
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คํานาํ 
 

 รายงานผลการดําเนินงานสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557              
ได้จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย   
การดําเนินงานดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนและดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมทําให้โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปด้วยทิศทางเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังรายละเอียดปรากฎในรายงานฉบับน้ี 

 สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จึงใคร่ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง       
ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนพันธกิจของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส่วนที่  1 
จุดเน้นและเป้าหมายการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงาน กศน. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ .ศ . 2557 สํานักงาน กศน .จังหวัดสุโขทัย ได้กําหนดนโยบายและจุดเน้น              
การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับทิศทางแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2557 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งหวังเพ่ือพัฒนาสู่สังคมอุดมปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และต่อเน่ืองให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยนโยบายและจุดเน้นดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้เป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  

ปรัชญา 
 การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 

คําขวัญการจัดกระบวนการศึกษา  
 เรียนรู้ถิ่นฐานบ้านเกิด เมืองกําเนิดลายสือไทย 

วิสัยทัศน ์
 คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา 
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขัน 
ในประชาคมอาเซียนอย่างย่ังยืน 

พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับ
การศึกษาสมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสังคม และมีความพร้อม 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  2. ส่งเสริมและสนับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกกําลังในการพัฒนา
คุณภาพของประชากร 
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   3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
มาใช้ในการยกระดับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคน    
ในชุมชนและการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการดําเนินกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิด 
  1. คุณภาพตามยุทธศาสตร์ 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  2. ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมี กศน.ตําบล เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเอง ชุมชน สังคม 
  3. สร้างโอกาสการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และ      
องค์ความรู้ที่หลากหลาย 

เป้าประสงค ์
 1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2. ประชาชนวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับโดยเองและครอบครัวอย่างย่ังยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถ
เชิงการแข่งขัน มีความเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข็มแข็งของชุมชน 
 4. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้
แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 5. ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศประเทศอาเซียน 
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน 
 6. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง 
 7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาใช้ในการจัด 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง 
 8. หน่วยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพมาใช้ในการ        
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิผล 
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 9. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ เป็นกลไก
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 10. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
มีประสิทธิภาพ 

  โดยนโยบายที่เก่ียวข้องกับ สํานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัยที่ต้องนํามาใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ดังน้ี 

นโยบายเร่งด่วน 
 1. ส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตรารู้หนังสือของคนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ 
   1.1 เร่งจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือตามผลการสํารวจและประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือไทย  
ให้สามารถออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทยของสํานักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ  
และพ้ืนที่ของของกลุ่มเป้าหมาย  
   1.2 เร่งพัฒนาสมรรถนะของครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โดยให้มีความรู้และความเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทยของ
สํานักงาน กศน. และมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3 มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือการพัฒนา
ทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตของประชาชน 
  

  2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
  2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  2.1.1 สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมสําหรับสถานศึกษา  และ กศน.ตําบล  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรมและการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และทันเวลา   
  2.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management Systems : LMS) 
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้ประโยชน์สําหรับการรับสมัคร การข้ึนทะเบียนนักศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผล เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 

      2.1.3 พัฒนาและเผยแพร่การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแบบออนไลน์  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน 
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 2.1.4 พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management 
Systems : LMS) ให้สามารถใช้ระบบเพ่ือจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 2.2.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถใช้ระบบ

บริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management Systems : LMS) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  
การให้บริการทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์กับการยกระดับและการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ  
และเพ่ิมโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน 

    2.2.2 จัดต้ังศูนย์ กศน. (ONIE Media Centre) ระดับถูมิภาคและระดับประเทศ ที่เป็นศูนย์
ผลิตและเผยแพร่สื่อ กศน. ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถั่วถึง 
  2.2.3 จัดต้ังห้องปฏิบัติการทางภาษาในสถานศึกษา ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นเคร่ืองมือสําหรับการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการอ่ืน 

  2.3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.3.1 พัฒนาระบบช่องทางแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (PorTal Web) ที่มีเน้ือหาสาระที่
หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
  2.3.2  พัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะให้เป็นแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 3. ยกระดับคุณภาพงานการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  3.1  เร่งพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีการเรียนและการทํากิจกรรมเชิงวิชาการและ
เติมความรู้อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง 

  3.2  เร่งพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะของครู กศน. และพัฒนา กศน. ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กําหนด  
โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินสมรรถนะบุคคล
ดังกล่าวก่อนเข้าทํางาน กศน. และให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานครู กศน. เพ่ือให้ครู กศน. ทุกคนได้นําไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.3  พัฒนาครู กศน. ให้เป็นทั้งผู้สอนและผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ กศน. ที่สามารถ
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและบูรณาการวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นการเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน  (Project – based learning) และกระบวนการเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา       
โดยผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

  3.4  เร่งจัดหา รวบรวม และพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งสื่อเอกสารและ
สื่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งจัดทําสรุปสาระสําคัญของแต่ละรายวิชา เพ่ือความสะดวกในการเผยแพร่ จัดทํา
แบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนความรู้ ที่สามารถเพ่ิมความหลากหลายของสื่อการเรียน และพัฒนาศูนย์สื่อ กศน. (ONIE 
Media Centre) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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 3.5  เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

 4.  ยกระดับการฝึกอบรมอาชีพและ “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน” เพื่อผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพ         
ในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 4.1  พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชน 
 4.1.1 พัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการธุรกิจ และสามารถจัดและส่งเสริมการจัดและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการมีอาชีพ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม ที่เน้นการปฏิบัติจริงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเรียนรู้อาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ในอาชีพโดยตรง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีทักษะและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง และมีศักยภาพในการ
แข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าสากลและการค้าเสรี ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  4.1.3 พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม สาธิต แสดง จําหน่าย และกระจาย
สินค้าและบริการของชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา และศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล สําหรับชุมชนที่
ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
  4.1.4 ประสานการดําเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ของหน่วยงาน
สถานศึกษาอื่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายอ่ืนในเขตพ้ืนที่เพ่ือเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและ
สร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระหว่างจังหวัด 
  4.1.5 เร่งรัดพัฒนาระบบแนะแนว ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน
ต่างๆ สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
อาชีพอย่างต่อเน่ือง 
  4.1.6 กํากับ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานทําอย่างเป็นระบบ และนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการด้าน
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของประชาชน ของตลาดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  4.2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสายอาชีพเพ่ือการเข้าสู่การอาชีวศึกษา 
  4.2.1 พัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่เป็นมาตรฐานและผู้เรียน
สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพได้จริง 
  4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้อาชีพไปเทียบระดับ
การศึกษา และเทียบโอนความรู้สู่หลักสูตรการศึกษาอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเข้าสู่การศึกษาสาย
อาชีวศึกษา 

4.2.3 ประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการในลักษณะไตรภาคี
เพ่ือการส่งต่อผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของ กศน. เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาได้ 
อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 
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 4.2.4 พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษาที่ออก
กลางคันและนักเรียน/นักศึกษาท่ีไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ และประชาชนทั่วไป เห็นช่องทางและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
  4.2.5 กํากับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสายอาชีพของ กศน. 
และนําผลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

  5.  จัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อําเภอ/เขต 
  5.1 เร่งสํารวจความต้องการด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน)  และความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือนํามา
กําหนดหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองด้านอาเซียนสําหรับกลุ่มเป้าหมายตามบริบทและความต้องการของแต่ละ
พ้ืนที่ 
  5.2 เร่งพัฒนาและจัดทําหลักสูตร สื่อ แบบเรียนการศึกษาต่อเน่ืองด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน)  และความรู่ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายสตรีในทุกกลุ่มอาชีพ ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษาตามบริบท 
และความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
  5.3 จัดให้มีศูนย์อาเซียนศึกษา อําเภอละ 1 แห่ง เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจัดเป็นห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์บริการหลักสูตร สื่อ แบบเรียน ที่มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5.4 ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วมดําเนินการยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้เกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสตรีเพ่ือให้สามารถใช้ทักษะด้านภาษาและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและชุมชนให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5.5 จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 
ด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งนําผลที่ได้มาใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพ้ืนที่ 
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นโยบายต่อเนื่อง 
 1.  นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ 
  1.1 จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1.1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถนําสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม และสร้าง
เสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง 
  1.1.2 ดําเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซื้อตําราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  1.1.3 จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามท่ี 
สํานักงาน กศน. ให้การรับรองคุณภาพให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบหมุนเวียน    
การเรียนเพ่ีอเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการตําราเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

 1.1.4 ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้กับ
ประชากรวัยแรงงานท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ 
ด้วยวิธีเรียนที่หลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งให้ กศน. อําเภอทุกแห่งดําเนินการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งผลการเรียนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือขยายโอกาส 
ทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 

 1.1.6 จัดให้มีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริงโดยกําหนดให้ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง (เฉลี่ยภาคเรียนละ    
ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง ) และให้ผู้ เรียนมีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 9 ช่ัวโมง โดยให้เรียนกับครู 
หรือวิทยากรสอนเสริมอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามที่ครูมอบหมาย 3 ช่ัวโมง  
  ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.1.7 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่กําหนด  และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.1.8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม        
การแสดงความสามารถพิเศษ “สุดยอด กศน. “การร่วมแข่งขัน กีฬา เป็นต้น 
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   1.2  ยกระดับการศึกษาภาคประชาชนให้จบการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ 
  1.2.1 ให้สํานักงาน กศน.อําเภอ ดําเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
  1.2.2 สํานักงาน กศน.จังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้สํานักงาน กศน.อําเภอ ดําเนินการ
จัดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนในอําเภอ ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้อย่างประสิทธิภาพ 
  1.2.3 ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรหลัก หน่วยงานทางการศึกษา ภาคสังคม และประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่เป็น
กลไกในการประเมินและให้การยอมรับคุณค่าของมวลความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้สั่งสมมา เพ่ือ
ส่งเสริมให้นําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
 

   1.3  เปิดโลก กศน. สู่ กศน.อินเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน 
  1.3.1 จัดให้มีห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ห้องเรียน 

 1.3.2 จัดหาครูและผู้เก่ียวข้อง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดังกล่าวให้สามารถจัดการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ 
  1.3.4 พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพ่ือการพัฒนา
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 

 1.4  การศึกษาต่อเนื่อง 
  1.4.1 มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างย่ังยืน โดยให้ความสําคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ รวมท้ัง
ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง และการ
พัฒนาสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
  1.4.2 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมด้านการกีฬา ศิลปะ ดนตรี
ศิลปะการแสดง และความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
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จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
  1.4.3 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติการเรียน
ทางไกล และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่  โดยเน้นการสร้าง
จิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี การบําเพ็ญประโยชน์โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด การส่งเสริมบทบาทสตรี การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การบริหารกองทุน การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริการจัดการนํ้า และการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวทางปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.4.4 พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองให้ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการใช้งาน
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

 1.5  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 1.5.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของ
หลักสูตร 
 1.5.2 พัฒนาครูและผู้เก่ียวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริม
ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบ้ืองต้น 
  1.5.3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ บริบทพ้ืนที่ และสภาพของกลุ่มเป้าหมายและท้องถิ่น 
 1.5.4 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสตูรทางด้านภาษา และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซยีน 
และการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
 1.5.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืนๆ ประกอบหลักสูตรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 1.5.6 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่
หลากหลายสอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
 1.5.7 มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ และ
ความสภาพความต้องการของตนเอง โดยมีอัตราคงอยู่ไม้น้อยว่าร้อยละ 80 และมีผลสัมฤทธ์ิในสาระความรู้
พ้ืนฐานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
  1.5.8 พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตรในระดับการศึกษาพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนําข้อทดสอบกลางมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.6  การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   1.6.1 ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
                1.6.2 สํานักงาน กศน. จังหวัด ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนสถานศึกษาในสังกัด 
   1.6.3 จัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สําหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สมศ. 
                1.6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ผดุงระบบ
การประกันคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 1.6.5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรให้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

2. นโยบายการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.1  การส่งเสริมการอ่าน 
   1) พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดับอ่านคล่อง 
อ่านเข้าใจความ เขียนคล่องและอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอนและสือ่ที่มี
คุณภาพ 
  2) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและหลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมใน
ด้านสื่ออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างหลากหลายโดยเฉพาะงานมหกรรม    
รักการอ่านในส่วนภูมิภาค 
  3) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่านในทุกตําบล เพ่ือร่วมเป็นกลไกในการพัฒนาคนไทยให้มีเจตคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความรู้ด้วยการอ่าน    
เห็นประโยชน์และความสําคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาตนเองให้เป็นนักการอ่านที่มีคุณภาพ
ต่อไป 
  4) พัฒนา “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” ในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมการอ่านให้
เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองในทุกพ้ืนที่ 

  2.2  ห้องสมุดประชาชน  
  1) มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
ของชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทําและสร้างรายได้อย่างย่ังยืน และการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมและมุมหนังสือที่ให้ความรู้ในด้านอาเซียน 
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   2) จัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเช่ือมโยงกับแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ สําหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน 
   3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด     
เพ่ือปลูกฝั่งนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชน เพ่ือสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริง 
   4) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการและการเรียนรู้ที่
หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนา
อาชีพของประชาชนและชุมชน 
  5) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนและชุมชน 
  6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุดประชาชน ให้มีความรู้
ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน 
  7) แสวงหาภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมจัดและสนับสนุนการดําเนินงานของห้องสมุดประชาชนให้
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน 

   2.3  วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
         1) พัฒนาและจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร และจัดกิจกรรมที่เน้นการเสริม
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะ การคิด 
วิเคราะห์ กระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนนําความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2) เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยเน้นวิทยาศาสตร์ชุมชนให้
ผู้รับบริการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน
ภัยพิบัติจากธรรมชาติในพ้ืนที่ 
   3) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
   4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้มี
รูปแบบและเน้ือหาที่หลากหลาย สามารถให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ เพ่ือเป็นฐานสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6) พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ แหล่งจุดประกาย
การพัฒนาอาชีพ และแหล่งท่องเที่ยวประจําท้องถิ่น 
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3.  นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  
  3.1  การพัฒนา กศน.ตําบล ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนในชุมชน  
  1) จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ กศน. ตําบล ให้ครบทุกแห่ง เพ่ือสนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างต่อเน่ืองและ
ทันเวลา  
  2) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย เพ่ือให้ประชาชนนําไปเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนสมรรถนะของตนเอง
และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของชุมชน 
  3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ ต่อเน่ือง
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การฝึกอาชีพการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การป้องกันภัยพิบัติการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
เสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การป้องกันภัยจากยาเสพติด การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน และการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน และ  
การจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ตามความจําเป็นเร่งด่วนของแต่ละชุมชน 
  4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมให้มีกลุ่มส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตําบล         
เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่านโดยใช้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในรูปแบบต่างๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.ตําบล 

    5) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน.ตําบล เพ่ือการประสานเช่ือมโยงส่งต่อผู้เรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการให้บริการทางการศึกษาที่
สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6)  พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง และจัดให้มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อสาธารณะรวมทั้งให้นําเสนอผลติดตามประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน     
กศน.ตําบล/แขวง อย่างต่อเน่ือง 
         7)  กํากับและติดตามให้ กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน 
กศน.ตําบล/แขวง อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.2  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

                1) จัดให้มี 1 จังหวัด 1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงจําหน่วย และ
กระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
  2) จัดให้มี 2 อําเภอ 2 สุดยอดอาชีพหลักสูตรอาชีพ กศน. เพ่ือเป็นต้นแบบในการจัด       
การเรียนการสอนอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ที่เป็นการจัดการศึกษาแนวใหม่ เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถสร้าง
อาชีพ 
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หลักที่มั่นคงให้กับผู้เรียน โดยสามารถสร้างรายได้ได้จริงทั้งในระหว่างเรียนและหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแล้ว
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาชีพ เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

  3.3  เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน 
  1) ให้ กศน.ตําบลดําเนินการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดให้บริการกับประชาชนอย่างต่อเน่ือง ที่บ้านหนังสืออัจฉริยะหรือห้องสมุดประชาชน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
  2) ให้ กศน. ตําบล ดําเนินการจัดกิจกรรม และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ รวมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเก่ียวกับระเบียบวินัยและข้อพึงปฏิบัติในการใช้บ้าน
หนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ตลอดจนการช่วยเหลือกันดูแลรักษาและ
พัฒนาบ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นบ้านหนังสือเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างย่ังยืน 
  3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านในฐานะที่เป็นกิจกรรม
พ้ืนฐานในการสร้างอัจฉริยะภาพส่วนบุคคลและความเข้มแข็งของชุมชนและเข้มมามีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง     
ในการดําเนินกิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน 

   3.4  การเสริมสร้างและสนับสนนุ ให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นภาคเีครือข่ายในการจัด
ส่งเสริม และสนับสนนุการจัดการศกึษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชพีเพื่อการมีงานทําอย่างย่ังยืนให้
ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 
  1) พัฒนาบุคลกรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างมีคุณภาพ 
  2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา ประสานการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ความรู้  
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจเก่ียวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   

  3.5  อาสาสมัคร กศน. 
  1) ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และข้าราชการบํานาญเข้ามาเป็น
อาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนําเสนอความต้องการเรียนรู้
และการพัฒนาชุมชน โดยทํางานเป็นทีมร่วมกับครูในสังกัดสํานักงาน กศน. 
  2) ส่งเสริมให้ อาสาสมัคร กศน. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด และผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 
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  3) เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในรูปแบบต่างๆ แก่อาสาสมัคร กศน. เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่า
และความสําคัญของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

  3.6  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยใช้ กศน.ตําบล ที่ดําเนินการอยู่แล้วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชนอ่ืน อย่างกว้างขวาง 
 2) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน จัดเวทีชาวบ้าน  การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม 
เพ่ือนําความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 
  3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เช่ือมโยงกับหลักสูตรต่างๆ ของ กศน. โดย
คํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผู้เรียนที่แท้จริง เพ่ือประโยชน์ในการมีงานทําและการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ 
  4) ส่งเสริมให้ให้มีการขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการสืบสานและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยให้มีการจัดทําและเผยแพร่สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน 
  5) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ เ ช่ียวชาญองค์ความรู้ ด้านต่างๆ       
เป็นแหล่งการเรียนรู้ และนักจัดการความรู้ที่สําคัญของชุมชน 

 4. นโยบายด้านการสนับสนนุโครงการพเิศษ 
   4.1  โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
  1) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเน่ืองจากพระราชวงศ์ อย่างเป็นระบบต่อเน่ืองและเกิดผลโดยตรง
กับกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับบุคคลและชุมชน  
  2) จัดทําฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริที่สามารถ นําไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4) พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.2  โครงการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงชายแดนของ ศฝช. 
  1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพต้นแบบ 
ด้านเกษตรกรรม 
  2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยเน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนชายแดนให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 
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 3) จัดและพัฒนา ศฝช.ให้เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัด
กิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
  4) ให้ ศฝช. ทุกแห่ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากร และการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตร
ธรรมชาติ โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับ มูลนิธิ MOA ไทย และ MOA International 
  5) จัดระบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
โดยเช่ือมโยงกับ กศน.ตําบล/แขวง ในพ้ืนที่ 

  4.3  การส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุม่เป้าหมายพเิศษ 
 1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรู้หนังสือ ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน
ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน คุณแม่วัยใส คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ุ ชนกลุ่มน้อย บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย (คนต่างด้าวและผู้ไร้สัญชาติ) ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าในพ้ืนที่
พักพิงช่ัวคราว คนไทยในต่างประเทศ 
  2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการจัดส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพ่ือให้มีการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมี
การพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเน่ือง 
 3) พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม 

5.  นโยบายด้านสือ่และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  5.1 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถ
รับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 5.2 พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และการออกอากาศ
ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยเพ่ิมช่องทางให้
สามารถรับชม ได้ทั้งระบบ Ku-Band และ C-band และทางเครือข่ายสากล (อินเตอร์เน็ต) พร้อมที่จะรองรับ
การพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 
  5.3 พัฒนารายการวิทยุเพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้เช่ือมโยงและตอบสนองต่อ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ 
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  5.4  เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีทางเลือกในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
โดยจัดให้มีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํารายการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
รายการติวเข้มเ ติมเ ต็มความ รู้  ฯลฯ  เผยแพร่ทางสถานี วิทยุศึกษา  สถานี โทรทัศน์ เ พ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  และสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะและทางเครือสากล (อินเตอร์เน็ต) 
  5.5 ผลิตและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือคนพิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัด
การศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต 
  5.6 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายสามารถผลิต เผยแพร่ ร่วมพัฒนา และใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.7 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางเครือข่าย
สากล (อินเตอร์เน็ต) และรูปแบบอ่ืนๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Taplet, DVD, CD, VCD 
และ MP3 เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้
ตามความต้องการ 
 5.8 สํารวจ วิจัย และติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และนําผล
มาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
  6.1  การพัฒนาบุคลากร 
        1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กศน. ประจําปี พ.ศ. 2556 - 
2559 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กศน. ทุกระดับ ทุกประเภทให้มีความเป็นมืออาชีพในการดําเนินงาน
ตอบสนองความต้องการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน 
  2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั้งก่อนและ
ระหว่างการดํารงตําแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการดําเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ตําบล 
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
  4) ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือข่ายในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ 
  7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้น
การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
           9) ให้มีการจัดทําโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือประกอบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 10) จัดทําแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่การเป็น “องค์กรแห่งศักด์ิศรีและสุจริตธรรม” 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การจัดทํานวัตกรรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านคุณธรรม การป้องกันการทุจริตและราชการ
ใสสะอาด ของหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือให้ กศน.เป็นองค์กรแห่งศักด์ิศรีและสุจริตที่มีประชาชนมีความ
เช่ือมั่น ศรัทธาและมีความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2556 
เพ่ือให้ทราบถึงกฎระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  

 6.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากําลัง 
  1) เร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
  2) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ให้
มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
 3) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อม
สําหรับดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน 
  4) แสวงหาภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพ่ือการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการศึกษา      
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5) บริหารอัตรากําลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

  6.3  การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
  1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการใช้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกการพัฒนาที่ย่ังยืน
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพ่ือสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องของประชาชนและชุมชน 
พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและระดับ
สากล 
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  3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย  และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารและ
จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) สนับสนุนให้มีการประสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ กศน. ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เพ่ือสร้างกระแสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
เห็นความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของ กศน. ทั้งในฐานะผู้รับบริการ ผู้จัด ผู้ส่งเสริมและ
ผู้สนับสนุนการดําเนินงานของ กศน. 

  6.4  การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
  1) สร้างกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 
                2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เก่ียวข้องทุกระดับพัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตามและ
รายงานผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการกํากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือรายงานผลตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ของ 
สํานักงาน กศน. ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) เช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ต้ังแต่
ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัดอําเภอ และตําบล เพ่ือเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล และการพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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นที่  2 
การดําเนนิ
ะจําปีงบป

ในปีงบ
น. เป็นจํานวน
งกัด สําหรับก
ังกัดได้ร่วมกั
ักงาน กศน. ป

1. ส่งเส
  1.1 
เมินระดับการ
รงงานผู้ไม่รู้ห
ับพ้ืนที่ให้มีค
ชากรให้รู้หนัง

นงานตาม
ประมาณ พ

ประมาณ 25
นเงินทั้งสิ้น 
การดําเนินกา
กันจัดทําแผน
ประจําปีงบปร

สริมการอ่านแ
 สถานศึกษ
รเรียนรู้หนังสื
หนังสือทุกพ้ืน
วามเป็นปัจจ
งสือไทยเป็นรา

มนโยบาย
 พ.ศ. 255

557 สํานักงา
9,682,340

ารตามพันธกิจ
นปฏิบัติการป
ระมาณ 2557

และเพิ่มอัตรา
ษา สังกัดสํานัก
สือไทย และดํา
ที่ โดยเน้นกล
จุบัน ถูกต้อง
ายไตรมาส 

สํานักงาน
57 

น กศน.จังหวั
0 บาท ได้
จ บทบาทหน้
ประจําปีงบป
7 ดังน้ี       

ารู้หนังสือขอ
กงาน กศน.จั
าเนินการสําร
ลุ่มเป้าหมายอ
 และเป็นระ

น กศน. 

