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   ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก าหนดขึ้น  เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญกลไกหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้  
การน าของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย   และทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)  ให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยใช้เป็นกรอบทิศทางและ
แนวทางในการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
หน่วยงาน และสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน กศน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อแปลงนโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ส านักงาน กศน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน 
กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จะบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ทุกประการ โดย
การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของหน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 
 
 
  
                 ส านักงาน กศน. 
        ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาวะความเสี่ยงของสังคมไทย 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ และโอกาสของส านักงาน กศน. 
 
สภาวะความเสี่ยงของสังคมไทย 
 สภาวะความเสี่ยงของสังคมไทยที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในบทบาท
ความรับผิดชอบของส านักงาน กศน. จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคลี่คลายและเตรียมการรองรับที่
ส าคัญ ได้แก่ สภาวะความเสี่ยงต่อไปนี้ 
 ๑. ความขัดแย้งทางการเมืองท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตตลอดช่วงระยะเวลากว่า ๖ เดือน 
  ก่อนวันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อ
วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
ได้ด าเนินไปอย่างรุนแรง ประชาชนมีความแตกแยกเป็นกลุ่มก้อนการเมืองฝ่ายต่างๆ  มีการประทุษร้าย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  มีการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ประเทศตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤตรัฐบาลตกอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริหารประเทศได้ตามปกติ เศรษฐกิจ  และ
การปกครองอยู่ในภาวะชะงักงันเป็นยุคที่คนไทยแตกแยกความสามัคคี และเกลียดชังต่อกันอย่างที่ไม่
เคยเป็นมาก่อน กระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเชื่อถือประกอบกับความเสื่อมถอยทางคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมไทย ส่งผลให้สถาบันทางสังคมมีแนวโน้มอ่อนแอ คนในสังคมขาดความไว้เนื้อ   
เชื่อใจและขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม 
 ๒. โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น 
  ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง สัดส่วนประชากรวัยเด็ก  : วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ 
ลดลงจากร้อยละ ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นร้อยละ ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านอนามัย การเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง
และเหมาะสม  ส่งผลต่อความไม่สมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพของประชากรของประเทศ 
นอกจากนี้การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองอย่างต่อเนื่องท าให้มีการขยายตัวของความเป็น
เมืองมากขึ้น โดยสัดส่วนประชากรในเขตเมืองเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ ๓๑.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็นร้อย
ละ ๔๕.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓. คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา คุณภาพ
การศึกษาและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
  เด็กวัยเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐.๐ มาตรฐานความสามารถของ
ผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่ า นอกจากนี้
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท าให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
หญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี เพ่ิมจาก ๕๔.๙ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี พันคน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เป็น ๕๖.๒ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓  ขณะที่กลุ่มวัยท างานภาพรวมก าลังแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีก าลังแรงงานจบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๕.๔ แต่อัตรา
การเพิ่มของผลิตภาพแรงงานในช่วงป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  โดยเฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ าเพียงร้อยละ 
๑.๘ อีกทั้งแรงงานในกลุ่มอายุ  ๒๕ – ๕๐ ปี มีเพียงร้อยละ ๑๙.๗ เท่านั้นที่ออกก าลังกาย กลุ่มวัย
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ผู้สูงอายุแม้จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น โดยพบว่าร้อยละ 
๓๑.๗ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรองลงมาคือ เบาหวาน ร้อยละ ๑๓.๓ และหัวใจร้อยละ ๗.๐ ส่งผล
ต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 
 ๔. สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายและมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น 
  โดยคนไทยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประเทศไทยได้รับคะแนนความโปร่งใสไม่ทุจริต และคนในประเทศยอมรับไม่ได้กับการทุจริตเพียง     
๓.๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน จัดอยู่ในล าดับที่ ๘๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ และอยู่ในล าดับที่ 
๑๑ ของภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ภาคส่วนต่างๆ ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ แต่การ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่ า  ขณะเดียวกันสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อัตราการหย่าร้างเพ่ิมขึ้น
จาก ๔.๕ คู่ต่อพันครัวเรือนในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ๕.๕ คู่ต่อพันครัวเรือนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรีเพ่ิมขึ้น 
 ๕. บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ  
ทวิภาคีและระดับพหุภาคีรวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
  ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประเทศ
ไทย ทั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  มี
แรงงานข้ามชาติที่ถกูกฎหมายจ านวน ๓๗๘,๐๗๘ คน และผิดกฎหมายจ านวน ๙๕๕,๕๙๕ คน ทั้งนี้ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างเสรีตามกรอบความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดังกล่าวจะส่งผลให้การแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรง
มีความต้องการน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศทั้งในส่วนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย นอกจากนั้นยังส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของคนไทยทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 
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ทิศทางการพัฒนาประเทศและโอกาสของส านักงาน กศน. 
 ๑. ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
   ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ ปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งขยายการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพจาก ๓ ทุน ทั้งทุน
สังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ๖ ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์    ทุน
สังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรมมาใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคน
และสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภค
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมาปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทัน 
สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร และความมั่งคั่ งด้านอาหารและพลังงานรวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความ
สมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุลมุ่งสู่การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม 
  ๑.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) 
   ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ และมี
