บทที่ 1
สภาวการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและสังคมไทย
ที่มีผลกระทบต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นการสร้ า งความได้ เ ปรี ย บ
เชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถแข่งขันกัน และเป็นกลไกที่ส่งผลต่อ การพัฒนาประเทศทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จึงมีความสาคัญอย่างมากกับทุกระบบกลไกการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วง
ที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ สานักงาน กศน. ได้วิเคราะห์
บริ บ ทดั ง กล่ า ว เพื่ อ น ามาจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที่ ส อดรั บ กั บ สภาพ
ความเปลี่ยนแปลง และบริบทที่เปลี่ยนไปให้กับประชาชน โดยได้วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 ด้านสังคม
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกภายใต้ สั งคมที่ เป็ น พลวั ต ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมของประชากร
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมโลก ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรม
โลกที่ผ สมผสานกับ วัฒ นธรรมท้ องถิ่น ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสั มพัน ธ์
ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางในการซื้อขาย
รวมถึงการทาธุรกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกั นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยไม่จาเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แม้จะเพิ่มโอกาสสาหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ แต่อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
จนท าให้ ค นไทยละเลยอั ต ลั ก ษณ์ มี พ ฤติ ก รรมที่ เน้ น บริโ ภคนิ ย มและค่ านิ ย มที่ ฟุ้ ง เฟ้ อ ใช้ ชี วิ ต แบบเร่ งรี บ
ไม่ เ คารพในสิ ท ธิ ค นอื่ น ขาดความเอื้ อ เฟื้ อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม
และพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ นสั ง คมไทย เนื่ อ งจากวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไป ท าให้ ส ถาบั น ครอบครั ว
สถาบั น การศึกษา และสถาบั น ศาสนา มีบ ทบาทในการอบรมเลี้ ยงดู ให้ ความรู้ ปลู กฝั งศีล ธรรมให้ เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมลดน้อยลงอีกด้วย
โลกสั งคมไร้พ รมแดนส่ งผลให้ การเลื่ อนไหลของคน ทุ น ความรู้ เทคโนโลยี สิ นค้าและบริการ
ที่เชื่ อมโยงกัน ทั่ ว โลก กระตุ้น ให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วในทุก พื้น ที่ ส่ งผลทั้ งเชิงบวกและเชิงลบ
โดยสั งคมไทยสามารถที่จ ะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้อย่างกว้างขวางผ่านสื่อเทคโนโลยี เป็นการสร้ าง
โอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก และเสริมสร้างการก้าวเข้าสู่สังคม
ฐานความรู้ในอนาคต อีกทั้งยังเปิ ด โอกาสในการพัฒ นาและถ่ายทอดวิทยาการและแหล่งเทคโนโลยีสมัยใหม่
ขณะเดียวกันสังคมไทยยังขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคผ่านสื่อเทคโนโลยี และมีแนวโน้มของการเป็นสังคมวัตถุ
นิยมสูงขึ้น

ประชาชนมีค วามตื่น ตัว ทางการเมืองและให้ ค วามส าคัญ กับความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม รวมทั้ ง
ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
การดารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่น ของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย ขณะที่
ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในภาพรวมที่ ดี ขึ้ น แต่ ขี ด ความสามารถในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ต้องปรับปรุง
จากการมี โครงสร้ างประชากรที่ วั ย สู งอายุ เพิ่ ม ขึ้ น ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยก้ าวสู่ สั งคมผู้ สู ง อายุ
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับ
สติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม
เพิ่ ม ขึ้น และมี ก ารจั ด สวัส ดิ การทางสั งคมในหลายรูป แบบ แต่ กลุ่ มผู้ ด้ อยโอกาสยังไม่ ส ามารถเข้ าถึ งบริก าร
ทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่ อมล้าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหา
การพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒ นธรรมที่หลากหลายรวมถึงเผชิญปัญ หาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพิ่มขึ้นของการพนัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
แนวโน้มการพัฒนาคนในวัยทางาน (ช่วงอายุระหว่าง 15 – 59 ปี) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับ
การพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษามีการขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.9 ปี ในปี
2552 เป็น 10.00 ปี ในปี 2558 แต่ยังมีความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองกับชนบท การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีมากขึ้น แต่ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้เชื่อมโยงนาความรู้ไปปรับใช้ของคนไทย
ยังอยู่ในระดับต่า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญอย่างเร่งด่วน

1.2 ด้านเศรษฐกิจ
การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกอั น เนื่ อ งจากการปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital
Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การบรรลุข้อตกลง
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 2558 (Millennium Development Goals : MDGs 2015) และเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
การเปิดเสรีทางการค้า บริการ แรงงาน การลงทุน และการเงิน โดยมีกลไกสาคัญ อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) เขตการลงทุนเสรี (ASEAN Investment Area : AIA) และความต้องการ
กาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
การเกิ ด ประชาคมใหม่ จ ากการรวมตั ว ของกลุ่ ม เศรษฐกิ จ (New Economic Communities)
ASEAN และ ASEAN+6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) การเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า
และบริ ก าร รวมทั้ ง คนภายในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก จะมี ค วามคล่ อ งตั ว มากขึ้ น ในอน าคต ประกอบกั บ
การก่อตัวของเศรษฐกิจใหม่ที่มีจีนและอินเดียเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศ
ไทยต้องดาเนิ น นโยบายการค้าในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันให้ ผู้ผ ลิ ตในประเทศปรับตัวให้
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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สามารถแข่งขันได้บนฐานความรู้และฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง นอกจากนั้นการเกิดประชาคมใหม่จะส่งผล
ให้มีการเดินทางทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการทาธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น
รั ฐ บาลได้ ให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ แบบดิ จิ ทั ล (Digital Economy) โดยการน าเอา
เทคโนโลยีดิจิ ทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทัน
กับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) ที่ ว างเป้ าหมายในการเพิ่ ม มูล ค่าทางเศรษฐกิ จ ให้ กับ สิ น ค้ าและการบริก ารผ่ านทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันคนไทยจานวนมากใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งการใช้ Smartphone และ
Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิง ดังนั้น การเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้าน
การใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ กับ ทุ กภาคส่ ว นนั้น เป็ น สิ่ งส าคัญ ทั้ งภาคธุรกิจ การศึ กษา ราชการ เกษตรกรรม
การท่องเที่ยว การขนส่ง และอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิ ทัลโดยเน้นการ
ปฏิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้น สภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัย
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองส่งผลให้ทรัพยากรถูกทาลาย
และเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง
มากขึ้ น น ามาซึ่ งความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ ป ระมาณค่ ามิ ได้ ทุ ก ประเทศต้ อ งใช้ ท รัพ ยากรใน
การแก้ปัญหาและผลกระทบที่ต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสร้างภาระกับสังคมและงบประมาณของรัฐในระยะ
ยาว การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ส่งผลให้ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร วิธี การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อป้องกัน ภัยธรรมชาติ บริหารจัดการ พัฒ นา และ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ถูกนามาใช้เพื่อตอบสนองการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็น หลั ก ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ก่อให้ เกิดปัญหาน้าท่วม น้าแล้งและภัยธรรมชาติที่
บ่อยครั้งและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความอุดมสมบูรณ์ลง อีกทั้งยังมีปัญหาแหล่งปะการังและ
หญ้ าทะเลเสื่ อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพกาลั งถูกท าลายอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดาเนิ น
กิจกรรมของมนุษย์ที่ทาลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่ างๆ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ทาให้อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ อัตราการขยายตัวของจานวนประชากร และแบบแผนการดารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล้ อ มของประเทศมี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมรุ น แรง
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์
และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้าท่วม ภัยแล้ง
การใช้ ท รั พ ยากรอย่ างสิ้ น เปลื อง ไม่ คุ้ม ค่ า และปริม าณของเสี ย ที่ เพิ่ มขึ้ น น าไปสู่ ความเสี่ ยงต่อ การสู ญ เสี ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุ ขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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การใช้เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งยั งมี อยู่ จากั ด รวมทั้ งมี ค วามซ้ าซ้ อ น มี ช่ องว่าง
และขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง
จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโลกที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย การให้การศึกษาแก่
ประชาชน เพื่อให้มีความรู้และปรับตัวรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของโลกและประเทศไทยใน
อนาคต ควรมุ่งเน้นใน 2 หลักการ ดังนี้
(1) กระบวนการให้ ค วามรู้ การให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานและความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งด้ า นพลั งงาน
และสิ่ งแวดล้ อ ม จะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษาได้ เข้ า ใจและตระหนั ก ถึ งสภาวะและสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกต้อง ทาให้สามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง
(2) กระตุ้นจิตสานึก ให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒ นา ปกป้อง และปรับตัวจากความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง จะทาให้ เกิดการมองภาพรวมของพลั งงานและผลกระทบของสิ่ งแวดล้ อมได้ โดยทั้ งนี้ ควรต้องมี
กิจกรรมหรือแผนงานที่สอดคล้องและสามารถกระตุ้นจิตสานึกให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของชาติ
อย่างต่อเนื่อง

1.4 ด้านเทคโนโลยี
ความเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล กั บ การด ารงชี วิ ต นวัต กรรมและความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ต้อง
เผชิญ กับ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในชี วิตประจ าวัน มากมาย ทั้ งด้ านการเรียนการสอนในสถานศึ ก ษา การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การทางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเกี่ยวข้องกับ ทุกเรื่องในชีวิตประจาวัน ดังนั้นจึงควรเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้รู้เท่าทันและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศต่อไป
ในปั จ จุ บั น การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ ก่อให้ เกิดกระแสการพั ฒ นา
รู ป แบบใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะมี ก ารหลอมรวมของศาสตร์ ต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยยั ง ขาด
การเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจในอนาคต ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับการแข่งขันในอนาคต
โดยยังขาดทั้งฐานความรู้ ความตระหนั ก ข้อมูล ข่าวสาร บุคลากรการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานและปั จจัยเอื้อ
จึงจาเป็นต้องเร่งปรับตัวโดยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มีภูมิคุ้มกัน ยืดหยุ่น และรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัก ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนาโนเทคโนโลยี ที่มีการวิจัยและพัฒนาด้านการวิจัย
พื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงทดลองอย่างเป็นระบบ
การเกิ ด นวั ต กรรมแบบก้ า วกระโดด (Leapfrog Innovation) ความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว
ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เทคโนโลยีชี ว ภาพ เทคโนโลยี วัส ดุ และน าโนเทคโนโลยี สร้า ง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและอุปสรรค ประเทศไทยจาเป็นต้องเตรียมพร้อม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคเศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) ในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหาร
จัด การองค์ความรู้อ ย่ างเป็ น ระบบ ทั้งการวิจัยและพัฒ นา รวมถึงการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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และนวัต กรรมที่ เหมาะสมมาผสมผสานร่ว มกั บ จุ ด แข็ งของประเทศไทย เช่ น การสร้างความเชื่ อมโยงกั บ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ มีการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนอง
ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร น าโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ และเทคโนโลยี เกี่ ย วกั บ การท างานของสมองและจิ ต ที่ เป็ น ทั้ งโอกาสหรื อ ภั ย คุ ก คาม
ในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็น
ผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคน
ในสังคมจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเหลื่อมล้า
ปัจจุบันรัฐได้ให้ความสาคัญกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพื้นฐานผ่าน
ทางสื่อดิจิทัล และนาดิจิทัลมาใช้เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนรู้และการใช้ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเนื้อหา
เหมาะกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบใหม่ โดยผ่านระบบการเรียนรู้ในระบบเปิด
สาหรับมหาชนที่เรียกว่า MOOCs (Massive Open Online Courses)

1.5 ด้านการเมือง
แนวโน้มความขัดแย้งและความรุนแรงด้านการเมือง การไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นของคนในสังคมมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความไม่สงบ ประชาชนมีความหวาดระแวง
และขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเทศขาดความมั่นคงและความสงบสุข ระบบการศึกษาในฐานะ