วัดสุโขทัย ได้
ด้ดําเนินการจั
น้าที่ในการดํา
ระมาณ 255

งคนไทยให้สา
ังหวัดสุโขทัย 
วจและประเมิ
อายุ 15 – 59
บบเดียวกันพ

 

ด้รับการจัดสร
ัดสรรงบประ
เนินการจัดก
57 สรุปผลก

ามารถอ่านออ
 ได้ดําเนินกา
มินระดับการรู้
 ปี เพ่ือมาท
พร้อมทั้งให้กํ

รรงบประมาณ
มาณดังกล่าว
ารศึกษาและ

การดําเนินงา

อกเขียนได้ 
รพัฒนาเครื่อ
รู้เรียนรู้หนังสื
ทําฐานข้อมูล
กําหนดเป้าหม

ณจากสํานักงา
วให้สถานศึกษ
ะทุกสถานศึกษ
นตามนโยบ

งมือสํารวจแล
สือของประชา
ผู้ไม่รู้หนังสือใ
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หน่าย และกร
มทั้งเป็นศูนย์เรี
จริง 

ล่งเรียนรู้ ของ
ระชาชนและช

ๆ สําหรับเป็น
ย่างต่อเน่ือง 

รจัดการศึกษ
นงานไปตาม
ประเทศ 

ะจายสินค้าแล
รียนรู้ภูมิปัญญ

งหน่วยงานแล
ชุมชนในจังหว

นช่องทางในก

ษาอาชีพเพ่ือก
มความต้องก

ละ
ญา 

ละ
วัด 

การ

การ    
าร          
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สร้าง

ไปเที
การศึ

ไตรภ
อย่าง

กลาง
เรียน

และน

 

 

 

 

 

4.2 
 

งอาชีพ สร้างร

        
ทียบระดับการ
ศึกษาสายอาชี

        
ภาคีเพ่ือการส
งต่อเน่ืองเป็น

       
งคัน นักเรียน
นรู้เพ่ือการประ

       
นําผลมาใช้ใน

 

 

 

 

 

 

  พัฒนาคุณภ
4.2.1 จัดท

รายได้จากการ

 4.2.2 ส่งเส
รศึกษา และเ
ชีวศึกษา 

 4.2.3 ปร
ส่งต่อผู้เรียนห
ระบบ 

4.2.4 พัฒน
น/นักศึกษาที่ใ
ะกอบอาชีพแ

4.2.5 กํา
นการพัฒนาคุณ

ภาพการจัดกา
ทําหลักสูตรกา
รประกอบอาชี

สริมและสนับส
เทียบโอนควา

ระสานความร
หลักสูตรการศึ

นาระบบแนะ
ใม่ประสงค์จะ
และการศึกษา

กับติดตาม ป
ณภาพการดํา

ารศึกษาสายอ
ารศึกษาอาชีพ
ชีพได้จริง 

สนุนการนําคว
ามรู้สู่หลักสูต

ร่วมมือกับสถ
ศึกษาอาชีพเพื

แนวการศึกษ
ศึกษาต่อ และ
ต่อระดับอาชีว

ระเมินผล วิจั
เนินงานอย่าง

อาชีพเพื่อกา
พเพ่ือการมีงา

วามรู้และประ
รการศึกษาน

านบันอาชีวศึ
พ่ือการมีงานทํ

ษาเพ่ือส่งเสริม
ะประชาชนทั่
วศึกษา 

จัยและพัฒนา
ต่อเน่ือง 

 

รเข้าสู่การอา
านทํา ที่เป็นม

ะสบการณ์จาก
นอกระบบระดั

ศึกษา และสถ
ทําของ กศน. 

มและสนับสนุน
ัวไป เห็นช่อง

านวตกรรมกา

าชีวศึกษา 
าตรฐาน และ

กการเรียนรู้อ
ดับการศึกษาข

ถานประกอบก
 เข้าสู่หลักสูต

นให้นักเรียน/
ทางและเข้าร่

ารศึกษาสายอ

ะผู้เรียนสามา

าชีพเรียนอาชี
ขั้นพ้ืนฐานเข้

การ ในลักษณ
รอาชีวศึกษา

/นักศึกษาท่ีออ
ร่วมกิจกรรมก

อาชีพของ กศ

รถ

ชีพ 
้าสู่

ณะ
าได้

อก
การ

ศน. 
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ภาษ
เพ่ือเ
อาชีพ
ความ

 

และ
แบบ

  
ด้านภ

      
ภาษ
การด

 

 
 
 

 
 

5. จัดต้ั
   5.1 

   5.2 
ษาอังกฤษ ) 
เสริมสร้างขีด
พ ให้สามารถ
มรู้ความเข้าใจ

 

 

 

 

 

  5.3 
ความรู้ความเ

บเรียน ที่มีบรร

5.4 
ภาษาต่างประ

    5.5 
ษาต่างประเทศ
ดําเนินงานให้

  
 
 
 

ต้ังศูนย์อาเซีย
 สํารวจความต

 จัดทําห
และความรู้ค
ความสามารถ
ถใช้ภาษาค่าป
จเก่ียวกับกลุ่ม

 มีศูนย์อาเซีย
เข้าใจเกี่ยวกับ
รยากาศที่เอ้ือ

  ประสานกา
ะเทศและควา

  จัดให้มีการ
ศและความรู้ค
เป็นไปตามคว

 

ยนศึกษา กศน
ต้องการด้านก

หลักสูตร สื่อ
ความเข้าใจเกี่
ถของกลุ่มเป้า
ประเทศได้อย่
มประเทศอาเซี

นอําเภอละ1 
บกลุ่มประเทศ
ต่อการเรียนรู้

รดําเนินงานกั
มรู้ความเข้าใ

กํากับ ติดตา
ความเข้าใจเก่ี
วามต้องการข

น.อําเภอ 
การพัฒนาทัก

อ แบบเรียนก
ยวกับกลุ่มปร
าหมายโดยเฉพ
างน้อย 1 ภา
ซียน 

 แห่ง เพ่ือเป็น
ศอาเซียน โดย
รู้ 

กับหน่วยงานภ
จเกี่ยวกับกลุ่ม

ม และรายงา
ก่ียวกับประเท
องกลุ่มเป้าหม

ษะการใช้ภาษ

การศึกษาต่อ
ระเทศอาเซียน
พาะกลุ่มเป้าห
ษาตามบริบท

นแหล่งเรียนรู้
ยจัดเป็นห้องเรี

ภาคีเครือข่าย
มประเทศอาเซี

านผลการจัดก
ศอาเซียน พร
มายและบริบท

ษาต่างประเทศ

เน่ืองด้านภา
นที่สอดคล้อง
หมายโดยเฉพ
ทและความต้อ

และพัฒนาทัก
รียน แหล่งเรี

เพ่ือร่วมดําเนิ
ซียนให้กับกลุ่

การศึกษาหลัก
ร้อมทั้งนําผลท
ทของพ้ืนที่ 

ศ (ภาษาจีน ภ

าษา ต่างประ
งกับความต้อง
พาะกลุ่มเป้าห
องการของแต

กษะการใช้ภา
ยนรู้ศูนย์บริก

นินการยกระดั
มเป้าหมายแล

กสูตรการศึก
ที่ได้มาในการ

 ภาษาอังกฤษ 

เทศ (ภาษาจี
งการของผู้เรีย
มายสตรีในกล
ต่ละพ้ืนที่ และ

าษาต่างประเท
การหลักสูตร สื

ับความสามา
ละบริบทพ้ืนที

ษาต่อเน่ืองด้า
รพัฒนาคุณภา

 ) 

จีน 
ยน  
ลุ่ม
ะมี

ทศ 
 สื่อ

รถ
ที่ 

าน
าพ
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นโยบ
 

 
นําส
สมรร

       
ค่าเล
ในกา
จํานว

 
 
 
สํานั
เรียน

 
วัยแร
ที่หล

ประ
การศึ

เช่ือม
ผู้เรยี

บายต่อเนื่อง 
1. นโย

1.1  

าระการเรียน
รถนะการประ

     
ล่าเรียน ค่าจัด
ารรับการศึกษ
วน 8,185 คน

ักงาน กศน. ใ
นเพ่ือเปิดโอกา

รงงานที่ไม่จบ
ลากหลายและ

      
สบการณ์  รว
ศึกษาให้กับปร

 
มโยงกันทั่วปร
ยนและการบริ

 
 
 

 
บายด้านการ
 จัดและสนับ

1) พัฒนาหล
นรู้และวิธีการ
ะกอบอาชีพที่

2)  ดําเนินก
ดซื้อตําราเรียน
ษาที่มีคุณภาพ
น 

3)  จัดหาต
ให้การรับรอง
าสให้ผู้เรียนทุ

4)  ขยายกา
บการศึกษาภา
ใช้ประโยชน์จ
 5)  ส่งเสริม
วมทั้งผลการ
ระชาชนอย่าง
6)  พัฒนาร

ระเทศสามาร
ริหารจัดการอย

รศึกษานอกระ
บสนุนการจัดก
ลักสูตรการศึก
รเรียนรู้ไปใช้ป
สามารถสร้าง
การใช้ผู้เรียน
น ค่าจัดกิจกร
พโดยไม่เสียค่า

ตําราเรียนกา
งคุณภาพ ทัน
กคนสามารถ
ารจัดการศึกษ
คบังคับและไ
จากเทคโนโลยี
ม สนับสนุน แ
เรียนอย่างเป็
งกว้างขวาง 
ระบบฐานข้อ
ถสืบค้นและส
ย่างมีประสิทธิ

ะบบ 
การศึกษานอก
กษานอกระบ
ประโยชน์ได้จ
งรายได้อย่างมั
การศึกษานอ
รรมพัฒนาคุณ
าใช้จ่ายภาคเรี

ารศึกษานอก
นต่อความต้อง
เข้าถึงการใช้บ
ษานอกระบบ
ม่อยู่ในระบบโ
ยีสารสนเทศแ
และเร่งรัดให้ 
ป็นระบบได้มา

อมูลรวมนักศึ
สอบทานได้ทัน
ธิภาพ 

กระบบต้ังแต่ป
บระดับการศึ
จริงในการพัฒ
มั่นคง 
อกระบบระดับ
ณภาพผู้เรียน 
รียนที่ 2/255

กระบบระดับ
งการของผู้เรีย
บริการตําราเรี
ระดับการศึก
โรงเรียน โดย

และการสื่อสาร
 กศน.อําเภอ
าตรฐาน สอด

กษา กศน. ใ
นความต้องกา

ปฐมวัยจนจบก
ศึกษาขั้นพ้ืนฐา
ฒนาคุณภาพชี

บการศึกษาขั้น
และค่าเล่าเรีย
6 จํานวน 8,1

บการศึกษาขั้น
ยน พร้อมทั้งจ
รียนอย่างเท่าเ
ษาขั้นพ้ืนฐาน

ยเฉพาะผู้ด้อยโ
ร 
ทุกแห่ง ดําเนิ
ดคล้องกับหลั

ห้มีความครบ
ารเพ่ือประโย

การศึกษาขั้นพื
านที่มุ่งเน้นให้
ชีวิตโดยรวม 

ันพ้ืนฐานได้รั
ยนอย่างทั่วถึง
183 คน ภาค

นพ้ืนฐานที่มี
จัดให้มีระบบ
เทียมกัน 
นที่มีคุณภาพใ
โอกาสกลุ่มต่า

นินการเทียบโ
ลักสูตร เพ่ือข

บถ้วน ถูกต้อ
ชน์ในการจัด

พ้ืนฐาน 
ห้ผู้เรียนสามา
 และเสริมสร้

ับการสนับสน
งเพ่ือเพ่ิมโอก
เรียนที่ 1/25

มีคุณภาพตาม
หมุนเวียนตํา

ให้กับประชาช
างๆด้วยวิธีเรีย

โอนความรู้แล
ยายโอกาสท

ง ทันสมัย แล
การศึกษาให้ก

รถ
ร้าง

นุน  
าส
57 

มที ่
รา

ชน 
ยน

ละ
ทาง

ละ
กับ
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ต่อก
ประสิ
 
 

 
      
ได้อย

บําเพ
พระม

 
      

 
ารเรียนรู้ รวม
สทิธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ย่างมีประสิทธิ

          
พ็ญสาธารณ
มหากษัตริย์ท

 
 
 
 
 
 
 

   

7)  มีวิธีการ
มทั้งสามารถพ

8)  พัฒนาร
ธิภาพ 
 9)  จัดกิจก
ณะประโยชน์
ทรงเป็นประมขุ

รเรียนรู้ที่เน้น
พัฒนาทักษะเ

ระบบการประ

รรมให้ผู้เรียน
น์อย่างต่อเน่ื
ข เช่น กิจกรร

การฝึกปฏิบัติ
เก่ียวกับสาระ

ะเมินเพ่ือเทียบ

นได้รวมกลุ่มเ
อง และเสริ
รมลูกเสือ และ

ติจริงเพ่ือให้ผู้
ะและวิธีการเรี

บระดับการศึ

เพ่ือดําเนินกิจ
มสร้างการป
ะยุวกาชาด กี

เรียนมีความรู้
รียนรู้ที่สามาร

กษาที่มีความ

จกรรมเสริมส
ปกครองในร
ฬา และสุดยอ

รู้ความเข้าใจแ
รถนําไปประย

มโปร่งใส ยุติธ

สร้างความสาม
ระบอบประช
อด กศน. 