เป้าหมายเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรมใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่ วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพ่ือเป็นเป้าหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 
  ๑.๓ นโยบายรัฐบาล  (ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
   ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยในส่วนของ
นโยบายด้านการศึกษาปรากฏอยู่ในนโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งมีสาระของนโยบาย ๑๐ ประเด็น ได้แก่ 
   ๑) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
   ๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและจัดให้มีคูปองการศึกษาเพ่ือการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   ๓) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ท่ัวไปร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
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   ๔) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   ๕) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนสร้างแรงงานที่มีทักษะและ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๖) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ 
เป็นครู 
   ๗) สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
การสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน 
   ๘) อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาถิ่น         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ การสร้างจิตส านึกความเป็นไทยและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ 
   ๙) สนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล 
   ๑๐) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 
  ๑.๔ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการ  ประกาศนโยบายเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มนโยบาย ดังนี้ 
   (๑) นโยบายทั่วไป มี ๕ ประเด็นของนโยบาย ได้แก่ 
    ๑.๑) การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจาย
อ านาจและความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม 
    ๑.๒) การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
    ๑.๓) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  เจตนารมณ์ตามหลักสูตรทางการศึกษา
ที่ให้ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
    ๑.๔) การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษาที่
ให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม 
    ๑.๕) การบริหารและปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับที่ให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   (๒) นโยบายเฉพาะ มี ๗ ประเด็นนโยบาย ซึ่งต้องด าเนินการให้เห็นผลใน ๑ ปี ได้แก่ 
    ๒.๑) การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    ๒.๒) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการ
ด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพการแขง่ขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    ๒.๔) การมุ่งเน้นการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ 
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    ๒.๕) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
    ๒.๖) การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๒.๗) การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
   (๓) นโยบายเร่งด่วน มี ๑๐ ประเด็นนโยบายซึ่งต้องด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน 
ได้แก่ 
    ๓.๑) เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟู โรงเรียน สถานศึกษา
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็ว 
    ๓.๒) เร่งแก้ปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    ๓.๓) เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรฐาน เพื่อจูง
ใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลาน เข้ารับการศึกษาใน
สายอาชีพ อาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่ขาดแคลน และเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
    ๓.๔) ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์  มีเวลาท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังใน
เรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึก ความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
    ๓.๕) เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา 
และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส 
    ๓.๖) เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
โดยเฉพาะการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับ
นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษาและการสนับสนุนอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 
    ๓.๗) เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู ให้เอื้อต่อ
การเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครแูละบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๓.๘) เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ และมาตรการติดตาม ควบคุมการลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง 
การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม ขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตาม
หลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ ให้ทุกสถาบันยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
    ๓.๙) เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรบัสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง และการขนส่ง
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เป็นหมู่คณะนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุก
สถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
    ๓.๑๐) เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษา ทั้งที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๒. โอกาสของส านักงาน กศน. 
   โอกาสความส าเร็จในการน ายุทธศาสตร์ กศน.สู่การปฏิบัติเพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลตามทิศทางการพัฒนาประเทศให้บรรลุผลตามบทบาทความรับผิดชอบของส านักงาน กศน.มี 
เงื่อนไขที่เป็นโอกาสทั้งส่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาล (นโยบายของคณะรัฐมนตรีและนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และบริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่ งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมุ่งสร้างกระแสสังคมให้
การเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีวินัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก  และส่งเสริมเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๒.๒ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุน
การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายใน และการให้บริการแก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานของราชการจัดท ารายละเอียด 
ข้อมูลต่างๆ ให้บริการผ่านเวบ็ไซต ์เช่น การให้บริการของส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ โดย
มีผู้ ให้ บ ริการ  Universal Resource Locator หรือ  URL คือ  http://www.gitt.net.th หรือการ
ให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการที่ http://www.moe.go.th นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่
ให้บริการเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันภาคเอกชนต่างๆหรือองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ต่างก็ให้ความส าคัญกับการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งาน และเมื่อมีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบทางด้านนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก็ยิ่งท าให้กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้โดยง่าย รวดเร็วและเท่าเทียมกันเป็นการเปิดระบบการเรียนรู้ใหม่ของ
ประชาชน ความรู้จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมด ผู้คนสามารถเรียนรู้จากการศึกษาอย่าง
ไม่เป็นทางการได้มากมาย ในเวลาเดียวกันความรู้จะกลายเป็นปัจจัยส าคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งถือว่าเป็นทุนความรู้ ทั้งนี้ส านักงาน กศน.เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาท
ส าคัญและมีความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน ในระบบของการศึกษาที่ไม่เป็นทางการ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านทางช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆโดยเฉพาะ    
อย่างยิ่งระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

