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บทที่ 1
สภาวการณและแนวโนมบริบทสังคมโลกและสังคมไทย
ที่มีผลกระทบตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึ ก ษาเป น ปจ จั ย พื้ น ฐานของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ในการสรา งความได เปรี ย บเชิ ง
เปรียบเทียบ เพื่อใหแตละประเทศสามารถแขงขันกัน และเปนกลไกที่สงผลตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคมในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปนพลวัต ประเทศไทยอยูในชวงเวลาที่ตอง
เผชิญกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และสงผลกระทบอยางรุนแรงมากขึ้นกวาชวงที่ ผานมา ซึ่งผลกระทบเหลานี้ลวนสงผลตอการแกไขปญ หาและ
พัฒนาประเทศ สํานักงาน กศน. จึงไดวิเคราะหบริบทดังกลาว เพื่อนํามาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่สอดรับ กั บสภาพความเปลี่ยนแปลง และบริบ ทที่เปลี่ยนไปให กับประชาชน โดยไดวิ เคราะหใน
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

1.1 ดานสังคม

การเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกภายใต สังคมที่ เป น พลวั ต ส งผลต อ พฤติ ก รรมของประชากร
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมโลก ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรม
โลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธระหวาง
บุคคล การเรียนรูและการบริโภคในรูปแบบตางๆ อาทิ การใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการซื้อขาย รวมถึงการทํา
ธุร กรรมต า งๆ การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู แ ละการมีป ฏิ สั ม พั น ธร ะหวา งกั น ผ า นเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน โดยไม
จําเปนตองรูจักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลายชองทางในชวงเวลาเดียวกัน สงผลใหคนไทยเขาถึงขอมูล
ไดอยางไรขีดจํากัด เกิดการสรางวัฒนธรรมรวมสมัย แมจะเพิ่มโอกาสสําหรับการซื้อขายสินคาและบริการเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับประเทศ แตอาจกอใหเกิดปญหา เนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับ วัฒนธรรมที่ดีจนทําให
คนไทยละเลยอัตลักษณ มีพฤติกรรมที่เนนบริโภคนิยมและคานิยมที่ฟุงเฟอ ใชชีวิตแบบเรงรีบไมเคารพในสิทธิคน
อื่ น ขาดความเอื้อเฟอเกื้อกูล ซึ่งนําไปสูการสูญ เสียคุณค าทางวั ฒ นธรรมดั้ งเดิมและพฤติ กรรมที่ไม พึงประสงค
ในสังคมไทย เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา มีบทบาท
ในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมลดนอยลงอีกดวยโลก
สังคมไรพรมแดนสงผลใหการเลื่อนไหลของคน ทุน ความรู เทคโนโลยี สิน คาและบริการที่ เชื่ อมโยงกันทั่ วโลก
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกพื้นที่ สงผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยสังคมไทยสามารถที่จะ
เข าถึง ขอ มูล ข าวสารและความรูอ ยา งกวางขวางผา นสื่อ เทคโนโลยี เป น การสร า งโอกาสทางการศึ ก ษาให กั บ
สังคมไทยสามารถเรียนรูไดจากแหลงขอมูลทั่วโลก และเสริมสรางการกาวเขาสูสังคมฐานความรูในอนาคต อีกทั้ง

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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ยังเปดโอกาสในการพัฒนาและถายทอดวิทยาการและแหลงเทคโนโลยีสมัยใหม ขณะเดียวกันสังคมไทยยังขาด
ภูมิคุมกันในการบริโภคผานสื่อเทคโนโลยีและมีแนวโนมของการเปนสังคมวัตถุนิยมสูงขึ้นประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองและใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้ง ความขัดแยงทางการเมือง ความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงอยู และสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศการดํารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่น
ของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย ขณะที่ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แตขีด
ความสามารถในการป องกันการทุ จริตต องปรับ ปรุงจากการมีโครงสรางประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่ มขึ้น ส งผลให
ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ วัยเด็ก และวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย แตมี
ป ญ หาคุณ ภาพการศึก ษาและระดั บ สติ ป ญ ญาของเด็ ก พฤติ กรรมเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพ และผลิ ต ภาพแรงงานต่ํา
ประชาชนได รั บ การคุ ม ครองทางสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น และมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมในหลายรู ป แบบ แต ก ลุ ม
ผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางทั่วถึง ความเหลื่อมล้ําทางรายไดของประชากรและโอกาส
การเขาถึงทรัพยากรยังเปนปญหาตอการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงเผชิญ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
และการเพิ่ม ขึ้นของการพนัน โดยเฉพาะในกลุ มเด็ กและเยาวชนแนวโนมการพั ฒ นาคนในวั ยทํ างาน (ช วงอายุ
ระหวาง 15 – 59 ป) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษามีการขยายตัวเชิงปริมาณ
อยางรวดเร็ว ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมสูงขึ้น โดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย 15 ป
ขึ้นไป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 8.9 ป ในป 2552 เปน 10.00 ป ในป 2558 แตยังมีความเหลื่อมล้ําระหวางเมือง
กับชนบท การขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรูและการประยุกตใชความรู
เชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงยังไมเพียงพอตอการปรับตัว
เท าทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรูซึ่งเปนประเด็นที่ ตองให ความสําคัญ อย างเรงดวน

1.2 ดานเศรษฐกิจ

การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั งคมโลกอั น เนื่ อ งจากการปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital
Revolution) การเปลี่ ย นแปลงสูอุ ตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การบรรลุ ข อตกลง
เปาหมายการพัฒ นาแห งสหัสวรรษ 2558 (Millennium Development Goals : MDGs 2015) และเป าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค ก ารสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
การเปดเสรีทางการคา บริการ แรงงาน การลงทุน และการเงิน โดยมีกลไกสําคัญ อาทิ เขตการคาเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) เขตการลงทุน เสรี (ASEAN Investment Area : AIA) และความต อ งการ
กําลั งคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การเกิดประชาคมใหมจากการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ (New Economic
Communities) ASEAN และ ASEAN+6 (จี น เกาหลีใต ญี่ ปุน ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด และอิ นเดี ย) การเคลื่ อนยาย
เงินทุน สินคาและบริการ รวมทั้ง คนภายในกลุมประเทศสมาชิกจะมีความคลองตัวมากขึ้นในอนาคต ประกอบกับ
การกอตัวของเศรษฐกิจใหมที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก สงผลใหประเทศ
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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ไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันใหผูผลิตในประเทศปรับตัวใหสามารถ
แขงขันไดบนฐานความรูและฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคง นอกจากนั้นการเกิดประชาคมใหมจะสงผลใหมีการ
เดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยวและการทําธุรกิจระหวางประเทศมากขึ้น รัฐบาลไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
แบบดิ จิ ทั ล (Digital Economy) โดยการนํ า เอาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข า มาใช เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และสร า ง
มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศใหทันกับ โลกในยุคปจ จุบัน ตั้งแตเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู
(Knowledge Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ที่วางเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ ใหกับสินคาและการบริการผานทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ปจจุบันคนไทยจํานวนมากใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งการใช Smartphone และ Tablet แตสิ่งที่พบมากที่สุดคือการใชเพื่อความบันเทิง ดังนั้น การ
เรงพัฒนาความรู การสรางความตระหนักดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับทุกภาคสวนนั้นเปนสิ่งสําคัญ ทั้งภาค
ธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรมการทองเที่ยว การขนสง และอุตสาหกรรม จึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อผลักดันให
ประเทศไทยเขาสู เศรษฐกิ จ แบบดิจิทั ล โดยเนน การปฏิ รูป การศึก ษาให เยาวชนไทยมี ความสามารถทางด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น

1.3 ดานสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงมากขึ้น สภาวะโลกรอนกอใหเกิด
ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองสงผลใหทรัพยากรถูกทําลาย
และเสื่อ มโทรมอย างรวดเร็ว สรางมลพิษ ตอสิ่งแวดลอ ม รวมทั้ง การเกิดภั ย พิ บั ติท างธรรมชาติมีความรุนแรง
มากขึ้ น นํ า มาซึ่ ง ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ป ระมาณค า มิ ไ ด ทุ ก ประเทศต อ งใช ท รั พ ยากรใน
การแกปญหาและผลกระทบที่ตอเนื่องอยางไมมีท่สี ิ้นสุด และสรางภาระกับสังคมและงบประมาณของรัฐในระยะ
ยาว การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเหลานี้ สงผลใหระบบการศึกษาตองปรับเปลี่ยนหลักสูตร วิธีการ
จัดการเรีย นการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห เพื่ อปู องกัน ภัย ธรรมชาติ บริห ารจั ดการ พั ฒ นา และ
รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยไดถูกนํามาใชเพื่อตอบสนองการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ความเสื่อมโทรมของปาไม
กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําแลงและภัยธรรมชาติที่บอยครั้งและรุนแรง ทําใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลด
ความอุดมสมบูรณลง อีกทั้งยังมีปญหาแหลงปะการังและหญาทะเลเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพกําลัง
ถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ
และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราการ
ขยายตัวของจํานวนประชากร และแบบแผนการดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสมในชวงที่ผานมา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงอยางรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานกายภาพ การใช
ประโยชน การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส ง ผลให ส ถานการณ แ ละแนวโน ม ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ําทวม ภัยแลง การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไม
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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คุมคา และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น นําไปสูความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการ
กั ด เซาะชายฝ งอย า งต อ เนื่ อ ง ขณะที่ ภั ย พิ บั ติ เกิ ด ขึ้ น บ อ ยครั้ ง จะส ง ผลกระทบต อ ฐานการผลิ ต ภาคเกษตร
ความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนการใช เครื่ องมื อทางเศรษฐศาสตร
และกฎหมายที่เกี่ย วของ ยังมีอยูจํากัด รวมทั้งมี ความซ้ําซอน มีชองวางและขาดการบังคับ ใชอย างจริงจังจาก
สถานการณสิ่งแวดลอมและพลังงานโลกที่สงผลกระทบถึงประเทศไทย การให การศึกษาแกประชาชน เพื่ อให มี
ความรูและปรับตัวรองรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและพลังงานของโลกและประเทศไทยในอนาคต ควรมุงเนนใน
2 หลักการ ดังนี้ (1) กระบวนการใหความรูพื้นฐานและความเขาใจที่ถูกตองดานพลังงานและสิ่งแวดลอม จะเปน
ปจจัยที่ทําใหนักเรียนนักศึกษาไดเขาใจและตระหนักถึงสภาวะและสถานการณ ดานสิ่งแวดลอมและพลังงานที่
ถูกตอง ทําให สามารถคิดวิเคราะห และสังเคราะห ขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง (2) กระตุนจิตสํานึก ให เกิดการ
อนุรักษ พัฒนา ปกปอง และปรับตัวจากความรู ความเขาใจที่ถูกตอง จะทําใหเกิดการมองภาพรวมของพลังงาน
และผลกระทบของสิ่งแวดลอมไดโดยมีกิจกรรมหรือแผนงานที่สอดคลองและสามารถกระตุนจิตสํานึ กใหมีการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงานของชาติอยางตอเนื่อง

1.4 ดานเทคโนโลยี
ความเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิ ทัล กับ การดํารงชีวิ ต นวั ต กรรมและความก าวหน าของ
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ลอย างก าวกระโดด กอ ให เกิด การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี อย างฉั บ พลั น ซึ่ งนอกจากจะส งผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิ จแล ว ยั งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่ตอง
เผชิ ญ กั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในชี วิ ต ประจํ า วั น มากมาย ทั้ งด า นการเรีย นการสอนในสถานศึ ก ษา การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใชขอมู ลขาวสารเพื่อการบริห ารและการจั ดการ การทํางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเกี่ย วของกับ ทุ กเรื่องในชีวิตประจํา วัน ดังนั้ น จึ งควรเรียนรู และเขาใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ดิจิทั ล
เพื่อใหรูเทาทันและนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศตอไป ในปจจุบันการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดกอใหเกิดกระแสการพัฒ นารูป แบบใหมอยางตอ เนื่ อง ซึ่งจะมี การหลอมรวมของ
ศาสตร ต า งๆ เข าด ว ยกั น ทั้ งนี้ ประเทศไทยยั งขาดการเตรีย มพรอ มเข า สู ยุ ค เศรษฐกิ จ ในอนาคต ให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับการแขงขันในอนาคต โดยยังขาดทั้งฐานความรู ความตระหนัก ขอมูลขาวสาร
บุคลากรการวิจัย โครงสรางพื้นฐาน และปจจัยเอื้อ จึงจํ าเปนตองเรงปรับ ตัวโดยสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใหมีภูมิคุมกัน ยืดหยุน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมหลัก ทั้ง 4 สาขา ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนํา
เทคโนโลยี ที่มีการวิจัยและพัฒนาดานการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยเชิงทดลองอยางเปนระบบการ
เกิดนวัตกรรมแบบกาวกระโดด (Leapfrog Innovation) ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร เทคโนโลยี ชีว ภาพ เทคโนโลยีวั ส ดุ และนาโนเทคโนโลยี จะสร า งความเปลี่ ยนแปลงทั้ งด า น
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและอุป สรรค ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเป นตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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เปลี่ยนแปลงของยุคเศรษฐกิจ โมเลกุล (Molecular Economy) ในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองค
ความรูอยางเป นระบบ ทั้งการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งของประเทศไทย เชน การสรางความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและบริการ มีการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง การแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ที่เปนทั้ง
โอกาสหรือภั ย คุ ก คามในการพั ฒ นา อาทิ การจารกรรมข อมู ลธุ ร กิ จ หรือ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ประเทศที่ พั ฒ นา
เทคโนโลยีไดชาจะกลายเปนผูซื้อและมีผลิตภาพต่ํา ไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ และการเขาถึงเทคโนโลยีที่
ไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา จึงเป นความทาทายในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและลดความเหลื่อมล้ําปจจุบันรัฐไดใหความสําคัญกับโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และบริการสาธารณะพื้นฐานผานทางสื่อดิจิทัล และนําดิจิทัลมาใชเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการเรียนรูและการใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง มีสื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชาวบานเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต รวมทั้งใหความสําคัญกับการสงเสริมให ประชาชนทุกกลุมไดมีชองทางในการเรียนรูตลอดชีวิตรูปแบบใหม
โดยผานระบบการเรียนรูในระบบเปดสําหรับมหาชนที่เรียกวา MOOCs (Massive Open Online Courses)