และเจตคติ  ที
ยุกต์ใช้ได้อย่า

ธรรม ตรวจสอ

มัคคีในหมู่คณ
ชาธิปไตยอัน

ที่ดี
งมี

อบ

ณะ 
นมี
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สูงสดุ
 
ดําเนิ
ขั้นพ้ื

ตระห
ฐาน
สั่งสม

ขั้นพ้ื

นอก
 
นอก
  
การศึ
      
หลัก
ประสิ
 
 

 

1.2 
ศกึษาข้ันฐาน

ดของการศึกษ

นินการบริการ
พ้ืนฐานของปร

      
หนักถึงความ
ะที่เป็นกลไก
มมาเพ่ือส่งเสริ

 
พ้ืนฐาน พุทธศั

1.3 
      

ระบบระดับก

ระบบระดับก
 

ศึกษานอกระบ
                 
กสูตรการศึกษ
สทิธิภาพเหมา

  ยกระดับกา
นอย่างมีคุณภ

  
1.2.1 สํานัก

ษาขั้นพ้ืนฐานอ
1.2.2 

รประเมินเทียบ
ระชาชนในอําเ
   1.2.3 ป
มสําคัญ และก
ในการประเมิ
ริมให้นําไปใช้ใ
ในหลักสูตรใ

ศักราช 2551 

  เปิดโลก กศ
   1.3.1 จัดให้
การศึกษาขั้นพ้ื

1.3.2 จัดหา
การศึกษาขั้นพ้ื
 1.3.3 ส
บบ ระดับการ

  1.3.4 นิเท
ษานอกระบบ
าะสมกับผู้เรีย

ารศึกษาประช
าพ 

กงาน กศน.อํ
อย่างมีคุณภา
สํานักงาน ก
บระดับการศึ
เภอ ให้เป็นไป
ระชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วม
มินและให้กา
้ในการศึกษาต
ให้มีห้องเรียน
ภาคภาษาอังก

ศน. สู่. กศน. 
ห้มีห้องเรียนใ
พ้ืนฐาน พุทธศั
าครูและผู้เก่ียว
พ้ืนฐาน พุทธศั
ส่งเสริม และ
รศึกษาขั้นพ้ืนฐ
ทศ ติดตาม แ
 ระดับการศึ

ยน 

ชาชนให้จบกา

ําเภอ ดําเนิน
พ เพ่ือยกระดั
กศน. จังหวัด
กษาในนะดับ
ปตามแผนที่กํา
ธ์ให้องค์กรหลั
มในการเทียบ
รยอมรับคุณ
ต่อ ในระดับสู
นที่จัดการเรียน
กฤษ 1 ห้องเรี

 อินเตอร์ เพื่อ
ในหลักสูตรให้
ศักราช 2551 
วข้อง และพัฒ
ศักราช 2551 
ะสนับสนุนให้
ฐาน พุทธศักร
และการวัดแล
กษาขั้นพ้ืนฐา

ารศึกษาประ

นการจัดบริกา
ดับการศึกษาข
สุโขทัย ส่งเส
สูงสุดของการ
าหนดไว้อย่าง
ลัก หน่วยงาน
บระดับการศึก
ค่าของมวลค

สงขึ้นได้อย่างร
นการสอนหลัก
รียน 

อประชาคมอา
ห้มีห้องเรียนที
 ภาคภาษาอัง
ฒนาสมรรถนะ
 ภาคภาษาอัง
้ภาคีเครือข่า
ราช 2551 ภา
ละประเมินผล
าน พุทธศักร

 

ชาชนให้จบก

ารประเมินเที
ของประชาชน
สริมสนับสนุน
รศึกษาขั้นพ้ืน
มีประสิทธิภา
นทางการศึกษ
กษาขั้นสูงสุด
ความรู้และปร
รวดเร็ว 
กสูตรการศึกษ

าเซียน 
ที่จัดการเรียน
กฤษ 1 ห้องเรี
ะบุคลากรดังก
กฤษ ได้อย่าง
ยร่วมและจัด
าคภาษาอังกฤ
ลการศึกษา เพ
าช 2551 

การศึกษาในร

ทียบระดับการ
น  
นให้สํานักงาน
นฐาน เพ่ือยกร
าพ 
ษาภาคสังคม 
ดของการศึกษ
ระสบการณ์ที

ษานอกระบบ

นการสอนหลัก
รียน 
กล่าวให้สามา
มีประสิทธิภา
ดการเรียนกา
ฤษ 
พ่ือการพัฒนา
ภาคภาษาอั

ระดับสูงสุดข

รศึกษาในระด

น กศน. อําเภ
ระดับการศึกษ

 และประชาช
ษาขั้นพ้ืนฐานใ
ที่แต่ละบุคคล

ระดับการศึกษ

กสูตรการศึกษ

รถจัดการศึกษ
าพ 
รสอนหลักสู

าการศึกษาต
อังกฤษ ให

อง

ดับ

ภอ 
ษา

ชน
ใน
ได้      

ษา

ษา

ษา

ตร

าม
ห้มี
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อาชีพ
พัฒน
พัฒน
ต่อไป
 
รูปแ
ศิลป
จัดก
ประโ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒน
ในรูป
การเ
เรียน
บริบ
ประ
เศรษ
และสิ
พัฒน
 
 
 
 

1.4 
                 
พเพ่ือการมีงา
นาอาชีพ เพ่ือ
นาขึ้นไปใช้ปร
ป 

 
แบบต่างๆ เช
ะการแสดง แ
ารชีวิตของตน
โยชน์ต่อตนเอ

นาที่ย่ังยืน ตา
ปแบบของกา
เรียนทางไกล
นรู้ การจัดกิจก
ทของชุมชนแ
โยชน์โดยใช้
ษฐกิจชุมชน ก
สิ่งแวดล้อมกา
นาที่ย่ังยืนตาม

  การศึกษาต่
  1.4.1 จัดกา
านทํา ที่สอดค
อให้ผู้เรียนสา
ระโยชน์ในกา

  1.4.2 จัดกา
ช่น ค่ายพัฒ
และความสาม
นเองได้ให้อยู่
อง ครอบครัว 

1.4.3  มุ่งจั
ามหลักปรัชญ
ารฝึกอบรม 
 และรูปแบบ
กรรมจิตอาสา
แต่ละพ้ืนที่ โด
กระบวนการ

 การบริหารกอ
ารบริหารจัดก
มแนวทางปรชั

ต่อเนื่อง 
ารศึกษาอาชีพ
คล้อง กับศักย
ามารถนําคว
ารประกอบอ

ารศึกษาเพ่ือพั
นาทักษะชีวิ
ารถพิเศษต่าง

ยู่ในสังคมอย่า
 และชุมชน 

ัดการศึกษาเ
าของเศรษฐกิ
 การประชุมส
ของการฝึกอ
า การสร้างชุม
ดยเน้นการสร้
รลูกเสือ และ
องทุน การสร้
การนํ้าและกา
ชญาเศรษฐกิจ

พเพ่ือการมีงา
ยภาพของแต่ล
ามรู้ความสา
าชีพที่สร้างร

พัฒนาทักษะชีวิ
ต การจัดต้ัง
งๆ ที่มุ่งเน้นให
งมความสุข มี

เพ่ือพัฒนาสัง
กิจพอเพียง โด
สัมมนา การ
บรม การเรีย
มชนนักปฏิบัติ
ร้างจิตสํานึกค
ะยุวกาชาด ก
ร้างความมั่นค
ารรองรับเข้าสู
จพอเพียง 

นทําอย่างย่ังยื
ละพ้ืนที่ รวมท
ามารถ เจตค
ายได้ได้จริง 

วิตให้กับทุกก
งชมรม/ชุมน
ห้ทุกกลุ่มเป้าห

 มีคุณธรรมจริ

งคมและชุมช
ดยใช้หลักสูตร
จัดเวทีแลกเ
นทางไกล ปร

ติ และรูปแบบ
วามเป็นประช
การส่งเสริมบ
คงด้านอาหาร
สู่ประชาคมอา

ยืนโดยให้ควา
ทั้งส่งเสริมกา
ติที่ดีต่อการป
และการพัฒน

ลุ่มเป้าหมาย 
นุม การส่งเส
หมายมีความร
รยธรรม รวมท

นตามแนวคิด
รการจัดกระบ
ปลี่ยนเรียนรู้
ระประชุม สัม
บอ่ืนๆ ที่เหมา
ชาธิปไตยควา
บทบาทสตรี 
 การอนุรักษ์
าเซียน และหล

ามสําคัญกับก
ารใช้ระบบเทค
ประกอบอาชี
นาสู่เศรษฐกิจ

 โดยจัดกิจกร
สริมด้านกีฬ
รู้ความสามาร
ทั้งสามารถใช้

ดการจัดการ
บวนการเรียนรู้
รู้ การสร้างชุ
มมนา การจัด
ะสมกับกลุ่มเ
ามเป็นพลเมือ
 การสร้างควา
พลังงานทรัพ
ลักสูตรเชิงบูร

ารจัดการศึกษ
คโนโลยีเพ่ือก
ชีพและทักษะ
จเชิงสร้างสร

รรมการศึกษา
า ศิลปะดนต
รถในการบริห
้เวลาว่างให้เป็

ศึกษา เพ่ือก
รู้แบบบูรณาก
ชุมชนนักปฏิบ
เวทีแลกเปลี่ย
ป้าหมาย  แล
องดี การบําเพ็
ามเข้มแข็งข

พยากรธรรมช
รณาการเพ่ือก

ษา
การ
ะที่
รค ์

ใน
ตรี 

หาร
ป็น

าร
การ
บัติ        
ยน
ละ
พ็ญ
อง
าติ

การ
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เพ่ือส
 
 
 
หลัก

มีควา
 
ความ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
การจ
อาเซี
 
ต่อก
 
ที่หล
 
ความ
พ้ืนฐ
      
หลัก
มาตร

สนับสนุนการ

1.5 

สูตร 
 

ามรู้ความสาม
 

มต้องการและ

จัดกิจกรรมต
ซียนอย่างมีคุณ

  
ารเรียนรู้ของ

ลากหลาย สอด
  

มต้องการขอ
ฐานไม่ตํ่ากว่าร้
              
กสูตรในระดับ
รฐาน โดยการ

 
 
 

1.4.4 พัฒน
จัดการศึกษาต

  การพัฒนาค
1.5.1 พัฒน

1.5.2 พัฒน
มารถในการจัด

1.5.3 ส่งเสริ
ะสภาพจริงขอ

  
1.5.4 ส่งเสริ

ตามหลักสูตร
ณภาพ 

1.5.5 ส่งเสริ
ผู้เรียนและกา
1.5.6 ส่งเส

ดคล้องกับสภ
1.5.7 มุ่งเน้

งตนเอง โดย
ร้อยละ 60 

1.5.8 พัฒน
บดารศึกษาขั้น
รนําข้อทดสอบ
 
 
 

