
 

 

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
-------------------------------------------------------------------- 

วิสัยทัศน 
 

   คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพ  

ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู และการมีอาชีพ

อยางยั่งยืน  

 

พันธกิจ 

   ๑. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ 

และบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  

    ๒. จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ

ประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางรายได สรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางยั่งยืน 

    ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานทํา 

   ๔. พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 

   ๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ 

เพื่อการมีงานทําของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงค 
   ๑.  คนไทยได รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

   ๒. ประชากรวัยแรงงานมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ 

ที่สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวไดอยางยั่งยืน 

    ๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่หลากหลาย ที่สามารถยกระดับไปสูวิสาหกิจชุมชนอันนําไปสู

การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศได 

   ๔. องคกรภาคสวนตางๆ ทั้งในและตางประเทศมารวมเปนภาคีเครือขายในการ

ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง 

   ๕. หนวยงานและสถานศึกษานําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง 

   ๖. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง 

   ๗. หนวยงานและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ตัวช้ีวัด 
   ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

    ๑.๑ รอยละของประชากรกลุมตางๆ (กลุมประชากรวัยแรงงานปกติทั่วไป กลุม

ประชากรวัยแรงงานที่เปนผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางรางกายและการเรียนรู 

และกลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย และกลุมผูสูงอายุ) ที่ไดรับบริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง ครอบคลุมและเปนธรรม 

    ๑.๒ รอยละของประชากรวัยแรงงานที่เขารับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มี

สมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น 

    ๑.๓ รอยละของชุมชนที่มีฐานอาชีพเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาอาชีพ

เพื่อการมีงานทําของสถานศึกษา 

    ๑.๔ รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาที่มีภาคีเครือขายในการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มมากขึ้น 
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    ๑.๕ รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาที่นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร และ

จัดบริการการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชน 

     ๑.๖ รอยละของของผู รับบริการที่ มีความพึงพอใจตอการใช เทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของหนวยงานและสถานศึกษา 

    ๑.๗ รอยละของบุคลากรประเภทและระดับตางๆ ของหนวยงานและสถานศึกษา 

ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

    ๑.๘ รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาที่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

    ๒.๑ ผูรับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมาย

ตางๆ (กลุมประชากรวัยแรงงานปกติทั่วไป กลุมประชากรวัยแรงงานที่ เปนผูยากไร 

ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางรางกายและการเรียนรู และกล ุ มชาติพันธุ ชนกลุมนอย 

และกลุมผูสูงอายุ) ที่มีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ 

    ๒.๒ ประชากรวัยแรงงานที่สําเร็จการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สามารถนํา

ความรูไปใชในการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

     ๒.๓ ชุมชนที่สามารถสรางฐานอาชีพใหมตามสาขาการศึกษาอาชีพที่จัดบริการ 

    ๒.๔ ภาคสวนตางๆ ของสังคมที่ เขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขาย ในการ

ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ๒.๕ หนวยงานและสถานศึกษาที่นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคการ และจัดบริการ

การศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชน 

    ๒.๖  ผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานและสถานศึกษา 

    ๒.๗ บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาประเภทและระดับตางๆ ที่ไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ๒.๘ หนวยงานและสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
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    ๑. การเยียวยาและฟนฟูหลังวิกฤตอุทกภัย 

     ๑.๑ ใหขอมูล ขาวสาร ความรูเพื่อการปองกันภัยพิบัติและการจัดการแกปญหาใน

กรณีที่ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนวิธีการดํารงชีวิตเม่ือประสบภัยพิบัติ สําหรับประชาชนอยาง

ทั่วถึง 

    ๑.๒ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและเสริมสรางสมรรถนะในการ

ประกอบอาชีพ ใหประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที ทั้งในการพัฒนาอาชีพเดิม การ

สรางอาชีพเสริมและอาชีพใหม รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหกับแรงงานเพื่อสงเขาสูระบบ

