
นโยบายและจดุเนนการดําเนนิงาน สาํนักงาน กศน. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

วิสัยทัศน 
    คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพ 
ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทัว่ถงึ และเทาเทยีมกัน เพื่อใหเกิดสงัคมฐานความรู  การมีอาชีพ 
และการมีความสามารถเชงิการแขงขนัในประชาคมอาเซียนอยางยั่งยนื 

พันธกิจ 
   ๑. จัดและสงเสริมการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัที่มีคุณภาพ 
เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรูและการแกปญหา พัฒนาอาชพี คณุภาพชวีิตและ
สังคม และเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ของประชาชนอยางทั่วถงึและเทาเทยีม 
   ๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศ
อาเซียนเพื่อผนึกกําลังในการพฒันาคณุภาพของประชากร 
   ๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยทีางการศึกษา และสงเสริมการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชใหเกิดประสทิธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การพัฒนาทักษะการเรยีนรูเพื่อใหรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔. สงเสริมกระบวนการเรยีนรูตลอดชีวติของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู
ของคนในชุมชน สงเสริมบทบาทของภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูและศนูยการ
เรียนในรูปแบบตางๆ  
    ๕. พัฒนาระบบการบริหารจดัการใหสามารถดําเนนิงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 
   ๑. คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยัที่มีคณุภาพ อยางทัว่ถงึและเทาเทยีม 
   ๒. ประชากรวยัแรงงานมีระดบัการศึกษาและคณุภาพชวีิตที่สูงขึน้ และมีอาชีพที่สามารถ
สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวอยางยัง่ยนื บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
    ๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กวางและหลากหลาย สามารถพฒันาไปสูระดับวิสาหกิจชุมชนที่มี
ความสามารถเชิงการแขงขัน มีความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ และสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และความเขมแขง็ของชุมชน (OTOP Mini MBA) 
   ๔. ประชาชนมีเจตคติเชิงวทิยาศาสตร และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ในการเรยีนรู แกปญหา และพัฒนาคณุภาพชวีิตและสังคมอยางสรางสรรค  

ฉบับไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ กศน. 

เมื่อวันที่ 1/พ.ย./2555 
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   ๕. ประชาชนมีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาจนี และภาษากลุมประเทศ
อาเซียน รวมทั้งความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิภาคและความเปนประชาคมอาเซียน 
   ๖. องคกรภาคสวนตางๆ ทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียน 
รวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนนิงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอยาง
กวางขวางและตอเนื่อง 

๗. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยทีางการศึกษาที่มีคณุภาพ  
มาใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูใหแกกลุมเปาหมายและประชาชนทัว่ไปอยางทั่วถึง  

๘. หนวยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคณุภาพ  
มาใชในการเพิ่มประสทิธภิาพการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัไดอยางมี
ประสิทธผิล 
   ๙. ชุมชนไดรับการสงเสริมกระบวนการเรยีนรู มีกิจกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชน
โดยใชรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศนูยการเรยีน
ชุมชนตางๆ เปนกลไกสงเสริมการเรียนรู 
    ๑๐. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสทิธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. รอยละของคนไทยกลุมเปาหมายกลุมตางๆ (เชน กลุมเด็ก กลุมเยาวชน กลุมวยั
แรงงาน กลุมผูสงูอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูดอยโอกาส กลุมชาติพันธุชนกลุมนอย กลุมคนไทย 
ในตางประเทศ กลุมคนไทยทัว่ไป เปนตน) ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการการศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยัที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 
   ๒. จํานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) กลุมเปาหมายที่เรยีนในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานการศึกษานอกระบบ 
   ๓. จํานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจเชงิสรางสรรค 
   ๔. รอยละของชุมชน (ตําบล/หมูบาน) เปาหมายที่ประชาชนในพืน้ที่ที่ไดรับการอบรม          
หลักสูตร OTOP Mini MBA ตามโครงการศนูยฝกอาชีพชมุชนเพื่อการมีงานทําแลว สามารถจัดตั้ง
กลุมวิสาหกิจชุมชน ระดับตําบล/หมูบานได 
   ๕. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการการเรยีนรู/รวมกิจกรรมการเรยีนรูทาง
วิทยาศาสตรของศูนยวทิยาศาสตรเพื่อการศึกษา 
   ๖. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการการเรียนรู/รวมกิจกรรมการเรยีนรู
ทางวทิยาศาสตรของศูนยวทิยาศาสตรเพื่อการศึกษาแลวมีการพัฒนาเจตคตทิางวทิยาศาสตรและ
มองเห็นแนวทางการนําไปใชในการดํารงชวีิตได 
   ๗. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษากลุมประเทศอาเซียน และอาเซียนศึกษา 
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   ๘. จํานวนองคกรภาคสวนตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียนที่รวมลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับประเทศไทย 
   ๙. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษา กศน. ที่มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีน/ผูรับบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๑๐. รอยละของผูเรยีน/ผูเขารับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั 
ที่มีความพงึพอใจในคณุภาพและปริมาณ/ความหลากหลายของสื่อการเรียนรูที่หนวยงานและ
สถานศึกษา กศน. จัดบริการ 
   ๑๑. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการบรหิารจัดการ และพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนนุการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยขององคกร 
   ๑๒. รอยละของ กศน. ตําบล และศนูยการเรยีนรูชุมชน (ศรช.) ที่จัดกิจกรรมการเรยีนรู
เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยใชปญหาของชุมชนเปนศนูยกลาง 
   ๑๓. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชทรพัยากรอยางประหยดั/
ตามแผนที่กําหนดไว 
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   ๑. ยกระดบัการศกึษาประชาชนใหจบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาปท่ี ๖ ภายใน  
๘ เดือน อยางมีคณุภาพ 
     ๑.๑ เรงพฒันากรอบแนวคดิการประเมินเทยีบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ที่
เปดโอกาสใหประชาชนที่มีอาชีพมาประเมินเทยีบระดับการศึกษาแบบกาวกระโดดเพื่อสรางโอกาส
ทางการศึกษาใหกับประชาชนอยางกวางขวาง 
     ๑.๒ เรงพฒันามาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใชเปนมาตรฐานกลาง
สําหรับการประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนพัฒนาตัวบงชี ้เครื่องมือประเมินและ
เกณฑการประเมิน 
     ๑.๓ เรงพฒันากระบวนการ จัดทําคูมือการดําเนนิงานการประเมินเทยีบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนพฒันาสื่อประกอบการเรยีนรู ทัง้ในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่อ
เทคโนโลยทีี่หลากหลาย และสนองตอบตอความตองการของกลุมเปาหมาย 
     ๑.๔ เรงปรับปรงุกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหสามารถดําเนนิงานการประเมินเทยีบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดอยางถูกตองตามขอกฎหมายทางการศึกษาและเกิดประโยชนสงูสุด
กับประชาชน  
    ๑.๕ เรงสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานและสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. 
เก่ียวกับกรอบแนวคดิและวิธีการดําเนินงานเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 
     ๑.๖ ใหสํานักงาน กศน.อําเภอ/เขต เรงดําเนนิการจัดบริการประเมินเทยีบระดับ
การศึกษาและประสบการณอยางมีคณุภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน  
    ๑.๗ ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เรงรดัการดําเนนิการจัดบริการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาและประสบการณ เพื่อยกระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานของประชาชนของ กศน.
อําเภอ/เขต ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสทิธภิาพ 
    ๑.๘ เรงประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับองคกรหลัก หนวยงานทางการศึกษา  
และภาคสงัคม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดําเนินงานการประเมินเทยีบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพนัธใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับ
การศึกษาและเขารับบริการประเมินเทยีบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางกวางขวาง  

   ๒. เรงดําเนินการจัดฝกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สูชุมชน 
    ๒.๑ เรงดําเนนิการจดัฝกอบรมอาชีพตามหลักสูตร OTOP Mini MBA (การบริหาร
จัดการธรุกิจสินคา OTOP ธุรกิจ OTOP สงออก การตลาดและชองทางการจําหนาย และภาษา 
อังกฤษธุรกิจ) และสงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเผยแพร 
และจําหนายผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาการฝกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจใหเปนระบบครบวงจรและ
บรรลุผลตามจุดประสงคของหลักสตูรอยางมีประสทิธิภาพ สําหรับกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง
และตอเนื่อง  

นโยบายเร่งด่วน 
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    ๒.๒ พฒันาระบบฐานขอมูลใหสามารถนําไปใชสนับสนุนการดําเนินการจดัฝกอบรม
อาชีพตามหลักสูตร OTOP Mini MBA ของศนูยฝกอาชีพชมุชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๓ พฒันาสื่อการเรยีนรูตามหลักสูตร OTOP Mini MBA ใหมีความหลากหลายและ
ครบถวนเพื่อสนับสนนุใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการเรยีนและการปฏิบัติจรงิ 
    ๒.๔ พฒันาครูและวิทยากรผูสอนหลักสูตร OTOP Mini MBA ใหมีความรูความเขาใจ
หลักสูตร OTOP Mini MBA และสามารถจดักระบวนการเรียนรูใหเปนไปตามวตัถุประสงคของ
หลักสูตรไดอยางมีประสทิธิภาพ 

   ๓. เปดโลก กศน. สู กศน.อนิเตอร เพ่ือประชาคมอาเซียน 
    ๓.๑ เรงจดัทําหลักสตูร สื่อ แบบเรยีน และเครื่องมือการวดัผลประเมินผล การศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษเพื่อใหบริการ
การศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวแกกลุมเปาหมายผูสนใจ 
    ๓.๒ เรงจดัหาครแูละผูเก่ียวของ และพฒันาสมรรถนะบุคลากรดังกลาวใหสามารถ 
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธภิาพ   
    ๓.๓ เรงจดัใหมีหองเรียนที่จดัการเรยีนการสอนหลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ อยางนอยจังหวดัละ ๑ หองเรียน 
    ๓.๔ สงเสริม สนับสนนุใหภาคีเครือขายรวมพฒันาและจัดการเรียนการสอนหลักสตูร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ 
    ๓.๕ พฒันาระบบการนิเทศ ตดิตาม และการวดัและประเมินผลการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาตามหลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 
ภาคภาษาอังกฤษใหมีประสทิธิภาพเหมาะสมกับผูเรียน 

๔. เสริมสรางบานหนงัสืออจัฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอานของประชาชน 
    ๔.๑ ให กศน.อําเภอ/เขต เรงรดัให กศน.ตําบล/แขวงดําเนนิการสํารวจความตองการ
หนังสือและสื่อสิง่พมิพอ่ืนของกลุมเปาหมาย โดยดําเนินการใหครอบคลุมและทั่วถงึกลุมเปาหมาย
ในพื้นที ่
    ๔.๒ ให กศน.อําเภอ/เขต เรงจัดตั้งบานหนังสือในหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปนหองสมุด
ประชาชนหมูบาน/ชุมชน และจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพมิพอ่ืนสําหรับบานหนังสือตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายในแตละพืน้ที ่
    ๔.๓ ให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการจัดกิจกรรม และประสานความรวมมือกับภาคี
เครือขายในการจดักิจกรรมเสริมสรางนิสยัรักการอานของกลุมเปาหมาย โดยการสงเสริมการอาน 
ใหเขาถึงทุกครอบครวัในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจใหกับผูใชบริการเก่ียวกับ
ระเบียบวินยัและขอพึงปฏิบัติในการใชบานหนังสือหรือหองสมุดประชาชนหมูบาน/ชุมชน การ
เคารพสทิธิผูอ่ืน ตลอดจนการชวยกันดแูลรักษาและพัฒนาบานหนังสอืหรือหองสมุดประชาชน
หมูบาน/ชุมชนใหเปนบานหนังสือเสริมสรางอัจฉรยิภาพของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน อยาง
ยั่งยนื 
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    ๔.๔ เรงประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถงึความสําคญัของการอานในฐานะที่
เปนกิจกรรมพืน้ฐานในการเสริมสรางอัจฉรยิภาพสวนบุคคลและความเขมแข็งของชมุชนและเขามา
มีสวนรวมอยางตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมบานหนงัสือหรือหองสมุดประชาชนหมูบาน/ชุมชน 

   ๕. เรงรัดการสงเสริมการเรียนรูของประชาชนเพ่ือการจดัทําแผนปองกันภัยพิบตั ิ
    ๕.๑ ใหหนวยงานและสถานศึกษารวมกับภาคสวนตางๆ และชุมชนในพืน้ทีร่วม
ดําเนินการจดัทําแผนปองกันภัยพิบัตจิากธรรมชาติเชงิบูรณาการ 
    ๕.๒ ใหหนวยงานและสถานศึกษาประสานกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เตรียม
ประชาชนใหมีความรูความเขาใจ และมีความพรอมในการรับมือกับสถานการณภัยพิบัติตางๆ  
เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่ หรือ ผลกระทบจากพื้นที่อ่ืน  ๆ
    ๕.๓ ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทําแผนปองกันภัยพิบัติที่อาจเกิดจากธรรมชาติ 
มนุษย  หรือจากสาเหตุอ่ืน และจดัใหมีการซักซอมการดําเนินงานตามที่กําหนดในแผนอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้กับหนวยงานและสถานศึกษา 

๖. เรงพัฒนาระบบกลไกการกํากบั ติดตาม และนเิทศเพ่ือการพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๖.๑ ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เก่ียวของทุกระดับ เรงพัฒนาระบบกลไก 
การกํากับ ติดตามและรายงานผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงาน
ตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมีประสทิธิภาพ 
    ๖.๒ ใหมีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
องคกร ตั้งแตสวนกลาง ภูมิภาค กลุมจังหวดั จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพื่อความเปน
เอกภาพในการใชขอมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



   

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖                                         หนา ๗ 

 
 

   ๑.  นโยบายดานการศกึษานอกระบบ 

    ๑.๑ จัดและสนบัสนนุการศกึษานอกระบบตัง้แตปฐมวัยจนจบการศกึษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
      ๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงเนนให
ผูเรียนสามารถนําสาระการเรยีนรูและวิธีการเรยีนรูไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
โดยรวม และสรางเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสรางรายไดอยางม่ันคง 
     ๒) ดําเนินการใหผูเรยีนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการ
สนับสนุนคาจัดซ้ือตําราเรยีน คาจดักิจกรรมพฒันาคณุภาพผูเรียน และคาเลาเรียนอยางทั่วถึง  
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคณุภาพโดยไมเสยีคาใชจาย 
      ๓) จัดหาตําราเรยีนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มีคณุภาพ
ตามที่สํานักงาน กศน. ใหการรับรองคณุภาพใหทนัตอความตองการของผูเรียน พรอมทั้งจดัใหมี
ระบบหมุนเวียนตําราเรยีน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรยีนทุกคนสามารถเขาถึงการใชบริการตําราเรยีน
อยางเทาเทยีมกัน  
     ๔) ขยายการจดัการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีคณุภาพใหกับ
ประชากรวยัแรงงานที่ไมจบการศึกษาภาคบังคับและไมอยูในระบบโรงเรยีน โดยเฉพาะผูดอยโอกาส
กลุมตางๆ ดวยวิธีเรียนที่หลากหลาย 
     ๕) สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดให กศน.อําเภอทุกแหงดําเนินการเทยีบโอน
ความรูและประสบการณ รวมทัง้ผลการเรียนอยางเปนระบบไดมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตร 
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนอยางกวางขวาง 
     ๖) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทัว่ประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการ 
เพื่อประโยชนในการจดัการศึกษาใหกับผูเรียนและการบรหิารจัดการอยางมีประสทิธิภาพ 
     ๗) จดัใหมีวิธีการเรยีนรูที่เนนการฝกปฏิบัติจรงิเพื่อใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ
และเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรู รวมทัง้สามารถพัฒนาทักษะเก่ียวกับสาระและวิธีการเรียนรูที่สามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยางมีประสทิธิภาพ 
     ๘) พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทยีบระดับการศกึษาที่มีความโปรงใส ยุตธิรรม 
ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๒ การสงเสริมการรูหนงัสือ  
     ๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนงัสือทัง้ในระดับพืน้ทีแ่ละสวนกลางใหมีความ
ครบถวน ถูกตอง ทนัสมัย และเปนระบบเดียวกัน 
     ๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครือ่งมือการดําเนินงาน
การสงเสริมการรูหนังสือทีส่อดคลองกับสภาพของแตละกลุมเปาหมาย  