าระบบคลังห
ต่อเน่ืองของส

คณุภาพการเ ี
นาคุณภาพผู้เรี

นาครูและผู้เก่ีย
ดทําแผนการส
ริมการพัฒนา
องกลุ่มเป้าหมา

ริมการพัฒนาห
ดังกล่าวเพ่ือ

ริมการพัฒนา
ารจัดกระบวน
สริมการพัฒน
าพและความ
้นให้กลุ่มเป้าห
มีอัตราการค

นาระบบการวั
นพ้ืนฐานให้ได
บกลางมาใช้อ

ลักสูตรการศกึ
สถานศึกษาแล

รียนการสอน
รียนให้มีคุณลั

ยวข้องให้สาม
สอน การจัดก
หลักสูตรท้อง
ายและท้องถิ่น

หลักสูตรทางด
เตรียมความ

สื่อแบบเรียน
นการของครูผูส้
นารูปแบบก
ต้องการของก
หมายที่ลงทะ
คงสภาพอยู่ไม

วัดผลและประ
ด้มาตรฐาน โ
อย่างมีประสทิ

กษาต่อเน่ืองใ
ละภาคีเครือขา่

น 
ักษณะที่พึงป

มารถจัดการก
กระบวนการเรี
งถิ่นและกิจกร
น 

ด้านภาษาและ
พร้อมให้กับป

 สื่ออิเล็กทรอ
สอน โดยการ
ารเรียนการ
กลุ่มเป้าหมาย
เบียนเรียนได้
ม่น้อยกว่าร้อย

ะเมินผลการศ
โดยเฉพาะหลั
ทธิภาพ 

ให้ได้มาตรฐาน
าย 

ระสงค์ตามจุ

ารเรียนรู้ได้อ
รียนรู้ และการ
รรมการเรียนรู

ะวัฒนธรรมขอ
ประชาชนกา

อนิกส์และสื่ออื
มีส่วนร่วมขอ
รสอนเพ่ือส่ง
และชุมชน 
ด้เรียนในรูปแ
ยละ 80 และ

ศึกษานอกระ
ลักสูตรในระดั

น และสะดวก

ดมุ่งหมายแล

ย่างมีคุณภาพ
รวัดประเมินผ
รู้ที่หลากหลา

องกลุ่มประเท
ารเป็นสมาชิก

อ่ืนๆ ประกอบ
งทั้งภาครัฐแล
เสริมการศึก

บบที่เหมาะส
ะมีผลสัมฤทธ์ิ

ะบบทุกหลักสู
ดับการศึกษาข

กต่อการใช้งาน

ะมาตรฐานข

พ โดยส่งเสริมใ
ผล 
ย สอดคล้องก

ทศอาเซียน แล
กของประชาค

บหลักสูตรที่เอื
ละภาคเอกชน
กษาตลอดชีวิ

สมกับสภาพแล
ธ์ในสาระความ

สูตร โดยเฉพ
ขั้นพ้ืนฐานให้

น

อง

ให้

กับ

ละ
คม

อ้ือ
น 
วิต           

ละ
มรู้

าะ
ห้ได้
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คุณภ
ภายใ
 
โดยต
ในด้า
 
ผดุงร
 
ประก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 1.6 
  

ภาพภายนอก
ในของสถานศึ

  
ต้นสังกัด ให้ผ่
านประกันคณุ

 
ระบบการประ

 
กัน เพ่ือประโ

 

 
 
 
  การประกัน
1.6.1 ให้ส

รอบท่ีสามโด
ศึกษาได้อย่าง

1.6.2 สํานั
ผ่านการประเมิ
ณภาพสถานศกึ

1.6.3 ส่งเส
ะกันคุณภาพก

1.6.4 เส ิ
ยชน์ในการพัฒ

คุณภาพการศึ
สถานศึกษาพั
ยพัฒนาบุคล
ต่อเน่ือง โดยใ
ักงาน กศน
มินคุณภาพใน
กษา ทั้ง 9 อํา
สริม สนับสน
การศึกษาให้ได
ริมสร้างความ
ฒนาคุณภาพ

ศกึษานอกระ
พัฒนาระบบป
ากรให้มีความ
ใช้การประเมิน
.จังหวัด ดํา

นสถานศึกษา โ
าเภอที่ยังไม่ได้
นุนให้สถานศึ
ด้ตามมาตรฐา
มรู้ความเข้าใจ
และมาตรฐาน

ะบบและการศึ
ระกันภายในใ
มรู้ความเข้าใจ
นภายในด้วยต
เนินการปร

 โดยนําคณะวิ
ด้ผ่านการประ
ศึกษาท่ีได้รับ
านที่กําหนด 
จกับบุคลากร
นการศึกษาขอ

ศกึษาตามอัธย
ให้ได้มาตรฐา
จ และสามาร
ตนเอง 
ะเมินคุณภา
วิทยากร จากส
กันคุณภาพจา
บการรับรอง

รให้ตระหนักถึ
องสถานศึกษา

ยาศัย 
าน เพ่ือพร้อม
รถดําเนินการป

าพภายในขอ
สํานักงาน กศ
าก สมศ. 
งคุณภาพมา

ถึงความสําคัญ
าอย่างต่อเน่ือง

มรับการประเมิ
ประกันคุณภา

องสถานศึกษ
ศน. มาให้ความ

าตรฐาน สม

ญของระบบก
ง 

มิน
าพ

ษา           
มรู้

ศ .           

าร
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คล่อ
คุณภ
 
โดยส
ในด้า
รักกา

การอ
เห็น
ที่มคีุ

อ่านใ

 

2. นโย

 
2.1 

  
ง อ่านเข้าใจค
ภาพ 

     
สนับสนุนการ
านสื่ออุปกรณ์
ารอ่านในส่วน

       
อ่านในทุกตําบ
ประโยชน์แ

คุณภาพ 
   

ให้เกิดขึ้นกับป

 

 

บายการศึกษ

  การส่งเสริม
2.1.1 พัฒน

ความ เขียนคล

   2 .1.2 สร้ า
รพัฒนาแหล่ง
ณ์เพ่ือสนับสนุน
นภูมิภาค 

2.1.3 ส่งเสริ
บล เพ่ือร่วมเป็
ละความสํา

2.1.4 ส่งเสริ
ประชาชนอย่า

ษาตามอัธยาศั

มการอ่าน 
นาระดับความ
ล่องและอ่านเ

งบรรยากา
การอ่านให้เกิ
นการอ่าน แล

ริมและสนับส
ป็นกลไกในกา
คัญของการ

ริมให้มี “บ้าน
างกว้างขวางแ

ศยั 

มสามารถในกา
ชิงคิดวิเคราะ

ศและสิ่ งแว
กิดขึ้นอย่างกว้
ละการจัดกิจก

นุนการสร้างเ
ารพัฒนาคนไ
อ่าน มีนิสัย

นหนังสืออัจฉริ
และต่อเน่ืองใน

ารอ่านของปร
ห์พ้ืนฐาน โดย

วดล้อมที่ เ อ้ื
ว้างขวางและห
กรรมการอ่าน

ครือข่ายส่งเส
ไทยให้มีเจตคติ
รักการอ่าน

ริยะ” ในหมู่บ้า
นทุกพ้ืนที่ 

 

ระชาชนทุกก
ยใช้เทคนิควิธี

อ ต่อการอ่า
หลากหลาย ร
อย่างหลากห

สริมการอ่านโด
ติที่ดีต่อการเส
 และพัฒนา

าน/ชุมชนเพ่ือ

ลุ่มเป้าหมาย
ธีการเรียนการ

านให้ เ กิดขึ้ น
รวมทั้งเสริมส
ลาย โดยเฉพ

ดยจัดให้มีอาส
สริมสร้างควา
าตนเองให้เป็

อเป็นกลไกใน

ให้ได้ระดับอ่า
รสอนและสื่อที

นในสั งคมไท
ร้างความพร้อ
าะงานมหกร

สาสมัครส่งเส ิ
มรู้ด้วยการอ่า
ป็นนักการอ่า

การส่งเสริมก

าน
ที่มี

ทย             
อม 
รม 

ริม
าน 
าน             

การ
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ชุมช
พัฒน
ประช

เรียน
 
หลา
พัฒน
  
ความ
 
ให้เป็
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 
 

น เป็นแหล่งค้
นาอาชีพเพ่ือก
ชาคมอาเซียน

  
นรู้ต่างๆ สําหรั

 
กหลาย ออก
นาอาชีพของป

 
มสามารถและ

    
ป็นศูนย์กลางก

  ห้องสมุดปร
2.2.1 มุ่ง

ค้นคว้าและแล
การมีงานทําแ
น โดยการจัดกิ

2.2.2 จัดหา
รับให้บริการใน

2.2.3 จัดห
กให้บริการปร
ประชาชนและ

2.2.4 พัฒน
ะมีความเป็นมื

2.2.5 แสวง
การเรียนรู้ตลอ

ระชาชน  
เน้นพัฒนาห้อ
ลกเปลี่ยนเรียน
และสร้างรายไ
กิจกรรมและมุ
าโครงสร้างพ้ืน
นห้องสมุดปร
หน่วยบริการ
ระชาชนในพ้ืน
ะชุมชน 
นาศักยภาพบุ
มืออาชีพในกา
หาภาคีเครือข
อดชีวิตของชุม

องสมุดประช
นรู้ตลอดชีวิต
ได้อย่างย่ังยืน
มุมหนังสือที่ให้
นฐานด้านเทค
ระชาชน 
รเคลื่อนที่พร้
นที่ต่างๆอย่า

คลากร ที่รับผิ
รจัดบริการส่ง
ข่าย เพ่ือร่วมจ
มชน โดยชุมช

าชนทุกแห่งใ
ของชุมชน เป็

น และการสร้า
ห้ความรู้ในด้าน
คโนโลยีสารสน

ร้อมอุปกรณ์ 
างทั่วถึง สม่ํา

ผิดชอบการบ
งเสริมการอ่าน
จัดและสนับส
นและเพ่ือชุม

ให้เป็นศูนย์กล
ป็นแหล่งค้นคว
างความพร้อม
นอาเซียน 
นเทศและการ

 เพ่ือส่งเสริม
เสมอ เพ่ือเพ่ิ

บริการของห้อ
นและการเรียน
สนุนการดําเนิน
ชน 

ลางการเรียนรู
ว้าและแลกเป
มให้กับประชา

สื่อสารเพ่ือเช่ื

มการอ่านแล
พ่ิมโอกาสการ

องสมุดประชา
นรู้ของประชา
นงานของห้อง

รู้ตลอดชีวิตข
ปลี่ยนเรียนรู้ก
าชนในการเข้

ชอมโยงกับแห

ละการเรียนรู้
รเรียนรู้และก

าชน ให้มีความ
าชน  
งสมุดประชาช

อง
การ
้าสู่

ล่ง

รู้ที่
าร

มรู้ 

ชน
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ให้กับ
  
สารส
การศึ
ทันเว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คุณภ
ตนเอ
  
ต่อเนื
การส
สิ่งแว
เก่ียว
ชุมช
  
พัฒน
รูปแบ
 
 
 
 
  
 

3. นโย
3.1 

บประชาชนใ
     

สนเทศและกา
ศึกษาและกา
วลา 

     
ภาพและสาระ
องและเสริมส

     
น่ืองและตอบ
ส่งเสริมการ
วดล้อม การเ
วกับประชาค
น 

     
นาเป็นชุมชนร
บบต่างๆ ในชุ

   

