
ราง 
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 
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วิสัยทัศน 
    คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพ 
ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทั่วถงึ และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู  การมีอาชีพ 
และการมีความสามารถเชิงการแขงขันในประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 
   ๑. จัดและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัที่มีคุณภาพ 
เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรูและการแกปญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและ
สังคม และเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ของประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
   ๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศ
อาเซียนเพื่อผนึกกําลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร 
   ๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อใหรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔. สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวติของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของคนในชุมชน และการสงเสริมบทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การดําเนินกิจกรรมของศูนยการเรียนในรูปแบบตางๆ  
    ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 
   ๑. คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึงและเทาเทียม 
   ๒. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถ
สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวอยางยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
    ๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กวางและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสูระดับวิสาหกิจชมุชนที่มี
ความสามารถเชิงการแขงขัน มีความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ และสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และความเขมแข็งของชุมชน  
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   ๔. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ในการเรียนรู แกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยางสรางสรรค  
   ๕. ประชาชนมีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุมประเทศ
อาเซียน รวมทั้งความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิภาคและความเปนประชาคมอาเซียน 
   ๖. องคกรภาคสวนตางๆ ทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียน 
รวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยาง
กวางขวางและตอเนื่อง 

๗. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มาใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหแกกลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไปอยางทั่วถึง  

๘. หนวยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ  
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมี
ประสิทธิผล 
   ๙. ชุมชนไดรับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู มีกิจกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชน
โดยใชรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศูนยการเรียน
ชุมชนตางๆ เปนกลไกสงเสริมการเรียนรู 
    ๑๐. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. รอยละของคนไทยกลุมเปาหมายกลุมตางๆ (เชน กลุมเด็ก กลุมเยาวชน กลุมวัย
แรงงาน กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูดอยโอกาส กลุมชาติพันธุชนกลุมนอย กลุมคนไทย 
ในตางประเทศ กลุมคนไทยทั่วไป เปนตน) ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการการศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 
    ๒. จํานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหเปน
ผูอานออกเขียนได 
   ๓. จํานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) กลุมเปาหมายที่เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ 
   ๔. จํานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
   ๕. รอยละของชุมชน (ตําบล/หมูบาน) เปาหมายที่ประชาชนในพื้นที่ทีไ่ดรับการอบรม          
หลักสูตร การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําแลว สามารถจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน ระดับตําบล/
หมูบานได 
   ๖. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการการเรียนรู/รวมกิจกรรมการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 
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   ๗. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการการเรยีนรู/รวมกิจกรรมการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาแลวมีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรและ
มองเห็นแนวทางการนําไปใชในการดํารงชีวิตได 
   ๘. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษากลุมประเทศอาเซียน และความเขาใจเก่ียวกับภูมิภาคและความเปนประชาคม
อาเซียน 
   ๙. จํานวนองคกรภาคสวนตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียนที่รวมลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับประเทศไทย 
   ๑๐. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษา กศน. ที่มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีน/ผูรับบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๑๑. รอยละของผูเรียน/ผูเขารับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่มีความพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณ/ความหลากหลายของสื่อการเรียนรูที่หนวยงานและ
สถานศึกษา กศน. จัดบริการ 
   ๑๒. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการบริหารจัดการ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยขององคกร 
   ๑๓. รอยละของ กศน. ตําบล และศูนยการเรียนรูชุมชน (ศรช.) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยใชปญหาของชุมชนเปนศูนยกลาง 
   ๑๔. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชทรัพยากรอยางประหยัด/
ตามแผนที่กําหนดไว 
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   ๑. สงเสริมการอานและเพ่ิมอัตราการรูหนังสือของคนไทยใหสามารถอานออกเขียนได 
    ๑.๑ เรงพัฒนาเครื่องมือสํารวจและประเมินระดับการรูหนังสือไทย และดําเนินการ
สํารวจและประเมินระดับการรูหนังสือของประชากรวัยแรงงานผูไมรูหนังสือในทุกพื้นที่ โดยเนน
กลุมเปาหมายอายุ ๑๕-๕๙ ป เพื่อนํามาจัดทําฐานขอมูลผูไมรูหนังสือทั้งในระดับพื้นที่และ
สวนกลางใหมีความเปนปจจุบัน ถูกตอง และเปนระบบเดียวกัน พรอมทั้งใหกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาประชากรใหรูหนังสือไทยเปนรายไตรมาส 
    ๑.๒ เรงจัดการศึกษาใหผูไมรูหนังสือตามผลการสํารวจและประเมินระดับการรู
หนังสือไทย ใหสามารถอานออกเขียนได โดยใชหลักสูตรการรูหนังสือไทยของสํานักงาน กศน.และ
สื่อที่เหมาะสมกับสภาพ และพื้นที่ของกลุมเปาหมาย 
     ๑.๓ เรงพัฒนาสมรรถนะของครู กศน.และภาคีเครอืขายที่รวมจัดกิจกรรมสงเสริมการ
รูหนังสือ โดยใหมีความรูและความเขาใจวิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือตามหลักสูตรการรู
หนังสือไทยของสํานักงาน กศน. และมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ๑.๔ มุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือ 
การพัฒนาทักษะการรูหนังสือ และการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรพื้นฐานเพือ่เปนเครื่องมือใน
การสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 

