ฉบับไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กศน.
เมื่อวันที่ 1/พ.ย./2555

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
--------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน
คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพ
ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทัว่ ถึง และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู การมีอาชีพ
และการมีความสามารถเชิงการแขงขันในประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน

พันธกิจ
๑. จัดและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรูแ ละการแกปญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและ
สังคม และเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ของประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม
๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม ประเทศ
อาเซียนเพื่อผนึกกําลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร
๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อใหรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวติ ของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของคนในชุมชน สงเสริมบทบาทของภูมิปญญาทองถิน่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ละศูนยการ
เรียนในรูปแบบตางๆ
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
๑. คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคณ
ุ ภาพ อยางทัว่ ถึงและเทาเทียม
๒. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึน้ และมีอาชีพที่สามารถ
สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวอยางยัง่ ยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กวางและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสูระดับวิสาหกิจชุมชนที่มี
ความสามารถเชิงการแขงขัน มีความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ และสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และความเขมแข็งของชุมชน (OTOP Mini MBA)
๔. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการเรียนรู แกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยางสรางสรรค

๕. ประชาชนมีความรูแ ละทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุมประเทศ
อาเซียน รวมทั้งความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับภูมิภาคและความเปนประชาคมอาเซียน
๖. องคกรภาคสวนตางๆ ทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียน
รวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยาง
กวางขวางและตอเนื่อง
๗. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มาใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใ หแกกลุมเปาหมายและประชาชนทัว่ ไปอยางทั่วถึง
๘. หนวยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคณ
ุ ภาพ
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมี
ประสิทธิผล
๙. ชุมชนไดรับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู มีกิจกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชน
โดยใชรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศูนยการเรียน
ชุมชนตางๆ เปนกลไกสงเสริมการเรียนรู
๑๐. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๑. รอยละของคนไทยกลุมเปาหมายกลุมตางๆ (เชน กลุมเด็ก กลุมเยาวชน กลุมวัย
แรงงาน กลุมผูสงู อายุ กลุมคนพิการ กลุมผูดอยโอกาส กลุม ชาติพันธุชนกลุมนอย กลุมคนไทย
ในตางประเทศ กลุมคนไทยทัว่ ไป เปนตน) ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
๒. จํานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) กลุมเปาหมายที่เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานการศึกษานอกระบบ
๓. จํานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๔. รอยละของชุมชน (ตําบล/หมูบาน) เปาหมายที่ประชาชนในพืน้ ที่ที่ไดรับการอบรม
หลักสูตร OTOP Mini MBA ตามโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทําแลว สามารถจัดตั้ง
กลุมวิสาหกิจชุมชน ระดับตําบล/หมูบานได
๕. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการการเรียนรู/รวมกิจกรรมการเรียนรูท าง
วิทยาศาสตรของศูนยวทิ ยาศาสตรเพื่อการศึกษา
๖. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการการเรียนรู/รวมกิจกรรมการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรของศูนยวทิ ยาศาสตรเพื่อการศึกษาแลวมีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรและ
มองเห็นแนวทางการนําไปใชในการดํารงชีวิตได
๗. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษากลุมประเทศอาเซียน และอาเซียนศึกษา
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หนา

๒

๘. จํานวนองคกรภาคสวนตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียนที่รวมลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับประเทศไทย
๙. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษา กศน. ที่มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูข องผูเรียน/ผูรับบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๐. รอยละของผูเรียน/ผูเขารับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีความพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณ/ความหลากหลายของสื่อการเรียนรูท ี่หนวยงานและ
สถานศึกษา กศน. จัดบริการ
๑๑. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการบริหารจัดการ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยขององคกร
๑๒. รอยละของ กศน. ตําบล และศูนยการเรียนรูชุมชน (ศรช.) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยใชปญหาของชุมชนเปนศูนยกลาง
๑๓. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชทรัพยากรอยางประหยัด/
ตามแผนที่กําหนดไว

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หนา

๓

นโยบายเร่ งด่ วน
๑. ยกระดับการศึกษาประชาชนใหจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภายใน
๘ เดือน อยางมีคณ
ุ ภาพ
๑.๑ เรงพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ที่
เปดโอกาสใหประชาชนที่มีอาชีพมาประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบกาวกระโดดเพื่อสรางโอกาส
ทางการศึกษาใหกับประชาชนอยางกวางขวาง
๑.๒ เรงพัฒนามาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใชเปนมาตรฐานกลาง
สําหรับการประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนพัฒนาตัวบงชี้ เครื่องมือประเมินและ
เกณฑการประเมิน
๑.๓ เรงพัฒนากระบวนการ จัดทําคูมือการดําเนินงานการประเมินเทียบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู ทัง้ ในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย และสนองตอบตอความตองการของกลุมเปาหมาย
๑.๔ เรงปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถดําเนินงานการประเมินเทียบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดอยางถูกตองตามขอกฎหมายทางการศึกษาและเกิดประโยชนสงู สุด
กับประชาชน
๑.๕ เรงสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานและสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๖ ใหสํานักงาน กศน.อําเภอ/เขต เรงดําเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาและประสบการณอยางมีคณ
ุ ภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน
๑.๗ ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เรงรัดการดําเนินการจัดบริการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาและประสบการณ เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประชาชนของ กศน.