กลไกหลั ก ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนของประเทศจึ งจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิธี ก ารจั ด การเรีย นการสอนให้
ประชาชนสามารถคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
จากเหตุ ก ารณ์ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กระแสประชาธิ ป ไตยและเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งที่ เกิ ด ขึ้ น
จะเป็ นบทเรียนสาคัญ สาหรับรัฐ ดังนั้ นผู้รับผิ ดชอบจัดการศึกษาที่ต้องให้ ความสาคัญกับการปลูกฝังแนวคิด
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องแก่เยาวชนผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ในส่วนของการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้ความสาคัญ
ต่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นความสาคัญอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้เกิดการบริหารงาน
ที่ขาดประสิทธิภาพ
ในส่วนของวิกฤตการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผลจากการเมืองการปกครองที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ การศึ ก ษา ซึ่ ง พบว่ า กลุ่ ม เยาวชนที่ ก่ อ เหตุ ส่ ว นใหญ่ เป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และเยาวชน
ในสถาบันการศึกษาและสถาบันสอนศาสนาที่ถูกปลูกฝังและบิดเบือนคาสอนศาสนาให้กระทารุนแรง ดังนั้น
หากไม่มีการแก้ไขอย่างตรงประเด็นอาจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสถานการณ์และวิวัฒนาการการก่อการร้าย

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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ของโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นการศึกษาจะต้องเข้าไปมีบทบาททั้งการเป็นผู้นาในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์
ดังกล่าว

1.6 ด้านประชากร
ทุกประเทศต่างให้ความสาคัญกับการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวของทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาแล้วและกาลังพัฒนา ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ส่งผลให้
อัตราการเติบโตของประชากรโลกลดลง และเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่า ในปี 2558
จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง ร้อยละ 13.8 ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (ประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14) และในปี 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.1 หรือเข้าใกล้
สังคมสูงวัยระดับสูงสุด
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี การลดลงของภาวะเจริญพั นธุ์หรือการเกิดน้อยลง จากข้อมูล อัตรา
เจริญพันธุ์รวม พบว่าจานวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่งคนตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ได้ลดลงเป็นลาดับ จาก 4.9 คน
ในปี 2517 เหลือประมาณ 1.6 คนในปี 2556 และ 1.3 คน ในปี 2576 ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กหรือประชากร
วัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงสูงขึ้น กล่าวคือ วัยแรงงานต้อง
แบกรับภาระการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงต้องวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศให้ มี ทั ก ษะและสมรรถนะสู ง และปรับ หลั ก สู ต รการเรีย นการสอนให้ บู รณาการกั บ การศึ ก ษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
อัตราการเกิดที่ลดลงส่งผลให้จานวนนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา และการบริห ารสถานศึกษา การวางแผนอัตรากาลังครู ผู้ บริห าร และบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการห้องเรียน
การจั ด โครงสร้ างพื้ น ฐาน ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและการเงิน เพื่ อ การศึ ก ษาที่ มี อ ยู่ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องให้ ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ต้อง
ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้ประชากรกลุ่มดังกล่าว ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และดึงศักยภาพของผู้สูงวัย
มาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
ขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายประชากรจากสังคมชนบทเข้าสู่เมืองทั้งด้านแรงงานและการศึก ษา
หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทางานยังต่างประเทศ ทานองเดียวกับการเคลื่อนย้ายของชาวต่างชาติเข้ามา
ในประเทศไทยทั้งที่หลบหนีเข้าเมืองและถูกกฎหมายและส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ล้วนแล้วแต่ที่รัฐจะต้อง
รับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา นอกจากนั้นการย้ายถิ่นของพ่อแม่ที่ส่วนใหญ่
มักฝากบุตรหลานไว้กับปู่ย่าตายาย ในทางบวกเด็กจะได้รับการปลูกฝังเลี้ยงดูตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม
แต่ส่วนหนึ่งในทางตรงข้ามเด็กกลุ่มหนึ่งขาดการดูแลอย่างทั่วถึงอาจเป็นเพราะความเจริญของผู้ปกครองที่วัยห่าง
กัน มาอาจตามไม่ทั น เรื่องความคิด สั งคม เทคโนโลยี ซึ่งเหล่ านี้ การศึกษาจาเป็น ต้องเตรียมการและเข้าไป