   ๒. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาสดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีคุณภาพ 
    ๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      ๑) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ที่เหมาะสมสําหรับสถานศึกษา และ กศน.ตําบล เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรม 
และการใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับกลุมเปาหมายไดอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพ และทันเวลา 
     ๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู  (Learning Management Systems 
: LMS) บนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ใชประโยชนสําหรับการรับสมัคร การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก
ประชาชน 
     ๓) พัฒนาและเผยแพรสื่อการศึกษาตามอัธยาศัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแบบออนไลน เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประชาชน  

นโยบายเรงดวน 
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     ๔) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning 
Management Systems: LMS) ใหสามารถใชระบบเพื่อจัดการเรียนรูแกกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
     ๒.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา 
     ๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถใช
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management Systems: LMS) เปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู การใหบริการทางการศึกษา ที่เปนประโยชนกับการยกระดับและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบ และเพิ่มโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชน 
      ๒) จัดตั้งศูนยสื่อ กศน. (ONIE Media Centre) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ที่
เปนศูนยผลิตและเผยแพรสื่อ กศน.ทีมี่คุณภาพ เพื่อใหบริการกับกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง  
     ๓) จัดตั้งหองปฏิบัติการทางภาษาในสถานศึกษา ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเปนเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียนการสอน และการใหบริการอ่ืน 
    ๒.๓ สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  
      ๑) พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยการใชระบบการ
สอบอิเล็กทรอนิกส (E-exam)  
     ๒) พัฒนาระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหเชื่อมโยงกับระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู (Learning Management Systems: LMS) 
      ๓) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ใหมีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระ
การเรียนรูที่หลากหลาย และสถานศึกษา กศน.สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับ
กลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม 
     ๔) พัฒนาระบบชองทางแหลงเรียนรูออนไลน (Portal Web) ที่มีเนื้อหาสาระที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน 
      ๕) พัฒนาบานหนังสืออัจฉริยะใหเปนแหลงเรียนรูอิเล็กทรอนิกส  