นโยบายต่อเนือง 
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     ๓) พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือขายทีร่วมจดั ใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะการจัดกระบวนการเรยีนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธภิาพ 
     ๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพ
การรูหนังสือ การพัฒนาทักษะการรูหนังสือ และการพฒันาทักษะดานคอมพิวเตอรพืน้ฐานเพือ่เปน
เครื่องมือในการสงเสริมการศึกษาและการเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติของประชาชน 
     ๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรูหนงัสือใหมีมาตรฐานเปนทีย่อมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

    ๑.๓ การศึกษาตอเนื่อง  
     ๑) มุงจัดการศึกษาอาชพีเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัด
การศกึษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ทีส่อดคลองกับศักยภาพของผูเรยีนและศักยภาพของแตละพืน้ที ่
รวมทัง้สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาอาชพี เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู
ความสามารถ เจตคตทิีด่ีตอการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึน้ไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพที่สรางรายไดไดจริง และการพัฒนาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคตอไป 
     ๒) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวีิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจดักิจกรรม
การศึกษาที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการบริหารจดัการชีวติของตนเองให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคณุธรรมจรยิธรรม รวมทัง้สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอ
ตนเอง ครอบครวั และชุมชน 
     ๓) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคดิการจัดการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยใชหลักสตูรและการจดั
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุมสัมมนา การจดัเวที
แลกเปลี่ยนเรยีนรู การสรางชุมชนนักปฏิบัต ิการเรยีนทางไกล  และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย และบริบทของชุมชนแตละพืน้ที่ โดยเนนการสรางจติสํานึกความเปนประชาธิปไตย 
ความเปนพลเมืองด ีการสงเสริมบทบาทสตรี การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การ
บริหารกองทนุ การสรางความม่ันคงดานอาหาร การอนรุักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ํา และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และหลักสตูรเชงิ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนืตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔) พัฒนาระบบคลงัหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหไดมาตรฐาน และสะดวกตอการ
ใชงานเพื่อสนับสนนุการจัดการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

    ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
     ๑) พัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงคตามจุดมุงหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๒) พัฒนาครแูละผูที่เก่ียวของใหสามารถจดัการเรยีนรูไดอยางมีคุณภาพ 
โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจดัทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรยีนรู  
และการวดัและประเมินผล 
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     ๓) สงเสริมการพฒันาหลักสูตรทองถิน่ และกิจกรรมการเรยีนรูที่หลากหลาย 
สอดคลองกับความตองการและสภาพของกลุมเปาหมายและทองถิน่ 
     ๔) สงเสริมการพฒันาหลักสูตรทางดานภาษา และวฒันธรรมของกลุมประเทศ
อาเซียนและการจัดกิจกรรมตามหลักสตูรดงักลาวเพื่อเตรยีมความพรอมใหกับประชาชนในการ 
เขาสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนอยางมีคณุภาพ 
     ๕) สงเสริมการพฒันาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออ่ืนๆ ประกอบ
หลักสูตรที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรยีนและการจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอนโดยการมี 
สวนรวมของทั้งภาครัฐและเอกชน 
     ๖) สงเสริมการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อสงเสรมิการศึกษาตลอดชีวิต 
ที่หลากหลาย สอดคลองกับสภาพ และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 
      ๗) มุงเนนใหกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรยีนไดเรยีนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สภาพ และความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูไมนอยกวารอยละ ๘๐ และมีผลสัมฤทธิ์
ในสาระความรูพืน้ฐานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
     ๘) พัฒนาระบบการวดัผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําขอทดสอบกลางมาใช
อยางมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๕ การประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ๑) ใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน เพื่อพรอมรับ
การประเมินคณุภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพฒันาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวย
ตนเอง  
     ๒) ใหสํานักงาน กศน.จังหวดั/กทม. ดําเนินการประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยตนสังกัดใหผานการประเมินคุณภาพภายใน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
     ๓) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพเพื่อการเตรยีมความพรอมสําหรับการขอรับการประเมินอีกครั้งหนึง่ในรอบการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบทีส่าม โดยปรับแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการ
ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และจดัใหมีระบบ
สถานศึกษาพี่เลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สําหรับสถานศกึษาทีย่ังไมไดเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
     ๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน สมศ. 
ผดุงระบบการประกันคณุภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

    ๑.๖ การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ จงัหวดัชายแดนภาคใต  
     ๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรยีนรู 
ที่ตอบสนองปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายรวมทั้งอัตลักษณและความเปน 
พหุวัฒนธรรมของพืน้ที ่
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     ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานอยางเขมขนและ
ตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจรงิ 
     ๓) สงเสริมระบบการเทยีบโอนความรูและประสบการณ และการเทยีบระดับ
การศึกษาดานศาสนศึกษาเขาสูการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     ๔) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย 
แกบุคลากรและนักศึกษา กศน.ตลอดจนผูมาใชบริการอยางทัว่ถึง 

    ๑.๗ การศึกษาทางไกล  
     ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ทัง้ระบบการใหบริการ ระบบการเรียน 
การสอน ระบบการวดัและประเมินผลการเรยีน ทั้งหลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน และการศึกษาตอเนือ่งโดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการจดัการศึกษาทางไกลใหกับทุกกลุมเปาหมาย 
     ๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอมในการจัดและใหบริการการศึกษา
ทางไกลเพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง  
     ๓) ขยายกลุมเปาหมายภาคเีครือขายผูใหบริการ และผูรับบริการทั้งในประเทศ
และตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติของประชาชน 
     ๔) สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการขับเคลื่อนการบริหารงานและการจัดบริการการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ 
     ๕) สงเสริมใหมีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยวธิีการ
เรียนทางไกลใหกับแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่สําหรับกลุมเปาหมายในกลุม
ประเทศอาเซียน  