การผลิตอุตสาหกรรมตามเดิม 

     ๑.๓ สํารวจและจัดทําฐานขอมูลความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุนในการซอมแซมและฟนฟูใหมีความพรอมสําหรับ

ใหบริการประชาชนตอไป 

    ๑.๔ ใหมีการเตรียมความพรอมในทุกพื้นที่ที่อาจประสบภัยในลักษณะอ่ืนใด

นอกเหนือจากอุทกภัยดวย อาทิ แผนดินไหว คลื่นยักษ วาตภัย ดินถลม อัคคีภัย ภัยจากอากาศ

หนาว ภัยแลง โดยจัดใหมีการจัดทําแผนสํารองภาวะฉุกเฉินและมีการซอมการดําเนินงานตาม

แผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยตางๆ ดังกลาว 

     ๑.๕ เรงจัดบริการเพื่อเยียวยาและแกไขปญหาเฉพาะหนาของประชาชนในพื้นที่ที่

ประสบอุทกภัยโดยจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดํารงชีพขั้นพื้นฐาน และที่พักอาศัยชั่วคราว

ใหกับผูประสบอุทกภัย 

   ๒. การจัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชน 

    ๒.๑ เรงเสนอจัดตั้งคณะกรรมการศูนยฝกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด โดยมี

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเปนกลไก

ในการกําหนดทิศทาง อํานวยการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล สงเสริมสนับสนุนและบูรณาการ

การดําเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของศูนยฝกอาชีพชุมชนของจังหวัด 

     ๒.๒ เรงสํารวจและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับความตองการดานการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ความตองการดานแรงงาน สินคา และบริการ รวมทั้ง

ศักยภาพของแตละพื้นที่ ทั้ง ๕ ดาน ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย  

นโยบายเร่งด่วน 
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เพื่อนํามากําหนดหลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุมอาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค และบริหารจัดการและบริการ 

    ๒.๓ เรงพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน ความตองการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่โดยมีเปาหมายเพื่อให

การจัดการศึกษาอาชีพแนวใหม เปนการจัดการศึกษาที่สามารถสรางอาชีพหลักที่ม่ันคงใหกับ

ผูเรียน โดยสามารถสรางรายไดไดจริงทั้งในระหวางเรียนและสําเร็จการศึกษาไปแลว และ

สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มให กับอาชีพ เพื่อพัฒนาใหเปน

ผูประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแขงขันอยางยั่งยืน 

    ๒.๔ จัดใหมีศูนยฝกอาชีพในทุกอําเภออยางนอยอําเภอละ ๒ แหง เพื่อเปน

ศูนยกลางในการฝก พัฒนา สาธิต และสรางอาชีพของผูเรียนและชุมชน รวมทั้งเปนที่จัดเก็บ

แสดง จําหนาย และกระจายสินคาและบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร 

    ๒.๕ ประสานการดําเนินงานกับศูนยฝกอาชีพชุมชนของหนวยงานและสถานศึกษา

ตางๆ ในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายการฝกและสรางอาชีพของประชาชนและชุมชนใน

จังหวัด กลุมจังหวัด และระหวางจังหวัด 

     ๒.๖ จัดใหมีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงทุน

ตางๆ สําหรับเปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันดานอาชีพอยางตอเนื่องใหกับผูเรียน 

    ๒.๗ จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี

งานทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมทั้งนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการดานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน 

ความตองการของตลาด และสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ทั้ง ๕ ดาน 

   ๓. เรงรัดจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือยกระดับการศึกษาใหกับประชาชน 

     ๓.๑ เรงพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงเนน

ใหผูเรียนสามารถนําสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตโดยรวม และสรางเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสรางรายไดอยาง

ม่ันคง 
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     ๓.๒ เรงพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี

เนื้อหาสาระการเรียนรูที่ทันสมัย ครอบคลุมตามโครงสรางหลักสูตร นําไปใชประโยชนไดจริง  

ไดมาตรฐานทั้ งความรูสากลและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยจัดทําในรูปแบบสื่อเอกสาร 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีคุณภาพ และเผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดอยางทั่วถึง 