อําเภอ/เขต ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๘ เรงประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับองคกรหลัก หนวยงานทางการศึกษา
และภาคสังคม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดําเนินงานการประเมินเทียบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับ
การศึกษาและเขารับบริการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางกวางขวาง
๒. เรงดําเนินการจัดฝกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สูชุมชน
๒.๑ เรงดําเนินการจัดฝกอบรมอาชีพตามหลักสูตร OTOP Mini MBA (การบริหาร
จัดการธุรกิจสินคา OTOP ธุรกิจ OTOP สงออก การตลาดและชองทางการจําหนาย และภาษา
อังกฤษธุรกิจ) และสงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเผยแพร
และจําหนายผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาการฝกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจใหเปนระบบครบวงจรและ
บรรลุผลตามจุดประสงคของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง
และตอเนื่อง
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๒.๒ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถนําไปใชสนับสนุนการดําเนินการจัดฝกอบรม
อาชีพตามหลักสูตร OTOP Mini MBA ของศูนยฝกอาชีพชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๓ พัฒนาสื่อการเรียนรูต ามหลักสูตร OTOP Mini MBA ใหมีความหลากหลายและ
ครบถวนเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนและการปฏิบัติจริง
๒.๔ พัฒนาครูและวิทยากรผูส อนหลักสูตร OTOP Mini MBA ใหมีความรูความเขาใจ
หลักสูตร OTOP Mini MBA และสามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เปดโลก กศน. สู กศน.อินเตอร เพื่อประชาคมอาเซียน
๓.๑ เรงจัดทําหลักสูตร สื่อ แบบเรียน และเครื่องมือการวัดผลประเมินผล การศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษเพื่อใหบริการ
การศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวแกกลุมเปาหมายผูสนใจ
๓.๒ เรงจัดหาครูและผูเกี่ยวของ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดังกลาวใหสามารถ
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓.๓ เรงจัดใหมีหองเรียนที่จดั การเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ อยางนอยจังหวัดละ ๑ หองเรียน
๓.๔ สงเสริม สนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมพัฒนาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ
๓.๕ พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ภาคภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูเรียน
๔. เสริมสรางบานหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอานของประชาชน
๔.๑ ให กศน.อําเภอ/เขต เรงรัดให กศน.ตําบล/แขวงดําเนินการสํารวจความตองการ
หนังสือและสื่อสิง่ พิมพอื่นของกลุมเปาหมาย โดยดําเนินการใหครอบคลุมและทั่วถึงกลุมเปาหมาย
ในพื้นที่
๔.๒ ให กศน.อําเภอ/เขต เรงจัดตั้งบานหนังสือในหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปนหองสมุด
ประชาชนหมูบ าน/ชุมชน และจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพอื่นสําหรับบานหนังสือตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายในแตละพืน้ ที่
๔.๓ ให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการจัดกิจกรรม และประสานความรวมมือกับภาคี
เครือขายในการจัดกิจกรรมเสริมสรางนิสยั รักการอานของกลุมเปาหมาย โดยการสงเสริมการอาน
ใหเขาถึงทุกครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจใหกับผูใชบริการเกี่ยวกับ
ระเบียบวินยั และขอพึงปฏิบัติในการใชบานหนังสือหรือหองสมุดประชาชนหมูบาน/ชุมชน การ
เคารพสิทธิผูอนื่ ตลอดจนการชวยกันดูแลรักษาและพัฒนาบานหนังสือหรือหองสมุดประชาชน
หมูบาน/ชุมชนใหเปนบานหนังสือเสริมสรางอัจฉริยภาพของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน อยาง
ยั่งยืน
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๔.๔ เรงประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอานในฐานะที่
เปนกิจกรรมพืน้ ฐานในการเสริมสรางอัจฉริยภาพสวนบุคคลและความเขมแข็งของชุมชนและเขามา
มีสวนรวมอยางตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมบานหนังสือหรือหองสมุดประชาชนหมูบาน/ชุมชน
๕. เรงรัดการสงเสริมการเรียนรูของประชาชนเพือ่ การจัดทําแผนปองกันภัยพิบตั ิ
๕.๑ ใหหนวยงานและสถานศึกษารวมกับภาคสวนตางๆ และชุมชนในพืน้ ทีร่ ว ม
ดําเนินการจัดทําแผนปองกันภัยพิบัตจิ ากธรรมชาติเชิงบูรณาการ
๕.๒ ใหหนวยงานและสถานศึกษาประสานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เตรียม
ประชาชนใหมีความรูความเขาใจ และมีความพรอมในการรับมือกับสถานการณภยั พิบัติตางๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ หรือ ผลกระทบจากพื้นที่อื่นๆ
๕.๓ ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทําแผนปองกันภัยพิบตั ิที่อาจเกิดจากธรรมชาติ
มนุษย หรือจากสาเหตุอื่น และจัดใหมีการซักซอมการดําเนินงานตามที่กําหนดในแผนอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ กับหนวยงานและสถานศึกษา