    ๓. ยกระดับคุณภาพงานการศึกษานอกระบบแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
     ๓.๑ เรงพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ใหมีการเรียนและการทํากิจกรรม
วิชาการเพื่อเสริมและเติมเต็มความรูอยางหลากหลายและตอเนือ่ง 
     ๓.๒ เรงพัฒนาเกณฑสมรรถนะของครู กศน. และพัฒนาครู กศน.ใหมีสมรรถนะ
ตามเกณฑที่กําหนด โดยใชกระบวนการฝกอบรมตามหลักสูตรการเรียนรูออนไลน รวมทั้งจัดให
มีการประเมินสมรรถนะบุคคลดังกลาวกอนเขาทํางาน กศน. และใหมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานของครู กศน.เพื่อใหครู กศน.ทุกคนไดนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๓ พัฒนาครู กศน. ใหเปนทั้งผูสอนและผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ กศน. 
ที่สามารถเลือกใชสื่อเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและบูรณาการวิธีการเรียนรูอยางหลากหลาย 
โดยเนนการเรียนรูผานโครงงาน (Project - based learning) และกระบวนการเรียนที่เนนการ
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คิดวิเคราะหและการแกปญหา โดยผูเรียนสามารถสรางกระบวนการเรียนรูและแกปญหาดวย
ตนเอง 
     ๓.๔ เรงจัดหา รวบรวม และพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย  
ทั้งสื่อเอกสารและสื่อเทคโนโลยี พรอมทั้งจัดทําสรุปสาระสําคัญของแตละรายวิชา เพื่อความ
สะดวกในการเผยแพร จัดทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนความรู ที่สามารถเพิ่มความหลากหลายของ
สื่อการเรียนและพัฒนาศูนยสื่อ กศน. (ONIE Media Centre) ที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา 
     ๓.๕ พัฒนาและบริหารจัดการระบบ TV กศน. /โทรทัศนชอง ติวเตอร กศน. วิทยุ 
และอินเทอรเน็ต ใหเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูทีส่ามารถเขาถึงไดงาย และสะดวกตอการ
เรียนรูดวยตนเอง 
     ๓.๖ พัฒนาระบบสะสมผลการเรียนและระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Exam) ใหมีมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพใหกับประชากรวัย
แรงงานที่ยังไมจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๓.๗ เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และอ่ืนๆ  เพื่อสรางความรูความเขาใจและรวมมือกันในการจัดการศึกษา 
ใหไดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   ๔. ยกระดับการฝกอบรมอาชีพและ “ศูนยฝกอาชีพชุมชน” เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมี
ศักยภาพในการแขงขัน รองรับการเขาสูระบบการคาเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    ๔.๑ พัฒนาคุณภาพการฝกอบรมอาชีพในศูนยฝกอาชีพชุมชนไปสูระดับ
วิสาหกิจชุมชน 
     ๑)  พัฒนาบุคลากร กศน. ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี
เก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ และสามารถจัดและสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการ
มีอาชีพใหกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๒) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและการฝกอบรม  ที่เนนการปฏิบัติ  
การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูโลกอาชีพ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณในอาชีพ
โดยตรง  การฝกประสบการณอาชีพจากการปฏิบัติจริงทั้งจากสถานที่ และกิจกรรมตางๆ อาทิ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ กิจกรรมจิตอาสา มหกรรมงานอาชีพ เพื่อใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจที่ถูกตอง มีทักษะและเจตคติที่ดใีนการประกอบอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพ
ไดจริง และมีศักยภาพในการแขงขัน รองรับการเขาสูระบบการคาสากลและการคาเสรี ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     ๓)  พัฒนาศูนยฝกอาชีพชุมชนใหเปนศูนยฝกอบรม สาธิต แสดง จําหนาย  
และกระจายสินคาและบริการของชุมชน รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูภูมิปญญา และศูนยบริการ
ขาวสารขอมูล สําหรับชุมชนที่ชุมชนสามารถใชประโยชนไดจริง 
     ๔) ประสานการดําเนินงานกับศูนยฝกอาชีพชุมชนและแหลงเรียนรู ของ
หนวยงานและสถานศึกษาอ่ืน ตลอดจนภาคเอกชน และภาคีเครือขายอ่ืนในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยง
เปนเครือขายการฝกและสรางอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด กลุมจังหวัด และ
ระหวางจังหวัด 
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     ๕) เรงรัดพัฒนาระบบแนะแนว สงเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเขาถึง
แหลงทุนตางๆ  สําหรับเปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันดานอาชีพอยางตอเนื่อง 
     ๖)  กํากับ  ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทําอยางเปนระบบ และนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามความตองการดานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ของตลาด  
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    ๔.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสายอาชีพเพ่ือการเขาสูการอาชีวศึกษา 
     ๑) พัฒนาและจัดทําหลักสตูรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่เปนมาตรฐาน 
และผูเรียนสามารถสรางอาชีพ สรางรายไดจากการประกอบอาชีพไดจริง 
     ๒) สงเสริมและสนับสนุนการนําความรูและประสบการณจากการเรียนรูอาชีพ  
ไปเทียบระดับการศึกษา และเทียบโอนความรูสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน หรือเขาสูการศึกษาสายอาชีวศึกษา 
     ๓) ประสานความรวมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ 
ในลักษณะไตรภาคีเพื่อการสงตอผูเรียนหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของ กศน. 
เขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษาไดอยางตอเนื่องเปนระบบ 
     ๔) พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน/นักศึกษา
ที่ออกกลางคันและนักเรียน/นักศึกษาที่ไมประสงคจะศึกษาตอ และประชาชนทั่วไป เห็นชองทาง
และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา 
     ๕) กํากับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสายอาชีพ 
ของ กศน. และนําผลมาใชในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
   ๕. จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา กศน.อําเภอ/เขต  
    ๕.๑ เรงสํารวจความตองการดานการพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุมประเทศอาเซียน)  และความรูความเขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศ
อาเซียนเพื่อนํามากําหนดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องดานอาเซียนสําหรับกลุมเปาหมายตามบริบท
และความตองการของแตละพื้นที ่
    ๕.๒ เรงพัฒนาและจัดทําหลักสูตร สื่อ แบบเรียนการศึกษาตอเนื่องดาน
ภาษาตางประเทศ (ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุมประเทศอาเซียน) และความรูความ
เขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถของกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมเปาหมายสตรีในทุกกลุมอาชีพ ใหสามารถใช
ภาษาตางประเทศไดอยางนอย ๑ ภาษาตามบริบทและความตองการของแตละพื้นที่ และมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียน 
    ๕.๓ จัดใหมีศูนยอาเซียนศึกษา อําเภอ/เขต ละ ๑ แหง เพื่อเปนแหลงเรียนรูและ
พัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุมประเทศอาเซียน) 
และความรูความเขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียน โดยจัดเปนหองเรียน แหลงการเรียนรู 
ศูนยบริการหลักสูตร สื่อ แบบเรียน ที่มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
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    ๕.๔ ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานและภาคีเครือขาย เพื่อรวมดําเนินการ
ยกระดับความสามารถดานภาษาตางประเทศและความรูความเขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียน
ใหกับกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมเปาหมายสตรีเพื่อใหสามารถใชทักษะดานภาษาและความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียนเปนเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและชุมชนใหมีความ
พรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๕.๕ จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องดานภาษาตางประเทศและความรูความเขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียน พรอมทั้ง 
นําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมาย 
และบริบทของพื้นที ่
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   ๑.  นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