   ๒. นโยบายดานการศกึษาตามอัธยาศัย 

    ๒.๑ การสงเสริมการอาน  
     ๑) พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหได
ระดับอานคลอง อานเขาใจความ เขียนคลอง และอานเชิงคิดวิเคราะหพื้นฐาน โดยใชเทคนิควธิ ี
การเรียนการสอน และสื่อที่มีคณุภาพ  
     ๒) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการอานใหเกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนการพฒันาแหลงการอานใหเกิดขึน้อยางกวางขวาง และหลากหลาย รวมทัง้
เสริมสรางความพรอมในดานสื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจดักิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
อานอยางหลากหลาย โดยเฉพาะงานมหกรรมรักการอานในสวนภูมิภาค  
      ๓) สงเสริม และสนับสนุนการสรางเครือขายสงเสริมการอานโดยจดัใหมี
อาสาสมัครสงเสริมการอานในทุกตําบล เพื่อรวมเปนกลไกในการพฒันาคนไทยใหมีเจตคตทิี่ดตีอ
การเสริมสรางความรูดวยการอาน เห็นประโยชนและความสําคัญของการอาน มีนิสัยรักการอาน 
และพฒันาตนเองใหเปนนักอานที่มีคณุภาพตอไป 
     ๔) สงเสริมใหมี “บานหนังสือ” ในหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปนกลไกในการสงเสริมการ
อานใหเกิดขึ้นกับประชาชนอยางกวางขวางและตอเนือ่งในทุกพื้นที่ทัว่ประเทศ  
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    ๒.๒  หองสมดุประชาชน 
     ๑) มุงเนนพฒันาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนศนูยกลางการเรียนรูตลอดชวีิต
ของชุมชน เปนแหลงคนควาและแลกเปลีย่นเรยีนรูการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานทําและสราง
รายไดอยางยัง่ยนืและการสรางความพรอมใหกับประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     ๒) จัดตัง้หองสมุดประชาชนในอําเภอที่ยงัไมมีหองสมุดประชาชน เพื่อจดับริการ 
ใหกับประชาชนอยางครอบคลุมและทั่วถึง โดยเนนการระดมทรพัยากรและความรวมมือจากภาค ี
เครือขาย  
     ๓) จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยง
กับแหลงการเรยีนรูตางๆ สําหรับใหบริการในหองสมุดประชาชน 
     ๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูในรูปแบบที่หลากหลายทัง้ภายในและภายนอก
หองสมุด เพื่อปลูกฝงนิสยัรักการอาน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง การสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวติ และการรับรูขอมูลขาวสารที่ทนัเหตุการณของประชาชน เพื่อสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัตจิริง 
     ๕) จัดหนวยบริการเคลื่อนทีพ่รอมอุปกรณเพื่อสงเสริมการอานและการเรยีนรูที่
หลากหลายออกใหบริการประชาชนในพืน้ที่ตางๆ อยางทั่วถึง สมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรยีนรู
และการพฒันาอาชพีของประชาชนและชุมชน 
      ๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผดิชอบการบริการของหองสมุดประชาชน ใหมี
ความรู ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการจัดบรกิารสงเสริมการอานและการเรยีนรูของ
ประชาชน  
     ๗) แสวงหาภาคีเครอืขายเพื่อรวมจัดและสนับสนนุการดําเนินงานของหองสมุด
ประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรยีนรูตลอดชีวติของชุมชนโดยชุมชน และเพื่อชุมชน 

    ๒.๓  วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 
     ๑) พัฒนาและจดัทํานิทรรศการ มหกรรมวทิยาศาสตรสญัจร และจดักิจกรรม 
ที่เนนการเสริมสรางทักษะ กระบวนการเรียนรูทางวทิยาศาสตร และสรางเจตคตทิางวทิยาศาสตร 
เพื่อพัฒนาทักษะการคดิ วิเคราะห  กระตุนการใชความคิดสรางสรรค และสรางแรงบันดาลใจให
ประชาชนนําความรูและทักษะทางวทิยาศาสตร ไปใชในการพัฒนาชีวติ พฒันาอาชีพ และสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๒) เชื่อมโยงกระบวนการเรยีนรูวทิยาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเนนวทิยาศาสตร
ชุมชนใหผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การพฒันาอาชีพ การักษา
สิ่งแวดลอม และการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาตใินพื้นที ่
     ๓) สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ในและ
ตางประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายในการจดักิจกรรมการเรียนรูทางดานวทิยาศาสตร 
     ๔) สงเสริม สนับสนุนการวิจยัและพัฒนาสื่อการเรียนรู และกิจกรรม 
ดานวทิยาศาสตรใหมีรูปแบบและเนื้อหา ที่หลากหลาย สามารถปลูกฝงใหผูรับบริการมีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร และมีเจตคตทิี่ดทีางวิทยาศาสตร 
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     ๕) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดานวทิยาศาสตรเชิงบูรณาการ  
เพื่อเปนฐานสูการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค บนพืน้ฐานการผลติและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
     ๖) พัฒนาศูนยวทิยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหเปนแหลงการเรียนรูเชิงวิชาการ 
แหลงจดุประกายการพฒันาอาชีพ และแหลงทองเทีย่วประจําทองถิ่น 

