


คํานํา 
 

   ยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กําหนดขึ้น  เพ่ือใหเปนกลไกสําคัญกลไกหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลภายใต 
การนําของ  พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี รวมท้ังนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอกณรงค  พิพัฒนาศัย   และทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  และแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)  ใหปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม  โดยใชเปนกรอบทิศทางและ
แนวทางในการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
หนวยงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน กศน. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือแปลงนโยบาย
สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

  สํานักงาน กศน. หวังเปนอยางย่ิงวา  ยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน 
กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จะบรรลุผลตามวิสัยทัศน และเปาประสงคทุกประการ โดย
การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของหนวยงาน  สถานศึกษาในสังกดั และภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
 
 
 
  
                 สํานักงาน กศน. 
        ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

หนา 

สวนท่ี ๑ สภาวะความเสี่ยงของสังคมไทย ทิศทางการพัฒนาประเทศ     ๑ 
   และโอกาสของสํานักงาน กศน. 
 สภาวะความเส่ียงของสังคมไทย        ๑ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ         ๓ 
โอกาสของสํานักงาน กศน.        ๑๖ 

 
สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรและจุดเนนการดาํเนินงานการศึกษานอกระบบ    ๑๘ 
 และการศึกษาตามอธัยาศัย 
 วิสัยทัศน          ๑๘ 
 เปาประสงค          ๑๘ 
 พันธกิจ          ๑๘ 
 ยุทธศาสตรการดําเนินงาน        ๑๙ 
 จุดเนนการดาํเนนิงานตามยุทธศาสตร       ๒๒ 
 กลไกการขบัเคล่ือน “กศน.” ใหมีคุณภาพและประสิทธภิาพ    ๒๕ 
 
สวนท่ี ๓ ตวัชี้วดัความสําเร็จตามยุทธศาสตรและจุดเนน     ๒๖ 
 กลุมการศกึษานอกระบบ จําแนกได ๗ ตวัชีว้ัด      ๒๖ 
 กลุมการศกึษาตามอัธยาศัย จําแนกได ๓ ตัวชี้วดั     ๒๗ 
 
สวนท่ี ๔ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘      ๒๘ 
 จําแนกตามแผนงานงบประมาณ       ๒๙ 
 จําแนกตามยุทธศาสตรการดําเนินงาน       ๒๙ 
 
สวนท่ี ๕ ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จตามยุทธศาสตรและจุดเนน    ๓๑ 



 
 

สวนที่ ๑ 
สภาวะความเสี่ยงของสังคมไทย 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ และโอกาสของสํานักงาน กศน. 
 
สภาวะความเสี่ยงของสังคมไทย 
 
 สภาวะความเส่ียงของสังคมไทยท่ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในบทบาท
ความรับผิดชอบของสํานักงาน กศน. จะตองเขามามีสวนรวมในการคล่ีคลายและเตรียมการรองรับท่ี
สําคัญ ไดแก สภาวะความเส่ียงตอไปนี้ 
 
 ๑. ความขัดแยงทางการเมืองท่ีอยูในภาวะวิกฤตตลอดชวงระยะเวลากวา ๖ เดือน 
  กอนวันท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขาควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อ
วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาลและฝายตอตานรัฐบาล
ไดดําเนินไปอยางรุนแรง ประชาชนมีความแตกแยกเปนกลุมกอนการเมืองฝายตางๆ  มีการประทุษราย
ตอชีวิตและทรัพยสิน  มีการใชความรุนแรงซึ่งกันและกันอยางกวางขวางและตอเนื่อง ประเทศตกอยูใน
ภาวะวิกฤตรัฐบาลตกอยูในสภาพท่ีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือบริหารประเทศไดตามปกติ เศรษฐกิจ  และ
การปกครองอยูในภาวะชะงักงันเปนยุคท่ีคนไทยแตกแยกความสามัคคี และเกลียดชังตอกันอยางท่ีไม
เคยเปนมากอน กระบวนการยุติธรรมขาดความนาเชื่อถือประกอบกับความเส่ือมถอยทางคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมไทย สงผลใหสถาบันทางสังคมมีแนวโนมออนแอ คนในสังคมขาดความไวเนื้อ   
เชื่อใจและขาดการมีสวนรวมทางสังคม 
 
 ๒. โครงสรางประชากรมีแนวโนมประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น 
  ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง สัดสวนประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผูสูงอายุ 
ลดลงจากรอยละ ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในป  พ.ศ. ๒๕๕๓  เปนรอยละ ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในป  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ ขณะเดียวกันคนไทยสวนใหญขาดความรูความเขาใจดานอนามัย การเจริญพันธุท่ีถูกตอง
และเหมาะสม  สงผลตอความไมสมดุลระหวางปริมาณและคุณภาพของประชากรของประเทศ 
นอกจากนี้การยายถิ่นของประชากรจากชนบทเขาสูเมืองอยางตอเนื่องทําใหมีการขยายตัวของความเปน
เมืองมากขึ้น โดยสัดสวนประชากรในเขตเมืองเพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ ๓๑.๑ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓  เปนรอย
ละ ๔๕.๗ ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 ๓. คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัยแตยังมีปญหาดานสติปญญา คุณภาพ
การศึกษาและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
  เด็กวัยเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวารอยละ ๕๐.๐ มาตรฐานความสามารถของ
ผูเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคคอนขางต่ํา นอกจากนี้
พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเพ่ิมสูงขึ้น อัตราการตั้งครรภของวัยรุน
หญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป เพ่ิมจาก ๕๔.๙ ตอประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป พันคน ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สวนที ่ ๑    ๑ 
 



 
 

เปน ๕๖.๒ ในป พ.ศ.๒๕๕๓  ขณะท่ีกลุมวัยทํางานภาพรวมกําลังแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น โดยในป 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีกําลังแรงงานจบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๔๕.๔ แตอัตรา
การเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  โดยเฉล่ียยังคงอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 
๑.๘ อีกท้ังแรงงานในกลุมอายุ  ๒๕ – ๕๐ ป มีเพียงรอยละ ๑๙.๗ เทานั้นท่ีออกกําลังกาย กลุมวัย
ผูสูงอายุแมจะมีอายุยืนยาวขึ้นแตประสบปญหาการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น โดยพบวารอยละ 
๓๑.๗ ปวยเปนโรคความดนัโลหิตสูง รองลงมาคือ เบาหวาน รอยละ ๑๓.๓ และหัวใจรอยละ ๗.๐ สงผล
ตอภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 
 
 ๔. สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายและมีแนวโนมเปนสังคมปจเจกมากขึ้น 
  โดยคนไทยคํานึงถึงประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาสวนรวม ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประเทศไทยไดรับคะแนนความโปรงใสไมทุจริต และคนในประเทศยอมรับไมไดกับการทุจริตเพียง     
๓.๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน จัดอยูในลําดับที่ ๘๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ และอยูในลําดับท่ี 
๑๑ ของภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ภาคสวนตางๆ ไดมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ แตการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวมยังอยูในระดับต่ํา  ขณะเดียวกันสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกในครอบครวัมีความเปราะบางจนนําไปสูปญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้น เชน อัตราการหยารางเพ่ิมขึ้น
จาก ๔.๕ คูตอพันครัวเรือนในป พ.ศ. ๒๕๔๘  เปน ๕.๕ คูตอพันครัวเรือนในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ปญหา
ความรุนแรงในครอบครวัและความรุนแรงทางเพศตอเด็กและสตรีเพ่ิมขึ้น 
 