http://www.gitt.net.th/
http://www.moe.go.th/


 
 

ส่วนที ่ ๑    ๗ 
 

   ๒.๓ ประเทศไทยมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือแหล่งวิทยาการชุมชนประเภทต่างๆ
กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ พร้อมรองรับและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่ง ประมาณ ๗๕,๐๙๘ หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน จะมีแหล่ง
เรียนรู้มากกว่า ๑ ประเภท และแต่ละประเภทมีมากกว่า ๑ แหล่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล 
แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุและสถานที่ แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ประเภทเทคนิค และแหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม แหล่งเรียนรู้แต่ละประเภทดังกล่าวสามารถ
เป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี โดยประสานเชื่อมโยง
การท างานร่วมกับ กศน.ต าบล/ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆของส านักงาน กศน.ในพ้ืนที่ 
 
  จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะความเสี่ยงของสังคมไทยและทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
โอกาสของส านักงาน กศน.ดังที่กล่าวมานั้น มีประเด็นส าคัญที่ส านักงาน กศน.ต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกัน  ปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนา  โดยน าไปก าหนดเป็นประเด็นส าคัญในข้อยุทธศาสตร์และ
จุดเน้นการด าเนินงานต่อไป ได้แก่ 
  ๑.  การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา  เพ่ือสร้างความเสมอภาค หรือเท่าเทียม
ทางการศึกษา ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.  การเตรียมคนไทยให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสมาชิกที่มีศักยภาพของประชาคมอาเซียน และเป็น
พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ 
  ๓.  การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีความใฝ่รู้     
ใฝ่เรียน รู้จักแสวงหาโอกาส เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคมคุณธรรม สังคมเพ่ือคนทั้งมวล และพร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
  ๔.  การพัฒนากลไกการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ทั้งด้านปัจจัยด าเนินงาน และกระบวนการด าเนินงาน ให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามบทบาท และภารกิจของส านักงาน กศน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

ส่วนที่ ๒  ๘ 

ส่วนที่ ๒ 
  ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 บนพ้ืนฐานของสถานการณส์ภาวะความเสี่ยงของสังคมไทยและทศิทางการพัฒนาประเทศและ
โอกาสของส านักงาน กศน.ดังที่กลา่วแล้วในส่วนที่ ๑ ส านักงาน กศน.จึงก าหนดยุทธศาสตรแ์ละจดุเนน้
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ 
ที่ใช้เป็นหลักยึดและตวัก ากบัทิศทางยุทธศาสตรแ์ละจุดเน้นการด าเนินงานดังกล่าวในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไวด้ังต่อไปนี ้
 