๖. เรงพัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม และนิเทศเพือ่ การพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๑ ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เกีย่ วของทุกระดับ เรงพัฒนาระบบกลไก
การกํากับ ติดตามและรายงานผลการนํานโยบายสูการปฏิบตั ิ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงาน
ตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๒ ใหมีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
องคกร ตั้งแตสว นกลาง ภูมิภาค กลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพื่อความเปน
เอกภาพในการใชขอมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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นโยบายต่ อเนือง
๑. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ
๑.๑ จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตัง้ แตปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงเนนให
ผูเรียนสามารถนําสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
โดยรวม และสรางเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสรางรายไดอยางมัน่ คง
๒) ดําเนินการใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการ
สนับสนุนคาจัดซื้อตําราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาเลาเรียนอยางทั่วถึง
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพโดยไมเสียคาใชจาย
๓) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามที่สํานักงาน กศน. ใหการรับรองคุณภาพใหทนั ตอความตองการของผูเ รียน พรอมทั้งจัดใหมี
ระบบหมุนเวียนตําราเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการใชบริการตําราเรียน
อยางเทาเทียมกัน
๔) ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่มีคณ
ุ ภาพใหกับ
ประชากรวัยแรงงานที่ไมจบการศึกษาภาคบังคับและไมอยูใ นระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผูดอยโอกาส
กลุมตางๆ ดวยวิธีเรียนที่หลากหลาย
๕) สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดให กศน.อําเภอทุกแหงดําเนินการเทียบโอน
ความรูและประสบการณ รวมทัง้ ผลการเรียนอยางเปนระบบไดมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตร
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหกบั ประชาชนอยางกวางขวาง
๖) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน ถูกตอง
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทัว่ ประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการ
เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
๗) จัดใหมีวิธีการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
และเจตคติที่ดีตอการเรียนรู รวมทัง้ สามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรูท ี่สามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘) พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปรงใส ยุตธิ รรม
ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ
๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละสวนกลางใหมีความ
ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเปนระบบเดียวกัน
๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครือ่ งมือการดําเนินงาน
การสงเสริมการรูหนังสือทีส่ อดคลองกับสภาพของแตละกลุมเปาหมาย
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๓) พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือขายทีร่ วมจัด ใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูใ หกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ
๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพ
การรูหนังสือ การพัฒนาทักษะการรูหนังสือ และการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรพนื้ ฐานเพือ่ เปน
เครื่องมือในการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูอ ยางตอเนื่องตลอดชีวติ ของประชาชน
๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรูหนังสือใหมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล
๑.๓ การศึกษาตอเนื่อง
๑) มุงจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ทีส่ อดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและศักยภาพของแตละพืน้ ที่
รวมทัง้ สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู
ความสามารถ เจตคติทดี่ ีตอการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึน้ ไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพที่สรางรายไดไดจริง และการพัฒนาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคตอไป
๒) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัดกิจกรรม
การศึกษาที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูค วามสามารถในการบริหารจัดการชีวติ ของตนเองให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม รวมทัง้ สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
๓) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรูแ บบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนทางไกล และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย และบริบทของชุมชนแตละพืน้ ที่ โดยเนนการสรางจิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย
ความเปนพลเมืองดี การสงเสริมบทบาทสตรี การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การ
บริหารกองทุน การสรางความมั่นคงดานอาหาร การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ํา และการรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิง
บูรณาการเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหไดมาตรฐาน และสะดวกตอการ
ใชงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑) พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงคตามจุดมุงหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร
๒) พัฒนาครูและผูที่เกีย่ วของใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู
และการวัดและประเมินผล
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๓) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ และกิจกรรมการเรียนรูท ี่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการและสภาพของกลุมเปาหมายและทองถิน่
๔) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทางดานภาษา และวัฒนธรรมของกลุมประเทศ
อาเซียนและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรดังกลาวเพื่อเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในการ
เขาสูก ารเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนอยางมีคณ
ุ ภาพ
๕) สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออื่นๆ ประกอบ
หลักสูตรที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรูข องครูผูสอนโดยการมี
สวนรวมของทั้งภาครัฐและเอกชน
๖) สงเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ที่หลากหลาย สอดคลองกับสภาพ และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน
๗) มุงเนนใหกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนไดเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สภาพ และความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูไมนอยกวารอยละ ๘๐ และมีผลสัมฤทธิ์
ในสาระความรูพนื้ ฐานไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๘) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําขอทดสอบกลางมาใช
อยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑) ใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน เพื่อพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวย
ตนเอง
๒) ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยตนสังกัดใหผานการประเมินคุณภาพภายใน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพเพื่อการเตรียมความพรอมสําหรับการขอรับการประเมินอีกครั้งหนึง่ ในรอบการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม โดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการ
ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และจัดใหมีระบบ
สถานศึกษาพี่เลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สําหรับสถานศึกษาทีย่ ังไมไดเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด
๑.๖ การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู
ที่ตอบสนองปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายรวมทั้งอัตลักษณและความเปน
พหุวัฒนธรรมของพืน้ ที่
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
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๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยางเขมขนและ
ตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง
๓) สงเสริมระบบการเทียบโอนความรูแ ละประสบการณ และการเทียบระดับ
การศึกษาดานศาสนศึกษาเขาสูการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๔) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
แกบุคลากรและนักศึกษา กศน.ตลอดจนผูมาใชบริการอยางทัว่ ถึง
๑.๗ การศึกษาทางไกล
๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ทัง้ ระบบการใหบริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน และการศึกษาตอเนือ่ งโดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลใหกับทุกกลุมเปาหมาย
๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอมในการจัดและใหบริการการศึกษา
ทางไกลเพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
๓) ขยายกลุมเปาหมายภาคีเครือขายผูใหบริการ และผูรับบริการทั้งในประเทศ
และตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ ของประชาชน
๔) สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารงานและการจัดบริการการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ
๕) สงเสริมใหมีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยวิธีการ
เรียนทางไกลใหกับแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับกลุมเปาหมายในกลุม
ประเทศอาเซียน
๒. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑ การสงเสริมการอาน
๑) พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุม เปาหมายใหได
ระดับอานคลอง อานเขาใจความ เขียนคลอง และอานเชิงคิดวิเคราะหพื้นฐาน โดยใชเทคนิควิธี
การเรียนการสอน และสื่อที่มีคณ
ุ ภาพ