บายด้านการ
  การพัฒนา 
ในชุมชน 

3.1.1 จัดหา
ารสื่อสารที่เห
ารเรียนรู้ที่สา

 3.1.2 จัดห
ะที่หลากหลา
ร้างศักยภาพใ

 3.1.3 จัดกิ
สนองความต้
เรียนรู้ด้านวิ
เสริมสร้างกระ
มอาเซียน แล

 3.1.4 จัดกิจ
รักการอ่าน โ
ชุมชน โดยดําเ

รส่งเสริมการเ ี
 กศน.ตําบล ใ

าครุภัณฑ์และ
หมาะสมกับ ก
ามารถตอบส

าหนังสือและ
าย ทันสมัย เพ
ในการแข่งขนั
จกรรมส่งเส ิ

ต้องการของป
ทยาศาสตร์ 
ะบวนการปร
ละการจัดการ

จกรรมส่งเสริม
ดยใช้อาสาสม
เนินงานเป็นที

เรียนรู้ของชมุ
 ให้เป็นศูนย์ก

ะสิ่งอํานวยคว
ศน.ตําบล ให้

สนองความต้อ

ะสื่อการเรียน
พ่ือให้ประชา

นของชุมชน 
ริมการเรียนร

ประชาชนและ
 คณิตศาสตร
ะชาธิปไตย ก
รศึกษาและกิ

มการอ่าน แล
มัครส่งเสริมก
ทมีร่วมกับคร ูก

มชน 
ลางการสร้าง

วามสะดวก ต
ห้ครบทุกแห่ง 
องการของปร

นรู้ในรูปแบบต
ชนนําไปใช้เป็

รู้ตลอดชีวิตเ
ะชุมชน โดยจั
ร์ การป้องกัน
การป้องกันภัย
กิจกรรมการเ ี

ละส่งเสริมให้มี
การอ่านเป็นก
 กศน.ตําบล 

งโอกาสและก

ตลอดจนโครง
 เพ่ือสนับสนุน
ระชาชนและ

ต่างๆ อาทิ สื
ป็นเครื่องมือใ

ชิงรุกที่หลาก
จัดให้มีการศึก
นภัยพิบัติ กา
ยจากยาเสพติ
รียนรู้ตามคว

มีกลุ่มส่งเสริม
ลไกในการจัด

กระจายโอกาส

งสร้างพ้ืนฐาน
นการบริหาร 
ะชุมชนได้อย่

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ในการเพ่ิมพูน

กหลาย ทันส
กษาขั้นพ้ืนฐาน
ารดูแลรักษา
ติด การเสริมส
วามจําเป็นเร่ง

การอ่านใน ก
ดกิจกรรมส่งเ

สทางการศึกษ

นด้านเทคโนโล
 การจัดกิจกร
างต่อเน่ืองแล

อเทคโนโลยีที
นสมรรถนะข

มัย สร้างสรร
น การฝึกอาชี
าธรรมชาติแล
สร้างการเรียน
งด่วนของแต่ล

กศน.ตําบล เพื
เสริมการอ่านใ

ษา

ลยี
รม
ละ

ที่มี
อง

รค์ 
ชีพ 
ละ
นรู้
ละ

พ่ือ
ใน
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เรียน
เช่ือม
กลุ่ม
  
กศน

  
 

  
เพ่ือก
ให้กับ
ใช้ปร
เชิงก
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

กลุ่ม
หมู่บ้
  
กิจก
รับผิ
หนัง
หมู่บ้
  
 
 

    
นรู้ของประชา
มโยงกันอย่าง
เป้าหมายดังก

     
น.ตําบล อย่างม

3.2 

      
การมีงานทํา 
บผู้เรียน โดยส
ระโยชน์จากเท
การแข่งขันอย่

      

3.3  

เป้าหมาย เพื
บ้าน/ชุมชน 

      
รรมเสริมสร้า
ดชอบ รวมท้ัง
สือหรือห้อง

บ้าน/ชุมชนให้
      

3.1.5 พัฒน
ากรวัยแรงงา
งเป็นระบบ ส
กล่าว 
 3.1.6 กํากับ
มีประสิทธิภาพ

  ศูนย์ฝึกอาชี

 จัดให้มี ๑ อํ
 ที่เป็นการจัด
สามารถสร้าง
ทคโนโลยีในก
างย่ังยืน 
 - สุดยอดหลั

 เสริมสร้างบ้
3.3.1 กศน.

พ่ือจัดให้บริกา

 3.3.2 กศน.
างนิสัยรักการ
ั้งสร้างความรู้
สมุดประชาช
้เป็นบ้านหนัง
 

นาระบบฐานข้
าน ผู้พิการแล
สามารถสืบค้น

บและติดตาม
พ 

ชพีชุมชน 

อําเภอ ๑ สุดย
การศึกษาอา
รายได้ได้จริงท
การสร้างมูลค่

ลกัสูตรอาชีพ 

บา้นหนังสืออั
.ตําบล ดําเนิน
ารกับประชาช

ตําบล ดําเนิน
รอ่านของกลุ่ม
้ ความเข้าใจใ
ชน หมู่บ้าน/
สือเสริมสร้าง

ข้อมูลสภาพก
ละผู้สูงอายุ ใ
นได้ทันตามค

มให้ กศน.ตําบ

ยอดหลักสูตรอ
ชีพแนวใหม่ 
ทั้งในระหว่าง
าเพ่ิมให้กับอ

 ของ สํานักงา

 

ัจฉริยะและพั
นการจัดหาห
ชนอย่างต่อเน่ื

นการจัดกิจกร
มเป้าหมาย โ
ให้กับผู้ใช้บริก
/ชุมชน ตลอ
อัจฉริยภาพข

การรู้หนังสือแ
 ให้ครอบคลุม
ความต้องการ

บล ดําเนินกา

อาชีพ กศน. เ
 เป็นการจัดกา
เรียนและหลัง
าชีพ เพ่ือพัฒ

าน กศน.จังหวั

 

พัฒนานิสัยรัก
หนังสือและสื่อ
น่ือง ที่บ้านหนั

รมและประสา
โดยการส่งเสริ
การเก่ียวกับระ
ดจนการพัฒ
องประชาชนใ

และความต้อง
มทุกพ้ืนที่ คร
 เพ่ือประโยช

ารให้เป็นไปต

เพ่ือเป็นต้นแบ
ารศึกษาที่สาม
งจากสําเร็จกา
นาให้เป็นผู้ป

วัดสุโขทัย คือ 

การอ่านของ
อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
นังสืออัจฉริยะ

านความร่วมมื
ริมการอ่านให้
ะเบียบวินัยแล

ฒนาบ้านหนัง
ในหมู่บ้าน/ชุม

งการทางการ
บถ้วน ถูกต้อ
ชน์ในการจัดก

ตามาตรฐาน 

บบในการจัดก
มารถสร้างอา
ารศึกษาไปแล
ระกอบการที่

 หลักสูตรนวด

ประชาชน   
ๆที่ตรงกับคว
ะและห้องสมุด

มือกับภาคีเครื
ห้เข้าถึงทุกคร
ละข้อพึงปฏิบั
สือหรือห้อง
มชนอย่างย่ังยื

ศึกษา และก
อง ทันสมัยแล
การศึกษาให้ก

 การดําเนินงา

การเรียนรู้อาชี
ชีพหลักที่มั่น
ล้ว และสามา
มีความสามา

ดแผนไทย 

                
ามต้องการข
ดประชาชนแล

รือข่ายในการจ
รอบครัวในพ้ืน
บัติในการใช้บ้า
สมุดประชาช
ยืน 

าร
ละ
กับ

าน 

ชีพ 
คง
รถ
รถ

       
อง
ละ

จัด
นที่
าน
ชน 
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พ้ืนฐ
การด

  
ส่งเส
ให้คร
  
ความ
กลไก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
อาสา
ในชุม
พัฒน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ฐานในการเสริ
ดําเนินกิจกรร

3.4 
สริม และสนับ
รอบคลุมพื้นที

      
มเข้าใจในบท
กสําคัญ เพ่ือก

3.5 
     

าสมัคร กศน. 
มชน เป็นผู้สื่อ
นาชุมชน โดย

  3.3.3 ประชา
มสร้างอัจฉริย

รมบ้านหนังสือ

  การส่งเสริม
บสนุนการจัด
ที่ทุกระดับ 
 3.4.1 หน่วย
ทบาทหน้าที่ แ
การพัฒนาเศร

  อาสาสมัคร
   ส่งเสริมให้ผ
 โดยเข้ามีบทบ
อสารข้อมูลคว
ทํางานเป็นทีม

าสัมพันธ์ให้ป
ยภาพส่วนบุค
ออัจฉริยะหรือ

มและสนับสน
ดการศึกษาตล

ยงานและสถา
 และภารกิจเกี
รษฐกิจ สังคม 

 กศน. 
ผู้มีจิตอาสา ต
บาทในการจัด
วามรู้ที่เป็นป
มร่วมกับครูใน

ระชาชนตระห
คลและความ
อห้องสมุดประ

นุนให้ทุกภาค
ลอดชีวิตและ

านศึกษา ประ
ก่ียวกับการศึ
 ธรรมชาติแล

 ตลอดจนผู้รู้ 
ดกิจกรรมการ
ระโยชน์แก่ป
นสังกัด สํานัก

หนักถึงความ
เข้มแข็งของชุ
ะชาชน หมู่บ้า

คส่วนเข้ามา
ะการจัดการศึ

ะสานการทําง
กษานอกระบ
ะสิ่งแวดล้อมอ

 ภูมิปัญญาท้
รเรียนรู้การศึก
ระชาชนและ
งาน กศน. 

สําคัญของกา
ชุมชนและเข้าม
าน/ชุมชน 

ามีส่วนร่วมเป็
ศึกษาอาชีพ เ

งานร่วมกับภ
บบและการศึก
อย่างย่ังยืน 

องถิ่นและข้า
กษานอกระบบ
นําเสนอความ

ารอ่านในฐาน
มามีส่วนร่วมอ

ป็นภาคีเครือ
เพื่อการมีงาน

าคีเครือข่าย 
กษาตามอัธย

าราชการบําน
บและการศึก
มต้องการการ

ะที่เป็นกิจกร
อย่างต่อเน่ืองใ

อข่ายในการจ
นทําอย่างย่ังยื

 เพ่ือให้มีความ
ยาศัยในการเป็

นาญเข้ามาเป็
ษาตามอัธยาศ
รเรียนรู้และก

รม
ใน

จัด 
ยืน

มรู้
ป็น

ป็น
ศัย
าร

40



 

 

 
 
 
 
  
เกิดป
  
การศึ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
คํานึ
โอนค
  
องคค์
  
เป็นแ
 
 
 
 
 

3.6 
      

ประโยชน์สูงสุ
      

ศึกษาดูงาน ก

      
งการประกอบ
ความรู้และปร

      
ความรู้ โดยให้

      
แหล่งการเรียน

  การส่งเสริม
 3.6.1 จัดกิจ
ด สามารถสร้
 3.6.2 ส่งเส ิ
การฝึกอบรม เ

 3.6.3 ส่งเสริ
บอาชีพและก
ระสบการณ์ 
 3.6.4 ส่งเส ิ
ห้มีการจัดทําแ
 3.6.5 พัฒน
นรู้และนักจัด

มการจัดการเรี
จกรรมการเรี
ร้างเครือข่ายก
ริมการจัดกระ

 เพ่ือนําความรู้

ริมให้มีการบูร
การมีงานของข

ริมให้มีการขย
และเผยแพร่สื่
นาศักยภาพแ
การความรู้ทีส่

รียนรู้ในชุมชน
ยนรู้ตลอดชีวิ
การเรียนรู้ร่วม
ะบวนการเรีย
ร้ไปแก้ปัญหาห

รณาการความ
ของผู้เรียนอย

ยายและพัฒน
อถ่ายทอดอง

และส่งเสริมให
สําคัญของชุมช

น  
วิตในชุมชน โ
มกับองค์กรชุม
ยนรู้ในชุมชน 
หรือพัฒนาชุม

มรู้ในชุมชนให้เ
ย่างแท้จริง เพื

นาแหล่งเรียน
ค์ความรู้ในชุม
ห้ภูมิปัญญาท้
ชน 

 

ดยใช้ กศน.ตํ
มชนอ่ืนๆ อย่า
 โดยการจัดทํ
มชน 

เช่ือมโยงกับห
พ่ือประโยชน์ใ

นรู้ชุมชน เพ่ือ
มชน 
ท้องถิ่น ผู้เช่ีย

ตําบล ที่ดําเนิน
งกว้างขวาง 
ําแผนชุมชน 

หลักสูตรต่างๆ
ในการมีงานทํ

การสืบสารแล

ยวชาญองค์คว

นการอยู่แล้วใ

 จัดเวทีชาวบ้า

 ของ กศน. โด
ทําและการเทีย

ละการถ่ายทอ

วามรู้ด้านต่า

ให้

าน 

ดย
ยบ

อด

งๆ   
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 4. นโย

การ
 

นธรรมไทย แล
วชนที่อยู่นอกโ
ฐานทางทะเบี

พิงช่ัวคราวคนไ

 
ระบบและกา
มีการพัฒนาใ

บายด้านการ
รส่งเสริมและจั

4.1 จัดและ
ละยกระดับก
โรงเรียน คุณ
บียนราษฎร์หรื
ไทยในต่างปร

4.2 ศึกษา 
ารศึกษาตามอั
ห้เหมาะสมกับ

รสนับสนุนโคร
จดัการศึกษาสํ
ส่งเสริมการศึ

การศึกษาสําห
ณแม่วัยใส คน
รือไม่มีสัญชาติ
ระเทศ 

 วิจัย พัฒนาแ
อัธยาศัยให้กับ
บบริบทอย่าง

รงการพิเศษ 
สาํหรับกลุ่มเป้
ศึกษานอกระบ
หรับกลุ่มเป้าห
เร่ร่อน คนไร้บ
ติไทย (คนต่าง
     

