


คํานํา 
  สํานักงาน กศน. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทําเอกสาร นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน 
สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการดําเนินงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ในอันที่จะเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนา 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ นโยบาย 
แนวทางหลักในการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายและจุดเน้นฉบับนี้ ได้กําหนดการดําเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์คือ “คนไทยได้รับโอกาส
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่ เหมาะสมกับช่วงวัย 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่ จําเป็นในโลกศตวรรษท่ี ๒๑”  
โดยประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ คือ นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้แก่ 
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และส่วนที่ ๒ ภารกิจต่อเนื่อง 
ได้แก่ ๑) ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ๒) ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ๓) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๔) ด้านโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ์ ๕) ด้านการศึกษา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน ๖) ด้านบุคลากร ระบบ 
การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   สํานักงาน กศน. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. จะนํา
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกรอบแนวทาง 
การขับเคลื่อน กศน. อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

นายศรีชัย พรประชาธรรม 
เลขาธิการ กศน. 



สารบัญ 
  หน้า 
คํานาํ ก 
สารบัญ ข 
ผังมโนทัศนน์โยบายและจุดเน้นการดําเนนิงาน สาํนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค 
นโยบายและจุดเนน้การดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ 
 วิสัยทัศน ์ ๑ 
 พันธกิจ ๑ 
 เป้าประสงค ์ ๑ 
 ตัวชี้วัด ๒ 
 นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ๔ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๔ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ๔ 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๕ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๗ 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๘ 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๘ 
 ภารกิจต่อเนื่อง ๙ 
 ๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ๙ 
 ๒. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทาง

วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๑๑ 
 ๓. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๑๒ 
 ๔. ด้านโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ์ ๑๓ 
 ๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่บริเวณชายแดน ๑๓ 
 ๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๑๔ 
 



ผังมโนทัศนยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 วิสัยทัศน : “คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และมีทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่ ๒๑” 
พั

นธ
กิจ

 ๑. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะ 
การเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหเหมาะสมทุกชวงวัย ฯ 

๒. สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย ในการมีสวนรวมจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู 
ตลอดชีวิต ฯ 

๓. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ฯ 

๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือและนวัตกรรม 
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน 

๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพื่อมุง 
จัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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๑. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับโอกาสทางการศึกษา ฯ 
๒. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง ฯ 
๓. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรู และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ฯ  
๔. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน ฯ 

๕. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมจัด สงเสริม และสนับสนุน 
การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ัง 
การขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 

 

๖. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเพ่ิมโอกาส
การเรียนรูใหกับประชาชน 

๗. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู  
เพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลง
บริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังตามความตองการของประชาชนและชุมชน 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

๘. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีเปนไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๙. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 
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๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
 ๑.๑ พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาต ิ
 ๑.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 ๑.๓ รวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน 
 ๑.๔ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นท่ีชายแดน 
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 ๒.๑ เรงรัดดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสูฝมือแรงงาน 
 ๒.๒ พัฒนาทักษะใหประชาชนเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ 
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓.๑ สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปลูกฝงคุณธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 ๓.๓ พัฒนาศักยภาพคนดานทักษะและความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
 ๓.๔ พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น  ๆเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
 ๓.๕ สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
 ๓.๗ เตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 ๓.๑๒ สงเสริมการรูภาษาไทย เพิ่มอัตราการรูหนังสือ และยกระดับการรูหนังสือของประชาชน 
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๔.๑ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา 
 ๔.๓ ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจําการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษอื่น  ๆ
๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ๕.๑ สงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชน 
 ๕.๒ สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสังคมสีเขียว 

    
 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓.๒ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๓.๖ เพิ่มอัตราการอานของประชาชน 
 ๓.๘ พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยใชกระบวนการ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
 ๓.๙ การสงเสริมวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 
 ๓.๑๐ สงเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหนวยการเรียน 

(Credit Bank System) 
 ๓.๑๑ สรางกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ E-learning 
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๔.๒ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล 
 ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดตนแบบเมืองแหงการเรียนรู 
 ๔.๕ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน 

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๖ ขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

 ๕.๓ สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 ๖.๑ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีความ
โปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๖.๒ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ 

 ๖.๓ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
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นื่อ
ง ๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

๔. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ 
๕. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีบ่ริเวณชายแดน 

๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
๖. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
๓. ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๒. ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และพ้ืนที่บริเวณชายแดน 

๖. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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. ๑. โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพ่ือสนองงาน ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (พื้นฐาน) 

๒. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นท่ีปลูกฝนอยางย่ังยืน (พื้นฐาน) 
๓. โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน (ยุทธศาสตร) 
๔. กจิกรรมสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร) 
๕. กจิกรรมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต (บูรณาการ) 
๖. โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข (บูรณาการ) 
๗. โครงการ Smart ONIE เพื่อสราง Smart Farmer (บูรณาการ) 
๘. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานอาชีพ (บูรณาการ) 
๙. โครงการสรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล (บูรณาการ) 