    ๑.๑ จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
      ๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงเนนให
ผูเรียนสามารถนําสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยรวม และสรางเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสรางรายไดอยางม่ันคง 
     ๒) ดําเนินการใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการ
สนับสนุนคาจัดซ้ือตําราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน และคาเลาเรียนอยางทั่วถึงและ
เพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 
      ๓) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
ตามที่สํานักงาน กศน. ใหการรับรองคุณภาพใหทันตอความตองการของผูเรียน พรอมทั้งจัดใหมี
ระบบหมุนเวียนตําราเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการใชบริการตําราเรียน
อยางเทาเทียมกัน  
     ๔) ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพใหกับ
ประชากรวัยแรงงานที่ไมจบการศึกษาภาคบังคับและไมอยูในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผูดอยโอกาส
กลุมตางๆ ดวยวิธีเรียนที่หลากหลาย และการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๕) สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดให กศน.อําเภอทุกแหงดําเนินการเทียบโอน
ความรูและประสบการณ รวมทั้งผลการเรียนอยางเปนระบบไดมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตร 
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนอยางกวางขวาง 
     ๖) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการ 
เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๗) จัดใหมีวิธีการเรียนรูทีห่ลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจรงิโดยกําหนดใหผูเรียน
ทุกระดับการศึกษาตองเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 
๒๐๐ ชั่วโมง (เฉลี่ยภาคเรียนละ ไมนอยกวา ๕๐ ชั่วโมง) และใหผูเรียนมีเวลาเรียนสัปดาหละไม
นอยกวา ๙ ชั่วโมง โดยใหเรียนกับครูหรือวิทยากรสอนเสริมอยางนอย ๖ ชั่วโมง และศึกษาคนควา
ดวยตนเองตามที่ครูมอบหมาย ๓ ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและเจตคติที่ด ี
ตอการเรียนรู รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ๘) พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปรงใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายตอเน่ือง 



   

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖                                         หนา ๑๐ 

     ๙) สงเสริมใหผูเรียนไดรวมกลุมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความสามัคค ี
ในหมูคณะ บําเพ็ญสาธารณะประโยชนอยางตอเนื่อง และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การแสดงความสามารถพเิศษ “สุดยอด กศน.” การรวม
แขงขันกีฬา เปนตน 
    ๑.๒ ยกระดับการศึกษาประชาชนใหจบการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ  
     ๑) ใหสํานักงาน กศน.อําเภอ/เขต ดําเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน  
     ๒) ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สงเสริมและสนับสนุนใหสํานักงาน กศน.
อําเภอ/เขต ดําเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนในอําเภอ/เขต ใหเปนไปตามแผน 
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๓) ประชาสัมพันธใหองคกรหลัก หนวยงานทางการศึกษา ภาคสังคม และ
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ และมีสวนรวมในการเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในฐานะที่เปนกลไกในการประเมินและใหการยอมรับคุณคาของมวลความรูและ
ประสบการณที่แตละบุคคลไดสั่งสมมา เพื่อสงเสริมใหนําไปใชประโยชนในการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

    ๑.๓  เปดโลก กศน. สู กศน.อินเตอร เพ่ือประชาคมอาเซียน 
     ๑) จัดใหมีหองเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ อยางนอยจังหวัดละ ๑ หองเรียน 
     ๒) จัดหาครูและผูเก่ียวของ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดังกลาวใหสามารถ 
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
     ๓) สงเสริม และสนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมพัฒนาและจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ 
     ๔) พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาตามหลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ภาคภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูเรียน 

    ๑.๔ การศึกษาตอเนื่อง  
     ๑) มุงจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและศักยภาพของแตละพื้นที ่
รวมทั้งสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู
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ความสามารถ เจตคติทีด่ีตอการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพที่สรางรายไดไดจริง และการพัฒนาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคตอไป 
     ๒) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัดกิจกรรม
การศึกษาในรูปแบบตางๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสงเสริมดาน
กีฬา ศิลปะ ดนตรี ศิลปะการแสดง และความสามารถพิเศษตางๆ ที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม รวมทัง้สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
     ๓) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษา 
เพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสรางชุมชนนักปฏิบัต ิและ
รูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และบริบทของชุมชนแตละพื้นที่ โดยเนนการสราง
จิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองด ีการบําเพ็ญประโยชนโดยใชกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารีและ ยุวกาชาด การสงเสริมบทบาทสตรี การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน การบริหารกองทุน การสรางความม่ันคงดานอาหาร การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ํา และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ
หลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหไดมาตรฐาน และสะดวกตอการ
ใชงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
 
 