 ๕. บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกกอใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจท้ังในระดับ  
ทวิภาคีและระดับพหุภาคีรวมท้ังความรวมมือในประชาคมอาเซียน 
  ความรวมมือกับกลุมประเทศเพ่ือนบานมีอิทธิพลตอการเคล่ือนยายแรงงานเขาสูประเทศ
ไทย ท้ังแรงงานขามชาตท่ีิเขามาในประเทศไทยอยางถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ในป พ.ศ. ๒๕๕๓  มี
แรงงานขามชาติท่ีถกูกฎหมายจํานวน ๓๗๘,๐๗๘ คน และผิดกฎหมายจํานวน ๙๕๕,๕๙๕ คน ทั้งนี้ในป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการเคล่ือนยายแรงงานท่ีมีทักษะฝมืออยางเสรีตามกรอบความรวมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งการเคล่ือนยายแรงงานเสรีดังกลาวจะสงผลใหการแขงขันทางการคามีความรุนแรง
มีความตองการนําเขาแรงงานจากตางประเทศทั้งในสวนแรงงานที่มีทักษะฝมือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและแรงงานไรฝมือ ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย นอกจากนั้นยังสงผล
กระทบตอความมั่นคงของคนไทยทั้งในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที ่ ๑    ๒ 
 



 
 

ทิศทางการพัฒนาประเทศและโอกาสของสํานักงาน กศน. 
  
 ๑. ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
   กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุงสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ใหแก ปจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสูความย่ังยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งขยายการนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพจาก ๓ ทุน ทั้งทุน
สังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปน ๖ ทุน ไดแก ทุนมนุษย    ทุน
สังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรมมาใช
ประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐานทางปญญา เพ่ือเปนภูมิคุมกันใหกับคน
และสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิตและบริโภค
อยางย่ังยืนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยนําความรูและจุดแข็งของอัตลักษณไทยมาปรับโครงสราง
เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอยางรูเทาทัน 
สรางความย่ังยืนของภาคเกษตร และความมั่งคั่งดานอาหารและพลังงาน รวมท้ังการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและความ
สมานฉนัทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปนฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุลมุงสูการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม 
 
   แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) 
   กําหนดวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ  มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหคนไทยทุกคนได
เรียนรูตลอดชีวิตท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพ และมี
เปาหมายเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรมใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพท้ังกายและใจท่ีสมบูรณสามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข เพ่ือเปนเปาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 
 
   นโยบายรัฐบาล  (ภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
   ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยในสวนของ
นโยบายดานการศึกษาปรากฏอยูในนโยบายท่ี ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และ
ความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้ 
   ๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมี
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คุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหล่ือมลํ้า
และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ 
   ๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 
   ๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา และ
การเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบคุคล และบริหาร
จัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น 
   ๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรู
และทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกัน
เพ่ือใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็น
ผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดีโดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของท้ังใน
และนอกโรงเรียน 
   ๔.๕ สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เปนคร ูเนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช
ในการเรยีนการสอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การ
เรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 
   ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกร
ทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางย่ังยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความ
พรอม 
   ๔.๘ อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตรและความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดใีนระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 
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   ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและ
วัฒนธรรมสากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 
   ๔.๑๐ ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพ่ือเปด
พ้ืนที่สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ)  ประกาศนโยบายเมือ่วนัศกุรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยแบงเปน ๓ กลุมนโยบาย ดงันี้ 
 
   ๕ นโยบายท่ัวไป  
  ๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ 
และความตองการของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ รวมท้ังเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนท่ียอมรับและเกิดความมั่นคง
ย่ังยืนในระบบการศึกษาของไทย 
  ๒. การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสราง
ความเทาเทียมและเปนธรรม โดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพ่ือ
เปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและ
ประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตไดอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อยางเทาเทียม 
  ๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตอง
ใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวม
มากกวาสวนตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรู
คุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
  ๔. การสงเสริมและยกสถานะของครูซ่ึงเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตอง
ใหความสําคัญกับการสรางเสริมใหวชิาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยอง
วาเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการส่ือสารถายทอดความรู
ท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลองกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน 
  ๕. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับ
การบูรณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลอง
กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดาน
การศึกษาท่ีถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับความตองการของสังคม 
 
   ๗ นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการใหเห็นผลใน ๑ ป) 
  ๑. การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไข
ปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๑.๑ การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ 
               ๑.๒ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช และแกไขปญหาการอานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของ
นักเรียนในพ้ืนที่อยางจริงจัง 
               ๑.๓ สามารถพัฒนาระบบการใหคาตอบแทน ส่ิงจูงใจและสวัสดิการ สําหรับ
บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่เส่ียงภัยไดอยางเหมาะสม 
               ๑.๔ มีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครู
อาจารย และสถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพ้ืนท่ี 
               ๑.๕ มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพ่ิมพูนประสบการณ เปดโลกทัศนและสราง
ความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ใหกับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง 
               ๑.๖ สามารถเสริมสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหกับองคการระหวางประเทศ
โดยเฉพาะองคการสหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุมประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบาน และ
ส่ือมวลชน อยางตอเนื่อง 
            ๒. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ และการดํารง
ความตอเน่ืองภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๒.๑ โครงสรางพ้ืนฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย และบุคลากรทางการศกึษา มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ.๒๕๕๘ 
               ๒.๒ มีกิจกรรมการเรียนรู ขยายความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือทาง
การศึกษา และการแลกเปล่ียนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่อง 
               ๒.๓ สามารถพัฒนาและเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
สมาชิกอาเซียน สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายใน
ลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และใหความเคารพในอุดมการณความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
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            ๓. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๓.๑ มีแนวทางการสงเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา
และสามัญศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
               ๓.๒ มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทาง
ศึกษา รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานการ
พัฒนา 
               ๓.๓ มีกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมใน
สถาบันทางการศึกษา เพ่ือการนําไปใชประโยชนและสรางมูลคาสนบัสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
               ๓.๔ มีแผนงานและโครงการเพ่ือสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการอาชีวศึกษา
ตอบสนองตอภาคการผลิตสินคาและอาหาร ภาคการทองเท่ียว ภาคการบริการ ภาคการขนสง บคุลากร
ทางการแพทยและพยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาท่ีมีความขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมและการ
จัดทําความตกลงรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ 
และการพัฒนากําลังคน ท้ังระบบ 
               ๓.๕ มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรความรูและการพัฒนาตอ
ยอดความรูเพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคูไปกับ
การเผยแพรองคความรูและแนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันในการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอยางเปนรูปธรรม 
            ๔. การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๔.๑ มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูใหเพียงพอตอความตองการและ
เหมาะสมกับอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพ่ิมโอกาสใหมีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณท่ีเหมาะสมเขามาในระบบ
การศึกษา 
               ๔.๒ ระบบการบรหิารงานบคุคล การยายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการใหการศึกษาและลด
ภาระงานที่ไมจําเปนรวมทั้งไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
               ๔.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
               ๔.๔ สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพและความกาวหนา
ในหนาท่ีการงานไดอยางเปนระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการระบบคลังความรู การ
แลกเปล่ียนเรียนรู และการประเมินผล อยางเปนรูปธรรม 
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               ๔.๕ มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการท่ีมุงการแกไขปญหาและใหการชวยเหลือท่ีย่ังยืน 
และใหความสําคัญกับการแกไขปญหาหนี้สินอยางเปนระบบ 
            ๕. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทันสมัย 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๕.๑ นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมาเปนหลักในการดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
               ๕.๒ การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา จะตองพิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการ
สอน ความคุมคา ความจําเปนในการลดอุปสรรคและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังความเทาเทียมและครอบคลุมพ้ืนที่ 
               ๕.๓ มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุน
การเรียนการสอนอยางเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนํารองในการจัดทําหองเรียน Smart Classroom 
ออกสูสวนภูมิภาคมากขึ้น 
               ๕.๔ สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณา
การเครือขายคอมพิวเตอร เครือขายตาง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติขอมูลทางการศึกษา และประมวลผลขอมูล
ที่จําเปนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            ๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๖.๑ สามารถถายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวของกับดานการศึกษาลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการนําสูการปฏิบัติสามารถ
ดําเนินการไดอยางชัดเจนและติดตามความกาวหนาในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
               ๖.๒ สามารถส่ือสารถายทอดใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู
และความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และพัฒนาตัวชี้วัดที่
ชัดเจนเพ่ือประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณ เพ่ือให
การปฏิบัติราชการในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
               ๖.๓ หนวยงานสวนกลางสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอใน
การปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหนวยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
               ๖.๔ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหการไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดทันตอเหตุการณ 
             ๖.๕ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิราชการและผลการ
เบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาสไดอยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและแกไขปญหาอยางทันตอสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใช
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จายงบประมาณและจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการกํากับดูแลเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด 
            ๗.การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๗.๑ มีความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี ๒ และเปนไปตามเปาหมายเมื่อส้ินสุดแผนฯ ป พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถดําเนินการ
จัดทํารางแผนการศึกษาแหงชาติในหวงระยะเวลาตอไป 
               ๗.๒ มีแผนงานและโครงการในการจัดและสงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการ
ดําเนินการตอเนื่องของการปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหเชื่อมโยงกันท้ังการปฏิรูปหลักสูตรและการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรูยุคใหม ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสําหรบัการปฏิรปูการเรยีนรู การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
และการสงเสริมใหเอกชนมสีวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
               ๗.๓ สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูป
แหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ไดอยางตอเนื่อง และสามารถ
รายงานสรุปความกาวหนาเปนรายไตรมาส รวมท้ังสามารถวางแนวทางรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังในเชิง
โครงสราง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดอยางเปนระบบ 
 
