
นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
------------------------------------------------------ 

วิสัยทัศน์ 

 คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าท่ีมีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา 

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันใน

ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 

 ๑. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทีม่ีคุณภาพเพ่ือยกระดับ

การศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังใน

การพัฒนาคุณภาพของประชากร 

 ๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๔. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 

 ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

 ๑. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี

คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 ๒. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้

ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 



 ๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชน ที่มีความสามารถ

เชิงแข่งขัน มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 

(OTOP  Mini  MBA) 

 ๔. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ 

แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 ๕. ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน 

 ๖. องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมเป็น

ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 

 ๗. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาใช้ในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง 

 ๘. หน่วยงานและสถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพมาใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ๙. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้รูปแบบ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ต าบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ เป็นกลไก

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 ๑๐. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่

มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละของคนไทยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ (เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่ม

ผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ กลุ่มคนไทย

ทั่วไป เป็นต้น) ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

 ๒. จ านวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) กลุ่มเป้าหมายที่เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

การศึกษานอกระบบ 

 ๓. จ านวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิตและการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 



 ๔. ร้อยละของชุมชน (ต าบล/หมู่บ้าน) เป้าหมายที่ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการอบรมหลักสูตร OTOP 

Mini MBA ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือนการมีงานท าแล้ว สามารถจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดับ

ต าบล/หมู่บ้านได้ 

 ๕. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการเรียนรู้/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

 ๖. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการเรียนรู้/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา แล้วมีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมองเห็นแนว

ทางการน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

 ๗. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา

กลุม่ประเทศอาเซียน และอาเซียนการศึกษา 

 ๘. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับประเทศไทย 

 ๙. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๑๐. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้เข้ารับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความพึง

พอใจในคุณภาพและปริมาณ/ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ที่หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. จัดบริการ 

 ๑๑. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ

องค์กร 

 ๑๒. ร้อยละของ กศน. ต าบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา

ชุมชน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

 ๑๓. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาท

ภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

นโยบายเร่งด่วน 

  ๑.ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใน ๘ เดือนอย่างมี

คุณภาพ 



   ๑.๑ เร่งพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ที่เปิด

โอกาสให้ประชาชนที่มีอาชีพมาประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบก้าวกระโดดเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 

   ๑.๒ เร่งพัฒนามาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับการ

ประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนพัฒนาตัวบ่งชี้ เครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

   ๑.๓ เร่งพัฒนากระบวนการ จัดท าคู่มือการด าเนินงานการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ตลอดจนพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

และสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

   ๑.๔ เร่งปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถด าเนินงานการประเมินเทียบระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายทางการศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

   ๑.๕ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. 

เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๖ ให้ส านักงาน กศน.อ าเภอ/เขต เร่งด าเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษา

และประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน 

    ๑.๗ ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เร่งรัดการด าเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาและประสบการณ์  เพ่ือยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชนของ กศน.อ าเภอ/เขต ให้เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    ๑.๘ เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับองค์กรหลัก หน่วยงานทางการศึกษาและภาค

สังคม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การด าเนินงานการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับการศึกษาและเข้ารับบริการประเมิน

เทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างกว้างขวาง 

  ๒.เร่งด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP  Mini  MBA  สู่ชุมชน 

   ๒.๑ เร่งด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตร OTOP  Mini  MBA  (การบริหารจัดการ

ธุรกิจสินค้า OTOP ธุรกิจ OTOP  ส่งออก การตลาดและช่องทางการจ าหน่าย และภาษาอังกฤษธุรกิจ) และ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือ

พัฒนาการฝึกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นระบบครบวงจรและบรรลุผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตร

อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 



   ๒.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถน าไปใช้สนับสนุนการด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพ

ตามหลักสูตร OTOP  Mini  MBA   ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๒.๓ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร OTOP Mini MBA ให้มีความหลากหลายและ

ครบถ้วนเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการปฏิบัติจริง 

   ๒.๔ พัฒนาครูและวิทยากรผู้สอนหลักสูตร OTOP Mini MBA ให้มีความรู้ความเข้าใจ

หลักสูตร OTOP Mini MBA และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.เปิดโลก กศน. สู่ กศน.อินเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน 