๒) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการอานใหเกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการอานใหเกิดขึน้ อยางกวางขวาง และหลากหลาย รวมทัง้
เสริมสรางความพรอมในดานสื่ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
อานอยางหลากหลาย โดยเฉพาะงานมหกรรมรักการอานในสวนภูมิภาค
๓) สงเสริม และสนับสนุนการสรางเครือขายสงเสริมการอานโดยจัดใหมี
อาสาสมัครสงเสริมการอานในทุกตําบล เพื่อรวมเปนกลไกในการพัฒนาคนไทยใหมีเจตคติที่ดตี อ
การเสริมสรางความรูดว ยการอาน เห็นประโยชนและความสําคัญของการอาน มีนิสัยรักการอาน
และพัฒนาตนเองใหเปนนักอานที่มีคณ
ุ ภาพตอไป
๔) สงเสริมใหมี “บานหนังสือ” ในหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปนกลไกในการสงเสริมการ
อานใหเกิดขึ้นกับประชาชนอยางกวางขวางและตอเนือ่ งในทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ
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๒.๒ หองสมุดประชาชน
๑) มุงเนนพัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนศูนยกลางการเรียนรูต ลอดชีวิต
ของชุมชน เปนแหลงคนควาและแลกเปลีย่ นเรียนรูการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําและสราง
รายไดอยางยัง่ ยืนและการสรางความพรอมใหกบั ประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน
๒) จัดตัง้ หองสมุดประชาชนในอําเภอที่ยงั ไมมีหองสมุดประชาชน เพื่อจัดบริการ
ใหกับประชาชนอยางครอบคลุมและทั่วถึง โดยเนนการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากภาคี
เครือขาย
๓) จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยง
กับแหลงการเรียนรูต างๆ สําหรับใหบริการในหองสมุดประชาชน
๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายทัง้ ภายในและภายนอก
หองสมุด เพื่อปลูกฝงนิสยั รักการอาน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดว ยตนเอง การสงเสริมการ
เรียนรูต ลอดชีวติ และการรับรูขอมูลขาวสารที่ทนั เหตุการณของประชาชน เพื่อสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัตจิ ริง
๕) จัดหนวยบริการเคลื่อนทีพ่ รอมอุปกรณเพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรูท ี่
หลากหลายออกใหบริการประชาชนในพืน้ ที่ตางๆ อยางทั่วถึง สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู
และการพัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน
๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของหองสมุดประชาชน ใหมี
ความรู ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการอานและการเรียนรูของ
ประชาชน
๗) แสวงหาภาคีเครือขายเพื่อรวมจัดและสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
ประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวติ ของชุมชนโดยชุมชน และเพื่อชุมชน
๒.๓ วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
๑) พัฒนาและจัดทํานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตรสญ
ั จร และจัดกิจกรรม
ที่เนนการเสริมสรางทักษะ กระบวนการเรียนรูท างวิทยาศาสตร และสรางเจตคติทางวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห กระตุน การใชความคิดสรางสรรค และสรางแรงบันดาลใจให
ประชาชนนําความรูแ ละทักษะทางวิทยาศาสตร ไปใชในการพัฒนาชีวติ พัฒนาอาชีพ และสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเนนวิทยาศาสตร
ชุมชนใหผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การักษา
สิ่งแวดลอม และการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่
๓) สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ ในและ
ตางประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร
๔) สงเสริม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาสื่อการเรียนรู และกิจกรรม
ดานวิทยาศาสตรใหมีรูปแบบและเนื้อหา ที่หลากหลาย สามารถปลูกฝงใหผูรับบริการมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีเจตคติที่ดที างวิทยาศาสตร
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๕) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ
เพื่อเปนฐานสูการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค บนพืน้ ฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
๖) พัฒนาศูนยวทิ ยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหเปนแหลงการเรียนรูเชิงวิชาการ
แหลงจุดประกายการพัฒนาอาชีพ และแหลงทองเทีย่ วประจําทองถิ่น
๓. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
๓.๑ การพัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน
๑) จัดหาครุภณ
ั ฑและสิง่ อํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ กศน.ตําบล/แขวง ใหครบทุกแหง
เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ทีส่ ามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและชุมชนไดอยางตอเนื่องและทันเวลา
๒) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูใ นรูปแบบตางๆ อาทิ สือ่ สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย เพื่อใหประชาชนนําไปใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มพูน
สมรรถนะของตนเองและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของชุมชน
๓) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ เชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย
สรางสรรค ตอเนื่อง และตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน โดยจัดใหมกี ารศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน การฝกอาชีพ การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การปองกันภัยพิบัติ
การดูแลรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย การปองกันภัย
จากยาเสพติด การเสริมสรางความรูเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน และการจัดการศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรูตามความจําเปนเรงดวนของ แตละชุมชน
๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และสงเสริมใหมีกลุมสงเสริมการอานใน กศน.ตําบล/
แขวง เพื่อพัฒนาเปนชุมชนรักการอาน โดยใชอาสาสมัครสงเสริมการอานเปนกลไกในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเปนทีมรวมกับครู กศน.ตําบล/แขวง
๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลสภาพการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา
และการเรียนรูข องประชากรวัยแรงงาน ผูพ ิการ และผูสูงอายุ ใหครอบคลุมทุกพื้นทีท่ ั่วประเทศ
ครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดทนั ความตองการ
เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายดังกลาว
๖) สงเสริมและพัฒนาเครือขาย กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการประสานเชื่อมโยง
สงตอผูเรียน และแลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ในการใหบริการทางการศึกษาที่สนองตอบตอความตองการของผูเ รียนอยางมีประสิทธิภาพ
๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง และจัด
ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะ รวมทัง้ ใหนําผลการติดตามประเมินผลมาใชในการ
พัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อยางตอเนื่อง
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๘) กํากับและติดตามให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน
การดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวงอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ศูนยฝกอาชีพชุมชน
๑) จัดใหมีศูนยฝกอาชีพชุมชนในทุกอําเภอ/เขต อยางนอยอําเภอ/เขตละ ๓ แหง
เพื่อเปนศูนยกลางในการฝก พัฒนา สาธิต และสรางอาชีพของผูเรียนและชุมชน รวมทั้งเปนที่
จัดเก็บ แสดง จําหนาย และกระจายสินคาและบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร
๒) พัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําทีส่ อดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ความตองการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่โดยมีเปาหมายเพื่อใหการ
จัดการศึกษาอาชีพแนวใหม เปนการจัดการศึกษาที่สามารถสรางอาชีพหลักที่มั่นคงใหกับผูเรียน
โดยสามารถสรางรายไดไดจริงทัง้ ในระหวางเรียนและสําเร็จการศึกษาไปแลว และสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอาชีพ เพื่อพัฒนาใหเปนผูประกอบการที่มี
ความสามารถเชิงการแขงขันอยางยัง่ ยืน
๓) ประสานการดําเนินงานกับศูนยฝกอาชีพชุมชนของหนวยงานและสถานศึกษา
ตางๆ ในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายการฝกและสรางอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด
กลุมจังหวัด และระหวางจังหวัด
๔) จัดใหมีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงทุน
ตางๆ สําหรับเปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันดานอาชีพอยางตอเนื่องใหกับผูเรียน
๕) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ
มีงานทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมทัง้ นําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามความตองการดานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชนและความตองการ
ของตลาด
๓.๓ การสงเสริมและสนับสนุนใหทกุ ภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขาย
ในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทําอยางยั่งยืน ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ
๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลภาคีเครือขายทุกระดับ โดยจําแนกตามระดับความ
พรอมในการมีสว นรวม ทัง้ นี้ใหดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัย
และสามารถเชื่อมโยงกันไดทั่วประเทศ เพื่อประโยชนในการใหการสงเสริมและสนับสนุนไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ และระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขาย
๒) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ และ
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางมีคุณภาพ
๓) ใหหนวยงานและสถานศึกษา ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขายเพื่อใหมี
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และภารกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในการเปนกลไกสําคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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๓.๔ อาสาสมัคร กศน.