    ๓.๓ สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดให กศน.อําเภอทุกแหงดําเนินการเทียบโอน

ความรูและประสบการณ รวมทั้งผลการเรียนอยางเปนระบบ ไดมาตรฐานสอดคลองกับ

หลักสูตร เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนอยางกวางขวาง 

    ๓.๔ พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปรงใส ยุติธรรม 

ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๔. เรงรัดการจัดระบบความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการอานของ

ผูเรียนและประชาชน 

     ๔.๑ รณรงคสงเสริมใหครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของ

การอานเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

    ๔.๒ เรงพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนและประชาชนใหมีทักษะในการ

อาน และคิดวิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๔.๓ พัฒนาหนังสือและสื่อสงเสริมการอานอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาสาระองคความรูจาก 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานตางๆ  และหนังสือดีมีคุณภาพ ที่มีสาระที่หลากหลาย ทันสมัย และ

สอดคลองกับความตองการเพื่อการพัฒนาความรูสําหรับประชาชนในชุมชนแตละทองถิ่น 
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   ๑.  นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

    ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     ๑) ดําเนินการใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับ

การสนับสนุนคาจัดซ้ือตําราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาเลาเรียนอยาง

ทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 

      ๒) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

ตามที่สํานักงาน กศน. ใหการรับรองคุณภาพใหทันตอความตองการของผูเรียน พรอมทั้งจัดใหมี

ระบบหมุนเวียนตําราเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการใชบริการตํารา

เรียนอยางเทาเทียมกัน  

     ๓) ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

ใหกับประชากรวัยแรงงานที่ไมจบการศึกษาภาคบังคับและไมอยูในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะ

ผูดอยโอกาสกลุมตางๆ  

     ๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน ถูกตอง 

ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการ 

เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

     ๕) จัดใหมีวิธีการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความ

เขาใจและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเก่ียวกับสาระและวิธีการเรียนรู

ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ  

     ๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือทั้งในระดับพื้นที่และสวนกลางใหมี

ความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเปนระบบเดียวกัน 

     ๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงาน

การสงเสริมการรูหนังสือที่สอดคลองกับสภาพของแตละกลุมเปาหมาย  

     ๓) พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือขายที่รวมจัด ใหมีความรู ความสามารถและ

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

     ๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคง

สภาพการรูหนังสือ การพัฒนาทักษะการรูหนังสือ และการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร

พื้นฐานเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 

นโยบายต่อเนือง 
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     ๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรูหนังสือใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ในระดับประเทศและระดับสากล 

    ๑.๓ การศึกษาตอเนื่อง  

     ๑) มุงจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ 

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ใน ๕ กลุมอาชีพ ประกอบดวย อาชีพเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค และกลุมอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

ที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและศักยภาพของแตละพื้นที่ ทั้งในหลักสูตรตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา รวมทั้งสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อใหผูเรียนสามารถ

นําความรูความสามารถ เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชน

ในการประกอบอาชีพที่สรางรายไดไดจริง และการพัฒนาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคตอไป 

     ๒) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัด

กิจกรรมการศึกษาที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการจัดการชีวิตของ

ตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน 

     ๓) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษา 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักสูตรและการจัด

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางชุมชนนักปฏิบัติ  และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

และบริบทของชุมชนแตละพื้นที่ โดยเนนการสรางจิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย ความเปน

พลเมืองด ีและการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การบริหารกองทุน การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ํา และการรองรับการเปดเสรีประชาคม

อาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     ๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหไดมาตรฐาน และสะดวกตอ

การใชงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

    ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

     ๑) เรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายและ

มาตรฐานของหลักสูตร  
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     ๒) พัฒนาครูและผูที่เก่ียวของใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู และ