วิสัยทัศน ์
 คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม เป็นพลเมืองดี และมีศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้     
ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ 
 
เป้าประสงค ์ 
 ประชาชนผู้รับบริการ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีความรู้ความสามารถรอบด้านเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย      
๑๒ ประการ มีศักยภาพในการผลิตทางเศรษฐกิจ การสร้างสังคมคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และมีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
พันธกิจ 
 ส านักงาน กศน.มีพันธกิจหลัก ดังนี้  
 ๑. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวัย มีโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของประชาชนอย่าง
หลากหลาย 
 ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติของ
หน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒  ๙ 

ยุทธศาสตร์ 

   ๔ ยุทธศาสตร์ที่หวังผลใน ๓ เดือน 
  
 ๑.  การเร่งปฏิรูปการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลทุกระดับในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบเงื่อนไขระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดย 
  ๑.๑) การทบทวนและปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภท ทุก
ระดับ ตลอดจนหน่วยจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่ ให้ท าหน้าที่
ตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ “กศน. ต าบล” เป็นฐาน (สถานี) เติมเต็ม
ความรู้ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
  ๑.๒) การประเมิน ทบทวนและปรับกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสภาพปัญหาความเร่งด่วนของแต่ละชุมชน 
ตลอดจนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การ
พัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง โดยยึดหลัก ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงาน 
  ๑.๓) ก ากับและติดตามให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับบริหารการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้นโยบายและแผน ตลอดจนระบบการกระจายอ านาจ  
เป็นกลไกการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้นโยบายและแผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๔) การกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง โดยยึดหลักความคล่องตัวในการท างาน การ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการศึกษาที่มีคณุภาพ และความต่อเนือ่งอย่างยั่งยืนของการเป็นภาคีเครือขา่ยซึ่งกัน
และกัน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  ๑.๕) การเร่งรัดสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการ กศน.จังหวัด คณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการ กศน.ต าบล ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๖) การเร่งรัดพัฒนาครู กศน.ต าบลทุกคน ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   



 
 

ส่วนที่ ๒  ๑๐ 

 ๒.  การเร่งรัดด าเนินการการน าคูปองการศึกษาหรือคูปองการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาใช้ 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของประชาชนผู้รับบริการ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมอย่างแท้จริง 
 
 ๓.  การเร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
ท้องถิ่น ตลอดจนหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเรียนการสอน ที่
มุ่งให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมน าความรู ้และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 ๔. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัว และค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา 
 
 

๓ ยุทธศาสตร์ที่หวังผลใน ๑ ปี 
 

  ๑.  การเร่งรัดการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงประชาชนที่อยู่นอก
ระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางสังคม - ประชากร
อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งระบบ โดย 
  ๑.๑) การใช้แผนและการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ ทั้งการออกแบบ
กิจกรรม การนิเทศ การติดตามผล การปรับปรุง การพัฒนา และการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส และรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
เชิงโครงสร้าง ระบบงานกฎหมาย ระบบการบริหารจัดการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 
  ๑.๒) การน าสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย และมีคุณภาพ มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา และขยายโอกาสในการเข้าถึง
การจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่หวังผลได้
อย่างแท้จริง 
  ๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และหน่วยจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และแหล่ง
วิทยาการชุมชนทุกประเภทในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการ
อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ใช้ ต่อยอดสร้างสรรค์ และพัฒนา เพื่อความยั่งยืนและความเข้มแข็งของชุมชน 



 
 