๑) สงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญาทองถิน่ และขาราชการบํานาญ
เขามาเปนอาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เปนผูสื่อสารขอมูลความรูที่เปนประโยชนแกประชาชนและ
นําเสนอความตองการการเรียนรูและการพัฒนาชุมชน โดยทํางานเปนทีมรวมกับครูในสังกัด
สํานักงาน กศน.
๒) สงเสริมใหอาสาสมัคร กศน. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหเปนผูจัด และผู
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
๓) เสริมสรางขวัญและกําลังใจในรูปแบบตางๆ แกอาสาสมัคร กศน. เพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของตนเอง และเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดและสงเสริมการ
เรียนรูต ลอดชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน
๓.๕ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน
๑) จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล/แขวง ที่ดําเนินการ
อยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถสรางเครือขายการเรียนรูรวมกับองคกรชุมชนอื่นๆ อยาง
กวางขวาง
๒) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน จัดเวที
ชาวบาน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม เพื่อนําความรูไปแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน
๓) สงเสริมใหมีการบูรณาการความรูในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางๆ ของ
กศน. โดยคํานึงถึงการประกอบอาชีพ และการมีงานทําของผูเรียนทีแ่ ทจริง เพื่อประโยชนในการมี
งานทําและการเทียบโอนความรูแ ละประสบการณ
๔) สงเสริมใหมกี ารขยายและพัฒนาแหลงการเรียนรูชุมชนเพื่อการสืบสานและการ
ถายทอดองคความรู โดยใหมีการจัดทําและเผยแพรสื่อถายทอดองคความรูในชุมชน
๕) พัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหภูมิปญญาทองถิน่ ผูเชีย่ วชาญองคความรูดาน
ตางๆ เปนแหลงการเรียนรู และนักจัดการความรูท ี่สําคัญของชุมชน
๔. นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ
๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกีย่ วเนื่องจากพระราชวงศ อยางเปนระบบ
ตอเนื่องและเกิดผลโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ทั้งระดับบุคคลและชุมชน
๒) จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนองงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สามารถนําไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและ
การพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) สงเสริมการสรางเครือขายการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
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๔) พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความพรอม
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔.๒ โครงการจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงชายแดนของ ศฝช.
๑) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยเนนเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน
๒) จัดและพัฒนา ศฝช.ใหเปนศูนยสาธิตการประกอบอาชีพ ศูนยการเรียนรู
ตนแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนว
ชายแดนดวยวิธีการเรียนรูท ี่หลากหลาย
๓) ให ศฝช.ทุกแหง เปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากร และการเผยแพรความรู
ดานเกษตรธรรมชาติ โดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน กศน.กับ มูลนิธิ MOA ไทย และ MOA
International
๔) จัดระบบเครือขายศูนยการเรียนรูอาชีพ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเชื่อมโยงกับ กศน.ตําบล/แขวง ในพื้นที่
๔.๓ การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุม เปาหมายพิเศษ
๑) จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรูหนังสือ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ ไดแก ผูพ ิการ
ผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน คุณแมวัยใส คนเรรอน คนไรบาน ผูสงู อายุ
กลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย บุคคลที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย (คนตาง
ดาวและผูไรสัญชาติ) ผูหนีภัยการสูรบจากพมาในพืน้ ที่พักพิงชั่วคราว คนไทยในตางประเทศ
๒) ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพรรปู แบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกบั กลุมเปาหมายพิเศษ เพื่อใหมีการนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง
๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของกลุมเปาหมายพิเศษแตละกลุม
๕. นโยบายดานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๕.๑ พัฒนาสถานีวทิ ยุศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการออกอากาศให
กลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูท ี่มีคณ
ุ ภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยขยาย
เครือขายการรับฟงใหสามารถรับฟงไดทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ
๕.๒ พัฒนาสถานีวทิ ยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และการออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูท ี่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยเพิ่มชองทางใหสามารถรับชม ไดทงั้ ระบบ Ku - Band และ C - Band และทาง
เครือขายสากล (อินเทอรเน็ต) พรอมที่จะรองรับการพัฒนาเปนสถานีวทิ ยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
สาธารณะ (Free ETV)
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๕.๓ พัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศนเพือ่ การศึกษาใหเชื่อมโยงและ
ตอบสนองตอการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อ
สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ
ทั่วประเทศ
๕.๔ เสริมสรางโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
มีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยจัดใหมีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
รายการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายการติวเขมเติมเต็มความรู ฯลฯ เผยแพร
ทางสถานีวทิ ยุศึกษา สถานีวทิ ยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานีวทิ ยุ
โทรทัศนสาธารณะ และทางเครือขายสากล (อินเทอรเน็ต)
๕.๕ ผลิตและเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายทั่วไป
และกลุมเปาหมายเพื่อคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษา
ทางไกลและการศึกษาตลอดชีวติ
๕.๖ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือขายใหสามารถผลิต เผยแพร
รวมพัฒนา และใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๗ พัฒนาระบบการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหไดหลายชองทาง
ทั้งทางเครือขายสากล (อินเทอรเน็ต) และรูปแบบอื่น ๆ เชน Application บนโทรศัพทเคลื่อนที่
และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เปนตน เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพื่อ
เขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไ ดตามความตองการ
๕.๘ สํารวจ วิจยั และติดตามประเมินผลดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อยางตอเนื่อง และนําผลมาใชในการพัฒนางานใหมีความถูกตอง ทันสมัยและสามารถสงเสริม
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ ของประชาชนไดอยางแทจริง
๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ
๖.๑ การพัฒนาบุคลากร
๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กศน. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กศน. ทุกระดับ ทุกประเภท
ใหมีความเปนมืออาชีพในการดําเนินงานตอบสนองความตองการทางการศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน
๒) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงขึน้ อยางตอเนื่อง ทัง้ กอน
และระหวางการดํารงตําแหนงเพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๓) พัฒนาหัวหนา กศน.ตําบล/แขวงใหมีสมรรถนะสูงขึน้ ในการบริหารจัดการ
กศน.ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปน
นักจัดการความรูและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพือ่ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง
๔) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการมี
สวนรวมในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง อยางมี
ประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทําหนาที่เปนผูจ ัด สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขายในทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือขายใน
รูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง เชน มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
ในรูปแบบตางๆ
๗) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
๘) สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ
๙) ใหมีการจัดทําโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเปนเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด
๑๐) จัดทําแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สูการเปน “องคกรแหงศักดิ์ศรีและสุจริต
ธรรม” สงเสริมการจัดกิจกรรม การจัดทํานวัตกรรมเกีย่ วกับองคความรูด านคุณธรรมจริยธรรม
การปองกันการทุจริต และราชการใสสะอาด ของหนวยงานและสถานศึกษา เพื่อให กศน.เปน
องคกรแหงศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมที่ประชาชนมีความเชื่อมัน่ ศรัทธาและมีความไววางใจในการ
ปฏิบัติงาน
๖.๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอัตรากําลัง
๑) เรงผลักดันใหมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยการศึกษาตลอดชีวติ
๒) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานทีแ่ ละวัสดุ
อุปกรณ ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา
๓) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐาน
ใหมคี วามพรอมสําหรับดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของประชาชน
๔) แสวงหาภาคีเครือขายในทองถิ่นเพื่อการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕) บริหารอัตรากําลังที่มีอยูทงั้ ในสวนที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจาง ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
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๖.๓ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล
๑) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการใชการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาทีย่ ั่งยืนโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒) สงเสริมใหมีการจัดการความรูใ นหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยเพื่อสามารถนํามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและชุมชนพรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและ
สถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล
๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทัว่
ประเทศอยางเปนระบบเพื่อใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหาร และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔) สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณใหมของ กศน. ในการ
สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ และการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทํา เพื่อสรางกระแสใหประชาชน
และทุกภาคสวนของสังคมเห็นความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของ กศน.
ทั้งในฐานะผูรับบริการ ผูจดั ผูสงเสริมและผูส นับสนุนการดําเนินงานของ กศน.
๖.๔ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
๑) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือขายทั้งระบบ
๒) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
เพื่อการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป ของสํานักงาน กศน.ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หนา

๑๘