             ๑๐ นโยบายเรงดวน (ดําเนินการใหเห็นผลใน ๓ เดือน) 
  ๑. เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมท้ังฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย
โดยเร็ว 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการชวยเหลือเยียวยาและฟนฟู ใหสามารถทําการเรียนการสอนได
ตามปกติอยางรวดเร็ว 
            ๒. เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษา
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๒.๑ มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือกําหนดมาตรการในการ
แกไขปญหาท่ีชัดเจนและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 
               ๒.๒ ไมมีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนสงผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนท่ัวไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในชวง ๓ เดือน
ลดลงอยางชัดเจน 
            ๓. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให
นักเรียนนักศึกษา พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสาย
อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน 
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            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๓.๑ มีกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา
อยางตอเนื่อง 
               ๓.๒ มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเขารับการศึกษาสาย
อาชีพอาชีวศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อยางเปนระบบและ
ชัดเจน 
            ๔. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห 
มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมท้ังปลูกฝงในเรื่อง
คานิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๔.๑ มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนากระบวนการคิด 
ทักษะ ความสามารถอยางรอบดานท้ังรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา การปลูกฝงคานิยม ๑๒ 
ประการ การเรียนรูประสบการณจากการทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม แตละชวงวัย และการ
วางพ้ืนฐานเพ่ือการทํางาน การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
               ๔.๒ นํารองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีดี และผลักดันกฎหมายท่ี
จะเปนรากฐานและกลไกการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 
            ๕. เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ท้ังของภาครัฐและเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และ
การชวยเหลือเด็กยากจน พิการ และดอยโอกาส 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๕.๑ มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/
เห็นชอบไดตามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด 
               ๕.๒ สามารถใหการอุดหนุนและการชวยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 
            ๖. เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะ
การจัดทําขอตกลงระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียน
นักศึกษาเขาทํางานหลังสําเรจ็การศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ใหเพ่ิมมากขึ้น 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๖.๑ มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในระบบ
การศึกษา 
               ๖.๒ มีการจัดทําขอตกลงกับผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุน
เพ่ิมมากขึ้น 
            ๗. เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพ่ิม
โอกาสใหมีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณท่ีเหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
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สนับสนุนการแกไขปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๗.๑ มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/
เห็นชอบไดตามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด รวมถึงปรับแกกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวของซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
               ๗.๒ สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อ
ตอการเพ่ิมโอกาสใหมีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณเขามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
            ๘. เร งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียนนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนองท้ังภายใน
และภายนอกสถาบันการศึกษา ใหเปนไปในแนวทางท่ีสรางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความ
รุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมท้ังไมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเปนไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๘.๑ มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/
เห็นชอบไดตามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด 
               ๘.๒ มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 
            ๙. เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเปน
หมูคณะของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุก
สถาบันการศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๙.๑ มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/
เห็นชอบไดตามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
               ๙.๒ มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 
            ๑๐. เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับดาน
การศึกษาทั้งที่เปนหนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
และเปนไปตามเปาหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
            เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
               ๑๐.๑ มีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวน
ที่ชัดเจน 
               ๑๐.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
รองรับอยางเปนรูปธรรม 
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               ๑๐.๓ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
               ๑๐.๔ มีระบบการวิเคราะหและประมวลผล เพ่ือกําหนดมาตรการในการแกไข
ปญหาและลดผลกระทบทางลบไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
               ๑๐.๕ สามารถใหขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัยตอคณะรัฐมนตรีและสังคมได
อยางรวดเร็ว 
 
 
 

ตารางวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
 

นโยบายรัฐบาล 
ดานการศึกษา 

(ภายใตการนําของ 
พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค  พิพัฒนาศยั) 

๕ นโยบายท่ัวไป  
 (โดยไมระบุเวลา) 

๗ นโยบายเฉพาะ 
 (หวังผลใน ๑ ป) 

๑๐ นโยบายเรงดวน 
 (หวังผลใน ๓ เดือน) 

๔.๑ จดัใหมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูโดย 
ใหความสําคญัท้ังการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพรอมกัน 
 
 
 
 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
การศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและ
ลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา
และจัดใหมีคูปองการศึกษา
เพ่ือการศึกษาท้ังในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรยีน 
 

๔.๓ ใหองคกรภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนท่ัวไปรวมจัด
การศึกษาท่ีมีคณุภาพและ
ท่ัวถึง และรวมปฏริูป

๑. การพัฒนาและปฏริูป
การศึกษาจะตองยึดหลักการมี
สวนรวม การกระจายอํานาจและ
ความตองการของทุกภาคสวนใน
สังคม 

 
 
 
 
๒. การสรางโอกาสทาง

การศึกษาในสังคมไทยท่ีให
ความสําคญักับการสรางความ
เทาเทียมและเปนธรรม 

 
 
 
 
 
๓. การพัฒนาระบบการจัด

การศึกษา  เจตนารมณตาม
หลักสตูรทางการศึกษาท่ีให
ความสําคญักับการยกระดับ
ความรูใหมีคณุภาพและได
มาตรฐานสากล 

๑. การพัฒนาการศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและ
สนับสนุนการแกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 
 
 
 
๒. การเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ และการดํารงความ
ตอเน่ืองภายหลังการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
๓. การพัฒนาศักยภาพการ

แขงขันและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน 

 
 
 

๑. เรงสํารวจและให
ความชวยเหลือเยียวยา 
รวมท้ังฟนฟู โรงเรียน 
สถานศึกษา นักศึกษา  ครู
อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ
อุทกภัยโดยเร็ว 