    ๑.๕ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
     ๑) พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๒) พัฒนาครแูละผูที่เก่ียวของใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู  
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบ้ืองตน 
     ๓) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และกิจกรรมการเรียนรูใหมี 
ความหลากหลาย ทันสมัยสอดคลองกับความตองการ บริบทของพื้นที่ และสภาพของ
กลุมเปาหมายและทองถิ่น 
     ๔) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทางดานภาษา และวัฒนธรรมของกลุมประเทศ
อาเซียนและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรดังกลาวเพื่อเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในการ 
เขาสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ 
     ๕) สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออ่ืนๆ ประกอบ
หลักสูตรที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอนโดยการมี 
สวนรวมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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     ๖) สงเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
ที่หลากหลาย สอดคลองกับสภาพ และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 
      ๗) มุงเนนใหกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนไดเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สภาพ และความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูไมนอยกวารอยละ ๘๐ และมีผลสัมฤทธิ์
ในสาระความรูพื้นฐานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
     ๘) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําขอทดสอบกลางมาใช
อยางมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๖ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๑) ใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน เพื่อพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวย
ตนเอง  
     ๒) ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยตนสังกัด ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนสถานศึกษาในสังกัด 
     ๓) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการขอรับการประเมินอีกครั้งหนึง่ในรอบการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบทีส่าม โดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการ
ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และจัดใหมีระบบ
สถานศึกษาพี่เลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สําหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
     ๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. 
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด  
     ๕) เสริมสรางความรู ความเขาใจกับบุคลากรใหตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 

    ๑.๗ การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต  
     ๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู 
ที่ตอบสนองปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายรวมทั้งอัตลักษณและความเปน 
พหุวัฒนธรรมของพื้นที ่
     ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเขมขนและ
ตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง 
     ๓) สงเสริมระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณ และการเทียบระดับ
การศึกษาดานศาสนศึกษาเขาสูการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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     ๔) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย 
แกบุคลากรและนักศึกษา กศน.ตลอดจนผูมาใชบริการอยางทั่วถึง 

    ๑.๘ การศึกษาทางไกล  
     ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งระบบการใหบริการ ระบบการเรียน 
การสอน ระบบการวดัและประเมินผลการเรียน ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตอเนือ่งโดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลใหกับทุกกลุมเปาหมาย 
     ๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอมในการจัดและใหบริการการศึกษา
ทางไกลเพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง  
     ๓) ขยายกลุมเปาหมายภาคเีครือขายผูใหบริการ และผูรับบริการทั้งในประเทศ
และตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 
     ๔) เผยแพรสื่อ แบบทดสอบ รูปแบบ และวิธีการจัดการศึกษาทางไกลใหกับ
สถานศึกษา เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกกลุมเปาหมาย 
     ๕) สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารงานและการจัดบริการการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ 
     ๖) สงเสริมใหมีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยวิธีการ
เรียนทางไกลใหกับแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมเปาหมาย 
ในกลุมประเทศอาเซียน  

   ๒. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ๒.๑ การสงเสริมการอาน  
     ๑) พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหได
ระดับอานคลอง อานเขาใจความ เขียนคลอง และอานเชิงคิดวิเคราะหพื้นฐาน โดยใชเทคนิควิธ ี
การเรียนการสอน และสื่อที่มีคุณภาพ  
     ๒) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการอานใหเกิดขึ้น 
ในสังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการอานใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและทั่วถึง รวมทั้ง
เสริมสรางความพรอมในดานสื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจดักิจกรรมเพื่อสงเสริม 
การอานอยางหลากหลาย โดยเฉพาะงานมหกรรมรักการอานในสวนภูมิภาค  
      ๓) สงเสริม และสนับสนุนการสรางเครือขายสงเสริมการอานโดยจัดใหมี
อาสาสมัครสงเสริมการอานในทุกตําบล เพื่อรวมเปนกลไกในการพัฒนาคนไทยใหมีเจตคติที่ดีตอ
การเสริมสรางความรูดวยการอาน เห็นประโยชนและความสําคัญของการอาน มีนิสัยรักการอาน 
และพัฒนาตนเองใหเปนนักอานที่มีคุณภาพตอไป 
     ๔) พัฒนา“บานหนังสืออัจฉริยะ” ในหมูบาน/ชุมชน ใหเปนกลไกในการสงเสริม
การอานใหเกิดขึ้นกับประชาชนอยางกวางขวางและตอเนื่อง  
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    ๒.๒  หองสมุดประชาชน 
     ๑) จัดตั้งหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี ใหครบ ๑๐๐ แหง ภายในป  
พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา   
     ๒) มุงเนนพัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต
ของชุมชน เปนแหลงคนควาและแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําและสราง
รายไดอยางยั่งยืนและการสรางความพรอมใหกับประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     ๓) จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยง
กับแหลงการเรียนรูตางๆ สําหรับใหบริการในหองสมุดประชาชน 
     ๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
หองสมุด เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง การสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณของประชาชน เพื่อสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัตจิริง 
     ๕) จัดหนวยบริการเคลื่อนทีพ่รอมอุปกรณเพือ่สงเสริมการอานและการเรียนรูที่
หลากหลายออกใหบริการประชาชนในพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง สมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู
และการพัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน 
      ๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของหองสมุดประชาชน ใหมี
ความรู ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการอานและการเรียนรูของ
ประชาชน  
     ๗) แสวงหาภาคีเครือขายเพื่อรวมจัดและสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
ประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน 