1.5 ดานการเมือง

แนวโนมความขัดแยงและความรุนแรงดานการเมือง การไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นของคนในสังคมมีมากขึ้น สงผลใหเกิดความไมสงบ ประชาชนมีความหวาดระแวง
และขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประเทศขาดความมั่นคงและความสงบสุข ระบบการศึกษาในฐานะ
กลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหประชาชน
สามารถคิดวิเคราะห มีเหตุมีผล เขาใจและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากเหตุการณอันเกี่ยวเนื่องกับกระแส
ประชาธิปไตยและเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะเปนบทเรียนสําคัญสําหรับรัฐ ดังนั้นผูรับผิดชอบจัดการศึกษา
จึงตองใหความสําคัญกับการปลูกฝงแนวคิดประชาธิปไตยที่ถูกตองแกเยาวชนผานหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน ในสวนของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกอใหเกิดความเขมแข็งและการมีสวน
รว มของประชาชน การให ความสําคัญ ตอ การศึกษาขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น จึ งมี ความสํ าคั ญ อยา งยิ่ ง
ไมเชนนั้นจะสงผลใหเกิดการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ ในสวนของวิกฤตการณจังหวัดชายแดนภาคใตเปนผล
จากการเมืองการปกครองที่สงผลกระทบโดยตรงตอการศึกษา ซึ่งพบวากลุมเยาวชนที่กอเหตุสวนใหญเปนนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชนในสถาบันการศึกษาและสถาบั นสอนศาสนาที่ถูกปลูกฝงและบิ ดเบื อนคําสอนศาสนาให
กระทํ ารุนแรง ดังนั้ นหากไม มีการแกไขอย างตรงประเด็นอาจทวีค วามรุน แรงมากยิ่ งขึ้ น ตามสถานการณ และ
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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วิวัฒนาการการกอการรายของโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้น การศึกษาจะตองเขาไปมีบทบาทตอการเปนผูนําในการ
แกปญหาวิกฤตการณ ดังกลาว

1.6 ดานประชากร
ทุ ก ประเทศต า งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสาธารณสุ ข และการวางแผนครอบครั ว ของทั่ ว โลก
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและการแพทย
สงผลใหอัตราการเติบโตของประชากรโลกลดลง และเขาสูการเปลี่ยนแปลงสถานการณสังคมสูงวัยในประเทศไทย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ไ ด ป ระมาณการสั ด ส ว นผู สู ง วั ย ไว ว า
ในป 2558 จะมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 13.8 ซึ่งถือวาเปนการเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (ประชากร
อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 14) และในป 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.1 หรือเขาใกล
สังคมสูงวัยระดับสูงสุด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการลดลงของภาวะเจริญพันธุหรือการเกิดนอยลง จากขอมูล
อัตราเจริญพันธุรวม พบวาจํานวนบุตรโดยเฉลี่ยตอสตรีหนึ่งคนตลอดชวงวัยเจริญพันธุไดลดลงเปนลําดับจาก 4.9
คน ในป 2517 เหลื อ ประมาณ 1.6 คน ในป 2556 และ 1.3 คน ในป 2576 ส ง ผลให ป ระชากรวั ย เด็ ก หรื อ
ประชากรวั ย เรีย นมีแ นวโนมลดลงอยา งตอเนื่อ ง การเป นสังคมสูงวัย สงผลให อั ตราการพึ่ งพิ งสู งขึ้ น กล าวคื อ
วัยแรงงานต องแบกรั บ ภาระการดูแ ลผู สูงวัย เพิ่ มสู งขึ้น ดังนั้น การพั ฒ นาประเทศจึ งต องวางแผนและพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีทักษะและสมรรถนะสูง และปรับ หลักสูตรการเรียนการสอนใหบูรณาการกับ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพรอมรับการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องอัตราการเกิดที่ลดลงสงผลให
จํานวนนั กเรียนที่อยูในวัย เรียนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องทําใหสงผลกระทบต อการจั ดการศึกษา และการ
บริหารสถานศึกษา การวางแผนอัตรากําลังครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการหองเรียน การจัดโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยตองสงเสริมและจัดการเรียนรูใหประชากรกลุมดังกลาว เกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต และดึงศักยภาพของผูสูงวัยมาใชประโยชนใหมากขึ้น ขณะเดียวกันการเคลื่อนยายประชากรจากสังคม
ชนบทเขาสูเมืองทั้งดานแรงงานและการศึกษาหรือการเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานยังตางประเทศ ทํานองเดียวกับ
การเคลื่อนยายของชาวตางชาติเขามาในประเทศไทยทั้งที่ห ลบหนีเขาเมือ งและถู กกฎหมายและสว นใหญเป น
แรงงานข า มชาติ ท่ี ล ว นแล ว แต ที่ รั ฐ จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง สิ้ น ทั้ งด า นการแพทย สาธารณสุ ข และการศึ ก ษา
นอกจากนั้ นการย ายถิ่นของพ อแมที่สว นใหญมักฝากบุต รหลานไวกับ ปู ยาตายาย ในทางบวกเด็ กจะได รับ การ
ปลูกฝงเลี้ยงดูตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม แตสวนหนึ่งในทางตรงขามเด็กกลุมหนึ่งขาดการดูแลอยางทั่วถึง
อาจเปนเพราะความเจริญของผูปกครองที่วัยหางกันมาอาจตามไมทันเรื่องความคิด สังคม เทคโนโลยี ซึ่งเหลานี้
การศึกษาจําเปนตองเตรียมการและเขาไปเยียวยา รวมทั้งจัดการศึกษารูปแบบใหมที่เขาถึงกลุมเด็กทุกประเภททั้ง
ตางสัญชาติ กลุมเด็กที่ไมไดอยูกับบิดามารดา รวมทั้งการศึกษาสําหรับผูยายถิ่นฐานและไมมีทะเบียนราษฎร
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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1.7 แนวโนมของการศึกษาและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1) แนวโนมการศึกษาไทย
1.1) แนวโนมดานบวก
(1) หลักสูตรใหมเกิดขึ้นจํานวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทําใหคนในสังคมตองการเพิ่มความรูความสามารถใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาตอ
ในหลักสูตรที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของคนในสังคม
สถาบันการศึกษาจึงมุงพัฒ นาหลักสูตรใหม ๆ อาทิ หลักสูตรที่บูรณาการระหวางสองศาสตรขึ้นไป เชน ระดับ
อาชีวศึกษาหลักสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรียนชางยนตจะผนวกการตลาดและการบัญชีเขาไปดวย เปนตน
หลั กสูตรที่ให ปริญ ญาบัตร 2 ใบ และมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตลอดเวลา รวมถึงหลักสู ตรนานาชาติมี
แนวโนมมากขึ้น เนื่องจากสภาพยุคโลกาภิวัตนที่มีการเชื่อมโยงดานการคาและการลงทุน ทําใหตลาดแรงงานใน
อนาคตตองการคนที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ สงผลใหความตองการการศึกษาที่เปนภาษาสากลมี
มากขึ้น ที่สําคัญการเปดเสรีทางการศึกษา ยังเปนโอกาสใหสถาบันการศึกษาจากตางประเทศเขามาจัดการศึกษา
ในประเทศไทย และเปดหลักสูตรภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ซึ่งมีสวนกระตุนให
หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโนมไดรับความนิยมมากขึ้ น แตเนื่องจากหลั กสูตรนานาชาติ มีคาใชจายสูง
ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้จึงยังคงจํากัดอยูในกลุมผูเรียนที่มีฐานะดี
(2) การจัดการศึกษามีความเปนสากลมากขึ้น สังคมยุคดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงในทุกดานรวมกัน
ทั่ ว โลก ส ง ผลให เกิ ด การเคลื่ อ นย า ยองค ค วามรู กฎกติ ก า การดํ าเนิ น การด า นต า ง ๆ ทั้ ง การค า การลงทุ น
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เชื่อมตอถึงกัน ประกอบกับการเปดเสรีทางการศึกษา สงผลใหเกิดการ
หลั่งไหลหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรดานการสอน หลักสูตร จากสถาบันการศึกษาตางประเทศเขาสูไทย
อันมีผลทําใหเกิดการเปรียบเทียบและผลักดันใหสถาบันการศึกษาของไทยตองพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความ
เปนสากลใหเปนที่ยอมรับ อีกทั้งการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนกั บนานาประเทศของไทย ไดสงผลใหเกิด
ความตองการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกันในระดับสากล
(3) ความเหลื่อมล้ําดานโอกาสทางการศึกษาลดลง เนื่องจากสภาพการเรียกรองสิทธิมนุษยชนที่
เปนกระแสระดับโลกเกิดขึ้นควบคูกับคลื่นประชาธิปไตยที่แผขยายวงกวางถึงไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 สงเสริมการเพิ่มสิทธิเสรีภาพแกประชาชน อีกทั้งสภาพการใชเทคโนโลยีสงเสริมการเรียน
การสอน ทําใหเกิดชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เขาถึงคนไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม อาจเปนไดวา
ความเหลื่อมล้ําดานโอกาสทางการศึก ษาจะลดลงในกลุมสถาบั นการศึก ษาของรัฐ ส วนการจั ด การศึก ษาโดย
สถาบันการศึกษาเอกชน ผูเรียนที่ครอบครัวมีรายไดนอยอาจเขารับบริการทางการศึกษาไดลดลง เนื่องจากคาเลา
เรียนแพง ดังนั้น โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเปดเสรีทางการศึกษาจะกอเกิดการแขงขัน
ในการจัดการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศมากขึ้น หากพิจารณาในแงบวก การเปดเสรี
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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ทางการศึกษา เปนการสรางโอกาสใหคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องดวยสถาบันการศึกษาแตละแหงจะ
แขงขันดานคุณ ภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษา ทําใหคุณ ภาพการศึกษาเพิ่ มขึ้นคอนขางมาก
เนื่องจากการเปดเสรีทางการศึกษาไดเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาตางชาติเขามาเปดการเรียนการสอน จึงเปน
แรงกดดันใหสถาบันอุดมศึกษาไทยตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
1.2) แนวโนมดานลบ
(1) การเพิ่มชองวางดานคุณภาพในการจัดการศึกษา แมวาสภาพการแขงขันทางการศึกษาจะเปน
แรงผลักดันใหสถาบันการศึกษาตางๆ เรงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น แตเนื่องจากทรัพยากร
ตั้งตนของแตละสถาบันการศึกษามีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนความรูความสามารถและปริมาณของบุคลากร
การศึกษา งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลยี สถานที่ ความมีชื่อเสี ยง และสงผลใหโอกาสในการพั ฒ นาคุณภาพ
การศึกษาแตกตางกันดวย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือสถาบันการศึกษาที่ยังไมมีความพรอม/มี
ทรัพยากรตั้งตนไมมาก ยอมไมมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก การผลิตบัณฑิตเกินความตองการ
ของตลาด เนื่องจากความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามีสูงขึ้น และการพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐที่ตองหาเลี้ยงตนเอง มีอิสระในการบริหารและเปดหลักสูตรเพื่อหาผูเรียนเขาเรียนใหไดจํานวนมาก
สิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบระยะยาวคือ มีบัณฑิตจบเปนจํานวนมากเขาสูตลาดแรงงานแตไมสามารถรองรับไดหมด
โดยกลุมแรงงานระดับอุดมศึกษาที่ไมมีคุณภาพหรือไมจบจากสาขาที่ตลาดแรงงานตองการ จะถูกผลักสูแรงงาน
นอกระบบ หรือหาทางออกโดยเรียนตอระดับ สูงขึ้น ซึ่งอาจกอ เกิ ดภาวะแรงงานระดับปริญ ญาโทและเอกไมมี
คุณภาพและลนตลาดตามมาเชนกัน การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณยังไมมีคุณภาพ สภาพเศรษฐกิจที่
มุงแขงขัน ทําใหการจัดการศึกษามุงพัฒนาทางวิชาการเปนสําคัญ ในขณะที่ ระบบการศึกษาไทยยั งไมสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนไดเทาที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนยังมุงสอนใหผูเรียนคิดตามสิ่งที่ผูสอนปอน
ความรูมากกวาการคิดสิ่งใหม ๆ ประกอบกับครูผูสอนมีภาระงานมาก จนสงผลตอการพัฒนาบุคคลในดานอื่น เชน
การพัฒนาเชิงสังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีในกิจวัตรประจําวันหรือใช
ในการเรียนการสอนทําใหการปฏิสัมพันธระหวางครูกับศิษยลดลง สงผลใหชองทางการพัฒนาทักษะทางอารมณ
และทักษะทางสังคมของผูเรียนลดลงดวย
(2) การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไมมีคุณภาพ แนวคิดของทุนนิยมที่มุงแขงขันไดแพรกระจายไป
ทั่วโลก สงผลใหผูคนตางมุงแขงขัน และพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงานและมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีขึ้น ประกอบกับสถาบั นการศึกษาจํานวนมากตางมุงพัฒนาความรูทางวิชาการ และประเมินผล
การเรียนที่ความสามารถทางวิชาการ จนอาจละเลยการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ การไมได
มีผูสอนที่รูเชี่ยวชาญดานการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ ยอมสงผลตอคุณภาพการสอนของวิชา
คุณธรรมจริยธรรมได
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(3) การสอนภาษาตางประเทศยังไมมีคุณภาพ ยิ่งกาวสูโลกไรพรมแดนมากขึ้นเทาใด ผูมีความรู
ดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนที่ผูคนสวนใหญในโลกใชติดตอสื่อสาร เจรจาตอรองการคา
การศึกษา ยอมมีความไดเปรียบ ทั้งในเรื่องการติดตอสื่อสารและความกาวหนาในหนาที่การงาน อยางไรก็ตาม
ปญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศของไทยยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร เนื่องจากครูผูสอนมี
ความสามารถดานภาษาตางประเทศคอนขางต่ํา โดยเฉพาะครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ครูสวนใหญ
ไมไดจบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง และมีแนวโนมวาในอีก 5 ปขางหนา การพัฒนาการสอนทักษะภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในปจ จุบันจะตื่นตัวมากขึ้น แตก็ยังไมกาวหนาไปมากเทาที่ ควร เพราะทรัพยากรด าน
บุคลากรสอนภาษาตางประเทศนี้ขาดแคลนมาก
(4) ผลกระทบของโลกไรพรมแดนตอการศึกษาไทยมีทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งหลีกเลี่ยงไดยาก
แต ก ารพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาไทยให พ ร อ มต อ สภาพไรพ รมแดนได นั้ น จํ า เป น ต อ งเตรี ย มพร อ มในเชิ ง รุ ก
ตั้ งแตวันนี้ โดยรัฐควรเนน การบริห ารจัด การในสวนที่ไทยไดรับ ผลกระทบมากที่ สุด โดยพั ฒ นาศัก ยภาพของ
บุคลากรภายในสถาบันการศึกษา สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อให
เกิ ด ความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษารองรั บ โลกไร พ รมแดนและสั ง คมแห ง การเรี ย นรู (ที่ ม า http://
www.kriengsak.com/node/77)
2) ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21:ทั่วโลกตั้งเปาหมายสรางใหไดและไปใหถึงความตองการกําลังคนยุค 4.0
ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 : ทั่วโลกตั้งเปาหมายสรางใหไดและไปใหถึงความตองการ
กํา ลั ง คนยุ ค 4.0 ผลจากการเปลี่ ยนแปลงระบบเศรษฐกิ จ สั งคม และสถานการณ สั งคมสู ง วั ย ได สงผลให ทุ ก
ประเทศทั่ ว โลกกํ าหนดทิศทางการผลิตและพั ฒ นากํ าลังคนของประเทศตนให มีทั กษะและสมรรถนะระดับ สู ง
มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ส วนความตอ งการกํ าลั งแรงงานที่ ไรฝ มื อ และมี ทั ก ษะต่ํ าจะถู ก แทนที่ด ว ย
หุนยนตและเทคโนโลยีใหม ๆ มากขึ้น การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการ
ผลิตและการพัฒนากําลังคนดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษ ที่ 21
เพื่อใหไดทั้งความรูและทักษะที่จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง ทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย
ทักษะที่เรียกตามคํายอวา 3Rs + 8Cs
3Rs ประกอบดวย
- อานออก (Reading)
- เขียนได (WRiting)
- คิดเลขเปน (ARithmetics)
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8Cs ประกอบดวย
- ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking
and Problem Solving)
- ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
- ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding)
- ทั ก ษะด า นความร ว มมื อ การทํ า งานเป น ที ม และภาวะผู นํ า (Collaboration
Teamwork and Leadership)
- ทั ก ษ ะด า น ก ารสื่ อ ส าร ส ารส น เท ศ แ ล ะรู เ ท าทั น สื่ อ (Communications,
Information and Media Literacy)
- ทั กษะด านคอมพิ วเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT
Literacy)
- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)
- ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
3) การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ประเทศสหรัฐอเมริกา มี แนวคิดเรื่อง “ทักษะแหงอนาคตใหม : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21”
ทักษะดังกลาวเกิดจากภาคสวนทางการศึกษา ประกอบดวย บริษัทเอกชนขนาดใหญ องคกรวิชาชีพระดับประเทศ
และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ มีความกังวลและเห็นความจําเปนที่เยาวชนตองมีทักษะสําหรับการออกไป
ดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21 จึงรวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ เรีย กย อ ว า เครือ ขาย P21 ซึ่ งเด็ กและเยาวชนควรได เรี ยนรู ในความรู แ ละทั ก ษะที่ สํ า คั ญ
สอดแทรกไวในทุกวิชาหลัก ไดแก ความรูเรื่องโลก (Global Awareness) เรื่อง การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการ
เปนผูประกอบการ (Financial,Economic,Business and Entre – preneurial Literacy) เรื่องการเปนพลเมือง
ที่ดี (Civic Literacy) เรื่องสุขภาพ (Health literacy) และเรื่องสิ่งแวดลอม (Environmental literacy) ซึ่งทักษะ
การเรียนรูประกอบดวย
3.1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ความคิดสรางสรรคและนวั ตกรรม การคิดอย างมี
วิจารณญาณและการแกปญหา และการสื่อสารและความรวมมือ
3.2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ไดแก สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ไดแก ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว และการริเริ่ม
และกํากับดูแลตนเองได
3.4) ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
และการมีภาวะผูนําและความรับผิดชอบดังนั้น ภาคการศึกษาจึงตองพัฒนาระบบการศึกษาและการบริหารจัดการ
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ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับ สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต ทั้งสังคมแหงการแขงขันที่ตองใชความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐาน สังคมพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกันและสังคมสิทธิมนุษยชน เปนสิทธิที่เด็กทุกคน
ตองไดรับสิทธิพื้นฐานเสมอกัน ไมวาจะเด็กไทยหรือตางชาติ รวมถึงสิทธิในการใชภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น
นอกจากนั้น การบริหารจัดการศึกษาตองคํานึงถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสรางประชากรที่จะมีผูสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น เด็กลดลง การอพยพถิ่นและเสริมสรางใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการ
เรียนรูนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะชีวิตและอาชีพ

1.8 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
1) วิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒ นาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป นประเทศพัฒ นาแลว ดวยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” และเป าหมาย
การพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทําใหประเทศไทยมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับ
ไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม
ที่จะสรางและเพิ่ มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดข องประชาชนในภาพรวมและ
กระจายผลประโยชนไปสูภ าคสว นตาง ๆ ได อ ย า งเหมาะสม คนไทยได รั บ การพั ฒ นาให เป นคนดี เก ง มี วิ นั ย
คํานึ งถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับ ใช” เทคโนโลยีใหมได
อยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไม
มีใครถูกทิ้งไวขางหลัง
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ”
โดยประกอบด วย 6 ยุ ทธศาสตร ไดแก (1) ยุ ทธศาสตรช าติดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแข งขั น (3) ยุ ท ธศาสตรช าติ ด า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย
(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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2) ยุทธศาสตรตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยแตละยุทธศาสตรมเี ปาหมายและ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติ มั่นคงประชาชนมีความสุข เน นการบริห าร
จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญให
มีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ
ปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา
แบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตร
ชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน
แนวคิ ด 3 ประการ ได แก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลั บไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิ จ อั ตลั กษณ วัฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิ งเปรียบเทียบของ
ประเทศในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวย
การเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้ง
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทาง
การคาและการลงทุ นในเวทีโลก ควบคูไปกั บ การยกระดับ รายไดแ ละการกิ นดี อยู ดี รวมถึ งการเพิ่ ม ขึ้น ของคน
ชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมายกรพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี
คุณ ภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกายใจ สติปญ ญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
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อนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะ
สูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อ
สวนรวม การกระจายอํานาจและความรับ ผิดชอบไปสูกลไกการบริห ารราชการแผ นดิ นในระดั บ ท องถิ่ น การ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้ งในมิ ติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแก
ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปน
ธรรมและทั่วถึง
(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ดานสังคม เศรษฐกิ จ สิ่งแวดล อม ธรรมาภิ บ าล และความเปนหุน สวนความรวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยา งบูรณาการ ใชพื้น ที่เป นตั ว ตั้ งในการกําหนดกลยุ ท ธ และแผนงาน และการให ทุก ฝ า ยที่
เกี่ยวข องได เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงให มากที่ สุด เทาที่จะเปน ไปได โดยเป นการดํ าเนิ นการบนพื้น ฐาน
การเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุล
ทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป าหมายการพั ฒ นาที่ สําคั ญ เพื่อ ปรับ เปลี่ย นภาครัฐ ที่ยึ ด หลั ก “ภาครัฐ ของประชาชนเพื่ อ
ประชาชนและประโยชน ส ว นรวม” โดยภาครัฐ ตอ งมี ข นาดที่เหมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มี ความทันสมัย และ
พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข อ มู ล ขนาดใหญ ระบบการทํ า งานที่ เป น ดิ จิ ทั ล เข า มาประยุ ก ต ใช อ ย า งคุ ม ค า และปฏิ บั ติ ง านเที ย บได กั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกั นและเป ดโอกาสให ทุกภาคสวนเข ามามี สวนรวมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน
ปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธ ไมยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล
มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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1.9 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ทุ น มนุ ษ ย ข องประเทศไทยยั ง มี ป ญ หาในด า นคุ ณ ภาพคนในแต ล ะช ว งวั ย โดยผลลั พ ธ ท าง
การศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คน
ไทยจํา นวนไมนอยยั ง ไมส ามารถคัดกรองและเลือกรั บ วัฒ นธรรมไดอยา งเหมาะสม ซึ่ งส งผลต อวิ ก ฤตคานิ ยม
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไป จึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกชวงวัยมี
ทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่ม ขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสว นรวมในการพัฒ นา
ประเทศเพิ่มขึ้น
2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
การพัฒนาในชวงที่ผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา
และสรางความเปนธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร
ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของ
กลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลดปญหาความ
เหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญ หาความยากจน เพิ่มโอกาส
การเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี ความเขมแข็ง
เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางยั่งยืน
เศรษฐกิจ ไทยขยายตัวต่ํากวาศั กยภาพอยางตอเนื่องเปน เวลาหลายป ทั้ งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซา และขอจํากัดภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถใน
การแขงขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา
4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการ
ผลิต และการให บ ริก าร รวมทั้ งการดํ ารงชี วิต ของคนไทย ซึ่งป ญ หาดั งกล าวเกิ ดจากการลดลงของพื้ นที่ ป า ไม
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําใน
อนาคต ป ญ หาสิ่งแวดลอมเพิ่ มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุ มชนเมื อ ง การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
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5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
กระแสโลกาภิ วัต นแ ละความก าวหน าทางเทคโนโลยี ในป จ จุ บั น มี แ นวโน ม ส งผลกระทบต อ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการ
เพิ่ มบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และภั ย
คุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณใน
จังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร
6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสั งคมไทยระบบการบริห ารจัด การในภาครั ฐที่ ขาดประสิ ท ธิ ภ าพเป น อุ ป สรรคที่ สํ าคัญ ต อ
การพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม
สามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ที่ ผ านมาการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศประสบป ญ หาด า น
ความตอเนื่องในการดําเนินการ และปญหาเชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลอง
กับมาตรฐานสากล ทําใหมีขอจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจาก
ปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวา
การสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่ม
สูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสูสังคมนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะ
ของพื้นที่ และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและ
บริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน
รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังสรางโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยง
การคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย
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10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี
เปดเสรี และเปดโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาและขยายความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ
กับมิตรประเทศและเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดําเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกําหนดเปน
แนวทางการดําเนินนโยบายการคาและการลงทุนที่เสรีเปดกวาง และเปนธรรม ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการ
แสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค

1.10 ทิศทางการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
1) วิสัยทัศน

“คนไทยทุก คนไดรับ การศึ กษาและเรียนรูตลอดชีวิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ ดํ ารงชี วิ ต อย า งเปน สุ ข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
2) ยุทธศาสตรตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
2.1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
(1) เปาหมาย
(1.1) คนทุ ก ช ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ตริ ยท รงเป นประมุข มีตัว ชี้วั ดที่ สํา คัญ เชน การจัดกิจ กรรมของสถานศึกษาที่
สงเสริมการเรียนรูที่สะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปน
พลเมือง (Civic Education) และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน
(1.2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอ ยละ 50 ขึ้น ไปเพิ่ ม ขึ้ น สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ กลุ ม ชนต า งเชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยูในมาตรการจูงใจ มี
ระบบเงินเดือน คาตอบแทนที่สูงกวาระบบปกติเพิ่มขึ้น เปนตน
(1.3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม มี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทาง
สันติวิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหมเพิ่มขึ้นมีระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม
เปนตน
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.