 
๒. เรงแกปญหาความ

รุนแรงและเหตุทะเลาะ
วิวาทของนักศึกษา
อาชีวศึกษา อยางเปนระบบ
และตอเน่ือง 

 
 
 
 
๓. เรงสรางคานิยม

อาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณและกําหนด
มาตรฐาน เพ่ือจูงใจให
นักเรียน นักศึกษา พอแม
และผูปกครอง มีความยินดี

สวนที ่ ๑    ๑๒ 
 



 
 

นโยบายรัฐบาล 
ดานการศึกษา 

(ภายใตการนําของ 
พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค  พิพัฒนาศยั) 

๕ นโยบายท่ัวไป  
 (โดยไมระบุเวลา) 

๗ นโยบายเฉพาะ 
 (หวังผลใน ๑ ป) 

๑๐ นโยบายเรงดวน 
 (หวังผลใน ๓ เดือน) 

การศึกษาและการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัย

โดยสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตโดยเนนความรวมมือ
ระหวางผูเก่ียวของท้ังในและ
นอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๕ สงเสริมอาชีวศึกษา

และการศึกษาระดับวิทยาลยั
ชุมชนสรางแรงงานท่ีมีทักษะ
และพัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให
เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิต

และพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของความ 
เปนคร ู

 
 
 
 
 
 
 
๔. การสงเสริมและยกสถานะ

ของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักใน
ระบบการศึกษาท่ีใหความสาํคัญ
กับการสรางเสริมใหวิชาชีพครู
เปนวิชาชีพช้ันสูงในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การบริหารและปฏิบัติ

ราชการกระทรวงในทุกระดับท่ี
ใหความสําคญักับการบูรณาการ
ของทุกหนวยงานในสังกัดให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๔. การมุงเนนการผลิตและ

การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาใหทันสมยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

และสงเสรมิใหบุตรหลาน
เขารับการศึกษาในสาย
อาชีพ  อาชีวศึกษาเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะอาชีพท่ีขาด
แคลน และเปนความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

 
๔. ทบทวนหลักสตูร 

การเรยีนการสอน เพ่ือให
ผูเรยีนพัฒนากระบวน การ
คิด วิเคราะห  มีเวลาทํา
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ รวมท้ัง
ปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก 
มีคุณธรรม  จรยิธรรม สราง
วินัย  จิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอสังคม การยึด
มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และความ
ภาคภูมิใจในการเปนคนไทย 

 
๕. เรงพิจารณาทบทวน

การอุดหนุนรายหัวแก
นักเรียนในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังของภาครัฐ
และเอกชน การชวยเหลือ
คาอุปกรณการเรียนของ
นักเรียนสายอาชีพ 
อาชีวศึกษา และการ
ชวยเหลือเด็กยากจน พิการ 
และดอยโอกาส 

 
๖. เรงขยายบทบาทของ

ภาคเอกชนในการมสีวนรวม
ในระบบการศึกษา 
โดยเฉพาะการจดัทํา
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๔.๗ สนับสนุนใหองคกร
ทางศาสนามีบทบาทสาํคัญใน
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
การสรางสันตสิุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคม
อยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๘ อนุรักษ ฟนฟู และ

เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทย และภาษาถ่ิน ภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพ่ือการเรียนรู 
การสรางจิตสาํนึกความเปน
ไทยและการเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗. การดาํเนินการตาม
แผนการศึกษาแหงชาติและการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตกลงระหวาง
ผูประกอบการธุรกิจเอกชน
ในการใหการสนับสนุนและ
การรับนักเรียน  นักศึกษา
เขาทํางานหลังสําเร็จ
การศึกษา และการ
สนับสนุน ใหเพ่ิมมากข้ึน 

 
๗. เรงปรบัระบบการ

บรรจุครูและการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพครู ใหเอ้ือ
ตอการเพ่ิมโอกาสใหมี
บุคลากรท่ีมคีวามรูและ
ประสบการณท่ีเหมาะสม
เขามาในระบบการศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนับสนุน
การแกไขปญหาการขาด
แคลนครูและบุคลากร 
อาชีวศึกษา และครสูาขา
ขาดแคลนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
๘. เรงทบทวนมาตรการ

การจัดกิจกรรมรับนองของ
นักเรียน นักศึกษาใน
สถาบัน การศึกษาตางๆ 
และมาตรการติดตาม 
ควบคุมการลักลอบการจัด
กิจกรรมรับนอง ท้ังภายใน
และภายนอก
สถาบันการศึกษาใหเปนไป
ในแนวทางท่ีสรางสรรค 
ปลอดภัย ปราศจากการใช
ความรุนแรง การละเมิด
และคุกคามทางเพศ รวมท้ัง
ไมขัดตอหลักศลีธรรม 
ขนบประเพณีอันดีงาม และ
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๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบานและ
วัฒนธรรมสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑๐ ปลูกฝงคานิยมและ

จิตสํานึกท่ีดีใหเยาวชนและ
ประชาชนไดมีโอกาสแสดงออก
อยางสรางสรรค 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนไปตามหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยใหมผีลบังคับ
ใช ใหทุกสถาบันยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติอยาง
เครงครดั 

 
๙. เรงทบทวนมาตรการ

ความปลอดภัยสําหรับ
สถาบันการศึกษาตางๆ 
เก่ียวกับการจดักิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
และมาตรการความ
ปลอดภัยในการเดินทางและ
การขนสงเปนหมูคณะ
นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใหมผีล
บังคับใชในทุก
สถาบันการศึกษายึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติอยาง
เครงครดั 

 
๑๐. เรงดําเนินการตาม

นโยบายเรงดวนของ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ
ดานการศึกษา ท้ังท่ีเปน
หนวยรับผดิชอบหลักและ
หนวยสนับสนุน ใหเห็นผล
ในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและเปนไปตาม
เปาหมายและกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 

สวนที ่ ๑    ๑๕ 
 



 
 

  ๒. โอกาสของสํานักงาน กศน. 
   โอกาสความสําเร็จในการนํายุทธศาสตร กศน.สูการปฏิบัติเพ่ือรวมขับเคล่ือนนโยบาย
รัฐบาลตามทิศทางการพัฒนาประเทศใหบรรลุผลตามบทบาทความรับผิดชอบของสํานักงาน กศน.มี 
เงื่อนไขท่ีเปนโอกาสท้ังสวนท่ีเปนนโยบายของรัฐบาล (นโยบายของคณะรัฐมนตรีและนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) และบริบทความเปล่ียนแปลงของประเทศท่ีสําคัญ ดังนี ้
    ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีมุงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรู 
เปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน มีวินัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก  และสงเสริมเรียนรูรวมกันของคนตาง
วัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู
อยางสรางสรรค ส่ือสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรยีน และสรางสังคมแหงการเรยีนรูท่ีมคีุณภาพ และสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
    ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย ปจจุบัน
รัฐบาลไดใหบริการดานการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลดวยความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนการ
ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอิสระ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการบริหารงานภายใน และการใหบริการแกประชาชน โดยประชาชนสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลตางๆผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งปจจุบันมีหลายหนวยงานของราชการจัดทํารายละเอียด 
ขอมูลตางๆ ใหบริการผานเวบ็ไซต เชน การใหบริการของสํานกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ โดย
มีผูใหบริการ Universal Resource Locator หรือ URL คือ http://www.gitt.net.th หรือการ
ใหบริการของกระทรวงศึกษาธิการท่ี http://www.moe.go.th นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหนวยงานที่
ใหบริการเชนเดียวกัน ในขณะเดียวกันภาคเอกชนตางๆหรือองคกรอิสระท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ตางก็ใหความสําคัญกับการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงาน และเมื่อมีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งรับผิดชอบทางดานนโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารก็ย่ิงทําใหกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยกาวหนาย่ิงขึ้น ซึ่งทําใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดโดยงาย รวดเร็วและเทาเทียมกันเปนการเปดระบบการเรียนรูใหมของ
ประชาชน ความรูจะกลายเปนส่ิงท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดหมด ผูคนสามารถเรียนรูจากการศึกษาอยาง
ไมเปนทางการไดมากมาย ในเวลาเดียวกันความรูจะกลายเปนปจจัยสําคัญของการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งถือวาเปนทุนความรู ท้ังนี้สํานักงาน กศน.เปนหนวยงานหลักของภาครัฐหนวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาท
สําคัญและมีความพรอมในการสงเสริมการเรียนรูของประชาชน ในระบบของการศึกษาท่ีไมเปนทางการ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยผานทางชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตางๆโดยเฉพาะ    
อยางย่ิงระบบเครอืขายสารสนเทศ 
    ประเทศไทยมีแหลงเรียนรูในชุมชน หรือแหลงวิทยาการชุมชนประเภทตางๆ
กระจายอยูทุกหมูบาน/ชุมชน ท่ัวประเทศ พรอมรองรับและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนแตละแหง ประมาณ ๗๕,๐๙๘ หมูบาน ซึ่งแตละหมูบาน/ชุมชน จะมีแหลง
เรียนรูมากกวา ๑ ประเภท และแตละประเภทมีมากกวา ๑ แหลง ไดแก แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 
แหลงเรียนรูประเภทธรรมชาติ แหลงเรียนรูประเภทวัสดุและสถานท่ี แหลงเรียนรูประเภทส่ือ แหลง