    ๒.๓  วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 
     ๑) พัฒนาและจัดทํานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตรสัญจร และจัดกิจกรรม 
ที่เนนการเสริมสรางทักษะ กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร และสรางเจตคติทางวิทยาศาสตร 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห  กระตุนการใชความคิดสรางสรรค และสรางแรงบันดาลใจให
ประชาชนนําความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร ไปใชในการพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ และสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๒) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเนนวิทยาศาสตร
ชุมชนใหผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษา
สิ่งแวดลอม และการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาตใินพื้นที ่
     ๓) สงเสริม และสนับสนุน ภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร 
     ๔) สงเสรมิ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู และกิจกรรม 
ดานวิทยาศาสตรใหมีรูปแบบและเนื้อหา ที่หลากหลาย สามารถปลูกฝงใหผูรับบริการมีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีเจตคตทิี่ดีตอวิทยาศาสตร 
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     ๕) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพฒันานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรเชิง
บูรณาการ เพื่อเปนฐานสูการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     ๖) พัฒนาการบริหารจัดการและการใหบริการดานวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๗) จัดสราง และพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหเปนแหลงการเรียนรูเชิง
วิชาการ แหลงจุดประกายการพัฒนาอาชีพ และแหลงทองเที่ยวประจําทองถิ่น 

   ๓. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  

    ๓.๑ การพัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  
     ๑) จัดหาครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสรางพื้นฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ กศน.ตําบล/แขวง ใหครบทุกแหง  
เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและชุมชนไดอยางตอเนื่องและทันเวลา 
     ๒) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี 
ที่มีคุณภาพและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย เพื่อใหประชาชนนําไปใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มพูน
สมรรถนะของตนเองและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของชุมชน 
      ๓) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย
สรางสรรค ตอเนื่อง และตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน โดยจัดใหมีการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน การฝกอาชีพ การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การปองกันภัยพิบัติ 
การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย การปองกันภัย
จากยาเสพติด การเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และการจัดการศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรูตามความจําเปนเรงดวนของแตละชุมชน 
      ๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และสงเสริมใหมีกลุมสงเสริมการอานใน กศน.ตําบล/
แขวง เพื่อพัฒนาเปนชุมชนรักการอาน โดยใชอาสาสมัครสงเสริมการอานเปนกลไกในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเปนทีมรวมกับครู กศน.ตําบล/แขวง 
     ๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลสภาพการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา 
และการเรียนรูของประชากรวัยแรงงาน ผูพิการ และผูสูงอายุ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
ครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดทันความตองการ  
เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายดังกลาว 
     ๖) สงเสริมและพัฒนาเครือขาย กศน.ตําบล/แขวง ทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
ประสานเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู การสงตอผูเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
ทํางานรวมกัน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการใหบริการทางการศึกษาที่สนองตอบตอความตองการ
ของผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ  
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     ๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง และจัด
ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะ รวมทั้งใหนําผลการติดตามประเมินผลมาใชในการ
พัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อยางตอเนื่อง  
     ๘) กํากับและติดตามให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน  
การดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวงอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๒ ศูนยฝกอาชีพชุมชน  
     ๑) จัดใหมี ๑ จังหวัด ๑ ศูนยฝกอาชีพชุมชน เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดแสดง 
จําหนาย และกระจายสินคาและบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร 
     ๒) จดัใหมี ๑ อําเภอ ๑ สุดยอดหลักสูตรอาชีพ กศน. เพื่อเปนตนแบบในการ
จัดการเรียนรูอาชีพเพื่อการมีทํา ที่เปนการจัดการศึกษาอาชีพแนวใหม เปนการจัดการศึกษาที่
สามารถสรางอาชีพหลักที่ม่ันคงใหกับผูเรียน โดยสามารถสรางรายไดไดจริงทั้งในระหวางเรียนและ
หลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลว และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
อาชีพ เพื่อพัฒนาใหเปนผูประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแขงขันอยางยั่งยืน 

    ๓.๓ เสริมสรางบานหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอานของประชาชน  
     ๑) ให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพตางๆที่ตรงกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อจัดใหบริการกับประชาชนอยางตอเนื่อง ทีบ่ านหนังสือ
อัจฉริยะหรือหองสมุดประชาชนหมูบาน/ชุมชน 
     ๒) ให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการจัดกิจกรรม และประสานความรวมมือกับภาคี
เครือขายในการจดักิจกรรมเสริมสรางนิสัยรักการอานของกลุมเปาหมาย โดยการสงเสริมการอาน 
ใหเขาถึงทุกครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจใหกับผูใชบริการเก่ียวกับ
ระเบียบวินัยและขอพึงปฏิบัติในการใชบานหนังสือหรือหองสมุดประชาชนหมูบาน/ชุมชน  
การเคารพสิทธิผูอ่ืน ตลอดจนการชวยกันดูแลรักษาและพัฒนาบานหนังสือหรือหองสมุดประชาชน
หมูบาน/ชุมชนใหเปนบานหนังสือเสริมสรางอัจฉริยภาพของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน อยาง
ยั่งยืน 
     ๓) ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอานในฐานะที่เปน
กิจกรรมพื้นฐานในการเสริมสรางอัจฉริยภาพสวนบุคคลและความเขมแข็งของชุมชนและเขามามี
สวนรวมอยางตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมบานหนังสืออัจฉริยะหรือหองสมุดประชาชนหมูบาน/
ชุมชน 