ส่วนที่ ๒  ๑๑ 

และท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความคิด
วิเคราะห์ มีเหตุมีผล และมีจิตวิทยาศาสตร์ 
  ๑.๔) การปรับรูปแบบกิจกรรมและวิธีด าเนินการจาก “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” ไปสู่       
“บ้านหนังสือชุมชน” และขยายการบริการให้กระจายครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ โดยค านึงถึง
ความต้องการทางการศึกษา/การเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่และบริบทเฉพาะของหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละ
พ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือ การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและความรู้
ของประชาชนอย่างทั่วถงึ โดยเชื่อมโยงการท างานเป็นเครือข่ายกับ กศน.ต าบล/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน
พ้ืนที่เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕) การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดบริการการศึกษา  เพ่ือการรู้หนังสือ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้ง
แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
  ๑.๖) การวางระบบการนิเทศการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่มุ่งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความคล่องตัวในการจัดบริการการศึกษาให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการนิเทศจากระดับนโยบายสู่ระดับภูมิภาค 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ/ระดับสถานศึกษา และระดับหน่วยจัดบริการ อย่างเป็นระบบ 
  ๑.๗) การก าหนดแนวทางและด าเนินการในข้อกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
การศึกษาทางเลือก เป็นการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมในการจัดของภาคส่วน
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
 
 ๒. การก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีการเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือให้
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกส าคัญกลไกหนึ่งที่มีพลังในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในบทบาทที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ และปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีตามนโยบายและ
สถานการณ์ 
 
 ๓. การเร่งรัด ติดตาม ให้มีการพัฒนาหน่วยงาน สถานศึกษาและหน่วยจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกแห่งทั่วประเทศ   โดยยึดภารกิจหลักเป็นตัว
ตั้งเพ่ือให้มีศักยภาพในการน านโยบายรัฐบาลและนโยบายที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านก าลังคนทุกระดับ และทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าว 



 
 

ส่วนที่ ๒  ๑๒ 

จุดเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  
 ๑. จุดเน้นด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  ๑.๑) มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรมให้กับประชากรทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ด้อย ผู้พลาด และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้จ าแนกประชากร
กลุ่มเป้าหมายไว้ ดังนี้ 
   (๑) จ าแนกตามช่วงอายุ มี ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
   ๑.๑) กลุ่มวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ แต่อยู่นอกระบบโรงเรียน (อายุ ๖ – ๑๔ ปี) 
   ๑.๒) กลุ่มวัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ 
    ๑.๒.๑ กลุ่มวัยแรงงานอายุ  ๑๕ – ๓๙ ปี  เป็นกลุ่มวัยแรงงานที่ ให้
ความส าคัญในการจัดบริการการเรียนรู้เป็นกลุ่มแรก 
    ๑.๒.๒ กลุ่มวัยแรงงานอายุ  ๔๐ – ๕๙ ปี  เป็นกลุ่มวัยแรงงานที่ ให้
ความส าคัญในการจัดบริการการเรียนรู้รองลงมา 
   ๑.๓) กลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย โดยให้ความส าคัญในการจัดบริการการ
เรียนรู้จากมากไปน้อยตามล าดับ ดังนี้ 
    ๑.๓.๑ กลุ่มอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี 
    ๑.๓.๒ กลุ่มอายุ ๗๐ – ๗๙ ปี 
    ๑.๓.๓ กลุ่มอายุ ๘๐ – ๘๙ ปี 
    ๑.๓.๔ กลุ่มอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป 
   (๒) จ าแนกตามคุณลักษณะเฉพาะทางสังคม - ประชากรที่เกี่ยวเน่ืองกับการเข้าสู่
โอกาสทางการศึกษา แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
    ๒.๑) กลุ่มที่มีเงื่อนไขข้อจ ากัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู้ 
จ าแนกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๑๗ กลุ่มย่อย ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษา/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้อยกว่าคนปกติทั่วไป อันเนื่องมาจาก (๑) ข้อจ ากัดด้านร่างกาย/
จิตใจ/สติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนรู้ (๒) ข้อจ ากัดด้านฐานะทางเศรษฐกิจ หรือความยากจน 
หรือ (๓) ข้อจ ากัดด้านการติดต่อสื่อสารอันเนื่องมาจากความต่างทางภาษา/วัฒนธรรม มี ๓ กลุ่มย่อย 
ได้แก่ 
    (๑) กลุ่มผู้พิการ 
    (๒) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ 
    (๓) กลุ่มชาติพันธุ์ (ชนกลุ่มน้อย) 
   ๒.๑.๒ กลุ่มผู้พลาดโอกาส เป็นกลุ่มที่พลาดโอกาสในการที่จะเข้ารับบริการ
ทางการศึกษา/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อันเนื่องมาจาก (๑) ความไม่สามารถในการที่จะรับการศึกษา/