สวนที ่ ๑    ๑๖ 
 

http://www.gitt.net.th/
http://www.moe.go.th/


 
 

เรียนรูประเภทเทคนิค และแหลงเรียนรูประเภทกิจกรรม แหลงเรียนรูแตละประเภทดังกลาวสามารถ
เปนภาคีเครือขาย เพ่ือรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี โดยประสานเชื่อมโยง
การทํางานรวมกับ กศน.ตําบล/ศูนยการเรียนชุมชน และแหลงเรียนรูตางๆของสํานักงาน กศน.ในพ้ืนที่ 
 
  จากขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะความเส่ียงของสังคมไทยและทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
โอกาสของสํานักงาน กศน.ดังท่ีกลาวมานั้น มีประเด็นสําคัญท่ีสํานักงาน กศน.ตองเขามามีสวนรวมใน
การปองกัน  ปรับปรุง  แกไข  และพัฒนา  โดยนําไปกําหนดเปนประเด็นสําคัญในขอยุทธศาสตรและ
จุดเนนการดําเนินงานตอไป ไดแก 
  ๑.  การสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษา  เพ่ือสรางความเสมอภาค หรือเทาเทียม
ทางการศึกษา ใหกับทุกกลุมเปาหมาย 
  ๒.  การเตรียมคนไทยใหเปนพลเมืองดีของประเทศ มีความคิดเชิงวิเคราะห การคิดเปน 
มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนสมาชิกท่ีมีศักยภาพของประชาคมอาเซียน 
และเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ 
  ๓.  การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ประชาชนมีความใฝรู     
ใฝเรียน รูจักแสวงหาโอกาส เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนสังคมคุณธรรม สังคมเพ่ือคนท้ังมวล และพรอมรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ 
  ๔.  การพัฒนากลไกการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ท้ังดานปจจัยดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงาน ใหสามารถดําเนินการขับเคล่ือนทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามบทบาท และภารกิจของสํานักงาน กศน.ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนที ่ ๑    ๑๗ 
 



 
 

  สวนที่ ๒ 
ยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 บนพ้ืนฐานของสถานการณสภาวะความเส่ียงของสังคมไทยและทิศทางการพัฒนาประเทศและ

โอกาสของสํานักงาน กศน.ดังที่กลาวแลวในสวนท่ี ๑ สํานักงาน กศน.จึงกําหนดยุทธศาสตรและจุดเนน

การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจ 

ท่ีใชเปนหลักยึดและตัวกํากับทิศทางยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานดังกลาวในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ไวดังตอไปนี ้

 
วิสัยทัศน 
 คนไทยทุกกลุม ทุกชวงวัย เขาถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมี

คุณภาพอยางท่ัวถึง  เทาเทียม เปนพลเมืองดี และมีศักยภาพ สามารถอยูในสังคมแหงการเรียนรู     

ตลอดชีวิตอยางมีความสุข รวมทั้งเปนพลังในการพัฒนาประเทศ 

 

เปาประสงค  
 ประชาชนผูรับบริการ ทุกกลุม ทุกชวงวัย มีความรูความสามารถรอบดานเพียงพอตอการ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม คานิยมหลักของคนไทย      

๑๒ ประการ มีศักยภาพในการผลิตทางเศรษฐกิจ การสรางสังคมคุณภาพ การมีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศ และมีความใฝรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

พันธกิจ 
 สํานักงาน กศน.มีพันธกิจหลัก ดังนี้  

 ๑. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหประชาชนกลุมเปาหมาย                

ทุกกลุม ทุกชวงวัย มีโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๒. สงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองความตองการทางการศึกษาของประชาชนอยาง

หลากหลาย 

 ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี และภารกิจ ท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติของ

หนวยงาน สถานศึกษา รวมท้ังการสงเสริม สนับสนนุการดําเนินงานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

 
 

สวนท่ี ๒  ๑๘ 



 
 

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
 
 
๓  ยุทธศาสตรทีต่อบสนองนโยบายเรงดวน  (หวังผลใน ๓ เดอืน) 

 

 ๑.  เรงทบทวนหลักสูตรแกนกลางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น 
รวมทั้งหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของแตละกลุมเปาหมาย และการเรียนการสอน ที่มุง
พัฒนากระบวนการคิดเปน มีคุณธรรมนําความรู และปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีสวนรวมในการสรางความสมานฉันท และยึดมั่นในสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย และ
ความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย    

 ๒.  เรงรัดดําเนินการนําคูปองการศึกษา หรือคูปอง กศน. หรือคูปองการเรียนรูตลอดชีวิตมา
ใช เพ่ือสงเสริมการเขาถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน

ผูรับบริการใหสอดคลองกับความตองการ ซึ่งกอใหเกิดความเปนธรรม 

 ๓.  เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัว และคาอุปกรณการเรียนการสอนแกผูเรียน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ รวมท้ังใหความชวยเหลือผูยากจน ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางการ

ศึกษา 

 
 

๖  ยุทธศาสตรทีต่อบสนองนโยบายเฉพาะ  (หวังผลใน ๑ ป) 
 
 ๑. เรงรัดพัฒนาและสนับสนุนการแกไขปญหาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนระบบ และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือใหการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเปนกลไกสําคัญกลไกหนึ่งท่ีมีพลังในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใตในบทบาทท่ีเกีย่วของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและรายงาน

ผลอยางเปนระบบ และปรับเปล่ียนไดอยางทันทวงทีตามนโยบายและสถานการณ 

 ๒.  เรงรัดพัฒนา กศน. ใหมีความพรอมทั้งดานภาษาที่ใชในการสื่อสาร และดานทักษะ
อาชีพหลักสูตรระยะสั้นในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และการดํารงความ

ตอเนื่องเมื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนแลว 

 ๓.  สนับสนุนใหนําสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย และมีคุณภาพ มาใชใน
การจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา และขยายโอกาสใน

การเขาถึงการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูของกลุมเปาหมายท้ังในประเทศ และตางประเทศท่ี