   ๓.๑ เร่งจัดท าหลักสูตร สื่อ แบบเรียน และเครื่องมือการวัดผลประเมินผล การศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษเพ่ือให้บริการการศึกษาตามหลักสูตร

ดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายผู้สนใจ 

   ๓.๒ เร่งจัดหาครูและผู้เก่ียวข้อง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดังกล่าวให้สามารถจัด

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๓.๓ เร่งจัดให้มีห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ห้องเรียน 

   ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ 

   ๓.๕ พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อการพัฒนา

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ

ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 

  ๔.เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน 

   ๔.๑ ให้ กศน.อ าเภอ/เขต เร่งรัดให้ กศน.ต าบล/แขวง ด าเนินการส ารวจความต้องการ

หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนของกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการให้ครอบคลุมและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มใน

พ้ืนที่ 

   ๔.๒ ให้ กศน.อ าเภอ/เขต เร่งจัดตั้งบ้านหนังสือในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเป็นห้องสมุดประชาชน

หมู่บ้าน/ชุมชน และจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนส าหรับบ้านหนังสือตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน

แต่ละพ้ืนที่ 



   ๔.๓ ให้ กศน.ต าบล/แขวง ด าเนินการจัดกิจกรรม และประสานความร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุก

ครอบครัวในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระเบียบวินัยและข้อพึง

ปฏิบัติในการใช้บ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน การเคารพสิทธิผู้อื่น ตลอดจนการช่วยดูแล

รักษาและพัฒนาบ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นบ้านหนังสือเสริมสร้างอัจฉริยภาพ

ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน 

    ๔.๔ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านในฐานะที่เป็น

กิจกรรมพ้ืนฐานในการเสริมสร้างอัจฉริยภาพส่วนบุคคลและความเข้มแข็งของชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วม

อย่างต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมบ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน 

  ๕.เร่งรัดการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการจัดท าแผนป้องกันภัยพิบัติ 

   ๕.๑ ให้หน่วยงานและสถานศึกษาร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และชุมชนในพื้นท่ีร่วมด าเนินการ

จัดท าแผนป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติเชิงบูรณาการ 

   ๕.๒ ให้หน่วยงานและสถานศึกษาประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เตรียมประชาชน

ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ หรือ ผลกระทบจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 

   ๕.๓ ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท าแผนป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดจากธรรมชาติ มนุษย์ 

หรือจากสาเหตุอ่ืน และจัดให้มีการซักซ้อมการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือ

หลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและสถานศึกษา 

  

  



  ๖.เร่งพัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และนิเทศเพื่อการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๖.๑ ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  เร่งพัฒนาระบบกลไกการก ากับ 

ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละ

เรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๖.๒ ให้มีการเชื่อมโยงระบบนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

ตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ /เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้

ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

นโยบายต่อเนื่อง 

๑. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ 

 ๑.๑ จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ

น าสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม และสร้างเสริม

สมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง 

  ๒) ด าเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการสนับสนุนค่า

จัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  ๓) จัดหาต าราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามท่ี

ส านักงาน กศน. ให้การรับรองคุณภาพให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบหมุนเวียน

ต าราเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการต าราเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

  ๔) ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้กับประชากร

วัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีที่

หลากหลาย 



  ๕) ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดให้ กศน.อ าเภอทุกแห่งด าเนินการเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ รวมทั้งผลการเรียนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือขยายโอกาสทาง

การศึกษาให้กับประชาขนอย่างกว้างขวาง 

  ๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ

เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ

ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๗) จัดให้มีวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติ

ที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๘) พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ

ได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๒ การส่งเสริมการรู้หนังสือ 

  ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลางให้มีความครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นระบบเดียวกัน 

  ๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการด าเนินงานการส่งเสริม

การเรียนรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

  ๓) พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้

หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพื่อเป็นเครื่องมือใน

การศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 

  ๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศและระดับสากล 

 ๑.๓ การศึกษาต่อเนื่อง  



  ๑) มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา

อาชีพเพ่ือการมีงานท า ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการใช้

ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง และการพัฒนาสู่

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 

  ๒) มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่

มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

  ๓) มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน

รูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ การเรียน

ทางไกล และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการสร้าง

จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมบทบาทสตรี การสร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชน การบริหารกองทุน การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการ

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการใช้งานเพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

 ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  ๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของ

หลักสูตร 

  ๒) พัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี

ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล 

  ๓) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ

ความต้องการและสภาพของกลุ่มเป้าหมายและท้องถิ่น 



  ๔) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรทางด้านภาษา และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนและ

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ

ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

  ๕) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืน ๆ ประกอบหลักสูตรที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

  ๖) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่

หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

  ๗) มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ และ

ความต้องการของตนเอง โดยมอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o และมีผลสัมฤทธิ์ในสาระความรู้พ้ืนฐาน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖o  

  ๘) พัฒนาระบบวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าข้อทดสอบกลางมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ         

  ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๑) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 

  ๒) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย

ต้นสังกัดให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o  

  ๓) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน. ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพเพ่ือ

การเตรียมความพร้อมส าหรับการขอรับการประเมินอีกครั้งหนึ่งในรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่

สาม  โดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และจัดให้มีระบบการศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่าง

ใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 



  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ผดุงระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 ๑.๖ การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้   

  ๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา

และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

  ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  ๓) ส่งเสริมระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา 

 ด้านศาสนศึกษาเข้าสู่การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๔) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและ

นักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 

 ๑.๗ การศึกษาทางไกล 

  ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบ

การวัดและประเมินผลการเรียน ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา

ต่อเนื่องโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาทางไกลให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดและให้บริการการศึกษาทางไกล

เพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

  ๓) ขยายกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการ และผู้รับบริการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศให้มากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการบริหารงานและการจัดบริการการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ 

   ๕) ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยวิธีการเรียน

ทางไกลให้กับแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน 



๒. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย  

  ๒.๑ การส่งเสริมการอ่าน 

  ๑) พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดับอ่าน

คล่อง อ่านเข้าใจความ เขียนคล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอน และ

สื่อที่มีคุณภาพ 

  ๒) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 

โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้างความ

พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย โดย

โดยเฉพาะงานมหกรรมรักการอ่านในส่วนภูมิภาค 

  ๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริม

การอ่านในทุกต าบล เพื่อร่วมเป็นกลไกในการพัฒนาคนไทยให้มีเจตคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความรู้ด้วยการ

อ่าน เห็นประโยชน์และความส าคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตรเองให้เป็นนักอ่านที่มีคุณภาพ

ต่อไป 

๔) ส่งเสริมให้มี “บ้านหนังสือ” ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมการอ่านให้

เกิดข้ึนกับประชาชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 ๒.๒  ห้องสมุดประชาชน 

  ๑) มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  

เป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและการ

สร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๒) จัดตั้งห้องสมุดประชาชนในอ าเภอท่ียังไม่มีห้องสมุดประชาชน  เพื่อจัดบริการให้กับ

ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  โดยเน้นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

  ๓) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ส าหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน 



  ๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด  เพ่ือ

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชน  เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

ได้ในการปฏิบัติจริง 

  ๕)  จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  สม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้  และการพัฒนาอาชีพ

ของประชาชนและชุมชน 

  ๖)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุดประชาชนให้มีความรู้   

ความสามารถและความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน 

    ๗) แสวงหาภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมจัดและสนับสนุนการด าเนินงานของห้องสมุดประชาชนให้

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนโดยชุมชน และเพ่ือชุมชน 

  ๒.๓  วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

   ๑) พัฒนาและจัดท านิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร  และจัดกิจกรรมที่เน้นการ

เสริมสร้างทักษะ  กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห์  กระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์  และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนน าความรู้และทักษะทาง

วิยาศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาชีวิต  พัฒนาอาชีพ  และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๒) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนโดยเน้นวิทยาศาสตร์ชุมชนให้

ผู้รับบริการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม  และการ

ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติในพ้ืนที่ 

   ๓)  ส่งเสริมสนับสนุน  ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้มี

รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย  สามารถปลูกฝังให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  และมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 



   ๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพ่ือเป็นฐานสู่การ

พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   ๖) พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการ แหล่งจุด

ประกายการพัฒนาอาชีพ  และแหล่งท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น 

   ๓. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

  ๓.๑ การพัฒนา กศน.ต าบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทาง

การศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน 

   ๑) จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ กศน.ต าบล/แขวง ให้ครบทุกแห่งเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การจัด

กิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

และทันเวลา 

   ๒) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย เพ่ือให้ประชาชนน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูนสมรรถนะของ

ตนเองและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของชุมชน 

   ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกท่ีหลากหลาย  ทันสมัย  สร้างสรรค์ 

ต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน  โดยจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การฝึก

อาชีพ  การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การป้องกันภัยพิบัติ การดูแลรักษาธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การป้องกันภัยจากยาเสพติด  การเสริมสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการจัดการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ตามความจ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละ

ชุมชน 

    ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และส่งเสริมให้มีกลุ่มส่งเสริมการอ่านใน กศน.ต าบล/แขวง 

เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่าน  โดยใช้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านในรูปแบบต่าง ๆ ในชุมชน  โดนด าเนินงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.ต าบล/แขวง 

   ๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสภาพการรู้หนังสือและความต้องการการศึกษาและการเรียนรู้ของ

ประชากรวัยแรงงาน  ผู้พิการ  และผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  ครบถ้วน  ถูกต้อง ทันสมัยและ



เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  สามารถสืบค้นได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ

กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

   ๖) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน.ต าบล/แขวง เพื่อการประสานเชื่อมโยงส่งต่อผู้เรียน  

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกัน  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการให้บริการทาง

การศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กศน.ต าบล/แขวง และจัดให้มีการ

รายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะรวมทั้งให้น าผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาการ

ด าเนินงาน กศน.ต าบล/แขวง อย่างต่อเนื่อง 

   ๘) ก ากับและติดตามให้ กศน.ต าบล/แขวง ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงาน 

กศน.ต าบล/แขวงอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๒ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

   ๑) จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในทุกอ าเภอ/เขต อย่างน้อยอ าเภอ/เขตละ ๓ แห่ง เพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน  รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ แสดง จ าหน่าย 

และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร 

   ๒) พัฒนาและจัดท าหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพ้ืนที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีพแนว

ใหม่ เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถสร้างอาชีพหลักที่มั่นคงให้กับผู้เรียนโดยสามารถสร้างรายได้จริงทั้ง

ระหว่างเรียนและส าเร็จการศึกษาไปแล้ว  และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

อาชีพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยังยืน 

   ๓) ประสานการด าเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ใน

พ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ

ระหว่างจังหวัด 

  ๔) จัดให้มีระบบการประสานเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ส าหรับ

เป็นช่องทางในการเสริมความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ให้กับผู้เรียน 



    ๕) จัดให้มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง  พร้อมทั้งน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตามความ

ต้องการด้านการศึกษาอาชะเพ่ือการมีงานท าของประชาชนและความต้องการของตลาด 

  ๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด 

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างย่ังยืน 

ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 

   ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกระดับ  โดยจ าแนกตามระดับความพร้อมในการมี

ส่วนร่วม  ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง  ทันสมัย  และสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่ว

ประเทศ  เพ่ือประโยชน์ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ และระดับ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย 

   ๒) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา

อาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างมีคุณภาพ 

   ๓) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา  ประสานการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้มีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการเป็น

กลไกส าคัญเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ๓.๔  อาสาสมัคร กศน. 

   ๑) ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา  ตลอดจนผู้รู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และข้าราชการบ านาญ  เข้ามา

เป็นอาสาสมัคร กศน.  โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน าเสนอความต้องการการ

เรียนรู้และการพัฒนาชุมชน  โดยท างานเป็นทีมร่วมกับครูในสังกัดส านักงาน กศน. 

    ๒) ส่งเสริมให้อาสาสมัคร กศน. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด และผู้ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 

  ๓) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในรูปแบบต่าง ๆ แก่อาสาสมัคร กศน. เพื่อให้ตระหนักถึง

คุณค่าและความส าคัญของตนเอง  และเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน 



  ๓.๕ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 

   ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.ต าบล/แขวง ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้

เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชนอ่ืนๆอย่างกว้างขวาง 

   ๒) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดท าแผนชุมชน  จัดเวทีชาวบ้าน  

การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม เพื่อน าความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 

   ๓) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ ของ กศน. ดดย

ค านึงถึงการประกอบอาชีพ และการมีงานท าของผู้เรียนที่แท้จริง  เพ่ือประโยชน์ในการมีงานท าและการเทียบ

โอนความรู้และประสบการณ์ 

   ๔) ส่งเสริมให้มีการขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการสืบสานและการถ่ายทอดองค์

ความรู้  โดยให้มีการจัดท าและเผยแพร่สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน 

   ๕) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านต่างๆ เป็น

แหล่งการเรียนรู้ และนักจัดการความรู้ที่ส าคัญของชุมชน 

   ๔ นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ

  ๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

    ๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการสนับสนุนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเกิดผล

โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

   ๒) จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่เสนอโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   ๓) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ๔) พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 



  ๔.๒ โครงการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงชายแดนของ ศฝช. 