16

(2) แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับ คุณ ภาพและส งเสริมโอกาสในการเขาถึ ง
การศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เปนพื้นที่ สูง พื้ นที่ ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกงชายฝงทะเลทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ
และแรงงานตางดาว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูป แบบตางๆ ยาเสพติด ภัย พิบัติจากธรรมชาติ ภั ยจากโรคอุ บั ติ ใหม ภัยจาก
ไซเบอร เปนตน และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ เปนตน
2.2) การผลิตและพั ฒนากําลังคน การวิจัย และนวัต กรรม เพื่อสรางขี ดความสามารถในการแข งขัน ของ
ประเทศ
(1) เปาหมาย
(1.1) กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปน และมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ มี ตัว ชี้ วั ด ที่ สํ าคั ญ เชน มี ฐ านข อ มู ล ความต อ งการกํ า ลั งคน
(Demand) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญ
ศึกษา และสัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสังคมศาสตร
กําลังแรงงานในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เปนตน
(1.2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปน
เลิศเฉพาะดาน มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูงจําแนกตามระดับ/ประเภท
การศึ กษาในสาขาวิช าที่ สอดคลองกับ ความตอ งการของตลาดงานและการพั ฒ นาประเทศเพิ่ มขึ้ น รอ ยละของ
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กําหนด
เพิ่ มขึ้น ภาคี เครือ ขายความรวมมื อระหวา งรัฐเอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิ ช าชี พ และหน ว ยงานที่ จัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น เปนตน
(1.3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิต และมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพั ฒ นาเมื่อเที ยบกับผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร 10,000 คนเพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐที่ไดจดสิทธิบัตรและ
ทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เปนตน โดยไดกําหนด
แนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานแล
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะด าน สงเสริมการวิ จัย และพั ฒ นาเพื่ อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่ สรางผลผลิ ตและมู ลค าเพิ่ มทาง
เศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําแผนผลิตและพั ฒนากําลังคนใหตรงกับความ
ตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน
2.3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
(1) เปาหมาย
(1.1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ผูเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ผูเรียน
ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความมี วิ นั ย และมี จิ ต สาธารณะเพิ่ ม ขึ้ น สถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาขึ้นไปที่จัดกิจ กรรมสะทอนการสรางวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคเพิ่มขึ้น เปนตน
(1.2) คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ผูสูงวัยที่ไดรับบริการ
การศึก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะอาชีพ และทั กษะชี วิ ต เพิ่ มขึ้ น และมี สาขาและวิ ช าชี พ ที่ เป ด โอกาสให ผู สูงวั ยได รับ
การสงเสริมใหทํางานและถายทอดความรู/ประสบการณเพิ่มขึ้น เปนตน
(1.3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาใน
ระดับ อาชี วศึกษาและอุ ดมศึก ษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ มุงพัฒ นาผูเรีย นให มีสมรรถนะที่ สอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น เปนตน
(1.4) แหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อ การเรียนรู มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
รวมทั้งประชาชนสามารถเขาถึ งไดโดยไมจํากั ดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน แหล งเรียนรูที่ ไดรับ การ
พัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพรหรือ
จั ด รายการเพื่ อ การศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น สื่ อ ตํ า ราเรี ย นและสื่ อ การเรีย นรู ที่ผ า นการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบ และไดรับการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เปนตน
(1.5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิท ธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ
เชน มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรูทักษะและสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษา
และทุ กกลุม เป าหมายที่มีป ระสิท ธิภ าพ มีระบบติดตามประชากรวั ยเรียนที่ ขาดโอกาสหรือไม ไดรับ การศึกษา
และผูเรียนที่มีแนวโนมจะออกกลางคัน เปนตน
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(1.6) ระบบการผลิต ครู อาจารย และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได ม าตรฐานระดั บ สากลมี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีฐานขอมูลความตองการใชครู แผนการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในระยะ
10 ป (พ.ศ. 2560 - 2569) จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดสวนของการบรรจุครูที่มาจาก
การผลิตครูในระบบปดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เอื้อใหผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒ นา
เพิ่มเติมเพื่อเขาสูวิชาชีพครู เปนตน
(1.7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒ นาสมรรถนะตามมาตรฐานมี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้ งไดรับการพัฒนาให สอดคลองกับ ความ
ตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มีตอการพั ฒ นา และการใชป ระโยชนจากการพัฒ นาเพิ่ มขึ้น เปน ตน โดยได กําหนดแนวทางการพั ฒ นา คื อ
สงเสริมและพัฒ นาแหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ให มีคุ ณภาพมาตรฐานและประชาชน
สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค และพัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่สําคัญ เชน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนตน
2.4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
(1) เปาหมาย
(1.1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่
สําคัญ เชน ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่
ลดลง ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระหวางพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง เปนตน
(1.2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อการศึ กษาสําหรับคนทุ กช วงวัย มี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความตองการของผูเรียน
และผูใชบริการอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เปน
ตน
(1.3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกตองเปนปจจุบันเพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมิน และรายงานมีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีระบบฐานขอมูล
รายบุคคลที่อางอิงจากเลขที่บัตรประจําตัว ประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนฐานขอมูล
รวมทั้งใชป ระโยชนรว มกันระหว างกระทรวงศึก ษาธิก ารและหน ว ยงานอื่ นด านสาธารณสุ ข สั งคมสารสนเทศ
แรงงานและการศึกษา มีระบบสารสนเทศดานการศึกษาและดานอื่นที่เกี่ยวของที่เปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ
ครอบคลุมถูกตอง และเปนปจจุบันสามารถอางอิงได เปนตน
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(2) แนวทางการพัฒนา
เพิ่ มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึ งการศึกษาที่ มีคุณ ภาพ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิจิทั ลเพื่ อ
การศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงไดและมีแผนงาน
โครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัยทั้งดานสาธารณสุขและการศึกษา เปนตน
2.5) การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) เปาหมาย
(1.1) คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรัก ษสิ่งแวดลอม มีคุณ ธรรมจริย ธรรม และนํ าแนวคิ ดตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สําคั ญ เชน ครู/ บุ คลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
(1.2) หลักสูตรแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่ สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
คุณธรรมจริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิ บัติเพิ่มขึ้น และสื่ อสารมวลชนที่เผยแพรห รือให ความรูเกี่ ยวกับ การสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น เปนตน
(1.3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีฐานขอมูลดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขา
ตางๆ เพิ่มขึ้น เปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
มีคุณธรรมจริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สงเสริม
และพั ฒ นาหลั กสู ตรกระบวนการเรีย นรูแ หลงเรีย นรูสื่อการเรีย นรูตางๆ และพั ฒ นาองค ค วามรู งานวิ จัย และ
นวั ตกรรมด านการสรางเสริมคุณ ภาพชีวิ ต ที่เปนมิ ตรกับ สิ่งแวดลอม และมี แ ผนงานและโครงการสําคั ญ เช น
โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนสีเขียว เปนตน
2.6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
(1) เปาหมาย
(1.1) โครงสราง บทบาท และระบบการบริห ารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบไดมีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีการปรับ ปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการสว นกลาง สวน
ภูมิภาค และสถานศึกษาใหมีเอกภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปนตน
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(1.2) ระบบการบริห ารจัด การศึ ก ษามี ป ระสิท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลส งผล ต อคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษามีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนา
เป น พิ เศษอย างเรงดวน ที่ไมผานเกณฑก ารประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่เรียน ในกลุมสถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหมสูงขึ้น
เปนตน
(1.3) ทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมมี ส ว นรว มในการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต อ งการของ
ประชาชนและพื้นที่มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน จํานวนองคกรสมาคมมูลนิธิหรือหนวยงานอื่นที่เขามาจัดการศึกษาหรือ
รวมมือกับสถานศึกษาทั้งของรัฐเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดสวนการมีสวนรวมสนับสนุน
การศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือขายเมื่อเทียบกับรัฐจําแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น
(1.4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตาง
กัน ของผู เรี ย น สถานศึ กษา และความต องการกํ า ลังแรงงานของประเทศ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คัญ เช น มี ก ฎหมาย
กฎระเบียบและระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน ความ
ตองการกําลังแรงงาน และสภาพปญหาที่แทจริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทางกลไกการจัดสรรงบประมาณผาน
ดานอุปสงคและอุปทานในสัดสวนที่เหมาะสม เปนตน
(1.5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปนธรรม สราง
ขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอ
ตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นครู/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
เปนตน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
(2) แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒ นาระบบจั ดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดลองนํ ารองระบบ
การจัดสรรเงินผานดานอุปสงคและอุปทาน เปนตน

1.11 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 ไดกําหนดจุดเนนการพัฒ นาพื้นที่ ระดับ ภาค
(Area) ไวในประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวขอ ง
กลาวคือ ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุ ทธศาสตรที่ 3 : ด านการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการแกไขปญ หาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและ
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สรางการเติบโตจากภายใน และยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มากําหนดเปนจุดเนนการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (Area) ในแตละภาค รวม 6 ภาคไดแก
ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก ภาคใต แ ละภาคใต ช ายแดน และกํ า หนด
ยุทธศาสตรชี้นําที่เปนมิติบูรณาการ (Agenda) และมิติกระทรวง/หนวยงาน (Function) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
พื้ น ที่ ระดั บ ภาคให มีค วามสมบู ร ณ ครบถว นมากยิ่ งขึ้น โดยได ระบุหั ว ข อ ของจุ ด เน น การพั ฒ นาทั้ ง มิ ติ Area
Agenda และ Function โดยกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ
2) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคกลาง
4) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก
5) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคใต
6) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคใตชายแดน
1.12 สถานการณที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1) อัตราการไมรูหนังสือ
อัตราการไมรูหนังสือของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จากขอมูลของ IMD พบวา มีแนวโนมลดลงจาก
รอยละ 5.9 ในป 2550 เปนรอยละ 3.3 ในป 2558 (อันดับที่ 45 จาก 58 ประเทศ) โดยในป 2557 มีอัตรรการไมรู
หนังสือนอยกวาประเทศจีน ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แสดงใหเห็นวาประเทศไทยสามารถลด
อัตราการไมรูหนังสือของผูใหญไดคอนขางมาก หลังจากมีอัตราการไมรูหนังสือสูงถึงรอยละ 5.9 ในป 2550 (ที่มา :
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560))
2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช วงปก ารศึก ษา 2552 - 2558 ใน
ภาพรวม มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 5.609 ลานคน ในป 2552 เปน 6.932 ลานคน ในป 2558 สืบเนื่องจากนโยบาย
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล ท าใหมีจํานวนผูเรียนทุกประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น จะเห็นไดจากขอมูล
ตามตาราง
หนวย : ลานคน

ระดับการศึกษา

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

สายสามัญศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนตน

2.072
0.146
1.926
0.752

2.619
0.172
2.447
0.883

2.338
0.141
2.197
0.790

2.446
0.277
2.146
0.901

1.684
0.191
1.493
0.623

2.225
0.211
2.014
0.833

2.447
0.197
2.250
0.937
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ระดับการศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สายสามัญศึกษา
- สายอาชีวศึกษา
สายอาชีพ

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

1.175
1.151
0.024
3.407

1.564
1.531
0.033
4.128

1.407
1.378
0.029
3.812

1.245
1.197
0.048
3.293

0.870
0.839
0.032
4.594

1.181
1.144
0.037
3.104

1.313
1.276
0.037
3.786

ตารางที่ 1-1 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบ ปการศึกษา 2552 - 2558
ที่มา : สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2558 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
3) ระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป)
ระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 - 59 ป ทั้งที่อยูในวัยเรียนและที่อยูในกําลัง
แรงงาน พบวา ในชวงป 2552 - 2558 ประชากรในกลุมอายุดังกลาว ไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นไดจากจํานวน
ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 8.9 ป ในป 2552 เปน 10.0 ป ในป 2558 ซึ่งเทียบไดกับ
ระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนต น โดยมี สั ดส วนของประชากรวัย แรงงานที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่สําเร็จ การศึก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 44.40 เปนรอยละ 42.25 ในชวงเวลาเดียวกัน ในขณะที่รอยละของ
กําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนคอนขางคงที่สวนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอุดมศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานเพื่อยกระดับการศึกษาใหแก แรงงานยังไม
สามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง (ที่มา : แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560)
4) อัตราการอานของประชากรไทย
สํ านั กงานสถิติแ ห งชาติดํา เนิ นการสํารวจการอา นของประชากร ครั้ งแรกในป 2546 เฉพาะ
ประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป และตั้งแตป 2551 ไดเพิ่มเรื่องการอานของเด็กเล็ก (อายุต ากวา 6 ป) สําหรับ
การสํารวจป 2558 ไดขยายคํานิยามการอาน ใหรวมการอานขอความในสื่อ สังคมออนไลน /SMS/E-mail ด วย
โดยในการสํารวจ 3 ครั้งลาสุด (ป 2554 – 2558) สรุปผลการสํารวจที่สําคัญไดดังนี้
ตารางที่ 1-2 เวลาเฉลี่ยที่ใชอานนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
ชวงอายุ
เวลาเฉลี่ยที่ใชอา นนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน (นาที)
2554
2556
2558
วัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ป)
43
50
94
วัยทํางาน (อายุ 25 – 59 ป)
31
33
61
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป)
32
31
44
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โดยผลสํารวจดานเนื้อหาสาระที่ผูอานชอบอานมากที่สุด จากการสํารวจเมื่อป 2558 พบวาวัย
เยาวชน (อายุ 15 – 24 ป) ชอบอานขอความในสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด ลําดับรองลงมาไดแก หนังสือพิมพ ตํารา
/หนังสือความรู นวนิยาย/การตูน แบบเรียน/ตําราเรียน และวารสาร/เอกสารอื่นๆ ตามลําดั บ ส วนวั ยทํางาน
(อายุ 25 – 59 ป) ชอบอานหนังสือพิมพมากที่สุด ลําดับรองลงมาไดแก ขอความในสื่ อสังคมออนไลน วารสาร/
เอกสารอื่นๆ ตํารา/หนังสือความรู นิตยสาร และหนังสือ/เอกสารคําสอนทางศาสนา ตามลําดับ และวัยสูงอายุ
(อายุ 60 ป ขึ้น ไป) ชอบอ านหนั งสือ/เอกสารคําสอนทางศาสนามากที่ สุ ด ลํ า ดั บ รองลงมาได แก หนั ง สื อพิ ม พ
วารสาร/เอกสารอื่นๆ ตํารา/หนังสือความรู และนิตยสาร ตามลําดับ (ที่มา : สํารวจการอานหนังสือของประชากร
ป 2558 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ)