การวัดและประเมินผล 

     ๓) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

สอดคลองกับความตองการและสภาพของกลุมเปาหมายและทองถิ่น 

     ๔) สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออ่ืนๆ ประกอบ

หลักสูตรที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอนโดยการมี

สวนรวมของทั้งภาครัฐและเอกชน 

     ๕) สงเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการศึกษา 

ตลอดชีวิตที่หลากหลายสอดคลองกับสภาพ และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 

      ๖) มุงเนนใหกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนไดเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ

สภาพ และความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูไมนอยกวารอยละ ๘๐ และมี

ผลสัมฤทธิใ์นสาระความรูพื้นฐานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

     ๗) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร 

โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําขอทดสอบกลาง 

มาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

     ๑) เรงรัดใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน  

โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง  

     ๒) เรงรัดใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาโดยตนสังกัดใหผานการประเมินคุณภาพภายใน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

     ๓) เรงรัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่มีผลการประเมิน

ภายนอกของสถานศึกษาไมไดตามมาตรฐานที่ สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหได

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  สําหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

     ๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  

สมศ. ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
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    ๑.๖ การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

     ๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู   

ที่ตอบสนองปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายรวมทั้งอัตลักษณและความเปน 

พหุวัฒนธรรมของพื้นที ่

     ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเขมขน

และตอเนื่องเพื่อใหมีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืนของประเทศ 

     ๓) สงเสริมระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณ และการเทียบระดับ

การศึกษา ดานศาสนศึกษาเขาสูการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ๔) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย 

แกบุคลากรและนักศึกษา กศน.ตลอดจนผูมาใชบริการอยางทั่วถึง 

    ๑.๗ การศึกษาทางไกล  

     ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งระบบการใหบริการ ระบบการเรียน 

การสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตอเนือ่งโดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบที่

หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลใหมีคุณภาพ  

     ๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอมในการจัดและใหบริการ

การศึกษาทางไกลเพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ  

     ๓) ขยายกลุมเปาหมายภาคีเครือขายผูใหบริการ และผูรับบริการทั้งในประเทศ

และตางประเทศใหมากขึ้น 

   ๒. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ๒.๑ การสงเสริมการอาน  

     ๑) พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหได

ระดับอานคลอง อานเขาใจความ เขียนคลอง และอานเชิงคิดวิเคราะหพื้นฐาน โดยใชเทคนิควิธ ี

การเรียนการสอน และสื่อที่มีคุณภาพ  

     ๒) พัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียน ใฝรู โดยปลูกฝงและสราง 

เจตคติใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการอาน ประชาสัมพันธสงเสริมใหทุกภาคสวน

ตางๆ มีสวนรวม และกําหนดมาตรการจูงใจเครือขายสงเสริมการอาน 

     ๓) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการอาน  

ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการอานใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง  
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และหลากหลาย รวมทั้งมีความพรอมในดานสื่ออุปกรณที่สนับสนุนการอาน และการจัด

กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานมหกรรมรักการอานในสวนภูมิภาค  

      ๔) สงเสริม และสนับสนุนการสรางเครือขายสงเสริมการอานโดยจัดใหมี

อาสาสมัครสงเสริมการอานในทุกตําบล  

     ๕) สงเสริมใหมี “นครแหงการอาน” ในจังหวัดที่มีความพรอมเพื่อสรางเสริม

บทบาทของการสงเสริมการอาน  

    ๒.๒  หองสมุดประชาชน 

     ๑) มุงเนนพัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต

ของชุมชน เปนแหลงคนควาและแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําและสราง

รายไดอยางยั่งยืนและการสรางความพรอมใหกับประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

     ๒) จัดตั้งหองสมุดประชาชนในอําเภอที่ยังไมมีหองสมุดประชาชน เพื่อจัดบริการ 

ใหกับประชาชนอยางครอบคลุมและทั่วถึง โดยเนนการระดมทรัพยากรและความรวมมือ 

จากภาคีเครือขาย  

     ๓) จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

เชื่อมโยงกับแหลงการเรียนรูตางๆ สําหรับใหบริการในหองสมุดประชาชน 

     ๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและ

ภายนอกหองสมุด เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง การ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณของประชาชน  