   ๓. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  

    ๓.๑ การพัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศนูยกลางการสรางโอกาสและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  
     ๑) จัดหาครุภัณฑและสิง่อํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสรางพื้นฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ กศน.ตําบล/แขวง ใหครบทุกแหง  
เพื่อสนับสนนุการบริหาร การจดักิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ทีส่ามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและชุมชนไดอยางตอเนื่องและทนัเวลา 
     ๒) จัดหาหนังสือและสื่อการเรยีนรูในรูปแบบตางๆ อาทิ สือ่สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี 
ที่มีคุณภาพและสาระที่หลากหลาย ทนัสมัย เพื่อใหประชาชนนําไปใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มพูน
สมรรถนะของตนเองและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขนัของชุมชน 
      ๓) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวติเชิงรุกที่หลากหลาย ทนัสมัย
สรางสรรค ตอเนื่อง และตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน โดยจดัใหมีการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน การฝกอาชีพ การสงเสริมการเรียนรูดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร การปองกันภัยพิบัติ 
การดูแลรักษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม การเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย การปองกันภัย
จากยาเสพติด การเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และการจดัการศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรูตามความจําเปนเรงดวนของ แตละชุมชน 
      ๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และสงเสริมใหมีกลุมสงเสริมการอานใน กศน.ตําบล/
แขวง เพื่อพฒันาเปนชุมชนรักการอาน โดยใชอาสาสมัครสงเสริมการอานเปนกลไกในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเปนทีมรวมกับครู กศน.ตําบล/แขวง 
     ๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลสภาพการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา 
และการเรยีนรูของประชากรวยัแรงงาน ผูพิการ และผูสูงอายุ ใหครอบคลุมทุกพื้นทีท่ั่วประเทศ 
ครบถวน ถูกตอง ทนัสมัยและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดทนัความตองการ  
เพื่อประโยชนในการจดัการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายดังกลาว 
     ๖) สงเสริมและพฒันาเครือขาย กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการประสานเชื่อมโยง 
สงตอผูเรียน และแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณการทํางานรวมกัน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 
ในการใหบริการทางการศึกษาที่สนองตอบตอความตองการของผูเรยีนอยางมีประสทิธิภาพ  
     ๗) พัฒนาระบบการตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง และจัด
ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะ รวมทัง้ใหนําผลการตดิตามประเมินผลมาใชในการ
พัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อยางตอเนื่อง  
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     ๘) กํากับและติดตามให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน  
การดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวงอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๒ ศูนยฝกอาชีพชุมชน 
     ๑) จัดใหมีศูนยฝกอาชพีชุมชนในทุกอําเภอ/เขต อยางนอยอําเภอ/เขตละ ๓ แหง 
เพื่อเปนศูนยกลางในการฝก พัฒนา สาธติ และสรางอาชพีของผูเรยีนและชุมชน รวมทั้งเปนที่
จัดเก็บ แสดง จําหนาย และกระจายสนิคาและบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร 
     ๒) พัฒนาและจดัทําหลักสตูรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําทีส่อดคลองกับ
ความตองการของผูเรยีน ความตองการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่โดยมีเปาหมายเพื่อใหการ
จัดการศึกษาอาชีพแนวใหม เปนการจดัการศึกษาที่สามารถสรางอาชพีหลักที่ม่ันคงใหกับผูเรียน 
โดยสามารถสรางรายไดไดจรงิทัง้ในระหวางเรยีนและสําเรจ็การศึกษาไปแลว และสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอาชีพ เพื่อพัฒนาใหเปนผูประกอบการที่มี
ความสามารถเชิงการแขงขันอยางยัง่ยนื 
     ๓) ประสานการดําเนินงานกับศูนยฝกอาชีพชุมชนของหนวยงานและสถานศึกษา
ตางๆ ในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายการฝกและสรางอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด 
กลุมจังหวัด และระหวางจังหวัด 
      ๔) จัดใหมีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนใหผูเรยีนสามารถเขาถึงแหลงทุน
ตางๆ สําหรับเปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาขดีความสามารถในการ
แขงขนัดานอาชีพอยางตอเนื่องใหกับผูเรียน 

     ๕) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการ 
มีงานทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมทัง้นําผลที่ไดมาใชในการพฒันาคณุภาพการดําเนนิงาน
ใหเปนไปตามความตองการดานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชนและความตองการ
ของตลาด 

    ๓.๓ การสงเสริมและสนบัสนนุใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคเีครือขาย
ในการจดั สงเสริม และสนบัสนนุการจดัการศกึษาตลอดชีวิตและการจดัการศกึษาอาชีพเพ่ือ
การมงีานทําอยางย่ังยืน ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดบั 
     ๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลภาคีเครือขายทุกระดับ โดยจําแนกตามระดับความ
พรอมในการมีสวนรวม ทัง้นี้ใหดําเนนิการจัดทําระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัย  
และสามารถเชื่อมโยงกันไดทั่วประเทศ เพื่อประโยชนในการใหการสงเสริมและสนับสนนุไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ และระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขาย  
     ๒) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมีศักยภาพในการจดัการศึกษาตลอดชีวติและ
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางมีคุณภาพ 
     ๓) ใหหนวยงานและสถานศึกษา ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขายเพื่อใหมี
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และภารกิจเก่ียวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในการเปนกลไกสําคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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    ๓.๔ อาสาสมคัร กศน. 
     ๑) สงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญาทองถิน่ และขาราชการบํานาญ
เขามาเปนอาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรยีนรูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยัในชุมชน เปนผูสื่อสารขอมูลความรูที่เปนประโยชนแกประชาชนและ
นําเสนอความตองการการเรยีนรูและการพฒันาชุมชน โดยทํางานเปนทีมรวมกับครูในสงักัด 
สํานักงาน กศน. 
     ๒) สงเสริมใหอาสาสมัคร กศน. ไดรับการพฒันาสมรรถนะใหเปนผูจัด และผู
สงเสริมและสนับสนนุการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัที่มีคุณภาพ 
     ๓) เสริมสรางขวัญและกําลังใจในรูปแบบตางๆ แกอาสาสมัคร กศน. เพื่อให
ตระหนักถงึคณุคาและความสําคัญของตนเอง และเขามามีสวนรวมดําเนนิการจัดและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวติอยางมีคณุภาพและยั่งยืน 