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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บทที่ 2
สภาพการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ผานมา
และประเด็นที่ตอ งเรงพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 จัดทําขึ้นภายใต
กรอบทิศทางของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ตลอดจนสภาพปญหาจากการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสํานักงาน กศน. ในระยะที่ผานมา โดยในป พ.ศ. 2557 - 2559 สํานักงาน กศน. มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้

2.1 ดานประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู

ตารางที่ 2-1 จํานวนผูรับบริการที่ลงทะเบียนกิจกรรมการศึกษานอกระบบจําแนกตามประเภทกิจกรรม
(ไมรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หนวย : คน
จํานวนผูรับบริการ
ประเภทการศึกษา
2557
2558
2559
1. การศึกษาตอเนื่อง
1) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
354,461
306,631
763,393
2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
642,456
455,600
824,055
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
402,764
472,784
442,546
2. การสงเสริมการรูหนังสือ
462,888
295,775
163,485
3. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
32,926
49,639
50,499
พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต
4. การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนว
378,833
267,445
378,553
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ตารางที่ 2-2 จํานวนผูรับบริการที่จบหลักสูตรกิจกรรมการศึกษานอกระบบจําแนกตามประเภทกิจกรรม
(ไมรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หนวย : คน
จํานวนผูรับบริการ
ประเภทการศึกษา
2557
2558
2559
1. การศึกษาตอเนื่อง
1) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
298,029
173,141
763,393
2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
583,258
430,572
543,940
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
360,427
452,289
442,546
2. การสงเสริมการรูหนังสือ
270,741
126,815
93,202
3. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
32,926
49,639
50,499
พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต
4. การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญา
322,200
260,818
322,455
เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที่ 2-3 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระบบ MIS)
หนวย : คน
จํานวนผูรับบริการ
ประเภทการศึกษา
2557
2558
2559
1. ระดับประถมศึกษา
123,768
112,481
92,614
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
436,838
471,313
470,509
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
629,295
639,902
639,660
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
36,403
36,367
33,306
รวม
1,226,304
1,260,063
1,236,089

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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ตารางที่ 2-4 จํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนวย : คน
ประเภทการศึกษา
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รวม

จํานวนผูรับบริการ
2558
11,190
85,969
137,993
3,219
238,371

2557
14,179
94,539
159,683
2,283
270,684

2559
9,961
110,086
144,428
1,399
265,874

ตารางที่ 2-5 จํานวนผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามประเภทกิจกรรม
หนวย : คน
ประเภทกิจกรรม
1. บริการรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
2. บริการรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
3. บริการสื่อเพื่อการศึกษา
4. บริการนิทรรศการทางวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
5. บริการกิจกรรมทางวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
6. บริการสงเสริมการอานในหองสมุดประชาชน

2557
3,600,051
6,499,548
4,745,952
3,192,259
6,114,262
5,880,289

จํานวนผูรับบริการ
2558
3,600,051
6,765,120
2,819,448
2,433,063
2,338,430
6,276,205

2559
3,600,051
7,364,160
2,822,184
2,517,346
3,251,463
6,302,626

ตารางที่ 2-6 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระบบระดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตามสิทธิที่
กําหนดไว
2. รอยละของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจตอการไดรับการสนับสนุน
คาใชจายตามสิทธิที่กําหนดไว

คน

รอยละ

ผลการดําเนินงาน
2558
2559
1,260,063
1,236,089

100

100

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ

3. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ/เขารวม
กิจกรรมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศ
อาเซียน
4. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ
มีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดาน
ภาษาอังกฤษในประเทศอาเซียน
5. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนใน
ทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
6. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนมี
ความพึงพอใจตอหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
7. จํานวนประชากรกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ/เขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัย
8. จํานวนแหลงการเรียนรูในระดับตําบลที่มีความพรอม
ในการใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.ตําบล)
9. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการมี
ความพึงพอใจตอการบริการ/เขารวมกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาตามอัธยาศัย
10. จํานวนผูรับบริการการสงเสริมการเรียนรูบานหนังสือ
อัจฉริยะ
11. รอยละของผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการ
สงเสริมการเรียนรูบานหนังสืออัจฉริยะ
12. จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ไดรับบริการติวเขมเต็ม
ความรู
13. รอยละของนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจตอ
การรับบริการติวเขมเต็มความรู
14. จํานวนผูรับบริการในพื้นที่เปาหมายไดรับการสงเสริม
การรูหนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต

คน

ผลการดําเนินงาน
2558
2559
700,000
4,295,592

รอยละ

80

80

คน

306,631

763,393

รอยละ

80

80

คน

7,982,438

22,161,480

แหง

1,787

1,787

รอยละ

80

80

คน

627,000

-

รอยละ

80

-

คน

2,300,000

2,522,210

รอยละ

80

80

คน

6,376

18,837

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ

15. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรบั บริการมี
ความพึงพอใจตอการบริการ/เขารวมกิจกรรมสงเสริม
การรูหนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต
16. จํานวนผูรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและ
การเทียบโอนความรูและประสบการณตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. รอยละของผูรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
และการเทียบโอนความรูและประสบการณตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีความพึงพอใจในการประเมิน

รอยละ

ผลการดําเนินงาน
2558
2559
80
80

คน

28,215

-

รอยละ

80

-

ตารางที่ 2-7 ผลคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประถมศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศในวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ปการศึกษา)
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
คะแนนเต็ม
2557
2558
2559
ภาษาไทย
60
29.18
29.47
34.81
ภาษาอังกฤษ
60
28.99
28.31
30.37
คณิตศาสตร
60
27.95
26.27
31.6
วิทยาศาสตร
60
26.64
26.91
33.79
ตารางที่ 2-8 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนตนของนักศึกษาทั่วประเทศในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ปการศึกษา)
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
คะแนนเต็ม
2557
2558
2559
ภาษาไทย
60
54.01
50.65
55.34
ภาษาอังกฤษ
60
42.81
43.59
40.85
คณิตศาสตร
60
39.53
41.74
42.26
วิทยาศาสตร
60
46.58
45.63
45.00
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.
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ตารางที่ 2-9 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาทั่วประเทศในวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ปการศึกษา)
รายวิชา

คะแนนเต็ม

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

2557
56.31
38.82
41.83
50.32

60
60
60
60

คะแนนเฉลี่ย
2558
58.56
40.58
42.31
48.69

2559
56.52
38.19
43.19
42.40

ตารางที่ 2-10 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ดานทักษะการเรียนรู ความรูพื้นฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม
สาระการเรียนรู
ทักษะการเรียนรู
ความรูพื้นฐาน
การประกอบอาชีพ
ทักษะการดําเนินชีวิต
การพัฒนาสังคม
เฉลี่ยรวม 5 สาระ

1/2557
45.81
39.85
46.70
55.82
46.05
46.85

2/2557
42.82
35.55
39.89
49.79
50.23
43.66

ปการศึกษา
1/2558
2/2558
40.66
36.68
35.86
32.52
39.85
39.92
48.27
45.84
43.64
43.19
41.66
39.63

1/2559
37.13
35.77
43.79
48.09
44.66
41.89

2/2559
39.80
35.47
38.41
53.61
43.79
42.22

จากการประเมินผลการดําเนิน งาน สํานักงาน กศน. ที่ผานมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 2559 ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงาน/สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนที่ สํานักงาน กศน. ไดกําหนดไว
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษานอกระบบ จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ด า นการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น (N-NET) สาระทั ก ษะการเรี ย นรู สาระความรู พื้ น ฐาน สาระ
การประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และสาระการพัฒนาสังคม พบวา สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ
50 และคะแนนมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะดานความรูพื้นฐานมีคะแนนคอนขางต่ํามาก
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2.2 ดานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในภาพรวม
ผลการประเมิน คุณ ภาพภายนอกของสถานศึก ษาในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 - 2558) ของสํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึ กษา (องค การมหาชน) พบวา
สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
อําเภอ ไดรับการรับรองมาตรฐานรอยละ 96.81 77.47 79.49 และ 98.81 ตามลําดับ หากพิจารณาสถานศึกษาที่
ผานการรับรอง พบวา ผลการประเมินที่สะทอนคุณภาพผูเรียนยังไมเปนที่นาพึงพอใจ เห็นไดจากผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ที่มีคา เฉลี่ยระดับพอใชในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ไดแก ตัวบงชี้ดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน สวนประเภทอาชีวศึกษา ไดแก ตัวบงชี้ดานผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของ
ผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน ดานผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่นําไปใช
ประโยชน และดานผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ ยอมรับ

2.3 ดานการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู

ตารางที่ 2-11 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
การจัดสรรงบประมาณรายจายแยกตามปงบประมาณ (ลานบาท)
ประเภทงบประมาณ
2557
2558
2559
งบบุคลากร
5,241.8342
5,258.9488
5,333.9282
งบดําเนินงาน
1,418.1072
1,472.6071
1,381.4723
งบลงทุน
241.5438
203.7618
200.9157
งบอุดหนุน
4,473.0328
4,473.0328
4,473.0370
งบรายจายอื่น
1,481.0009
1,205.9659
827.7942
รวม
12,855.5189
12,614.3164
12,217.1474

2.4 ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบ
อั ตรากําลังมี แนวโนมลดลง โดยขาราชการพลเรือน ขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา มี จํ านวนลดลง
เนื่องจากบางสวนเกษียณอายุราชการ และยังไมไดสรรหาบุคลากรมาแทนที่ ในอัตราเดิม สวนบุคลากรประเภท
พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บางสวนลาออกเนื่องจากสอบบรรจุเขารับราชการในหนวยงานอื่น

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.

31

ตารางที่ 2-12 รายละเอียดจํานวนบุคลากรแตละประเภทเทียบกับกรอบอัตรากําลังจําแนกตามปงบประมาณ
ประเภทบุคลากร
ขาราชการพลเรือน
- ผูบริหาร กศน.
- บุคลากร
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผูอํานวยการ/รองผูอาํ นวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
- ผูอํานวยการ/รองผูอาํ นวยการ
สถานศึกษาสังกัดสวนกลาง
- ผูอํานวยการสถานศึกษา (กศน.
อําเภอ/เขต)
- บุคลากร (ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค (2))
พนักงานราชการ
- ครูอาสาสมัคร
- ครู กศน.ตําบล/แขวง (หัวหนา กศน.
ตําบล และครู กศน.ตําบล)
- ตําแหนงอื่นๆ (ทดแทนตําแหนง
ลูกจางประจํา)
ลูกจางประจํา (กรอบอัตราลดลงตาม
จํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ)
ครูศนู ยการเรียนชุมชน
(ไดรับคาตอบแทนจากเงินอุดหนุน)
รวม

กรอบอัตรากําลัง
จํานวนบุคลากร
(คน)