เพื่อสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริงในการปฏิบัติ 

     ๕) จัดหนวยบริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรณเพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรู 

ที่หลากหลายออกใหบริการประชาชนในพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง สมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการ

เรียนรูและการพัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน 

      ๖) พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของหองสมุดประชาชน 

ใหมีความรู ความสามารถในการใหบริการสนับสนุนการดําเนินงาน  

     ๗) แสวงหาภาคีเครือขายเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานหองสมุดประชาชน 

    ๒.๓  วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 

     ๑) พัฒนาและจัดทํานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตรสัญจร และจัดกิจกรรม 

ที่เนนการเสริมสรางทักษะและกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห ปลูกจิตสํานึกทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม กระตุนการใชความคิดสรางสรรค  
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และสรางแรงบันดาลใจใหประชาชนนําความรู ทักษะ และกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร

ไปใชในการพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  

     ๒) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเนน

วิทยาศาสตรชุมชนใหผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ สิ่งแวดลอม  

การปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติและการดํารงชีวิตประจําวัน ของประชาชนในพื้นที ่

     ๓) สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งใน 

และตางประเทศเพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร 

     ๔) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู และกิจกรรม 

ดานวิทยาศาสตรใหมีรูปแบบและเนื้อหา ที่หลากหลาย สามารถปลูกฝงใหผูรับบริการมีความรู 

ความเขามีวิธีคิดเชิงเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

     ๕) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ  

เพื่อเปนฐานสูการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

     ๖) พัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูเชิงวิชาการ 

แหลงจุดประกายการพัฒนาอาชีพ และแหลงทองเที่ยวประจําทองถิ่น 

   ๓. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  

    ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจาย

โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  

     ๑) จัดหาครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสรางพื้นฐาน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ กศน.ตําบล/แขวง ใหครบทุกแหง  

เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและชุมชนไดทันเวลา 

     ๒) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ  

สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพในรูปแบบและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาตนเองและครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน และการสราง 

ความบันเทิง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและความสุขในชีวิตใหกับประชาชนในชุมชน 

      ๓) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย 

สรางสรรค ตอเนื่อง และตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน โดยจัดใหมี 

การจัดการศึกษาผานทีวีสาธารณะ การฝกอาชีพ การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร การปองกันภัยพิบัติ การศึกษาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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การเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย การเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  

และความจําเปนเรงดวนตางๆ ของแตละชุมชน 

      ๔) เรงรัดให กศน.ตําบล/แขวง จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และสงเสริมใหมี

กลุมสงเสริมการอานเพื่อพัฒนาเปนชุมชนรักการอาน โดยใชอาสาสมัครสงเสริมการอาน 

เปนกลไกในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ ในชุมชน โดยดําเนินงาน 

เปนทีมรวมกับครู กศน.ตําบล/แขวง 

     ๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลสภาพการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา

และการเรียนรูของประชากรวัยแรงงานและผูสูงอายุ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ครบถวน 

ถูกตอง ทันสมัยและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดทันความตองการ เพื่อประโยชน

ในการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายดังกลาว 

     ๖) สงเสริมและพัฒนาเครือขาย กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการประสานเชื่อมโยง 

สงตอผูเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 

ในการใหบริการทางการศึกษาที่สนองตอบตอความตองการของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  

     ๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กศน.ตําบล/แขวง อยางตอเนื่อง รวมทั้ง

ใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง และจัดใหมีการรายงานตอ

สาธารณะ รวมทั้งนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อยางตอเนื่อง  

     ๘) กํากับและติดตามให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน 

การดําเนิน กศน.ตําบล/แขวง  

    ๓.๒ การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคี

เครือขายในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษา

อาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางย่ังยืน ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ 

     ๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลภาคีเครือขายทุกระดับ โดยจําแนกตามระดับความ

พรอมในการมีสวนรวม ทั้งนี้ใหดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัย และ

สามารถเชื่อมโยงกันไดทั่วประเทศ เพื่อประโยชนในการใหการสงเสริมและสนับสนุนไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ และระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขาย  

     ๒) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางมีคุณภาพ 
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     ๓) ใหหนวยงานและสถานศึกษา ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และภารกิจเก่ียวกับการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยในการเปนกลไกสําคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

    ๓.๓ อาสาสมัคร กศน. 