หวังผลไดอยางแทจริง 

สวนท่ี ๒  ๑๙ 



 
 

 ๔.  พัฒนาระบบการนิเทศการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความคลองตัวในการจัดบริการการศึกษาใหกับ

กลุมเปาหมาย โดยมกีารเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการนิเทศจากระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติ ตั้งแต

ระดับจังหวัด อําเภอ  สถานศกึษา และหนวยจัดบริการ อยางเปนระบบ 

 ๕.  กําหนดแนวทางและดําเนินการในขอกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน  เพ่ือใหการศึกษาทางเลือก เปนการศึกษาอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการทางการศึกษาและการเรียนรูของประชาชนผูรับบริการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวน

รวมในการจัดของภาคสวนตางๆ อยางกวางขวาง 

 ๖.  เรงรัด ติดตามผล หนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ  บริหารการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใชนโยบายและแผนรวมทั้งระบบการกระจายอํานาจ  
เปนกลไกการดําเนินงานที่สําคัญ โดยมีการส่ือสารสรางความเขาใจท่ีชัดเจนระหวางผูมีสวนไดสวน

เสีย เพ่ือใหนโยบายและแผนเปนเครื่องมือในการพัฒนาการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติท่ีเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ   
 
 

๓  ยุทธศาสตรทีต่อบสนองนโยบายทั่วไป  (โดยไมกาํหนดเวลา) 
 

 ๑.  ปฏิรูปการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหสามารถ

ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลทุกระดับในสวนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลอยางมี

ประสิทธิภาพตามกรอบเงื่อนไขระยะเวลาท่ีกําหนดไว  โดย 

  ๑.๑) ทบทวนและปรับบทบาทหนาท่ีของหนวยงานและสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ 

ตลอดจนหนวยจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนท่ี ใหทําหนาท่ีตาม

เจตนารมณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช “กศน. ตําบล” เปนฐาน (สถานี) เติมเต็มความรู 

โดยยึดผูรับบริการเปนศนูยกลาง 

  ๑.๒) ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ใหเอื้อตอการเรียนรูและสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพปญหาความเรงดวนของแตละชุมชน 

ตลอดจนพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต สามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาตนเอง การ

พัฒนาชุมชนและสังคมไดอยางแทจริง โดยยึดหลัก ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และความคุมคาในการ

ดําเนินงาน 

  ๑.๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ของทุกภาคสวนอยางกวางขวาง โดยยึดหลักความคลองตัวในการทํางาน การเขาถึง

กลุมเปาหมายการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และความตอเนื่องอยางย่ังยืนของการเปนภาคีเครือขายซึ่งกันและ

กัน ท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ

สวนท่ี ๒  ๒๐ 



 
 

  ๑.๔) สรางความเขาใจกับคณะกรรมการ กศน.จังหวัด  คณะกรรมการสถานศึกษา     

และคณะกรรมการ กศน.ตําบล ใหเขาใจบทบาทหนาที่และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๕) พัฒนาครู กศน.ตําบลทุกคน  ใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  ๒.  กระจายโอกาสทางการศึกษา ใหสามารถเขาถึงประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน  
อยางทั่วถึง ทุกกลุมอายุ ทุกกลุมเปาหมาย ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะทางสังคม – ประชากรอยางเสมอภาค

และเปนธรรม พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อยางเปนองครวมท้ังระบบ  โดย 

  ๒.๑) การใชแผนและการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ ท้ังการออกแบบ

กิจกรรม การนิเทศ การติดตามผล การปรับปรุง การพัฒนา และการตัดสินใจท้ังในระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัต ิและสามารถรายงานสรุปความกาวหนาเปนรายไตรมาส และรองรบัการเปล่ียนแปลงท้ังใน

เชิงโครงสราง ระบบงานกฎหมาย ระบบการบริหารจัดการและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางเปนระบบ 

  ๒.๒) การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา และหนวยจัดบริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย นําภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาพ้ืนบาน และแหลง

วิทยาการชุมชนทุกประเภทในพ้ืนท่ีมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และมีการ

อนุรักษ สืบสาน ประยุกตใช ตอยอดสรางสรรค และพัฒนา เพ่ือความย่ังยืนและความเขมแข็งของชุมชน

และทองถิ่น  ตลอดจนการพัฒนาประเทศอยางเปนระบบ รวมท้ังพัฒนากลุมเปาหมายใหมีความคิด

วิเคราะห มีเหตุมีผล และมีจิตวิทยาศาสตร 

  ๒.๓) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมและวิธีดําเนินการ “บานหนังสืออัจฉริยะ” ใหเปน       

“บานหนังสือของชุมชน” และขยายการบริการใหกระจายครบทุกหมูบาน/ชุมชนท่ัวประเทศ โดย

คํานึงถึงความตองการทางการศึกษา/การเรียนรูของประชาชนในพ้ืนท่ีและบริบทเฉพาะของหมูบาน/

ชุมชนแตละพ้ืนที่ เพ่ือสงเสริมการรูหนงัสือ การเสริมสรางนิสัยรักการอาน และการเขาถึงขาวสารขอมูล

และความรูของประชาชนอยางท่ัวถึง โดยเชื่อมโยงการทํางานเปนเครือขายกับ กศน.ตําบล/                    

ศูนยการเรียนชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  ๒.๔) การพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการจัดบริการการศึกษา เพ่ือการรูหนังสือ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาตอเนื่อง สําหรับกลุมเปาหมายท้ังในและตางประเทศ พรอมท้ัง

แสวงหาความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ 

 ๓.  สรางอุดมการณใหนักศึกษา กศน. และผูรับบริการ  ใหมีแนวความคิดทางการเมือง เปน

ประชาธิปไตยท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน และการสรางสรรควัฒนธรรมทางการเมือง

ที่ดีงามในชุมชน และทองถิ่น 
 
 
 

สวนท่ี ๒  ๒๑ 



 
 

จุดเนนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
  

 ๑. จุดเนนดานประชากรกลุมเปาหมาย 
  ๑.๑) มุงเนนการสรางโอกาสทางการศึกษาท่ีมีความเปนธรรมใหกับประชากรทุกกลุม 

โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมผูดอย ผูพลาด และผูขาดโอกาสทางการศึกษา ท้ังนี้ จําแนกประชากร

กลุมเปาหมายไว ดังนี้ 
   (๑) จําแนกตามชวงอายุ มี ๓ กลุม ไดแก 
   ๑.๑) กลุมวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ แตอยูนอกระบบโรงเรียน (อายุ ๖ – ๑๔ ป) 
   ๑.๒) กลุมวัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ป) ซึ่งแบงเปน ๒ กลุมยอย คือ 
    ๑.๒.๑ กลุมวัยแรงงานอายุ ๑๕ – ๓๙ ป เปนกลุมวัยแรงงานท่ีให

ความสําคัญในการจัดบริการการเรียนรูเปนกลุมแรก 

    ๑.๒.๒ กลุมวัยแรงงานอายุ ๔๐ – ๕๙ ป เปนกลุมวัยแรงงานท่ีให

ความสําคัญในการจัดบริการการเรียนรูรองลงมา 

   ๑.๓) กลุมผูสูงอายุ แบงเปน ๔ กลุมยอย โดยใหความสําคัญในการจัดบริการ          

การเรียนรูจากมากไปนอยตามลําดับ ดังนี้ 

    ๑.๓.๑ กลุมอายุ ๖๐ – ๖๙ ป 

    ๑.๓.๒ กลุมอายุ ๗๐ – ๗๙ ป 

    ๑.๓.๓ กลุมอายุ ๘๐ – ๘๙ ป 

    ๑.๓.๔ กลุมอายุ ๙๐ ปขึ้นไป 

   (๒) จําแนกตามคุณลักษณะเฉพาะทางสังคม - ประชากรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเขาสู

โอกาสทางการศึกษา แบงเปน ๒ กลุมใหญ ดังนี้ 

    ๒.๑) กลุมท่ีมีเง่ือนไขขอจํากัดในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู 

จําแนกเปน ๓ กลุมใหญ ๑๗ กลุมยอย ดังนี้ 

    ๒.๑.๑ กลุมผูดอยโอกาส เปนกลุมท่ีมีโอกาสในการท่ีจะเขารับบริการทาง

การศึกษา/รวมกิจกรรมการเรียนรูดอยกวาคนปกติท่ัวไป อันเนื่องมาจาก (๑) ขอจํากัดดานรางกาย/

จิตใจ/สติปญญาหรือความสามารถในการเรียนรู (๒) ขอจํากัดดานฐานะทางเศรษฐกิจ หรือความยากจน 

หรือ (๓) ขอจํากัดดานการติดตอส่ือสารอันเนื่องมาจากความตางทางภาษา/วัฒนธรรม มี ๓ กลุมยอย 

ไดแก 

    (๑) กลุมผูพิการ 

    (๒) กลุมผูประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ 

    (๓) กลุมชาติพันธุ (ชนกลุมนอย) 

   ๒.๑.๒ กลุมผูพลาดโอกาส เปนกลุมท่ีพลาดโอกาสในการที่จะเขารับบริการ

ทางการศึกษา/รวมกิจกรรมการเรียนรูอันเนื่องมาจาก (๑) ความไมสามารถในการท่ีจะรับการศึกษา/

สวนท่ี ๒  ๒๒ 



 
 

การเรียนรูไดอยางตอเนื่อง หรือไมมีความประสงคท่ีจะรับการศึกษา การเรียนรูจนจบหลักสูตรหรือ

ระดับชั้นการศึกษาใดๆท่ีผานมา (๒) การยายถิ่น/เรรอน หรือ (๓) เงื่อนไข ขอจํากัดเกี่ยวกับอายุ มี ๗ 

กลุมยอย ไดแก 

    (๑) กลุมเดก็/เยาวชนท่ีออกกลางคนัจากระดับการศึกษาภาคบังคับ 

    (๒) กลุมผูจบการศึกษาภาคบังคับแตไมไดเรียนตอ 

    (๓) กลุมทหารกองประจําการท่ียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ 

    (๔) กลุมเด็ก/เยาวชนเรรอน/ไรบาน 

    (๕) กลุมเดก็/เยาวชน/ลูกกรรมกรกอสราง 

    (๖) กลุมเด็ก/เยาวชนท่ีมีความพรอมแตไมตองการรับการศึกษาใน

ระบบปกต ิ

    (๗) กลุมผูสูงอายุ 

   ๒.๑.๓ กลุมผูขาดโอกาส เปนกลุมท่ีไมสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษา/

รวมกิจกรรมการเรียนรูไดอันเนื่องมาจาก (๑) การอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากการกอการราย/การกอความ

ไมสงบในบริเวณชายแดน (๒) การอยูในพ้ืนท่ีชนบทหางไกล หรือยากลําบากในการคมนาคม 

ติดตอส่ือสาร (๓) การมีถิ่นพํานักอยูในตางประเทศ (๔) การถูกจําคุก คุมขังหรือจํากัดบริเวณตามคํา

พิพากษา หรือ (๕) การไมมีสิทธิภาพในฐานะพลเมืองไทย มี ๗ กลุมยอย ไดแก 

    (๑) กลุมประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากการกอการราย การกอความ

ไมสงบในบริเวณชายแดน 

    (๒) กลุมประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทหางไกลหรือยากลําบากในการ

คมนาคมติดตอส่ือสาร 

    (๓) กลุมคนไทยในตางประเทศ 

    (๔) กลุมผูตองขัง 

    (๕) กลุมเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจ 

    (๖) กลุมแรงงานตางดาว หรือแรงงานขามชาติ 

    (๗) กลุมบุคคลที่ไมมีทะเบียนราษฎร 

  ๒.๒) กลุมท่ีไมมีเง่ือนไขขอจํากัดในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา/  การ

เรียนรู จําแนกเปน ๔ กลุมยอย ไดแก 

   ๒.๒.๑) กลุมบุคคลผูเปนภูมิปญญาทองถิ่น/ภูมิปญญาพ้ืนบานหรือปราชญชาวบาน 

   ๒.๒.๒) กลุมผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

   ๒.๒.๓) กลุมนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนท่ีสนใจเติมเต็มความรู 

   ๒.๒.๔) กลุมประชาชนทั่วไป 

 

 

สวนท่ี ๒  ๒๓ 



 
 

 ๒. จุดเนนดานผูจัดบริการและภาคีเครือขาย 

  ๒.๑ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท คณะกรรมการ กศน.จังหวัด 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ กศน.ตําบล และครู กศน.ตําบลทุกคน ไดรับการพัฒนาใหมี

ศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๒ มีการประสานเชื่อมโยงการทํางาน ตามโครงสรางภายในหนวยงานกับภาคีเครือขาย ท้ัง

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย และเนนผลสัมฤทธิ์เปน

เปาหมายความสําเร็จในการทํางาน 

  ๒.๓ กศน.ตําบลทุกแหง ใชแผนจุลภาคระดับตําบลเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมหรือ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชน

กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี โดยมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ไดแก สภาพทางกายภาพของชุมชน ปญหา/ความ

ตองการทางการศึกษาของประชาชนกลุมเปาหมาย แตละกลุม แตละประเภท แหลงวิทยาการชุมชน 

(ประเภทบุคคล ประเภทสถานท่ีและองคกร ประเภททรัพยากรธรรมชาติ และประเภทกิจกรรมทาง

สังคม - วัฒนธรรม) ทุนชุมชน (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนภายภาพ และทุนการเงิน) เปนตน ท้ังนี้ใหมีการ

ปรับขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันทุกรอบปงบประมาณ 

  

 ๓. จุดเนนดานผลสัมฤทธิ์ 

  ๓.๑ ผูสําเร็จหลักสูตรหรือรวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี

ผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษา / การเรียนรูท่ีกําหนดไว 

และสามารถนําความรูและประสบการณการเรียนรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดจริง 

  ๓.๒ ผูสําเร็จหลักสูตรหรือรวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี

คุณธรรม จริยธรรม ยึดคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในการดําเนินชีวิตและมีความใฝรูใฝเรียน

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒  ๒๔ 



สวนท่ี ๒  ๒๕ 
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สวนที่ ๓ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและจุดเนน 

 
 ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน มุงท่ีผลลัพธหรือ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
เปนสําคัญ โดยจําแนกเปน ๒ กลุม ๑๐ ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ 
 
 ๑. กลุมการศึกษานอกระบบ 
 ๑.๑ สัดสวนประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีไดรับการบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษานอกระบบแตละกลุมอายุตอจํานวนผูรับบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบ
ท้ังหมด และจําแนกรายประเภทกิจกรรม 
 
 ๑.๒ สัดสวนประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีไดรับการบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษานอกระบบ กลุมท่ีมีเงื่อนไขขอจํากัดในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู และกลุมท่ี
ไมมีเงื่อนไขขอจํากัดในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรูตอจํานวนผูรับบริการ/รวมกิจกรรม
การเรียนรูการศึกษานอกระบบท้ังหมด และจําแนกรายประเภทกิจกรรม 
 
 ๑.๓ สัดสวนประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีไดรับการบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษานอกระบบในพ้ืนท่ีชนบท/และพ้ืนท่ีเมืองตอจํานวนผูรับบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษานอกระบบท้ังหมด และจําแนกรายประเภทกจิกรรม 
 