 ๑. โครงการติวเขมเต็มความรู (พื้นฐาน) 
๒. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกลุมประเทศอาเซียน 

(พื้นฐาน) 
๓. กิจกรรมสรางแหลงการเรียนรูในระดับตําบล (พื้นฐาน) 
๔. โครงการสนับสนุนคาบริการเครือขายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พื้นฐาน) 
 

๑. โครงการพัฒนาครู กศน. ตนแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
(บูรณาการ) 

๒. โครงการเทียบโอนความรู เทียบระดับการศึกษา มิติความรูความคิด 
(พื้นฐาน) 

๑. โครงการความรวมมือกับตางประเทศดานการพัฒนาสงเสริมและเผยแพร
เกษตรธรรมชาต ิ(พื้นฐาน) 

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (พื้นฐาน) 

๓. โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(พื้นฐาน) 

๔. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (บูรณาการ) 

 



 
๑ 

นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

วิสัยทัศน์  
 คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม  
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี ๒๑  

พันธกิจ  
 ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน  
ในรูปแบบต่างๆ  
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
 ๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล  
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
  ๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์  
 ๑. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง  และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมือง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้  และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 ๔. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มนีิสัยรักการอ่านเพ่ือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 



 
๒ 

 ๕. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
 ๖. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
 ๗. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย  
 ๘. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๙. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 ๑. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 

ที่ก าหนดไว้ 

 ๒. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม

การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ  

 ๓. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  

 ๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : 

สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)  

 ๕. จ านวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ๑๑ อ าเภอ 

ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจาก ศศช. สังกัดส านักงาน กศน.  

 ๖. จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต  

 ๗. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  

 ๘. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ  

 ๙. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้  

 ๑๐. จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  

 ๑๑. จ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ๑๒. จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนน า กศน. ในเรื่องเศรษฐกิจ

ดิจิทัล และสามารถขยายผลเชิงพ้ืนที่ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ได้จนเกิดเป็นรูปธรรม  

 ๑๓. จ านวนประชาชนในพ้ืนที่ที่สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 ๑๔. จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเป็น Master Trainer  



 
๓ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ทุกรายวิชาทุกระดับ  
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
 ๓. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
เทียบกับเป้าหมาย  
 ๔.  ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได้ 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด้าน
อาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้  
 ๖. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่ งหมายของ
หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
 ๗. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๘. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ๙.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม  
 ๑๐. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ 
เพ่ิมสูงขึ้น  
  



 
๔ 

 
 

๑.ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 
 ๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคน
ไทยและชาติไทย น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริต่างๆ 
 ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับและเคารพความแตกต่างใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์  

 ๑.๓ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบูรณาการขับเคลื่อนการ 
ท างานตามแนวทางประชารัฐ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ทั้งในระดับต าบล หมู่บ้าน โดยใช้ทีมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบลเป็นแกนหลัก และสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน  
ในพ้ืนที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  

 ๑.๔ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต พัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน 
   ๑) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
   ๒) เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานและสถานศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการแผนและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบต่างๆ  
ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่น 
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 
   ๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๒.๑ เร่งรัดด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 
   ๑) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของ
ตลาด ให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐาน  
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน Youtube การเรียนผ่าน 
Facebook Live ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs)

นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 



๕ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิต
ที่ครบวงจร และเปิดพ้ืนที่ส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

 ๒) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะของประชาชน 
โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาค
ในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่ส าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 

 ๓) พัฒนากลุ่มอาชีพพ้ืนฐานที่ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจตะวันตก ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน    

๒.๒ พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 
๑) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 

มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชน 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

๒) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี ในการท าช่องทางเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับต าบล รวมทั้ง
ด าเนินการเปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน. เพ่ือเปิดช่องทางในการให้ค าปร ึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้า
ออนไลน์เบื้องต้น 
 ๓) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๓.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

๓.๒ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง
ความต้องการของประชาชนและชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ ตัดสินใจ
ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

๓.๓ พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ๑) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถ 

ใช้ Social Media และ Application ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
  ๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  



 
๖ 

 ๓.๔ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
   ๑) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่างๆ  
        ๒) จัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

และความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

 ๓.๕ ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ โดยประสานงาน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัย
ให้กับประชาชน รวมทั้งผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ในหลักสูตร
การศึกษาของ กศน.  
 ๓.๖ เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ  
เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิดห้องสมุด 
สู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจ 
ความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 ๓.๗ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
   ๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
   ๒) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
   ๓) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
   ๔) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๕) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ  
 ๓.๘ พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็มศึกษา” 
(STEM Education) 
 ๓.๙ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
   ๑) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน  
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   ๒) ให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันกับประชาชน  
    ๒) ร่วมมือกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์อื่น ในการพัฒนาสื่อและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  
 ๓.๑๐ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System)  
ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๑๑ สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  รวดเร็ว ตรงตาม 
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open 
Online Courses : MOOCs) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
 ๓.๑๒ ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
   ๑) ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย ให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 
   ๒) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถ
อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนา
ทักษะในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย    
   ๓) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน  