จํานวนบุคลากร
2557

2558

2559

391

385

391

322

3,236

3,238

3,233

2,864

14,285

14,285

14,285

14,155

945

945

939

866

N/A

6,124

N/A

N/A

18,857

24,977

18,848

18,207
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2.5 ประเด็นที่ตองเรงพัฒนา
จากการนิเทศผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนางาน กศน. ดังนี้
1) ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด ใน
เรื่องอาเซียนศึกษาในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เพื่อใหครู กศน.ซึ่งเปนผูสอน
หนังสือโดยตรงแกนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา คือ ผูรับผิดชอบงานอาเซียนในสํานักงาน กศน.จังหวัด
ซึ่งทําหนาที่เผยแพรความรูดานอาเซียนแกผูเกี่ยวของ และศึกษานิเทศกในฐานะผูสนับสนุนและนิเทศติดตามผล
เพื่อประสานความรวมมือในการดําเนินงานดานอาเซียน
2) อบรมใหความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษากลางในการสื่อสารในอาเซียนแกครู และบุคลากร
ทางการศึก ษาทุกระดับ โดยแบงตามระดับ พื้น ฐานความรู เปน ขั้น ต น ขั้น กลาง และขั้ นสู ง เพื่ อให สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อประโยชนของตนเอง และเพื่อการจั ดการเรียนการสอนอันจะเปนประโยชน ตอ
สวนรวม
3) อบรมใหความรูหรือสนับสนุนใหเขารับเกี่ยวกับความรูภาษาของเพื่อนบานแกครู กศน. ที่อยู
ในสํานักงาน กศน.จังหวัด ที่อยูตามชายแดนประเทศตางๆ เพื่อนนําความรูไปใชในการสอนใหกับพอคาประชาชน
ที่สนใจอยางกวางขวาง
4) ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา กศน.อําเภอสวนใหญ จั ดใหมีการปรับ พื้นฐานความรูดาน
ICT และวิชาหลัก 4 วิชา (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) แตครู กศน. สวนใหญยังไมมี
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู อีกทั้งแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว
มิไดนํ าไปสูก ารปฏิ บั ติ อย า งจริงจัง ซึ่งสงผลตอ การจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู แ ละบั น ทึ กหลั งการสอน อั น นํ าไปสู
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต
- พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการของหนวยงาน/สถานศึกษา
- พัฒนาระเบียบ การกระจายอํานาจใหสอดคลองกับการพัฒนาในปจจุบัน
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บทที่ 3
การวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของ สํานักงาน กศน.
3.1 ผลการวิเคราะหสถานการณขององคกรเพื่อกําหนดยุทธศาสตร (SWOT)
การวิเคราะหสถานการณ (สภาพแวดลอมภายในและภายนอก) ของสํานักงาน กศน. ใชเทคนิค
SWOT Analysis ที่ ป ระ ก อ บ ด วย 4 M’s (Man Money Method and Material) แ ล ะ PESTEL Politics
(การเมื องการปกครอง) Economic (ระบบเศรษฐกิจ) Socio-culture (สังคม-วัฒนธรรม) Technology (เทคโนโลยี )
Environment (สภาพแวดลอม) และLaw (กฎหมายที่เกี่ยวของ)
โดยผลการวิเคราะหปจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดออน) เบื้องตน กลาวโดยสรุป ดังนี้ ผูบริหารมี
ความรูค วามเข า ใจเชิ งนโยบายทํ า ให สามารถดํา เนิ น การได อ ย า งเป น เอกภาพ และบุ ค ลากร กศน. มี ค วามรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายตอบสนองตอบตอความตองการของกลุมเปาหมาย แตพบวาจํานวน
อัตรากําลังไมเพียงพอตอการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนวยงานในระดับพื้นที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณอยางทั่วถึง แตการจัดสรรงบประมาณดังกลาวไมเพียงพอตอการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะห ยังพบวาหลัก สูตการศึ กษานอกระบบ พุ ท ธศั กราช 2551 ไม เอื้ อต อการจัด
การศึกษาใหสอดคลองตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ และยังพบปญหาในการจัดการศึกษานอกระบบ อาทิ เกณฑการ
เทียบโอนของสถานศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ คูมือการจัดกิจกรรมขาดความชัดเจน ขาดการพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนรูภูมิปญญาใหมีความสอดคลองกับความตองการ
จากการวิ เ คราะห ป จ จั ย ภายนอก (โอกาสและอุ ป สรรค) เบื้ อ งต น กล า วโดยสรุ ป ดั ง นี้
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาชาติ
และรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการจัดศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดย
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการขับเคลื่อนตาม
นโยบายไทยแลนด 4.0 ที่สงผลตอ การทํางานเชิ งรุก แตเนื่องดว ยกฎหมายเกี่ ย วกั บ การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสงผลกระทบตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทําใหขาดเอกภาพ

3.2 สภาพแวดลอมที่ตองเผชิญในระยะ 20 ป ขางหนา
ประเทศไทยในเชิงสังคมมีแนวโนม การเปลี่ย นแปลงของบริบ ทโลกที่ สํ าคั ญ มากขึ้นในอนาคต
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรซึ่งนับวาเปนความเสี่ยงและความทาทายสําคัญสําหรับนานาประเทศ
ประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาจํานวนไมนอยตองเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากโครงสรางประชากรสูงวัย
เพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง เป น ความเสี่ ย งจากการขาดแคลนแรงงานและภาระด า นงบประมาณที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง
ผลกระทบต อคุณ ภาพชีวิตผูสูงอายุ แตในขณะเดียวกันได รับ โอกาสทางการตลาดของผลิ ตภั ณ ฑ และบริก ารที่
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สามารถตอบโจทยสังคมสูงวัยหลากหลายขึ้น และเปนความทาทายตอการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงวัยใหดีขึ้น จากวิวัฒนาการและปจจัยดังกลาวไดสงผลใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ในทุก ด าน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพั ฒ นาและการใชวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ในการตอบโจทย การ
ดํารงชีวิตและการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม ๆ ขณะเดียวกันแนวโนมของการยายถิ่นฐานของประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก
การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและความกดดันภายในประเทศจะสงผลกระทบตอการผสมผสานทางวัฒนธรรม
และกฎเกณฑทางสังคม นอกจากนี้ รูปแบบการดําเนินชีวิตและความสัมพันธของคนจะเปลี่ยนแปลงไป อันเปนผล
มาจากอิทธิพลของโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ดังนั้น การสรางภูมิคุมกัน และความเขาใจถึงการผสมผสานและการเลื่อ นไหลทางวัฒ นธรรม
รวมทั้งการเพิ่มทักษะหลากหลายและเรียนรูอยางตอเนื่อง จะเปนเงื่อนไขสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพใน
โลกเทคโนโลยีและไรพรมแดน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยจากภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่
ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพและความเป น อยู ข องคน แต ค นไทยจํ า นวนไม น อ ยยั ง ขาดทั ศ นคติ ที่ พึ ง ประสงค
เมื่อประกอบกับบริการทางสังคมที่มีคุณภาพยังไมสามารถกระจายไปไดครอบคลุมทั่วถึง จึงติดกับดักทักษะระดับ
ต่ํ า และรายได ต่ํ า ทํ า ให สั งคมไทยจึ ง มี ค วามลั ก ลั่ น ระหว า งความก า วหน า ทางเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี กั บ
ความกาวหนาทางคุณภาพของสังคม การเลื่อนไหลและผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรมขาดการกลั่นกรองและ
ภู มิคุ มกั นที่ เหมาะสม จึงตองเรงพัฒ นาการศึกษาใหป ระชาชนมี จิตสาธารณะและรับ ผิ ดชอบต อสั งคม การคิ ด
วิเคราะหและสรางสรรค ความกระตือรือรนและขยัน เปนตน
สําหรับ ประเทศไทยการพัฒ นาทางสังคมกาวหนามาตามลําดับ ซึ่งจะสงผลให คนไทยโดยเฉลี่ ย
มีการศึกษาและสุขภาพดีขึ้น และระบบเกื้อกูลในครอบครัวไทยเขมแข็งเป นทุนทางสังคมที่สําคัญ นอกจากนั้น
กลาวได วาระบบการศึก ษา ระบบสาธารณสุข และสวัสดิก าร และโครงสร างพื้ น ฐานในทุ กด า นก็ มี การพั ฒ นา
กาวหนาไปตามลําดับ แตหากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว กลุมประเทศกําลังพัฒนาดวยกันนับวา
ประเทศไทยพัฒนาไปไดชากวาหลายๆ ประเทศ การพัฒนาประเทศไทยในชวงระยะเวลาถัดไปจะเผชิญกับความ
ทาทายในหลายดาน ทั้งการเปลี่ยนแปลงดานประชากรที่ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป 2579
โดยจะมีสัดสวนของผูสูงอายุถึงรอยละ 30 ขณะที่สัดสวนวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยวัย
เด็กมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 14 ขณะที่วัยแรงงานคิดเปนรอยละ 56 นอกจากนั้น สถาบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง
และมีรูปแบบที่หลากหลายมาก
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บทที่ 4
วิสัยทัศน จุดเนน เปาหมายหลัก ยุทธศาสตร เปาหมายตามยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน

“คนไทยไดรับ โอกาสการศึกษาและการเรีย นรูตลอดชีวิ ตอย างมีคุณ ภาพ สามารถดํารงชีวิตที่
เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเปนในโลกศตวรรษที่ 21”

4.2 จุดเนน

“ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และ
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรูที่เปนปจจุบันและตรงกับความตองการของผูเรียน
และสังคม โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเป น
กลไกในการจัดรวมทั้งพั ฒ นาครูใหเปนผูจัดการศึกษาและการเรียนรูมืออาชีพ เนนพั ฒนากระบวนการคิดและ
การวิจัยใหกับกลุมเปาหมาย ใชกลยุทธการบริหารจัดการเชิงรุก โดยใหชุมชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมภายใต
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน”

4.3 เปาหมายหลัก
1) คนไทยสามารถเข า ถึ งบริก ารการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รวมทั้ ง
การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอยางทั่วถึง
2) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะในการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3) หน วยงานและสถานศึก ษามีระบบเทคโนโลยีท่ีทัน สมัย และมีป ระสิท ธิ ภ าพเพื่ อ ให บ ริการ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4) หนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใตการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
5) ทุ ก ภาคส ว นมี บ ทบาทและมี ส ว นรว มในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด การศึ ก ษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต

4.4 ยุทธศาสตร
1) เพิ่มและกระจายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะและทักษะเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
3) สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560-2579 ของ สํานักงาน กศน.

36

4.5 เปาหมายตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มและกระจายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ

เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) คนไทยไดรับ โอกาสและความเสมอภาคในการเขา ถึงการศึ กษาและการเรี ย นรู ตลอดชี วิต
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2) แหลงเรียนรู สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนสามารถเขาถึงได
โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3) คนไทยทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต และพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
การศึกษานอกระบบ
1) ประกั น โอกาสการเข า รับ บริ ก ารทางการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให แ ก ผู เรี ย น
ในทุกพื้นที่ ครอบคลุมผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
2) สงเสริมให มี ก ารบู รณาการ การศึก ษานอกระบบเพื่ อ ให ผู เรี ยนสามารถเข า ถึ งโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับวัย สภาพรางกายและสุขภาพ ความจําเปน ความตองการและความสนใจ และ
สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาและการเรียนรูไปเทียบระดับ เทียบโอน เชื่อมโยงสงตอระหว างการศึกษาทุ ก
รูปแบบทุกระดับได
3) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบที่ส อดคลองกับ ความสนใจและวิ ถีชี วิ ตของผู เรีย นทุ ก
กลุมเปาหมาย
4) สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึก ษานอกระบบของคนทุก ช วงวั ยในพื้ น ที่ พิ เศษ และเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใตใหเหมาะสมกับภู มิสังคม อัตลักษณ และความตองการของชุมชนและ
พื้นที่
5) จัดทํา SMART CARD ทางการศึกษาสําหรับทุกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมเปาหมายพิเศษ
เพื่อขอรับบริการทางการศึกษา
6) พั ฒ นาระบบ E-exam และระบบการสอบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห มี ม าตรฐานและยกระดั บ
สถานศึ กษาทุ ก แห งให เป น ศู น ย ท ดสอบด ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ ก สเพื่ อเพิ่ มโอกาสทางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐานที่ มี
คุณภาพใหแกประชาชน
7) พัฒนาระบบการเทียบโอนและการเทียบระดับการศึกษา ใหมีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยง
การศึกษาและการเรียนรูทุกระดับ ทุกรูปแบบ
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การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พัฒ นาแหลงเรียนรูในชุม ชนใหมีมาตรฐานตามประเภทแหลงการเรียนรู และสอดคลองกับ
ความสนใจและวิถีชีวิตของผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย รวมทั้ง สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
2) พัฒนาหองสมุด พิพิธภัณฑ และจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย กระจายอยูทุกพื้นที่ใหเปนกลไก
ในการแสวงหาความรูของประชาชน
3) เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาตามอัธยาศัยของคนทุกชวงวัยในพื้นที่พิเศษ และเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใตใหเหมาะสมกับภูมสิ ังคม อัตลักษณ และความตองการของชุมชนและพื้นที่
4) พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู และการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกรูปแบบ ตลอดจนขยายเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาทุกแหง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอ
กับผูเรียน เพื่อเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะ และทักษะเหมาะสม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดตามศักยภาพ
2) คนไทยไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย และพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมพื้นที่ชายแดนใตและพื้นที่พิเศษ
3) ระบบการวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4) คนไทยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5) สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
6) ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง
7) กลุ ม ผู ด อ ยโอกาส กลุ มผู พ ลาดโอกาส และกลุ มผู ข าดโอกาส ได รั บ โอกาสในการพั ฒ นา
สมรรถนะและทักษะในการดํารงชีวิตเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8) ผูเรียน ผูรับบริการ ไดรับ โอกาสและความเสมอภาคในการเขารับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีคณ
ุ ภาพ
แนวทางการพัฒนา
การศึกษานอกระบบ
1) ปฏิรูปหลักสูตร ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนรูใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของกลุมเปาหมาย
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2) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบคุณภาพการศึกษา
นอกระบบระดับชาติ (N-NET)
3) พัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกั บระบบคุณวุฒิ วิช าชีพที่นําไปสู
เสนทางอาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ และพัฒนาใหมีระบบการ
สะสมและเทียบโอนหนวยการเรียน (Credit Bank System)
4) พั ฒ นาหลัก สูตร และกระบวนการเรียนรูให ส อดคลองกั บ สภาวการณ ก ารพั ฒ นาประเทศ
และเปนไปตามสภาพและความตองการของกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน เสริมสราง
ความตระหนักในคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรูเรื่องทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
5) พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่มี ีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถวัด
และประเมินไดตรงตามวัตถุประสงค และนําผลการประเมินไปใชไดจริง
6) สงเสริมให มีก ารวิจัย และพั ฒ นานวัต กรรมการจั ด การเรี ย นรู สื่ อ เพื่ อ การเรีย นรู และการ
ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่ไดมาตรฐาน
7) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและหลักสูตรการอบรมแกกลุมผูสูงวัยใหมีคุณภาพและ
ชีวิตที่ดี
8) พัฒ นาหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับประชาชนเพื่อยกระดับทักษะการใช ภาษาอั งกฤษของ
คนไทย และภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่เปนไปตามความตองการของพื้นที่และประชาชน
9) สงเสริ มให มีก ารจัด ทํ าแผนการเรีย นรูตลอดชี วิตของชุ ม ชน/รายบุ คคล เพื่ อ เป น เครื่อ งมื อ
ในการกําหนดทิศทางและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
10) สงเสริมใหสถานประกอบการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งอาจจัดเองหรือรวมจัดโดยสามารถ
นําคาใชจายในการจัดการศึกษาไปลดหยอนภาษีได
11) พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อเสริมสรางการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในชุมชนแบบครบวงจร
ซึ่งเปนกระบวนการตนทางถึงปลายทางตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจําหนาย การตลาด และการดําเนินการ
ในเชิงธุรกิจ
12) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางเสริม และปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค
13) พัฒนาสมรรถนะครูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู สามารถใชเทคโนโลยี และประสานภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนรู เปนครูมืออาชีพ และมีมาตรฐานคุณภาพตามที่สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องคกรมหาชน) กําหนด
14) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหตรงกับสายงานหรือความชํานาญเพื่อให
สามารถจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
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15) สงเสริมใหแรงงานไดรับโอกาสยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและทักษะความรูที่สูงขึ้น
การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรูที่ ป ลู ก จิ ต วิ ท ยาศาสตร ให กั บ ประชาชนผ า น STEM
Education สําหรับประชาชน อันจะนําไปสูการใชความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการใชเหตุผลในการ
ดําเนินชีวิต
2) ส งเสริ มการสรา งสรรค ความรูใหม ๆ ทั้งจากภู มิปญ ญาท องถิ่นที่ มีอยูเดิ มและความรูด าน
นวัตกรรมใหมๆ
3) จัดกิจกรรม สื่อ และนิทรรศการที่มีชีวิตและกระตุนความคิดสรางสรรค ในแหลงเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษามีความ
ทันสมัย และมีคุณภาพ
2) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน และ
ระบบเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นเพื่อประโยชนในการจัดและบริการการศึกษาได
แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา การจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด
กระบวนการเรียนรูที่มีความยืดหยุนหลากหลาย สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
2) พั ฒ นาสถานีวิท ยุโทรทัศนเพื่ อการศึก ษา (ETV) ใหเป น สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น เพื่ อการศึก ษา
สาธารณะ (Free ETV)
3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนสาธารณะแบบดิจิทัลและการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
4) พัฒนากระบวนการเผยแพร ICT เพื่อการศึกษาใหมีรูปแบบที่ หลากหลาย ทันสมัย เปนปจจุบั น
และสอดรับกับความตองการของสังคม
5) ส งเสริมและสนั บ สนุ น ให มี การวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นารูป แบบ แนวทางในการใช เทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษาในการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษา
6) ใหมีและบังคับใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
7) สงเสริมใหมีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสงเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น
8) จัดและสนับสนุนสถานศึกษา แหลงการเรียนรู กศน.ตําบล ใหมีความพรอมเกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
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9) พัฒ นาระบบฐานขอมูลรายบุค คลและสารสนเทศทางการศึกษาให ค รอบคลุ มถู กต อง เปน
ปจจุบัน และเชื่อมโยงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตาม ประเมิ น และ
รายงานผล ใหมีมาตรฐานที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน และตรงกับความตองการในการใชงานที่เชื่อมโยงกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางเปนระบบ
10) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณ เนื้อหา และวิชาการ เพื่อชวย
ในการเรียนรูดวยตนเองสําหรับประชาชน
11) พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล และการศึกษาในระบบเปด อาทิ ETV
E-learning MOOC เพื่อเปนเครื่องมือในการขยายการใหบริการในรูปแบบตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีบทบาท
และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2) ระบบบริหารงานบุคคล มีความเปนธรรม สรางขวัญและกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานได
เต็มตามศักยภาพ
3) บุคลากรทุกประเภททุกระดับไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามมาตรฐานตําแหนง รวมทั้ง
บทบาทภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
4) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ รองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับบริบทของสภาพสังคม
5) ระบบและกลไกการวัด ติดตาม และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
6) ทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในพื้นที่/ชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่เนนการกระจายอํานาจลงสูพื้นที่ภาค การมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน และมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) กําหนดใหมีมาตรการจูงใจทั้งดานภาษี และสิทธิประโยชนตางๆ ให กับ ภาคีเครือขายที่เขา
มารวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ผลักดันใหเกิดกองทุนเพื่อการพัฒนาสําหรับการศึกษานอกระบบ เพื่อเปนกลไกในการสราง
โอกาสทางการศึกษา
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4) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการเปนภาคีเครือขาย และสรางแรงจูงใจ
ในรูปแบบตางๆ ใหภาคีเครือขายรวมจัดและสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5) สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษากับ องคกรหรือหน วยงานทั้ งในและต างประเทศ
โดยเนนการทํางานในลักษณะบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
6) วิเคราะห วิจัย ปรับปรุงกฎ ระเบียบตางๆ ที่สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหเอื้อตอการบริหารจัดการ
7) สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน ทองถิ่น สังคม เพื่อเอื้อตอการศึกษาและการเรียนรู
และสนับสนุนการสรางกลไกการขับเคลื่อนชุมชนไปสูสังคมแหงการเรียนรู
8) วิ เคราะห แ ละจั ด ทํา แผนอั ต รากํา ลั งตามบทบาท หน าที่ และภารกิ จ ของหน ว ยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดโดยใชรูปแบบการวิจัย เพื่อใหการเกลี่ยอัตรากําลัง/บรรจุแตงตั้งบุคลากรตามอัตรากําลังมี
ความเหมาะสม
9) พัฒนาบุคลากร กศน. ทุกระดับ ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตําแหนง ใหตรงกับสาย
งานหรือความชํานาญ

4.6 ตั ว ชี้ วั ดตามยุ ท ธศาสตร ข องแผนพั ฒ นาการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย
(พ.ศ. 2560 – 2579)
ตัวชี้วดั

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที่ 1- 5

คาเปาหมาย
ปที่ 6 - 10 ปที่ 11 - 15 ปที่ 16 - 20

เพิ่มและกระจายโอกาส ในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
1) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ15 - 59 ป)
มีปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
2) รอยละของกําลังแรงงาน ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมตอนตนหรือเทียบเทา
ไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา
3) รอยละของแรงงานที่ขอเทียบโอน
ความรูและประสบการณเพื่อยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
4) รอยละของแหลงเรียนรูที่ไดรับ

9.4

10.15

10.90
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N/A
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ตัวชี้วดั

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที่ 1- 5

คาเปาหมาย
ปที่ 6 - 10 ปที่ 11 - 15 ปที่ 16 - 20

การพัฒนาใหสามารถจัดบริการทาง
การศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
5) ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
N/A
100
100
100
100
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป
6) รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่
N/A
80
80
80
80
ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาตอเนื่องเทียบกับเปาหมาย
7) จํานวนผูรับบริการในพื้นที่เปาหมาย
16,884
16,884
16,884
16,884
16,884
ไดรับการสงเสริมดานการรูหนังสือและ
การพัฒนาทักษะชีวิต
8) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมที่สามารถ
80
100
100
100
100
อานออกเขียนไดและคิดเลขเปนตาม
จุดมุงหมายของกิจกรรม
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
9) จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับ
บริการติวเขมเต็มความรู
10) รอยละของผูเรียนพิการไดรับ
N/A
100
100
100
100
การพัฒนาสมรรถภาพและบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม
11) รอยละของผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ
N/A
100
100
100
100
ไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือ
คาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะ และทักษะเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1) รอยละของผลการทดสอบระดับชาติ N- นอยกวา
50
51
52
53
Net แตละระดับ/สาระการเรียนรูผาน
รอยละ
เกณฑรอยละ 50 ขึ้นไป
50
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ตัวชี้วดั

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที่ 1- 5

คาเปาหมาย
ปที่ 6 - 10 ปที่ 11 - 15 ปที่ 16 - 20

2) รอยละการอานของคนไทยเพิ่มขึ้น
77.7
85
90
95
3) รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนา
60
65
70
75
ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวัน และพัฒนาตนเองได
4) รอยละของสถานศึกษาที่มีงานวิจัย
N/A
10
20
30
และ/หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
5) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
5
30
60
90
โดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา
เพิ่มขึ้น
6) รอยละของชุมชนที่นําความรูไปใช
N/A
50
70
90
ตอยอดในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
7) รอยละของแหลงเรียนรูที่มีนิทรรศการ
N/A
100
100
100
สื่อ กิจกรรม เพื่อปลูกฝงกระบวนการ
เรียนรูตลอดชีวิต
8) รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการ
N/A
30
60
90
เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาแนวคิดไปสูการปฏิบัติ
9) รอยละของสถานศึกษาที่เขารับการ
70
80
90
100
ประเมินมีคุณภาพตามเกณฑประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น
สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
1) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัด
N/A
100
100
100
การเรียนการสอนผานเทคโนโลยีดิจิทัล
2) จํานวนระบบเครือขายเทคโนโลยี
N/A
1
1
1
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบ
ความตองการของผูเรียนและผูใชบริการ
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วดั

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที่ 1- 5

คาเปาหมาย
ปที่ 6 - 10 ปที่ 11 - 15 ปที่ 16 - 20

3) รอยละของสถานศึกษาไดรับบริการ
N/A
98
100
100
100
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุก
พื้นที่ ขั้นต่ํา 30 mbps ใน 5 ปแรก และ
100 mbps ภายใน 20 ปเพิ่มขึ้น
4) รอยละของนักเรียนในเขตพัฒนา
ต่ํากวา
50
53
53
60
เศรษฐกิจชายแดนใต และพื้นที่พิเศษที่มี
รอยละ50
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-Net) แตละสาระวิชารอยละ 50 เพิ่มขึ้น
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1) รอยละของบุคลากรที่บรรจุตามกรอบ
30
40
50
60
70
อัตรากําลังเพิ่มขึ้น
2) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
10.68
20
25
30
35
เพิ่มขึ้น
3) รอยละหนวยงาน/สถานศึกษาที่ไดรับ
58
65
70
80
90
การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มขึ้น
4) รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษา
N/A
60
62
80
100
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
5) มีกฎ ระเบียบที่สามารถนําไปปฏิบัติงาน
N/A
มี
มี
มี
มี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6) จํานวนภาคีเครือขายที่รวมระดม
3,017
3,050
3,100
3,150
3,200
ทุนและทรัพยากรทางการศึกษา
7) จํานวนภาคีเครือขายที่รวมจัดกิจกรรม/
57
60
65
70
75
แหลงเรียนรู
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ตัวชี้วดั
9) จํานวนผลงานของภาคีเครือขายที่มี
การสรางและเผยแพรองคความรู/
นวัตกรรม
10) รอยละของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงาน กศน. ที่ไดรับแตงตั้งเปน
ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

คาเปาหมาย
ปที่ 6 - 10 ปที่ 11 - 15 ปที่ 16 - 20

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที่ 1- 5

N/A

20

40

60

80

14.65

40

65

85

100
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4.7 ระยะเวลาของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579
ชวงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
ระยะเรงดวน
การดําเนินงานปกติตามแผน (กําหนดเปน 4 ระยะ)
1.เพิ่มและกระจาย
โอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษา
และการเรียนรู
ที่มีคุณภาพ

การศึกษานอกระบบ
1) ประกันโอกาสการเขารับบริการทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุม
ผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
2) สงเสริมใหมีการบูรณาการการศึกษานอกระบบ
เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับวัย สภาพรางกายและสุขภาพ
ความจําเปน ความตองการและความสนใจ และสามารถ
นําผลที่ไดจากการศึกษาและการเรียนรูไปเทียบระดับ
เทียบโอน เชื่อมโยงสงตอระหวางการศึกษาทุกรูปแบบ
ทุกระดับได
3) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบที่สอดคลองกับ
ความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
4) สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษานอกระบบของ
คนทุกชวงวัยในพื้นที่พิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนใตใหเหมาะสมกับภูมิสังคม อัตลักษณ
และความตองการของชุมชนและพื้นที่

2560-2561

2560-2564

2565-2569

2570-2574

2575-2579

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา
5) จัดทํา SMART CARD ทางการศึกษาสําหรับทุก
กลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมเปาหมายพิเศษเพื่อขอรับ
บริการทางการศึกษา
6) พัฒนาระบบ E-exam และระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกสใหมีมาตรฐานและยกระดับสถานศึกษาทุก
แหงใหเปนศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพใหแก
ประชาชน
7) สงเสริมใหแรงงานไดรับโอกาสยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและทักษะความรูที่สูงขึ้น
8) พัฒนาระบบการเทียบโอนและการเทียบระดับ
การศึกษาใหมีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงการศึกษา
และการเรียนรูทุกระดับ ทุกรูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหมีมาตรฐานตาม
ประเภทแหลงการเรียนรู และสอดคลองกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย รวมทั้ง
สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
2560-2561
√

√

การดําเนินงานปกติตามแผน (กําหนดเปน 4 ระยะ)
2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579
√

√

√

√
√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร

2. พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ

แนวทางการพัฒนา
2) พัฒนาหองสมุด พิพิธภัณฑ และจัดแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย กระจายอยูทุกพื้นที่ใหเปนกลไกในการ
แสวงหาความรูของประชาชน
3) เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาตามอัธยาศัยของ
คนทุกชวงวัยในพืน้ ที่พิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใตใหเหมาะสมกับภูมิสังคม
อัตลักษณ และความตองการของชุมชนและพื้นที่
4)พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล
และการศึกษาในระบบเปด อาทิ ETV E-learning
MOOC เพื่อเปนเครื่องมือในการขยายการใหบริการใน
รูปแบบตางๆ
5) พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อ
การเรียนรู และการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบ ตลอดจนขยายเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในสถานศึกษาทุกแหง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอกับ
ผูเรียน เพื่อเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรู
แบบมีสวนรวม
การศึกษานอกระบบ
1) ปฏิรูปหลักสูตร ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
2560-2561
√

