าเปน็ต้องจดัท าใหเ้สร็จใน 1 ปี แล้วต้อง 
พิจารณาพระราชบญัญตัิที่เกี่ยวข้องใหแ้ล้วเสร็จก่อน  
 ๒. การด าเนินการจัดท าโครงสร้างผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดเป็นอ านวยการสูง อยู่ในขั้นตอน
ของการน าเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา 
 ๓. การสอบคัดเลือกผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดั ก าลังพิจารณาแนวทางซึง่จะพิจารณา 
จากความรูแ้ละประสบการณ์ ส าหรับกลุม่ประสบการณ์จะมีการคดัเลือกแตกต่างจากกลุ่มทัว่ไป   

๔. การสอบคัดเลือกผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ใช้หลักเกณฑ์เก่าในการคดัเลือก  
๕. การสอบครูผู้ชว่ยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
๖. ในการขอวิทยฐานะ ว.๑๗ ใหแ้นบใบประกอบวิชาชพี และถ้าได้รบัการอบรมพัฒนาจาก

หลักสูตรภายนอกส านกังาน กศน. ใหแ้นบการผ่านการพัฒนามาดว้ย รวมทัง้ให้เตรยีมเอกสารต่างๆ  
ให้ครบเพื่อความรวดเร็วในการด าเนนิการ 

๗. การเลื่อนขัน้เงนิเดือน ให้ด าเนนิการตามเกณฑ์ของ  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด โดยการตั้งคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน พิจารณา และใช้
ระบบเปดิดว้ยการประกาศคะแนนให้ทราบผลการประเมินโดยทัว่กัน และจัดสง่ใหก้ับกลุ่มการเจ้าหน้าท่ี
ตรงเวลา และตรวจสอบใหถู้กตอ้ง 

๘. ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกังาน กศน. จะมกีารสอบศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ
สถานศกึษา บรรณารกัษ์ ผูอ้ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดั และครูผู้ชว่ย 

๙. ให้ส านักงาน กศน. จงัหวัดทีม่ีการจดัซื้อรถห้องสมดุเคลื่อนที ่(รถโมบาย) ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดว้ยงบไทยเขม้แขง็ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ด้วยงบพิเศษ ให้คน้หาหลักฐานการจดัซือ้
จัดจ้าง ถ่ายเอกสารแลว้ส่งมาที่กลุ่มงานวินัยและนติิการ กลุ่มการเจ้าหนา้ที่โดยดว่น 

 
-------------------------------------------------- 

อื่นๆ 
 