 
 

ส่วนที่ ๒  ๑๓ 

การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีความประสงค์ที่จะรับการศึกษา การเรียนรู้จนจบหลักสูตรหรือ
ระดับชั้นการศึกษาใดๆที่ผ่านมา (๒) การย้ายถิ่น/เร่ร่อน หรือ (๓) เงื่อนไข ข้อจ ากัดเกี่ยวกับอายุ มี ๗ 
กลุ่มย่อย ได้แก่ 
    (๑) กลุ่มเด็ก/เยาวชนที่ออกกลางคันจากระดับการศึกษาภาคบังคับ 
    (๒) กลุ่มผู้จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ได้เรียนต่อ 
    (๓) กลุ่มทหารกองประจ าการที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
    (๔) กลุ่มเด็ก/เยาวชนเร่ร่อน/ไร้บ้าน 
    (๕) กลุ่มเด็ก/เยาวชน/ลูกกรรมกรก่อสร้าง 
    (๖) กลุ่มเด็ก/เยาวชนที่มีความพร้อมแต่ไม่ต้องการรับการศึกษาใน
ระบบปกติ 
    (๗) กลุ่มผู้สูงอาย ุ
   ๒.๑.๓ กลุ่มผู้ขาดโอกาส เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อันเนื่องมาจาก (๑) การอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย/การก่อความ
ไม่สงบในบริเวณชายแดน (๒) การอยู่ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล หรือยากล าบากในการคมนาคม 
ติดต่อสื่อสาร (๓) การมีถิ่นพ านักอยู่ในต่างประเทศ (๔) การถูกจ าคุก คุมขังหรือจ ากัดบริเวณตามค า
พิพากษา หรือ (๕) การไม่มีสิทธิภาพในฐานะพลเมืองไทย มี ๗ กลุ่มย่อย ได้แก่ 
    (๑) กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย การก่อความ
ไม่สงบในบริเวณชายแดน 
    (๒) กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลหรือยากล าบากในการ
คมนาคมติดต่อสื่อสาร 
    (๓) กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ 
    (๔) กลุ่มผู้ต้องขัง 
    (๕) กลุ่มเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจ 
    (๖) กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานข้ามชาติ 
    (๗) กลุ่มบุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎร ์
  ๒.๒) กลุ่มที่ไม่มีเงื่อนไขข้อจ ากัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/  การ
เรียนรู้ จ าแนกเป็น ๔ กลุ่มย่อย ได้แก่ 
   ๒.๒.๑) กลุ่มบุคคลผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
   ๒.๒.๒) กลุ่มผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
   ๒.๒.๓) กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนที่สนใจเติมเต็มความรู้ 
   ๒.๒.๔) กลุ่มประชาชนทั่วไป 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒  ๑๔ 

 ๒. จุดเน้นด้านผู้จัดบริการและภาคีเครือข่าย 
  ๒.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท คณะกรรมการ กศน.จังหวัด 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ กศน.ต าบล และครู กศน.ต าบลทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ มีการประสานเชื่อมโยงการท างาน ตามโครงสร้างภายในหน่วยงานกับภาคีเครือข่าย ทั้ง
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย และเน้นผลสั มฤทธิ์เป็น
เป้าหมายความส าเร็จในการท างาน 
  ๒.๓ กศน.ต าบลทุกแห่ง ใช้แผนจุลภาคระดับต าบลเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมหรือ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ สภาพทางกายภาพของชุมชน ปัญหา/ความ
ต้องการทางการศึกษาของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท แหล่งวิทยาการชุมชน 
(ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนภายภาพ และทุนการเงิน) เป็นต้น ทั้งนี้ให้มีการปรับข้อมูลดังกล่าวให้เป็น
ปัจจุบันทุกรอบปีงบประมาณ 
  
 ๓. จุดเน้นด้านผลสัมฤทธิ์ 
  ๓.๑ ผู้ส าเร็จหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี
ผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษา / การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
และสามารถน าความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๓.๒ ผู้ส าเร็จหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในการด าเนินชีวิตและมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



กลุ่มสนับสนุน

เลขาธิการ กศน.