การดําเนินงานปกติตามแผน (กําหนดเปน 4 ระยะ)
2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

คนทุกชวงวัยใหมี
การจัดการเรียนรูใหทันตอความเปลี่ยนแปลง เหมาะสม
สมรรถนะ และทักษะ และสอดคลองกับสภาพของกลุมเปาหมาย
ทีเ่ หมาะสม มีคุณภาพ
2) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ชีวิตที่ดี
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบคุณภาพการศึกษานอก
ระบบระดับชาติ (N-NET)
3) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบให
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่นําไปสูเสนทางอาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู
และประสบการณ และพัฒนาใหมีระบบการสะสมและ
เทียบโอนหนวยการเรียน (Credit Bank System)
4) พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูให
สอดคลองกับสภาวการณการพัฒนาประเทศ และเปนไป
ตามสภาพและความตองการของกลุมเปาหมาย โดย
คํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน เสริมสรางความ
ตระหนักในคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความรูเรื่องทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
5) พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถวัดและ
ประเมินตรงตามวัตถุประสงค และนําผลการประเมินไป

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
2560-2561
√

การดําเนินงานปกติตามแผน (กําหนดเปน 4 ระยะ)
2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา
ใชไดจริง
6) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู และการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่ไดมาตรฐาน
7) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและหลักสูตร
การอบรมแกกลุมผูสูงวัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
สรางพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิต
8) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับประชาชนเพื่อ
ยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของคนไทย รวมทั้ง
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่เปนไปตามความตองการของ
พื้นที่และประชาชน
9) สงเสริมใหมีการจัดทําแผนการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ชุมชน/รายบุคคล เพื่อเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทาง
และสรางแรงจูงใจในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
10) สงเสริมใหสถานประกอบการจัดการศึกษานอก
ระบบ ซึ่งอาจจัดเองหรือรวมจัดโดยสามารถนําคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาไปลดหยอนภาษีได
11) พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อเสริมสรางการพัฒนา
อาชีพใหกับประชาชนในชุมชนแบบครบวงจร ซึ่งเปน

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
2560-2561

การดําเนินงานปกติตามแผน (กําหนดเปน 4 ระยะ)
2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579
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√

√
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√

√

√
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ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการตนทางถึงปลายทางตั้งแตกระบวนการผลิต
การแปรรูป การจัดจําหนาย การตลาด และการดําเนิน
การในเชิงธุรกิจ
12) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางเสริม
และปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวนิ ัย จิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค
13) พัฒนาสมรรถนะครูใหมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู สามารถใชเทคโนโลยี และประสานภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนรู เปนครูมือ
อาชีพ และมีมาตรฐานคุณภาพตามที่สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องคกรมหาชน) กําหนด
14) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร
ใหตรงกับสายงานหรือความชํานาญเพื่อใหสามารถจัด
การศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่ปลูกจิตวิทย
ศาสตรใหกับประชาชนผาน STEM Education สําหรับ
ประชาชนอันจะนําไปสูการใชความคิดวิเคราะห ความคิด

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
2560-2561

การดําเนินงานปกติตามแผน (กําหนดเปน 4 ระยะ)
2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

สรางสรรค และการใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต
2) สงเสริมการสรางสรรคความรูใหม ๆ ทั้งจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีอยูเดิม และความรูดานนวัตกรรมตางๆ
3) จัดกิจกรรม สื่อ และนิทรรศการที่มีชีวิตและกระตุน
ความคิดสรางสรรค ในแหลงเรียนรู
3. สงเสริมและพัฒนา
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
เพื่อการศึกษาสําหรับ ความยืดหยุนหลากหลาย สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัด
คนทุกชวงวัย
เวลาและสถานที่
2) พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) ให
เปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาสาธารณะ
(Free ETV)
3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนสาธารณะแบบ
ดิจิทัลและการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
4) พัฒนากระบวนการเผยแพร ICT เพื่อการศึกษาใหมี
รูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย เปนปจจุบัน และสอดรับ
กับความตองการของสังคม
5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัย เพื่อพัฒนา
รูปแบบ แนวทางในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
2560-2561

การดําเนินงานปกติตามแผน (กําหนดเปน 4 ระยะ)
2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579
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√
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√

√
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√

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

จัดและสงเสริมการจัดการศึกษา
6) ใหมีและบังคับใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
7) สงเสริมใหมีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
การสงเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น
8) จัดและสนับสนุนสถานศึกษา แหลงการเรียนรู กศน.
ตําบล ใหมีความพรอมเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานดาน ICT
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
9) พัฒนาระบบฐานขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาใหครอบคลุมถูกตอง เปนปจจุบัน และ
เชื่อมโยงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการ การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
10) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งโครงสราง
พื้นฐาน อุปกรณ เนื้อหา และวิชาการ เพื่อชวยในการ
เรียนรูดวยตนเองสําหรับประชาชน
4. พัฒนาระบบบริหาร 1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่เนนการกระจาย
จัดการศึกษา และ
อํานาจลงสูพื้นที่ภาค การมีสวนรวมของทุกภาคสวน และ
สงเสริมใหทุกภาคสวน มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
2560-2561

การดําเนินงานปกติตามแผน (กําหนดเปน 4 ระยะ)
2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579
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√
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ยุทธศาสตร
มีบทบาทและมี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา

แนวทางการพัฒนา
2) กําหนดใหมีมาตรการจูงใจทั้งดานภาษี และสิทธิ
ประโยชนตางๆ ใหกับภาคีเครือขายที่เขามารวมจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ผลักดันใหเกิดกองทุนเพื่อการพัฒนาสําหรับ
การศึกษานอกระบบ เพื่อเปนกลไกในการสรางโอกาสทาง
การศึกษา
4) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
การเปนภาคีเครือขาย และสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ
ใหภาคีเครือขายรวมจัดและสงเสริมการจัดการเรียนรูใน
ชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5) สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษากับองคกร
หรือหนวยงานทัง้ ในและตางประเทศ โดยเนนการทํางาน
ในลักษณะบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
6) วิเคราะห วิจัย ปรับปรุงกฎ ระเบียบตางๆ ที่
สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหเอื้อตอการบริหารจัดการ
7) พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา และ
ฐานขอมูลดานการศึกษาและดานอื่นที่เกี่ยวของใหมี
มาตรฐานที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบนั และตรงกับ

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
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ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา
ความตองการในการใชงานที่เชื่อมโยงกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรอยางเปนระบบ
8) สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน ทองถิ่น
สังคมเพื่อเอื้อตอการศึกษาและการเรียนรู และสนับสนุน
การสรางกลไกการขับเคลื่อนชุมชนไปสูสังคมแหงการ
เรียนรู
9) วิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลังตามบทบาท
หนาที่ และภารกิจ ของหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดโดยใชรูปแบบการวิจัย เพื่อใหการเกลี่ยอัตรากําลัง/
บรรจุแตงตั้งบุคลากรตามอัตรากําลังมีความเหมาะสม
10) พัฒนาบุคลากร กศน. ทุกระดับ ใหมีความรูและ
ทักษะตามมาตรฐานตําแหนง ใหตรงกับสายงานหรือ
ความชํานาญ

ชวงระยะเวลาของแผน
ระยะเรงดวน
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บทที่ 5
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สูการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 – 2579 ไปสูการปฏิบัติ
จะตองมี ความเชื่อ งโยงระหวางแผนในแตล ะระดับ มีระบบและกลไกการขั บ เคลื่ อ นที่ ชั ดเจนและการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายและเปนไปตามวิสัยทัศนของแผน ดังนี้

5.1 ความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2560 - 2579 กับแผนระดับตางๆ ที่เกี่ยวของสูการปฏิบัติ
- ดูผงั ความเชื่อมโยงที่หนา 605.2 ระบบและกลไกเพื่อการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ

1) สรางเครือ ขา ยความรว มมือ กั บ หน วยงาน สถานศึกษาทุ กระดั บ ในสั งกั ด สํ า นั ก งาน กศน.
ในการดํ าเนิ น การแปลงเป า หมาย ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอั ธยาศัย พ.ศ. 2560– 2579 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดโครงการ กิ จกรรม ที่จะนําไปสู
ผลสําเร็จตามเปาหมายอยางชัดเจน
2) คณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผูบริหาร กศน.
ตองใหความสําคัญและใชแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 เปนกรอบ
ในการดําเนินงานและบริหารงานของหนวยงาน
3) ใช ร ะบบการทํ า งานในรู ป แบบกลุ ม สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กลุ ม ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เพื่ อ
การศึกษา และกลุมศูนยฝกอาชีพชุมชนเปนกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม
4) ดํ า เนิ น การชี้ แ จง ประชาสั ม พั น ธ สรา งความรู และความเข า ใจสาระสํ า คั ญ แผนพั ฒ นา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 ใหบุคลากรทุกระดับไดทราบอยางชัดเจนเพื่อ
การมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5) สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระดับหนวยงาน สถานศึกษา รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ในพื้นที่ที่มีความสอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชนในพื้นที่ และสงเสริมสนับสนุนให มีการบริหาร
แผนและนําแผนสูการปฏิบัติในลักษณะที่เป นองครวมที่เนนคนเปนศูนยกลางภายใตการมีสวนรวมขององคกรที่
เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการประสานและการทํางานในแนวราบของหนวยงาน
6) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิ บัติงานด วยเทคนิควิธีการ
ใหมๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจดวยการยกยองชมเชยใหรางวัล
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7) ให หน วยงานสวนกลางสนั บ สนุ นทรัพยากรอยางเพี ยงพอต อการปฏิ บั ติงานตามแผนพั ฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 ในระดับพื้นที่ เพื่อสะทอนการดําเนินงานตามแผน
8) ประชาสัมพั นธ และสรางความเขาใจให ทุ ก ภาคส ว นของสั งคมที่ เกี่ย วขอ งเห็ นความสําคัญ
และมีสวนรวมในการนําแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสูการปฏิบัติ

5.3 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปสูการปฏิบัติ

การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสูการปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้
1) ให ค วามสํ าคัญ กั บ การติ ดตามความก า วหน า การประเมิ น ผลความสํ าเร็จ และผลกระทบ
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน ตั้งแตการ
สงเสริมการจัดทําฐานขอมูลทุกระดับที่จําเปนตองใช โดยใหเกิดความเชื่อมโยงเครือขายขอมูลรวมกัน รวมทั้ง ตอง
พัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ทั้งผลลัพธในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนจัดระบบกํากับ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานให เป นมาตรฐานเดียวกั น และสามารถนํ าผลจากการกํ ากับ
ติดตาม มาใช เปนแนวทางในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ ปญ หาที่เกิดขึ้ นใน
กระบวนการนําแผนไปปฏิบัติจริง
2) ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 วาผลการดําเนินงานในชวงระยะ 5 ปแรก พ.ศ. 2560 -2564 วาบรรลุเป าหมาย
และตั ว ชี้ วัด ที่ กํ า หนดไว ม ากน อ ยเพี ย งใด เพื่ อ นํ า ไปทบทวนยุ ท ธศาสตร และปรั บ ปรุงกลยุ ท ธ ท่ี จ ะใช ในช ว ง
พ.ศ. 2565 – 2579 ตอไป
3) เสริมสรางกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนใหภาคประชาชน
รวมกลุมติดตามความกาวหนา ตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของของโครงการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําขอมูลที่เพื่อใชในการตรวจสอบไดอยางถูกตองชัดเจน

5.4 ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ

การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะประสบผลสําเร็จไดตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและกลยุทธ
ไดหนวยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานและสถานศึกษาตอง
ยึ ด ถื อ เป น แนวทางในการดําเนิ น งาน และมี ก ารทบทวน ปรับ ปรุงมาตรการ เป า หมายความสํ า เร็ จ ให ทั น ตอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพประชาชนในทุกชวงวัย ซึ่งตองดําเนินการ ดังนี้
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1) การสรางการรับรู ความเขาใจ และการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคมในการ
สงเสริม สนั บ สนุนการพั ฒ นาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุ งเน นที่ การจั ดระบบการศึ กษาที่ มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ
2) การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผูปฏิบัติทุกหนวยงาน ทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การและการเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร แ ละกลยุ ท ธ ใ ห บ รรลุ เป า หมายและวิ สั ย ทั ศ น ข องแผน
มีคณะกรรมการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปน
กลไกสนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
3) มุง การจั ดการศึ ก ษาโดยทุ ก ภาคส ว นของสั ง คม เพื่ อความเท าเที ย มและทั่ ว ถึ ง (Inclusive
Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน
4) การจัดใหแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป นกรอบแนวทางใน
การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดสรรงบประมาณดานการจัดการศึกษาของหนวยงาน โดยให ยึดเปาหมาย
ตัวชีว้ ัด ยุทธศาสตร และกลยุทธที่กําหนดไวในแผนเปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และบรรลุผลตามเปาหมายและตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กําหนด
5) การปรับ ระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับระบบการบริหารจัดการใหมี
ความชัดเจนในดานบทบาทหนาที่ของหนวยงาน การกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาค
และสถานศึกษา รวมทั้งการบริหารงานบุคคลในแตละระดับใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ใหเปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพ ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มมี าตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม
6) การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบแผนปฏิ บัติการ ระบบ
การจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณ และการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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