     ๑) สงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น และขาราชการ

บํานาญเขามาเปนอาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เปนผูสื่อสารขอมูลความรูที่เปนประโยชนแก

ประชาชนและนําเสนอความตองการการเรียนรูและการพัฒนาชุมชน โดยทํางานเปนทีมรวมกับ

ครูในสังกัด สํานักงาน กศน. 

     ๒) สงเสริมใหอาสาสมัคร กศน. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหเปนผูจัด และ 

ผูสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 

     ๓) เสริมสรางขวัญและกําลังใจในรูปแบบตางๆ แกอาสาสมัคร กศน. เพื่อให

ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของตนเอง และเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดและสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

    ๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 

     ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล/แขวง 

ที่ดําเนินการอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 

     ๒) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน  

จัดเวทีชาวบาน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม เพื่อนําความรูไปแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน 

     ๓) สงเสริมใหมีการบูรณาการความรูในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางๆ 

ของ กศน. โดยคํานึงถึงการประกอบอาชพี และการมีงานทําของผูเรียนที่แทจริง เพื่อประโยชน

ในการมีงานทําและการเทียบโอนความรูและประสบการณ 

     ๔) สงเสริมใหมีการขยายและพัฒนาแหลงการเรียนรูชุมชนเพื่อการสืบสานและ

การถายทอดองคความรู โดยใหมีการจัดทําและเผยแพรสื่อถายทอดองคความรูในชุมชน 

     ๕) พัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญองคความรู

ดานตางๆ เปนแหลงการเรียนรู และนักจัดการความรูที่สําคัญของชุมชน 
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   ๔. นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ 

    ๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

     ๑) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากพระราชวงศ 

อยางมีคุณภาพและเกิดผลโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

     ๒) จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนองงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สามารถนําไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการ

พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๔.๒ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของ ศฝช. 

     ๑) ให ศฝช.ทุกแหง เปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากร และการเผยแพร

ความรูดานเกษตรธรรมชาติ โดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน กศน.กับ มูลนิธิ MOA ไทย 

และ MOA International  

     ๒) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยเนนเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคลอง

กับบริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน 

     ๓) จัดและพัฒนา ศฝช.ใหเปนศูนยสาธิตการประกอบอาชีพ ศูนยการเรียนรู

ตนแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชน 

ตามแนวชายแดน 

     ๔) จัดระบบเครือขายศูนยการเรียนรูอาชีพ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเชื่อมโยงกับ กศน.ตําบล/แขวง ในพื้นที ่ 

    ๔.๓ การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 

     ๑) สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ใหกับกลุมเปาหมายพิเศษ ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูไรสัญชาติ เด็กและเยาวชน

ที่อยูนอกระบบโรงเรียน เด็กดอยโอกาส คนเรรอน คนไรบาน กลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย  

คนไทยในตางประเทศ 

     ๒) จัดและสงเสริมการเรียนรูและใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับ  

กลุมชาติพันธุ 

     ๓) พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความพรอม 

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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     ๔) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของกลุมเปาหมายพิเศษแตละกลุม  

     ๕) ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

พิเศษ 

     ๖) พัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในการปฏิบัติงานของครูที่รับผิดชอบ

กลุมเปาหมายพิเศษ  

   ๕. นโยบายดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

    ๕.๑ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการออกอากาศ 

ใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

โดยขยายการรับฟงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

    ๕.๒ พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

และการออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิตโดยรวมสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และ