บทบาทหน้าที่
1. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. นิเทศ/ติดตามงาน
3. ดูแลการบริหารงานบุคคลในกลุ่ม/โซน
4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ

ประธานกลุ่ม/โซน

ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

กศน. อ ำเภอ/เขต

กศน.ต ำบล : ฐำนกำรเรียนรู้ของชุมชน

หน่วย ศน.และ ตสน.



 
 

ส่วนที่  ๓  ๑๖ 

ส่วนที่ ๓ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น 

 
 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน มุ่งที่ผลลัพธ์หรือ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นส าคัญ มี ๑๐ ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. สัดส่วนประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่ได้รับการบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ทาง
การศึกษานอกระบบแต่ละกลุ่มอายุต่อจ านวนผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอก
ระบบทั้งหมด และจ าแนกรายประเภทกิจกรรม 
 ๒. สัดส่วนประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่ได้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา
นอกระบบ กลุ่มที่มีเงื่อนไขขอ้จ ากัดในการเขา้ถงึโอกาสทางการศึกษา/การเรยีนรู้ และกลุ่มที่ไม่มีเงื่อนไข
ข้อจ ากัดในการเขา้ถึงโอกาสทางการศกึษา/การเรยีนรู้ตอ่จ านวนผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
การศึกษานอกระบบทั้งหมด และจ าแนกรายประเภทกิจกรรม 
 ๓. สัดส่วนประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่ได้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา
นอกระบบในพ้ืนที่ชนบท/และพ้ืนที่เมืองต่อจ านวนผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา
นอกระบบทั้งหมด และจ าแนกรายประเภทกิจกรรม 
 ๔. สัดส่วนประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่ได้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา
ตามอัธยาศัยแต่ละกลุ่มอายุต่อจ านวนผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาตามอัธยาศัย
ทั้งหมด และจ าแนกรายประเภทกิจกรรม 
 ๕. สัดส่วนประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่ได้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุ่มที่มีเงื่อนไขข้อจ ากัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู้  และกลุ่มที่ไม่มี
เงื่อนไขข้อจ ากัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู้ต่อจ านวนผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งหมด และจ าแนกรายประเภทกิจกรรม 
 ๖. สัดส่วนประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่ได้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา
ตามอัธยาศัยในพ้ืนที่ชนบท/และพื้นที่เมืองต่อจ านวนผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา
ตามอัธยาศัยทั้งหมด และจ าแนกรายประเภทกิจกรรม 
 ๗. สัดส่วนผู้เรียน/ร่วมกิจกรรมทางการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม
ที่จบหลักสูตรแต่ละระดับหรือแต่ละกิจกรรมต่อจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
การศึกษานอกระบบแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละกิจกรรมทั้งหมด และจ าแนกรายหลักสูตรหรือราย
กิจกรรม 
 ๘. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคะแนนผลการสอบแต่ละภาคเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย ร้อยละ ๕๕ ขึ้นไปของคะแนนเต็มแต่ละวิชา
ดังกล่าว 
 ๙. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษา/การฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบแต่ละหลักสูตรที่
สามารถน าความรู้ หรือประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นๆ 



 
 

ส่วนที่  ๓  ๑๗ 

 ๑๐. ร้อยละของผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ยึดถือค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 



งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒,๘๕๕,๕๑๘,๒๐๐ บาท
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒,๖๐๒,๕๐๙,๖๐๐ บาท

ลดลง (ร้อยละ ๑.๙๗) จ านวน ๒๕๓,๐๐๙,๓๐๐ บาท

ส่วนที่ ๔ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ าแนกตามแผนงาน 
 

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

(๐.๔๔%) 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๔๘.๓๗%) 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๕๑.๑๕%) 

แผนงาน : ด าเนินงานตามกรอบข้อตกลง 
ของประเทศอาเซียน 

(๐.๐๔%) 
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