 ๑.๔ สัดสวนผูเรียน/รวมกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบแตละหลักสูตร/กิจกรรมท่ี
จบหลักสูตรแตละระดับหรือแตละกิจกรรมตอจํานวนผูลงทะเบียนเรียน/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษานอกระบบแตละหลักสูตร หรือแตละกิจกรรมท้ังหมด และจําแนกรายหลักสูตรหรือราย
กิจกรรม 
 
 ๑.๕ รอยละของผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนผลการสอบแตละภาคเรียนในวิชา
คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย รอยละ ๕๕ ขึ้นไปของคะแนนเต็มแตละวิชา
ดังกลาว 
 
 ๑.๖. รอยละของผูจบหลักสูตรการศึกษา/การฝกอบรมการศึกษานอกระบบแตละหลักสูตรท่ี
สามารถนําความรู หรือประสบการณการเรียนรูท่ีไดรับไปใชไดจริงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้นๆ 
 
 ๑.๗ รอยละของผูรับบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ยึดถือคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 

สวนท่ี  ๓  ๒๖ 



 
 

 ๒. กลุมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๑ สัดสวนประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีไดรับการบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาตามอัธยาศัยแตละกลุมอายุตอจํานวนผูรับบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรูการศึกษาตาม
อัธยาศัยทั้งหมด และจําแนกรายประเภทกิจกรรม 
 
 ๒.๒ สัดสวนประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีไดรับการบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาตามอัธยาศยักลุมท่ีมีเงื่อนไขขอจํากดัในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู และกลุมที่
ไมมีเงื่อนไขขอจํากัดในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรูตอจํานวนผูรับบริการ/รวมกิจกรรม
การเรียนรูการศกึษาตามอธัยาศัยท้ังหมด และจําแนกรายประเภทกิจกรรม 
 
 ๒.๓ สัดสวนประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีไดรับการบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่ชนบท/และพ้ืนที่เมืองตอจํานวนผูรับบริการ/รวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาตามอัธยาศัยท้ังหมด และจําแนกรายประเภทกิจกรรม 

สวนท่ี  ๓  ๒๗ 



สวนท่ี ๔   ๒๘ 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๒,๘๕๕,๕๑๘,๒๐๐ บาท 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒,๖๐๕,๕๐๙,๖๐๐ บาท 

ลดลง (รอยละ ๑.๙๗) จํานวน ๒๕๓,๐๐๙,๓๐๐ บาท 

สวนที่ ๔ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จําแนกตามแผนงานงบประมาณ 

แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต  

งบประมาณ ๕๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท (๐.๔๔%) 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งบประมาณ ๖,๐๙๕,๙๕๙,๙๐๐ บาท (๔๘.๓๗%) 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
งบประมาณ ๖,๔๔๖,๓๕๙,๑๐๐ บาท (๕๑.๑๕%) 

แผนงาน : ดําเนินงานตามกรอบขอตกลง 
ของประเทศอาเซียน 

งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๐.๐๔%) 



ส่วนที่ ๔   ๒๙ 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒,๖๐๕,๕๐๙,๖๐๐ บาท 
จําแนกตามยุทธศาสตร์ท่ีหวังผลใน ๓ เดือน  ๑ ปี และไม่กําหนดเวลา 

สํานักงาน กศน. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๓  ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน  หวังผลใน ๓ เดือน 

 
 ๑. เร่งทบทวนหลักสูตรแกนกลางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นรวมทั้ง 
 หลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และการเรียนการสอน 
 งบประมาณ       ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. เร่งรัดดําเนินการนําคูปองการศึกษา หรือคูปอง กศน. หรือคูปองการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาใช้ 
 งบประมาณ       ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๓. เร่งพิจารณาทบทวนงบการอุดหนุนรายหัว 
 งบประมาณ  ๖,๔๔๖,๓๕๙,๑๐๐  บาท  
 

๖  ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายเฉพาะ  หวังผลใน ๑ ปี 
 
 ๑. เร่งรัดพัฒนาและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 งบประมาณ    ๕๕,๖๙๐,๐๐๐  บาท 

๒. เร่งรัดพัฒนา กศน. ให้มีความพร้อมทั้งด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และด้านทักษะอาชีพ 
หลักสูตรระยะสั้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งบประมาณ      ๔,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๓. สนับสนุนให้นําสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย และมีคุณภาพ มาใช้ในการจัด 
 กระบวนการเรียนรู้ 
 งบประมาณ      ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. พัฒนาระบบการนิเทศ การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
งบประมาณ      ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๕. กําหนดแนวทาง และดําเนินการในข้อกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาทางเลือกของประชาชน  
 งบประมาณ      ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. เร่งรัด ติดตามผล หน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ  บริหารการจัดการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้นโยบายและแผน/การกระจายอํานาจเป็นกลไกการ 

ดําเนินงาน 
งบประมาณ       ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 



ส่วนที่ ๔   ๓๐ 
 

๓  ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายทั่วไป  โดยไม่กําหนดเวลา 

๑. ปฏิรูปการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
งบประมาณ  ๑,๓๙๔,๕๙๕,๔๐๐  บาท 

๒. กระจายโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
งบประมาณ  ๔,๖๕๘,๙๖๕,๑๐๐ บาท 

 ๓. สร้างอุดมการณ์ให้นักศึกษา กศน. และผู้รับบริการ 
  งบประมาณ         ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 



สวนที่ ๕ 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จตามยุทธศาสตรและจุดเนน 

 
๑. การยึดหลักวิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาคิดเปน หลักธรรมาภิบาล 

และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปท้ังภายในองคกร ระหวางองคกร และการทํางานรวมกันกับภาคีเครือขาย 

 
๒ . การใชยุทธศาสตร/กลยุทธในการดําเนินงาน ท้ัง ท่ียึดพ้ืนท่ี ยึดสภาวะแวดลอม               

ยึดกลุมเปาหมาย ยึดประเด็นปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายหรือประเด็นการพัฒนา             
ยึดความสําเร็จ และยึดนโยบายเปนฐาน 

 
๓. การเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งเครือขายเชิงพ้ืนที่ เครือขายเชิง

ภารกิจและการสรางความเขมแข็งของความรวมมือและความย่ังยืนในการเปนภาคีเครือขายท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

 
๔. การใช กศน.ตําบล เปนฐานและเปนสถานีปลายทาง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ

ประชาชนในพ้ืนที่ โดยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
 
๕. การใชกลุม/โซนเปนกลไกขับเคลื่อนการบริหารนโยบายในระดับพ้ืนท่ี โดยมีประธาน

คณะกรรมการบริหารในระดับกลุม/โซนทําหนาท่ี เสมือนผูชวยเลขาธิการ กศน.โดยมีการกระจาย
อํานาจ/มอบอํานาจ เพ่ือใหสามารถบริหารนโยบายในระดับพ้ืนที่ ไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

 
๖. การมีขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายทุกกลุมตามจุดเนน มาใชในการวางแผนการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
๗. การมีระบบการนิเทศ กํากับติดตามและรายงานผล การปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๘. การมีกลไก/ระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงการทํางานกับสวนราชการและหนวยงานตางๆท่ี

ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ เชน ระบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของและการจัด
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายเรงดวนหรือนโยบายเฉพาะที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๙. การมีหนวยงาน/สถานศึกษารับผิดชอบตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามยุทธศาสตรและจุดเนนท่ี

ตรงตามภารกิจอยางชัดเจนท่ีเชื่อมโยงการกํากับติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดท้ังสวนกลาง ระดับ
จังหวัด และระดับสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

สวนท่ี ๕ ๓๑ 
 