    ๓.๕ การสงเสริมการจดัการเรียนรูในชุมชน 
     ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล/แขวง ที่ดําเนินการ
อยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถสรางเครือขายการเรียนรูรวมกับองคกรชุมชนอ่ืนๆ อยาง
กวางขวาง 
     ๒) สงเสริมการจดักระบวนการเรยีนรูในชุมชนโดยการจดัทาํแผนชุมชน จดัเวที
ชาวบาน การศึกษาดงูาน การฝกอบรม เพื่อนําความรูไปแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน 
     ๓) สงเสริมใหมีการบูรณาการความรูในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางๆ ของ 
กศน. โดยคํานึงถงึการประกอบอาชพี และการมีงานทําของผูเรียนทีแ่ทจริง เพื่อประโยชนในการมี
งานทําและการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
     ๔) สงเสริมใหมีการขยายและพัฒนาแหลงการเรียนรูชุมชนเพื่อการสืบสานและการ
ถายทอดองคความรู โดยใหมีการจัดทําและเผยแพรสื่อถายทอดองคความรูในชุมชน 
     ๕) พัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหภูมิปญญาทองถิน่ ผูเชีย่วชาญองคความรูดาน
ตางๆ เปนแหลงการเรยีนรู และนักจดัการความรูที่สําคัญของชุมชน 

   ๔. นโยบายดานการสนบัสนนุโครงการพิเศษ 

    ๔.๑ โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
     ๑) สงเสริมการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเพื่อสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากพระราชวงศ อยางเปนระบบ
ตอเนื่องและเกิดผลโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ทั้งระดับบุคคลและชุมชน 
     ๒) จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนองงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดํารทิี่สามารถนําไปใชในการวางแผน การตดิตามประเมินผลและ 
การพัฒนางานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
     ๓) สงเสริมการสรางเครือขายการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ เพื่อใหเกิดความเขมแขง็ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั 
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      ๔) พัฒนาศูนยการเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความพรอม 
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธภิาพ 

    ๔.๒ โครงการจดัการศกึษาเพ่ือความมัน่คงชายแดนของ ศฝช. 
     ๑) มุงจัดและพฒันาการศึกษาอาชพี โดยเนนเรื่องเกษตรธรรมชาตทิี่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน 
     ๒) จัดและพัฒนา ศฝช.ใหเปนศูนยสาธติการประกอบอาชพี ศูนยการเรยีนรู
ตนแบบการจดักิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนว
ชายแดนดวยวธิีการเรยีนรูที่หลากหลาย 
     ๓) ให ศฝช.ทุกแหง เปนศนูยกลางในการพฒันาบุคลากร และการเผยแพรความรู
ดานเกษตรธรรมชาต ิโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน กศน.กับ มูลนิธิ MOA ไทย และ MOA 
International  
     ๔) จัดระบบเครือขายศนูยการเรียนรูอาชีพ ศนูยเรียนรูปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
โดยเชื่อมโยงกับ กศน.ตําบล/แขวง ในพื้นที ่ 

    ๔.๓ การสงเสริมและจดัการศกึษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 
     ๑) จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั การรูหนงัสือ 
ภาษาและวฒันธรรมไทย และยกระดับการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ ไดแก ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน คณุแมวัยใส คนเรรอน คนไรบาน ผูสงูอาย ุ
กลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย บุคคลที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย (คนตาง
ดาวและผูไรสัญชาติ) ผูหนีภัยการสูรบจากพมาในพืน้ที่พักพิงชั่วคราว คนไทยในตางประเทศ  
     ๒) ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพรรปูแบบการจดั สงเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัใหกับกลุมเปาหมายพิเศษ เพื่อใหมีการนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพฒันาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง  
     ๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจดักิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของกลุมเปาหมายพิเศษแตละกลุม  

   ๕. นโยบายดานส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

    ๕.๑ พฒันาสถานีวทิยุศึกษาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ และการออกอากาศให
กลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูที่มีคณุภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชวีิต โดยขยาย
เครือขายการรับฟงใหสามารถรับฟงไดทุกที ่ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ 

    ๕.๒ พฒันาสถานีวทิยโุทรทัศนเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
และการออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชวีิต โดยเพิ่มชองทางใหสามารถรับชม   ไดทัง้ระบบ Ku - Band และ C - Band และทาง
เครือขายสากล (อินเทอรเนต็) พรอมที่จะรองรับการพฒันาเปนสถานีวทิยโุทรทัศนเพื่อการศึกษา
สาธารณะ (Free ETV) 
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    ๕.๓ พฒันารายการวทิยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศนเพือ่การศึกษาใหเชื่อมโยงและ
ตอบสนองตอการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัของสถานศึกษาเพื่อ
สงเสริมคณุภาพการเรียนการสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ  
ทั่วประเทศ 

    ๕.๔  เสริมสรางโอกาสใหนักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทกุกลุมเปาหมาย 
มีทางเลือกในการเรยีนรูที่หลากหลายและมีคณุภาพ สามารถพฒันาตนเองใหรูเทาทนัสื่อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยจดัใหมีการผลิตรายการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
รายการเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน รายการติวเขมเติมเต็มความรู ฯลฯ เผยแพร
ทางสถานีวทิยศุึกษา สถานวีทิยุโทรทศันเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานวีทิยุ
โทรทศันสาธารณะ และทางเครือขายสากล (อินเทอรเน็ต)  