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๔.๑ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
  ๑) เร่งด าเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” โดยประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์เทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหน่วยงาน ค้นหาผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล และรวบรวมจัดท าเป็นฐานข้อมูล  และลงพ้ืนที่ติดตามหาตัวตนของ
กลุ่มเป้าหมาย หาสาเหตุของการไม่เข้าเรียน และสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งจ าแนกข้อมูล
ตามประเภทของสาเหตุ และประเภทความต้องการในการศึกษาต่อ และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้รับการศึกษา
ต่อตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ได้รับการจัดหา 
ที่เรียน และทั้งจัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบเพ่ือการติดตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแต่การเข้าศึกษาต่อ
จนจบการศึกษา 
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 ๔.๒ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
 ๔.๓ ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ 
เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
 ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้กับประชาชนในชุมชน โดยก าหนดพ้ืนที่น าร่องที่ผ่านมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของส านักงาน กศน.  
 ๔.๕ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

 ๔.๖ ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค    
   ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของส านักงาน กศน. เกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ๒) เร่งจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของส านักงาน กศน. ให้สอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค   

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
 ๕.๒ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
 ๕.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๖.๑ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
 ๖.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ  
 ๖.๓ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากร 
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๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 ๑.๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยด าเนินการ
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน 
การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  ๒) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียน
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
  ๓) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม
จิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ  
นอกหลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 ๑.๒ การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
  ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบเดียวกัน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  ๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการส่งเสริม 
การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
  ๓) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้
หนังสือในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ 
  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ 
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของประชาชน 
 ๑.๓ การศึกษาต่อเนื่อง 
  ๑) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง 
หรือการบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและ

ภารกิจต่อเนื่อง 



 
๑๐ 

ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อ
หนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งให้มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๒) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการด ารงชีวิต
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง 
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ า วันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญต่างๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด 
เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการศึกษารูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ  
  ๓) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม 
จิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน 
แต่ละพ้ืนที่ เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้ง
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิต
สาธารณะ การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเป็น
พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้ า การรับมือกับสา
ธารณภัย การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน 
  ๔) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
 ๑.๔ การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
  ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๓) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 



 
๑๑ 

  ๔) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต
ของประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรม
การศึกษาที่ เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ สอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติ 
ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชน 
และประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถ 
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ๑.๕  พัฒนา กศน. ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4G” 
  ๑) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good 
Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความ
รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  ๒) พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : Good 
Place Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ 
และมีความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ 
  ๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ต าบล : Good Activities ให้มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาส  
ให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
  ๔) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้
เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
 ๑.๖ ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย  
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  

๒. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทาง
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 



 
๑๒ 

 ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 ๒.๓ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุม
การสอบออนไลน์ 
 ๒.๔ พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตร 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมิน
ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๓. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๓.๑ ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา  เพ่ือกระจายโอกาส 
ทางการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้  ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิ ทยุโทรทัศน์เ พ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 
 ๓.๒ พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริม
ให้ครู กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)  
 ๓.๓ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมช่องทาง 
ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับ
การพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 



 
๑๓ 

 ๓.๔ พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต 
และรูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 
 ๓.๕ ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผล 
มาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๔. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  
 ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หรือโครงการ 
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
 ๔.๒ จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.  ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล
และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔.๔ พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๕ จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง ถิ่นทุรกันดาร 
และพ้ืนที่ชายขอบ 

๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 
 ๕.๑ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา 
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
  ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๓) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร 
และนักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 
 ๕.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  ๑) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๒) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด  
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
 
 



 
๑๔ 

 ๕.๓ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 
  ๑) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต 
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ๒) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพ่ือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนน าด้านอาชีพ  
ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 

๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร  
  ๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
  ๒) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 
  ๓) พัฒนาหัวหน้า กศน. ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. ต าบล/แขวง 
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวย  
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
  ๔) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
  ๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
  ๖) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหาร
การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  รวมทั้งภาคีเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 
๑๕ 

 ๖.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
  ๑) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่  และวัสดุอุปกรณ์  
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  ๒) บริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  ๓) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 
 ๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ 
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร  
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.  ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย  
เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 
  ๕) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริม  
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๖) ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการลา 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 
 ๖.๔ การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
  ๑) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
  ๒) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตาม 
และรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่อง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ  



 
๑๖ 

  ๔) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัด ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  
ของส านักงาน กศน. ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๕) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่
ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล  
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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