สถานี Teacher TV เพื่อเพิ่มชองทางใหสามารถรับชม   ไดทั้งระบบ C – Band และ Ku – 

Band พรอมที่จะรองรับการพัฒนาเปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 

    ๕.๓ พัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา ใหเชื่อมโยงและตอบสนองตอการจัด

กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพ

การเรียนการสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ ทั่วประเทศ 

    ๕.๔ พัฒนารายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา ใหเชื่อมโยงและตอบสนองตอการ

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพ

การเรียนการสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ ทั่วประเทศ 

    ๕.๕  เสริมสรางโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทกุกลุมเปาหมาย 

มีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยจัดใหมีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพ

เพื่อการมีงานทําทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

(ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศนสาธารณะ 

    ๕.๖  ผลิตและเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายทั่วไป

และกลุมเปาหมายเพื่อคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษา

ทางไกล การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก 
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    ๕.๗  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือขายใหสามารถผลิต เผยแพร 

และใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๕.๘  พัฒนาระบบการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหไดหลายชองทาง 

ทั้งทางอินเทอรเน็ต และรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน  DVD, CD, VCD และ MP3 เปนตน เพื่อให

กลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพื่อเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความ

ตองการ 

    ๕.๙ สํารวจ วิจยั และติดตามประเมินผลดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยาง

ตอเนื่อง  

   ๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

    ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร  

     ๑)  พัฒนาบุคลากรทุกประเภททุกระดับใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

ทั้งกอนและระหวางการดํารงตําแหนงเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน และบริหารจัดการการ

ดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพ 

      ๒) พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน มีความสามารถในการดําเนินงานใหศูนยฝกอาชีพชุมชนเปนศูนยกลางในการฝก 

และสรางอาชีพที่ม่ันคงใหกับประชาชนและชุมชนและพรอมที่จะแขงขันในเวทีอาเซียนและเวที

สากล 

     ๓)  พัฒนาหัวหนา กศน.ตําบล/แขวงใหมีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ 

กศน.ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปน

นักจัดการความรูและผูอํานวยความสะดวกการเรยีนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพอยางแทจริง 

     ๔) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการมีสวนรวม

ในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง อยางมีประสิทธิภาพ 

     ๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล/แขวง ใหสามารถทําหนาที่เปนผูสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล/แขวง ที่มี

คุณภาพ 

 

 

 



 

   

 จุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                                หนา ๑๘ 

      ๖) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขายในทุกระดับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และ 

ภาคีเครือขายในรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง เชน มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยน

เรียนรูการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ 

     ๗) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

     ๘) สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อน 

วิทยฐานะโดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ  

    ๖.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

     ๑) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคี

เครือขายทั้งระบบ  

      ๒) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืนๆ  

ที่เหมาะสม เพื่อการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ  

    ๖.๓ โครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 

     ๑) จดัทําแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่และ

วัสดุอุปกรณ ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา 

     ๒) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

ใหมีความพรอมสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของประชาชน 

     ๓) แสวงหาภาคีเครือขายในทองถิ่นเพื่อการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     ๔) เรงผลักดันใหมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยการศึกษาตลอดชีวิต  

     ๕) บริหารอัตรากําลังที่มีอยูทั้งในสวนที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ  

และลูกจาง ใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

    ๖.๔ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 

     ๑) วิจัยและพัฒนานวตักรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการใชการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปน

กลไกสําคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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     ๒) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง

การศึกษาวิจัยเพื่อสามารถนํามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนและชุมชนพรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของ

หนวยงานและสถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล 

     ๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน

ทั่วประเทศอยางเปนระบบเพื่อใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใชเปน

เครื่องมือสําคัญในการบริหาร และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

      ๔) สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณใหม ของ กศน.  

ในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา เพื่อสรางกระแสให

ประชาชนและทุกภาคสวนของสังคมเห็นความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ของ กศน.ทั้งในฐานะผูรับบริการ ผูจัด ผูสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กศน. 

 

 