    ๓.๔ การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขาย
ในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทําอยางย่ังยืน ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ 
     ๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลภาคีเครือขายทุกระดับ โดยจําแนกตามระดับความ
พรอมในการมีสวนรวม ทั้งนี้ใหดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ทนัสมัย  
และสามารถเชื่อมโยงกันไดทั่วประเทศ เพื่อประโยชนในการใหการสงเสริมและสนับสนุนการ
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ดําเนินงานไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ และระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขาย  
     ๒) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมีศกัยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางมีคุณภาพ 
     ๓) ใหหนวยงานและสถานศึกษา ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขายเพื่อใหมี
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และภารกิจเก่ียวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในการเปนกลไกสําคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

    ๓.๕ อาสาสมัคร กศน. 
     ๑) สงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น และขาราชการบํานาญ
เขามาเปนอาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอัธยาศัยในชุมชน เปนผูสื่อสารขอมูลความรูที่เปนประโยชนแกประชาชนและ
นําเสนอความตองการการเรียนรูและการพัฒนาชุมชน โดยทํางานเปนทีมรวมกับครูในสังกัด 
สํานักงาน กศน. 
     ๒) สงเสริมใหอาสาสมัคร กศน. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหเปนผูจัด และผู
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 
     ๓) เสริมสรางขวัญและกําลังใจในรูปแบบตางๆ แกอาสาสมัคร กศน. เพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของตนเอง และเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดและสงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและยั่งยนื 

    ๓.๖ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
     ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล/แขวง ที่ดําเนินการ
อยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถสรางเครือขายการเรียนรูรวมกับองคกรชุมชนอ่ืนๆ อยาง
กวางขวาง 
     ๒) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน จัดเวที
ชาวบาน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม เพื่อนําความรูไปแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน 
     ๓) สงเสริมใหมีการบูรณาการความรูในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางๆ ของ 
กศน. โดยคํานึงถึงการประกอบอาชพี และการมีงานทําของผูเรียนที่แทจรงิ เพื่อประโยชนในการ 
มีงานทําและการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
     ๔) สงเสริมใหมีการขยายและพัฒนาแหลงการเรียนรูชุมชนเพื่อการสืบสานและการ
ถายทอดองคความรู โดยใหมีการจัดทําและเผยแพรสื่อถายทอดองคความรูในชุมชน 
     ๕) พัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชีย่วชาญองคความรูดาน
ตางๆ เปนแหลงการเรียนรู และนักจัดการความรูที่สําคัญของชุมชน 
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   ๔. นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ 

    ๔.๑ โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     ๑) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องกับพระราชวงศ อยางเปนระบบ
ตอเนื่องและเกิดผลโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ทั้งระดับบุคคลและชุมชน 
     ๒) จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนองงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดํารทิี่สามารถนําไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและ 
การพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๓) สงเสริมการสรางเครือขายการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
      ๔) พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความพรอม 
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    ๔.๒ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของ ศฝช. 
      ๑) พัฒนาศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ใหเปนศูนยฝก
อาชีพชุมชนตนแบบดานเกษตรกรรม 
     ๒) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใชวิธีการหลากหลาย ใชรูปแบบเชิงรุก
เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายอาทิ การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรวมมือกับเครือขาย การ
จัดอบรมแกนนําดานอาชีพ ทีเ่นนเรื่องเกษตรธรรมชาตทิี่สอดคลองกับบริบทของชุมชนชายแดน 
ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน 
     ๓) จัดและพัฒนา ศฝช.ใหเปนศูนยสาธิตการประกอบอาชีพ ศูนยการเรียนรู
ตนแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนว
ชายแดนดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย 
     ๔) ให ศฝช.ทุกแหง เปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากร และการเผยแพรความรู
ดานเกษตรธรรมชาต ิโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน กศน.กับ มูลนิธิ MOA ไทย และ MOA 
International  
     ๕) จัดระบบเครือขายศูนยการเรียนรูอาชีพ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเชื่อมโยงกับ กศน.ตําบล/แขวง ในพื้นที ่ 

    ๔.๓ การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 
     ๑) จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรูหนังสือ 
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ โดยเฉพาะ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน คุณแมวัยใส คนเรรอน คนไรบาน ผูสูงอาย ุ
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กลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย บุคคลที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย (คนตาง
ดาวและผูไรสัญชาติ) ผูหนีภัยการสูรบจากพมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราว คนไทยในตางประเทศ  
     ๒) ศึกษา วิจยั พัฒนาและเผยแพรรูปแบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมายพิเศษ เพื่อใหมีการนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง  
     ๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของกลุมเปาหมายพิเศษแตละกลุม  