    ๕.๕  ผลิตและเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายทั่วไป
และกลุมเปาหมายเพื่อคนพิการ เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษา
ทางไกลและการศึกษาตลอดชีวติ  

    ๕.๖  พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือขายใหสามารถผลติ เผยแพร  
รวมพฒันา และใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ 

    ๕.๗  พฒันาระบบการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหไดหลายชองทาง 
ทั้งทางเครือขายสากล (อินเทอรเนต็) และรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน Application บนโทรศัพทเคลื่อนที ่
และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เปนตน เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพื่อ
เขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ 

    ๕.๘ สํารวจ วิจยั และตดิตามประเมินผลดานสื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
อยางตอเนื่อง และนําผลมาใชในการพัฒนางานใหมีความถกูตอง ทันสมัยและสามารถสงเสริม
การศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวติของประชาชนไดอยางแทจริง 

   ๖. นโยบายดานการบริหารจดัการ 

    ๖.๑ การพัฒนาบคุลากร  
     ๑) จัดทําแผนยทุธศาสตรการพฒันาบุคลากรของสํานักงาน กศน. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพื่อพฒันาบุคลากรของสํานักงาน กศน. ทุกระดับ ทุกประเภท
ใหมีความเปนมืออาชีพในการดําเนนิงานตอบสนองความตองการทางการศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน 
     ๒) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะสงูขึน้อยางตอเนื่อง ทัง้กอน
และระหวางการดํารงตําแหนงเพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการดําเนนิงานของหนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพ 
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     ๓)  พัฒนาหัวหนา กศน.ตําบล/แขวงใหมีสมรรถนะสูงขึน้ในการบริหารจดัการ 
กศน.ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสทิธิภาพ โดยเนนการเปน 
นักจัดการความรูและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูที่มี
ประสิทธภิาพอยางแทจรงิ 
     ๔) สงเสริมและพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการมี 
สวนรวมในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง อยางมี
ประสิทธภิาพ 
     ๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทําหนาที่เปนผูจัด สงเสริมและสนับสนนุ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัไดอยางมีประสทิธิภาพ 
     ๖) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขายในทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือขายใน
รูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง เชน มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน 
ในรูปแบบตางๆ 
     ๗) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพฒันานวตักรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๘) สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพฒันาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวทิยฐานะ
โดยเนนการประเมินวทิยฐานะเชิงประจักษ  
     ๙) ใหมีการจัดทําโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเปนเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
     ๑๐) จัดทําแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สูการเปน “องคกรแหงศักดิ์ศรแีละสุจรติ
ธรรม” สงเสริมการจดักิจกรรม การจดัทํานวตักรรมเก่ียวกับองคความรูดานคณุธรรมจริยธรรม  
การปองกันการทุจริต และราชการใสสะอาด ของหนวยงานและสถานศึกษา เพื่อให กศน.เปน
องคกรแหงศักดิ์ศรีและสจุริตธรรมที่ประชาชนมีความเชื่อม่ัน ศรทัธาและมีความไววางใจในการ
ปฏิบัติงาน 

    ๖.๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากาํลัง 
     ๑) เรงผลักดนัใหมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยการศึกษาตลอดชีวติ  
     ๒) จัดทําแผนการพฒันาโครงสรางพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานทีแ่ละวสัดุ
อุปกรณ ใหมีความพรอมในการจดัการศึกษา 
     ๓) ระดมทรพัยากรจากชุมชน เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐาน 
ใหมีความพรอมสําหรับดําเนนิกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูของประชาชน 
     ๔) แสวงหาภาคีเครือขายในทองถิ่นเพื่อการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
     ๕) บริหารอัตรากําลังที่มีอยูทัง้ในสวนที่เปนขาราชการ พนกังานราชการ  
และลูกจาง ใหเกิดประสทิธภิาพสูงสดุในการปฏิบัติงาน 



   

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖                                         หนา ๑๘ 

    ๖.๓ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 
     ๑) วิจัยและพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการใชการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาทีย่ั่งยนืโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 
     ๒) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศกึษาทุกระดับ รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยเพื่อสามารถนํามาใชในการพัฒนาประสทิธิภาพการดําเนนิงานที่สอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและชุมชนพรอมทั้งพฒันาขดีความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและ
สถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล 
     ๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทัว่
ประเทศอยางเปนระบบเพื่อใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหาร และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมี
ประสิทธภิาพ 
     ๔) สนับสนนุใหมีการประชาสัมพนัธและสรางภาพลักษณใหมของ กศน. ในการ
สงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวติและการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทํา เพื่อสรางกระแสใหประชาชน
และทุกภาคสวนของสังคมเห็นความสําคญัและเขามามีสวนรวมในการดําเนนิกิจกรรมของ กศน. 
ทั้งในฐานะผูรับบริการ ผูจดั ผูสงเสริมและผูสนับสนนุการดําเนินงานของ กศน. 

    ๖.๔ การกาํกบั นิเทศ ติดตาม ประเมนิ และรายงานผล 
     ๑) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนนิงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือขายทั้งระบบ  
      ๒) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน  ๆที่เหมาะสม 
เพื่อการกํากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสทิธิภาพ  
     ๓) พัฒนากลไกการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป ของสํานักงาน กศน.ใหดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 
 

 