และเผยแพร่รู
บกลุ่มเป้าหมา
ต่อเน่ือง 

 
ป้าหมายพิเศษ
บบและการศึก
หมายพิเศษ โ
บ้าน ผู้สูงอาย
งด้าวและผู้ไรส้

รูปแบบการจั
ายพิเศษ เพ่ือใ

 

ษ 
กษาตามอัธยา
โดยเฉพาะ ผู้พิ
ยุ กลุ่มชาติพัน
สัญชาติ) ผู้หนี

ัดส่งเสริมและ
ให้มีการนําไป

าศัย การรู้หนั
พิการ ผู้ด้อยโ
นธ์ุ ชนกลุ่มน้อ
นีภัยการสู้รบจ

ะสนับสนุนกา
ปสู่การปฏิบัติอ

นังสือ ภาษาแล
โอกาส เด็กแล
อย บุคคลท่ีไม
จากพม่าในพ้ืน

ารจัดการศึกษ
อย่างกว้างขว

ละ
ละ
ม่มี
นที่

ษา
วาง
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5. นโย

5.1 
ารถใช้เป็นช่อ
งได้ทุกที่ ทุกเ

5.2
เป้าหมายเพ่ือ
ดชีวิต 

5.3 
ทคโนโลยีเพ่ือ

5.4 
รูปแบบอ่ืนๆ 
ให้กลุ่มเป้าหม

บายด้านสื่อแ
 พัฒนาสถานีวิ
งทางการเรียน
เวลาและครอ

2 ผลิตและเผ
อคนพิการ เพ่ือ

 พัฒนาบุคลา
การศึกษาได้อ

 พัฒนาระบบ
 เช่น Applica
มายสามารถเลื

และเทคโนโลยี
วิทยุศึกษา เพื
นรู้ที่มีคุณภาพ
บคลุมพ้ืนที่ 

ผยแพร่สื่ออิ
อพัฒนาคุณภ

กรของสถานศ
อย่างมีประสทิ

บการให้บริการ
ation บนโทรศ
ลอืกใช้บริการ

ยีเพื่อการศึกษ
พ่ือเพ่ิมประสทิ
พได้อย่างต่อเนื

เล็กทรอนิก
าพการเรียนก

ศึกษาและภา
ทธิภาพ 

รสื่อเทคโนโล
ศัพท์เคลื่อนที่
เพ่ือเข้าถึงโอก

ษา  
ทธิภาพการผลิ
น่ืองตลอดชีวิต

กส์ เ พ่ือการศึ
การสอนรูปแบ

คีเครือข่ายให้

ยีเพ่ือการศึกษ
ที ่และ Tablet
กาสทางการศึ

 

ลติและการออ
ต โดยขยายเค

ศึกษาสําหรับ
บบการจัดการ

ห้สามารถผลิต

ษาให้ได้หลาย
t, DVD, CD, 
กษาและการเ

อกอากาศให้กับ
ครือข่ายการรั

บกลุ่มเป้าหม
รศึกษาทางไกล

ต เผยแพร่ ร่วม

ยช่องทาง ทั้งท
 VCD และ M
เรียนรู้ได้ตามค

ับกลุ่มเป้าหม
รับฟังให้สามา

มายทั่วไปแล
ลและการศึกษ

มพัฒนา และ

ทางอินเทอร์เน
MP3 เป็นต้น 
ความต้องการ

าย
รถ

ละ
ษา

ะใช้

น็ต

ร 
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       6.  นโย
6.1 

      
 2557 - 255
นินงานตอบสน

      
ว่างการดํารง
นินงานของหน

      
ปฏิบัติงานตา
วกในการเรียน

      
สิทธิภาพในก
ว่างบุคลากร 
สอื กศน. การ

      
การประเมินวิ

      
สริมการจัดกิจ
ราชการใสสะ
ะชาชนมีความ

ยบายด้านการ
  การพัฒนาบ
 6.1.1 จัดทํา
59 เพ่ือพัฒนา
นองความต้อง
 6.1.2 พัฒน
งตําแหน่ง เพื
น่วยงานและส
 6.1.3 พัฒน
าบทบาทภาร
นรู้เพ่ือให้ผู้เรยี
 6.1.4 เสริม
การทํางานร่ว
 และภาคีเครื
รแลกเปลี่ยนเรี
 6.1.5 ส่งเส ิ
ทยฐานะเชิงป
 6.1.6 จัดทํา
จกรรม การจัด
ะอาดของหน
มเช่ือมั่น ศรัท

รบริหารจัดกา
บุคลากร 
าแผนยุทธศา
บุคลากรของส
งการทางการศึ
นาบุคลากรทุก
พ่ือให้มีเจตคติ
สถานศึกษาได้อ
นาหัวหน้า กศ
รกิจอย่างมีปร
ยนเกิดการเรยี
มสร้างสัมพัน
วมกัน โดยจัด
อข่ายในรูปแ
รียนรู้การดําเนิ
ริมให้บุคลาก
ประจักษ์ 
าแนวทางการ
ดทํานวัตกรร
น่วยงานและส
ทธาและมีควา

าร 

าสตร์การพัฒน
สํานักงาน กศ
ศึกษานอกระบ
กระดับ ทุกป
ติที่ดีในการป
อย่างมีประสทิ
น.ตําบล ให้มี
ระสิทธิภาพ โ
ยนรู้ที่มีประสทิ
ธภาพระหว่า
ดให้มีกินกรร
บบที่หลากหล
นินงานและกา
กรในสังกัดพัฒ

รขับเคลื่อน ก
มเก่ียวกับองค
สถานศึกษา 
มไว้วางใจในก

นาบุคลากรข
ศน. ทุกระดับ 
บบและการศกึ
ระเภทให้มีส

ปฏิบัติงาน สา
ทธิภาพ 
มีสมรรถนะสูง
 โดยเน้นการเ
ทธิภาพอย่างแ
างบุคลากร ร
รมการพัฒนา
ลายอย่างต่อเ
ารสร้างความร
ฒนาตนเองเพ่ื

กศน. สู่การเป็
ค์ความรู้ด้าน

 เพ่ือให้ กศน.
การปฏิบัติงาน

องสํานักงาน
 ทุกประเภทใ
กษาตามอัธยา
มรรถนะสูงขึ้
ามารถปฏิบัติ

งขึ้นในการบริ
เป็นนักจัดกา
แท้จริง 
รวมทั้งภาคีเค
าสมรรถนะ แ
เน่ือง เช่น มห
ร่วมมือในรูปแ
พ่ือเลื่อนตําแห

ป็น “องค์กรแ
คุณธรรมจริย
. เป็นองค์กร
น 

 กศน. ประจํ
ให้มีความเป็น
าศัย ของประ
้นอย่างต่อเน่ื
ติงานและบริห

หารจัดการ ก
ารความรู้และ

ครือข่ายในทุก
และเสริมสร้า
หกรรมกีฬา ก
แบบต่างๆ เป็น
หน่งหรือเลื่อน

แห่งศักด์ิศรีแล
ยธรรม การป้อ
แห่งศักด์ิศรีแ

จําปีงบประมา
มืออาชีพในก
ชาชน 
อง ทั้งก่อนแล
หารจัดการก

กศน.ตําบล แล
ะผู้อํานวยควา

กระดับเพ่ือเพิ
างความสัมพัน
กศน. การชุมน
นต้น 
นวิทยฐานะ โด

ละสุจริตธรรม
องกันการทุจ ิ
และสุจริตธรร

าณ  
การ

ละ
าร

ละ
าม

พ่ิม
นธ์
นุม

ดย

ม” 
ริต
รม       
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ประสิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
      

รณ์ให้มีความ
      

บและการศึกษ
      

สทิธิภาพสูงสุ

  การพัฒนาโ
 6.2.1 จัดทํ
มพร้อมในการจ
 6.2.2 แสวง
ษาตามอัธยาศ
 6.2.3 บริหา
ดในการปฏิบั

โครงสร้างพืน้
ทําแผนการพั
จัดการศึกษา 
หาภาคีเครือข
ศัย 
ารอัตรากําลังท
ัติงาน 

นฐานและอัตร
ัฒนาโครงสร้
 
ข่ายในท้องถิน่

ที่มีอยู่ทั้งในส่ว

รากําลัง 
ร้างพ้ืนฐานแ

นเพ่ือการมีส่วน

วนที่เป็นข้ารา

 

ละดําเนินกา

นร่วมในการดํ

าชการ พนักง

ารปรับปรุงส

ดําเนินกิจกรรม

งานราชการแล

ถานท่ีและวัส

มการศึกษานอ

ละลูกจ้างให้เกิ

สดุ

อก

กิด
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6.3 
      

เพ่ือสามารถน
ชุมชนพร้อมทั้
บสากล 

      
งเป็นระบบ เพื
ริการการศึกษ

      
ลักษณ์ใหม่ข
ให้ประชาชนแ
นฐานะผู้รับบริ

6.4 
      

ระบบและกา
      

งานผลการนํา
สทิธิภาพ 

      
บ นิเทศ ติดต

      
จําปีของหน่วย
ักงาน กศน. ใ

     

  การพัฒนาอ
 6.3.1 ส่งเสริ
นํามาใช้ในกา
ทัง้พัฒนาขีดคว

 6.3.2 พัฒน
พ่ือให้หน่วยงา
ษานอกระบบแ
 6.3.3 สนับส
อง กศน. ในก
และทุกภาคส่ว
ริการ ผู้จัด ผูส้

  การกํากับ นิ
 6.4.1 สร้าง
รศึกษาตามอั
 6.4.2 หน่ว
านโยบายสู่กา

 6.4.3 ส่งเส ิ
าม ประเมินผ
 6.4.4 พัฒน
ยงาน สถานศึ
ให้เป็นไปตาม
 

องค์ความรู้แล
ริมให้มีการจัด
รพัฒนาประสิ
วามสามารถเ

นาระบบฐานข้
านและสถานศึ
และการศึกษา
สนุนให้มีการป
การส่งเสริมก
วนของสังคมเ
ส่งเสริมและผูส้

 นิเทศ ติดตาม
กลไกการกํากั
ัธยาศัยให้เช่ือ
ยงานและสถ
ารปฏิบัติให้สา

ริมการใช้เทค
ผลและรายงาน
นากลไกการติด
ศึกษา เพ่ือการ
เกณฑ์ วิธีการ

ละฐานข้อมูล
ดการความรู้ใน
สิทธิภาพการด
ชิงการแข่งขนั

้อมูลให้มีควา
ศึกษาในสังกัด
าตามอัธยาศัย
ประชาสัมพันธ
ารเรียนรู้ตลอ
เห็นความสําคั
สนับสนุนการ

ม ประเมินแล
กับ นิเทศ ติด
อมโยงกับหน่ว
ถานศึกษาที่เกี
ามารถตอบสน

คโนโลยีสารสน
นผลอย่างมีปร
ดตามประเมิน
รรายงานผลต
ร และระยะเว

 
นหน่วยงานแ
ดําเนินงานที่ส
นของหน่วยงา

มครบถ้วน ถู
ดสามารถนําไป
ยอย่างมีประสิ
ธ์ “กศน. ยุคใ
อดชีวิตและกา
ัญและเข้ามามี

รดําเนินงานขอ

ะรายงานผล 
ตาม ประเมิน
ยงาน สถานศึ
ก่ียวข้องทุกร
นองการดําเนิ

นเทศและการ
ระสิทธิภาพ 
นผลการปฏิบัติ
ามตัวช้ีวัดตาม
ลาที่ ก.พ.ร. ก

ละสถานศึกษ
สอดคล้องกับ
นแบะสถานศึ

กต้อง ทันสมั
ปใช้เป็นเคร่ือ
สทิธิภาพ 
ใหม่ ยกระดับ
ารศึกษาอาชีพ
มีส่วนร่วมในก
อง กศน. 