  ๑) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยเน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 

  ๒) จัดและพัฒนา ศฝช.ให้เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัด

กิจกรรมตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้

ที่หลากหลาย 

  ๓) ให้ ศฝช.ทุกแห่ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากร และการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตร

ธรรมชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง ส านักงาน กศน. กับ มูลนิธิ MOA ไทย และ MOA International 

  ๔) จัดระบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

เชื่อมโยงกับ กศน.ต าบล/แขวง ในพื้นที่ 

  ๔.๓ การส่งเสริมและจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

  ๑) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรู้หนังสือ ภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และการยกระดับการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและ

เยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน คุณแม่วัยใส คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย บุคคล

ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย (คนต่างด้าวและผู้ไร้สัญชาติ) ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า

ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว คนไทยในต่างประเทศ  

  ๒) ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างขว้างขวาง

และมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 

  ๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม 

  ๕. นโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 



๕.๑ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมาย

สามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้

สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 ๕.๒ พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการออกอากาศให้

กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเพิ่มช่องทางให้

สามารถรับชม ได้ทั้งระบบ Ku – Band และ C – Band และทางเครือข่ายสากล (อินเทอร์เน็ต) พร้อมที่จะ

รองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ ( Free ETV )  

 ๕.๓ พัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อ

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียน

การสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

  

  ๕.๔ เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่

หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร โดยจัดให้มีการ

ผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า รายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายการติวเข้ม

เติมเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

(ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ และเครือข่ายสากล (อินเทอร์เน็ต) 

  ๕.๕ ผลิตและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต 

  ๕.๖ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายให้สามารถผลิต เผยแพร่ ร่วมพัฒนา และใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๕.๗ พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทาง ทั้งทางเครือข่ายสากล 

(อินเทอร์เน็ต) และรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD,CD,VCD และ 

MP3 เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้

ตามความต้องการ 



  ๕.๘ ส ารวจ วิจัย และติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลมา

ใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

  ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

  ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร 

    ๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กศน. ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กศน. ทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีความเป็นมือ

อาชีพในการด าเนินงานตอบสนองความต้องการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ

ประชาชน 

   ๒) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ

ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ

ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๓) พัฒนาหัวหน้า กศน. ต าบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล/

แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้

อ านวยความสะดวกการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

    ๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล/แขวง เพื่อการมีส่วนร่วมในการ

บริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล/แขวง อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๖) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายในทุกระดับ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่

หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ  

   ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 



   ๘) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้น

การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

   ๙) ให้มีการจัดท าโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

   ๑๐) จัดท าแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่การเป็น “องค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม” 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การจัดท านวัตกรรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต 

และราชการใสสะอาด ของหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือให้ กศน. เป็นองค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมที่

ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 

  ๖.๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอัตราก าลัง 

   ๑) เร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 

   ๒) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

   ๓) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม

ส าหรับด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน 

   ๔) แสวงหาภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพ่ือการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ๕) บริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

  ๖.๓ การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 

    ๑) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการในการใช้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาที่

ยั่งยืนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษา

วิจัยเพื่อสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน



และชุมชนพรอ้มทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียน

และระดับสากล 

   ๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ

อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 

และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๔) สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ของ กศน. ในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า เพ่ือสร้างกระแสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม

เห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ กศน. ทั้งในฐานะผู้รับบริการ   ผู้จัด ผู้ส่งเสริมและ

ผู้สนับสนุนการด าเนินงานของ กศน.  

  ๖.๔ การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล   

   ๑) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 

   ๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการ

ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๓) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของส านักงาน กศน. ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร.

ก าหนด 

 

 