   ๕. นโยบายดานส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

    ๕.๑ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการออกอากาศให
กลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูที่มีคณุภาพไดอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต โดยขยาย
เครือขายการรับฟงใหสามารถรับฟงไดทุกที ่ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

    ๕.๒ พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
และการออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยเพิ่มชองทางใหสามารถรับชม   ไดทั้งระบบ Ku - Band และ C - Band และทาง 
อินเทอรเน็ต พรอมที่จะรองรับการพัฒนาเปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free 
ETV) 

    ๕.๓ พัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาใหเชื่อมโยงและ
ตอบสนองตอการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อ
สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ  
ทั่วประเทศ 

    ๕.๔  เสริมสรางโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทกุกลุมเปาหมาย 
มีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยจัดใหมีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
รายการเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน รายการติวเขมเติมเต็มความรู ฯลฯ เผยแพร
ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานีวิทยุ
โทรทัศนสาธารณะ และทางอินเทอรเน็ต  

    ๕.๕  ผลิตและเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายทั่วไป
และกลุมเปาหมายเพื่อคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจดัการศึกษา
ทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต  

    ๕.๖  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือขายใหสามารถผลิต เผยแพร  
รวมพัฒนา และใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๕.๗  พัฒนาระบบการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหไดหลายชองทาง 
ทั้งทางอินเทอรเน็ต และรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน Application บนโทรศัพทเคลื่อนที ่และ Tablet, DVD, 
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CD, VCD และ MP3 เปนตน เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพื่อเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ 

    ๕.๘ สํารวจ วิจัย และติดตามประเมินผลดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
อยางตอเนื่อง และนําผลมาใชในการพัฒนางานใหมีความถูกตอง ทันสมัยและสามารถสงเสริม
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนไดอยางแทจริง 

   ๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

    ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร  
     ๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กศน. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กศน. ทุกระดับ ทุกประเภท
ใหมีความเปนมืออาชีพในการดําเนินงานตอบสนองความตองการทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน 
     ๒) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงขึน้อยางตอเนื่อง ทั้งกอน
และระหวางการดํารงตําแหนงเพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๓)  พัฒนาหัวหนา กศน.ตําบล/แขวงใหมีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ 
กศน.ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปน 
นักจัดการความรูและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง 
     ๔) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการมี 
สวนรวมในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง อยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทําหนาที่เปนผูจัด สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๖) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร และภาคีเครือขายในรูปแบบที่หลากหลาย
อยางตอเนื่อง เชน มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน และการสรางความ
รวมมือในรูปแบบตางๆ เปนตน 
     ๗) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๘) สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ  
     ๙) ใหมีการจัดทําโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเปนเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
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     ๑๐) จัดทําแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สูการเปน “องคกรแหงศักดิศ์รีและสุจริต
ธรรม” สงเสริมการจัดกิจกรรม การจดัทํานวัตกรรมเก่ียวกับองคความรูดานคุณธรรมจริยธรรม  
การปองกันการทุจริต และราชการใสสะอาด ของหนวยงานและสถานศึกษา เพื่อให กศน.เปน
องคกรแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมที่ประชาชนมีความเชื่อม่ัน ศรัทธาและมีความไววางใจในการ
ปฏิบัติงาน 

    ๖.๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 
     ๑) เรงผลักดันใหมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยการศึกษาตลอดชีวิต  
     ๒) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา 
     ๓) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
ใหมีความพรอมสําหรับดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของประชาชน 
     ๔) แสวงหาภาคีเครือขายในทองถิ่นเพื่อการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     ๕) บริหารอัตรากําลังที่มีอยูทั้งในสวนที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจาง ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

    ๖.๓ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 
     ๑) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการใชการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
     ๒) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยเพื่อสามารถนํามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและชุมชนพรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและ
สถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล 
     ๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ทั่วประเทศอยางเปนระบบเพื่อใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหาร และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ๔) สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธ “กศน.ยุคใหม ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
สากล” และสรางภาพลักษณใหมของ กศน. ในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษา
อาชีพเพือ่การมีงานทํา เพื่อสรางกระแสใหประชาชนและทุกภาคสวนของสังคมเห็นความสําคัญและ
เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของ กศน.ทั้งในฐานะผูรับบริการ ผูจัด ผูสงเสริมและ
ผูสนับสนุนการดําเนินงานของ กศน. 
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    ๖.๔ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
     ๑) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือขายทั้งระบบ  
      ๒) ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เก่ียวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไก 
การกํากับ ติดตามและรายงานผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงาน
ตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      ๓) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน  ๆที่เหมาะสม 
เพื่อการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ  
     ๔) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป ของสํานักงาน กศน.ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 
     ๕)  ใหมีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
องคกร ตั้งแตสวนกลาง ภูมิภาค กลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพื่อความเปน
เอกภาพในการใชขอมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
 

 