 
น และรายงาน
ศึกษาและภาคี
ระดับพัฒนาก
นินงานตามนโ

รสื่อสารและสื

ติราชการตาม
มคํารับรองกา
กําหนดอย่างมี

ษาทุกระดับ ร
ความต้องกา

ศึกษาท้ังในระ

ัยและเช่ืองโย
งมือสําคัญใน

การศึกษาสู่สา
พเพ่ือการมีงา
การดําเนินกิจ

นผลการดําเนิ
คีเครือข่ายทั้งร
กลไกการกํากั
ยบายในแต่ล

สื่ออ่ืนๆ ที่เหม

มคํารับรองกา
ารปฏิบัติราชก
มีประสิทธิภาพ

วมทั้งการศึกษ
รของประชาช
ดับอาเซียนแล

งกันทั่วประเท
การบริหารแบ

ากล” และสร้
านทํา เพ่ือสร้
กรรมของ กศ

นงานการศึกษ
ระบบ 
กับ ติดตามแล
ะเรื่องได้อย่า

มาะสม เพ่ือก

รปฏิบัติราชก
การประจําปีข
พ 

ษา
ชน
ละ

ทศ
บะ

ร้าง
ร้าง
ศน. 

ษา

ละ
งมี

าร

การ
อง
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ส่วน
การพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
กลาง ภูมิภาค
พัฒนางานการ

6.4.5 เช่ือม
ค กลุ่มจังหวัด
รศึกษานอกระ

มโยงระบบกา
 จังหวัดอําเภ
ะบบและการศ

รนิเทศในทุก
อ/เขต และตํ
ศึกษาตามอัธย

ระดับ ทั้งหน่
าบล/แขวน เ
ยาศัย 

นวยงานภายใน
พ่ือความเป็น

นและภายนอ
เอกภาพในกา

อกองค์กร ต้ังแ
ารใช้ข้อมูล แล

แต่
ละ
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ที่สา
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เป็นผ
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัญห

ร่วมท

ด้าน

แผน

กิจก
ตามบ

 

 

 

 

 

งานดีเด่น 
สุดยอด

แบบในการจัด
มารถสร้างอา
ร็จการศึกษาไป
ผู้ประกอบการ

  

หาอุปสรรค
1. กา

ทํา ร่วมพัฒนา
2. บุค

การเรียนการส
3. ตร

ปฏิบัติการบริ
4. งบ

รรมการเรียน
บริบทความต้

ดหลักสูตรอา
การเรียนรู้อา
าชีพหลักที่มั่น
ปแล้ว และสา
รที่มีความสาม

คและข้อเสน
ารบริหารงาน
า เพ่ือนําไปสูป่
คลากรควรไ
สอน และด้าน
ระหนักและให
ริหารความเสี่ย
บประมาณไม่
นการสอนตาม
้องการของสถ

ชีพ ของ สํา
ชีพ เพ่ือการมี
นคงให้กับผู้เรี
ามารถใช้ประโ
มารถเชิงการแ

นอแนะ 
นยังขาดการ
ประสิทธิภาพ
ได้รับการพัฒ
นอาชีพ 
ห้ความสําคัญ
ยง ตลอดทั้งติ
เพียงพอ ควร
มโครงการได้อ
ถานศึกษาและ

นักงาน กศน
มีงานทํา ที่เป็น
รียน โดยสามา
โยชน์จากเทค
แข่งขันอย่างย่ั

บริหารเชิงบู
และประสิทธิ

ฒนาอย่างต่อ

การบริหารคว
ดตามและราย
รมีการจัดสรร
อย่างมีประสิท
ะท้องถิ่น 

น.จังหวัดสุโข
นการจัดการศึ
ารถสร้างราย
คโนโลยีในการ
ังยืน 

บูรณาการ คว
ธผลขององค์กร
อเน่ือง เน่ือง

วามเสี่ยง มีกา
ยงานผล 
รงบประมาณส
ทธิภาพ และค

ทัย คือ หลัก
ศึกษาอาชีพแน
ยได้ได้จริงทั้งใ
รสร้างมูลค่าเพิ

วรมีการบูรณ
ร 
จากมีการเป

ารบริหารควา

สนับสนุนให้เ
ควรสํารวจคว

กสูตรนวดแผ
นวใหม่ เป็นก
ในระหว่างเรีย
พ่ิมให้กับอาชีพ

ณาการทํางาน

ปลี่ยนแปลงข

มเสี่ยงอย่างเป็

เพียงพอในกา
วามต้องการเพื

นไทย เพ่ือเป็
การจัดการศึกษ
ยนและหลังจ
พ เพ่ือพัฒนาใ

น มีการร่วมคิ

ของเทคโนโล

ป็นระบบ จัดท

ารดําเนินการจ
พ่ือให้สอดคล้

ป็น
ษา
าก
ให้

คิด      

ลยี          

ทํา

จัด
้อง
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แนว

บุคล

เชิงป
ในกา

จัดร
ผู้เรยี

ยังข
ในปีง

เดียว

 
 

วทางการดาํ
1. จัด

ากรมีส่วนร่วม
2. เอ

ปฏิบัติการจัด
ารศึกษาด้วยต

3. นัก
ะบบติดตามช
ยนด้วยความเป็

4. กา
าดความรู้ ค
งบประมาณ 2

5. นิเ
วกัน และพัฒน

 

าเนินงานในปี
ดประชุมผู้บริ
มในการจัดแผ
อกสารประกอ
ทําเอกสารปร
ตนเอง 
กศึกษาบางส
ช่วยเหลือผู้เรี
ป็นกันเอง จริ
ารพัฒนานวัต
ความเข้าใจ 
2558 โดยการ
เทศ ติดตาม 
นางานให้บรร

ปีต่อไป 
รหารสถานศึก
ผนปฏิบัติงาน 
อบการเรียนรู้
ระกอบการเรี

ส่วนผลสัมฤท
รียน ซึ่งส่วนห
งจังจริงใจเป็น

ตกรรมการเรีย
 แนวทางกา
รนําเสนอผลง
 ผลการดําเนิน
รลุตามวัตถุปร

กษาถึงแนวท
 กําหนดหลักเ
รู้ด้วยตนเอง มี
รียนรู้ ให้กับค

ทธ์ิทางการเรี
หน่ึงจะต้องให้
นประจําและต
ยนการสอนยั
ารพัฒนานวั
านทางวิชากา
นงานของสถา
ะสงค์ที่ต้ังไว้ 

างการดําเนิน
เกณฑ์แนวทา
 มีค่อนข้างน้อ
ครูผู้สอนมีทัก

รียนตํ่า วิธีกา
ห้ครูผู้สอนออ
ต่อเน่ือง 
ังดําเนินการค
ัตกรรมการ
ารของครู 
านศึกษาอย่าง
 

นงาน ประจํา
งการปฏิบัติงา

อย แนวทางก
ษะการพัฒน

ารแก้ปัญหา 
อกตรวจเย่ียม

ค่อนข้างน้อย 
เรียนการสอ

งต่อเน่ือง เพ่ือ

ปีงบประมาณ
านให้มีความชั
การดําเนินกา
นาแบบเรียนสํ

 โดยให้สถาน
ม เพ่ือแนะนํา

 เน่ืองจากครู
อน ซึ่งแนวท

อให้มีแนวปฏิบ

ณ 2558 โดยใ
ชัดเจนมากขึ้น
ร ควรจัดอบร

สําหรับนักศึกษ

นศึกษาทุกแห
าและให้กําลัง

ผู้สอนส่วนให
ทางการปัญห

บัติไปในทิศท

ให้
น 
รม  
ษา   

ห่ง
งใจ

หญ่ 
หา             

ทาง
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ส่วน
งบป

 
 

แผ
ผล
- ค
- ส่
- พั
- พั
- เศ
- ส่
- ช
- ส
โคร
โคร
โคร
ผล
- ห้
- ก
- บ้

 

แผ
- งบ
- ห้
- พั
- ค่
- โค

นที่  3  
ประมาณ 

สรุปผ

นงาน : ขยาย
ผลิตที ่4 : ผูร้
ณะกรรมการ
งเสริมการรู้ห

พัฒนาทักษะชีวิ
พัฒนาชุมชนสัง
ศรษฐกิจพอเพี
งเสริมประชา
าวไทยภูเขา 
นับสนุนการต
รงการศูนย์ฝกึ
รงการเทียบร
รงการประเมิน
ผลิตที ่5 : ผูร้

ห้องสมุดประช
ศน.ตําบล 
้านหนังสืออัจ

นงาน : สนบั
บอุดหนุนราย

ห้องเรียน EP 
พัฒนาผู้เรียน 
าหนังสือเรียน
ครงการส่งเสริ

 
 
 

 

ผลการเบิกจ่า

ราย
ยโอกาสและพ
รับบริการการ
สถานศึกษา 
นังสือ 
วิต 
งคม 
พียง 
ธิปไตย 

 
ตรวจราชการ 
กอาชพีชุมชน
ะดับศึกษา(แ
นเทียบระดับ 
รับบริการการ
าชน 

จฉริยะ 

บสนนุการจัดก
หัว และ ปวช

 
 
น 
ริมพัฒนาประช

ายเงินงบประม

ยการ 
พัฒนาการศึก
รศึกษานอกร

 

 
น 
แบบเดิม) 
 (ม.6 ใน 8 เ
รศึกษาตามอั

การศึกษาขั้นพ
ช. 

ชาธิปไตยและ
ร

มาณ ณ วันที่ 

กษา 
ะบบ 

เดือน) 
ธัยาศัย 

พื้นฐาน 15 ปี

ะการเลือกต้ังต
รวมงบประมา

 

 30 กันยายน 

รหัสงบ

04

04
04
04

04
04
04

ป ี

ตําบล
      5

าณที่ได้รับจัด
 

 2557 

บประมาณ 

40040 
 
 
 
 
 
 
 
 

40047 
40047 
40047 

 
40050 
40050 
40047 

 

 
 
 
 

711220 

สรร (บาท) 

เงินที่ได้รั

9,

                   

4

7
2

4

27
             1

4
3

44

รับจัดสรรท้ังปี

,682340.00
116,200.00
176,000.00
253,000.00

1,472,000.00
666,000.00

     27,000.00
60,000.00
28,500.00

4,770,000.00
367,200.00

1,746,440.00
7,512,980.00
2,352,620.00

494,460.00
4,665,900.00

7,675,244.00
18,779,556.0

372,000.00
4,549,328.00
3,874,360.00

100,000.00
4,870,564.00

ป ี

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

0 
00 
0 
0 
0 
0 
0 
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นายป
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ออก
นายร
นายก
 
บรรณ
นายบ
นางห
 
ถ่ายภ
นายส
 
คณะ
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นางส
นางส
นางส
นางเ
นางณ
นางส
นางพ

 

 
 

 

 
 
 

รึกษา 
ปัณณพงศ์  ท้
ศรีโสภา  มเีจริ

แบบและเรีย
รณชัย  ไชยญ
กฤษชนะ   สิ

ณาธิการ 
บรรเลง  ยงญ
หทัยภัทร  ทอ

ภาพประกอบ
สุธิเชษฐ์  สรอ้

ะทาํงาน 
ริสา  วัฒนะรตั
สุมิตรา  คงเรือ
สมร  คล้ายแท
สาวจรัญญา  
เจตจํานงค์   ส
ณีรนาท  บุญข
สาวกัลญารัตน
พรศิริ  ทรพัย์

 

 
 

ทา้วอาจ  
ริญ  

บเรยีง 
ญะอนุกูล  
งคาร  

ญาติ  
องเป้า  

บ 
อยสุวรรณ 

ตน์  
อง  
ท ้  
 ชัยอ้าย  
สมย้ิม  
ขํา  
น์  ถาแก้ว 
ประเสริฐ 

ผู้อํานวย
รองผู้อําน

นักวิเครา
นักวิชาก

นักวิชาก
นักจัดกา

นักวิชาก

บรรณารั
พนักงาน
นักวิชาก
นักจัดกา
นักวิชาก
นักวิชาก
นักวิเครา
นักวิเครา

คณะผู้จ

การ สํานักงาน
นวยการ สํานั

าะห์นโยบายแ
ารศึกษา 

ารศึกษา ชําน
รงานทั่วไป ป

ารคอมพิวเตอ

ักษ์ ชํานาญก
นพิมพ์ 3 
ารศึกษา 
รงานทั่วไป 
ารเงินและบัญ
ารเงินและบัญ
าะห์นโยบายแ
าะห์นโยบายแ

จัดทํา 

น กศน.จังหวั
ักงาน กศน.จัง

และแผน 

นาญการ 
ปฏิบัติการ 

อร์ 

ารพิเศษ 

ญชี 
ญชี 
และแผน 
และแผน 

 

ัดสุโขทัย 
ังหวัดสุโขทัย  
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