เยียวยา รวมทั้งจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเด็กทุกประเภททั้งต่างสัญชาติ กลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่กับบิดา

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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มารดา รวมทั้งการศึกษาสาหรับผู้ย้ายถิ่นฐานและไม่มีทะเบียนราษฎร์ ทั้ง การมุ่งเน้นคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรม

1.7 แนวโน้มของการศึกษาและการเรียนรู้ในในศตวรรษที่ 21
1) แนวโน้มการศึกษาไทย
1.1) แนวโน้มด้านบวก
(1) หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจานวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ทาให้คนในสังคมต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจ
ศึกษาต่อในหลั กสู ตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในสังคม สถาบันการศึกษาจึงมุ่งพัฒ นาหลักสูตรใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสองศาสตร์
ขึ้นไป เช่น ระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรียนช่างยนต์จะผนวกการตลาดและการบัญชี
เข้าไปด้วย เป็นต้น หลักสูตรที่ให้ปริญญาบัตร 2 ใบ และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา หลักสูตร
นานาชาติมีแนวโน้ มมากขึ้น เนื่องจากสภาพยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่ อมโยงด้านการค้าและการลงทุน ทาให้
ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องการการศึกษา
ที่เป็นภาษาสากลมีมากขึ้น ที่สาคัญการเปิดเสรีทางการศึกษา ยังเป็นโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ
เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย และเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ฯลฯ ยิ่งมีส่วนกระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น แต่เนื่องจากหลักสูตร
นานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจากัดอยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่มีฐานะดี
(2) การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น สังคมยุคดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้าน
ร่ ว มกั น ทั่ ว โลก ส่ ง ผลให้ เกิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยองค์ ค วามรู้ กฎกติ ก า การด าเนิ น การด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง การค้ า
การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิดเสรี ทางการศึกษา ส่งผล
ให้ เกิ ด การหลั่ ง ไหลหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน บุ ค ลากรด้ า นการสอน หลั ก สู ต ร จากสถาบั น การศึ ก ษา
ต่างประเทศเข้าสู่ไทย อันมีผลทาให้เกิดการเปรียบเทียบและผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการจัด
การศึ กษาที่มี ความเป็ น สากลที่ เป็ น ที่ย อมรับ อีกทั้ งการเปิ ดเสรีทางการค้าและการลงทุ นกั บนานาประเทศ
ของไทย ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล
(3) ความเหลื่ อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง เนื่ องจากสภาพการเรียกร้องสิ ท ธิ
มนุษยชนที่เป็นกระแสระดับโลกเกิดขึ้นควบคู่กับคลื่นประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่ ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม สิ ท ธิ เสรี ภ าพแก่ ป ระชาชน อี ก ทั้ ง สภาพการใช้ เทคโนโลยี ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน
ทาให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงคนได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นได้ว่าความเหลื่อมล้า
ด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุ่ม สถาบันการศึกษาของรัฐ ส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษา
เอกชน ผู้เรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยอาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง เนื่องจากค่าเล่าเรียนแพง โอกาส
รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิดการแข่งขันในการจัดการศึ กษา
ทั้งจากสถาบั น การศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น หากพิจารณาในแง่บ วก การเปิดเสรีทางการศึกษา
เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องด้วยสถาบันแต่ละแห่งจะแข่ง ขันด้านคุณภาพมาก
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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ขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสถาบั น อุดมศึกษา คุ ณ ภาพการศึก ษาจะเพิ่ม ขึ้นค่ อนข้างมาก เนื่อ งจากการเปิ ดเสรี
ทางการศึ ก ษา ที่ เปิ ด โอกาสให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ างชาติ เข้ ามาเปิ ด การเรี ย นการสอน จึ งเป็ น แรงกดดั น
ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
1.2) แนวโน้มด้านลบ
(1) การเพิ่ ม ช่ อ งว่ า งด้ า นคุ ณ ภาพในการจั ด การศึ ก ษา แม้ ว่ า สภาพการแข่ ง ขั น ทาง
การศึกษาจะเป็นแรงผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น แต่
เนื่องจากทรัพยากรตั้งต้นของแต่ละสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถและ
ปริมาณของบุคลากรการศึกษา งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลยี สถานที่ ความมีชื่อเสียง ส่งผลให้โอกาสพัฒนา
คุณภาพการศึกษาย่อมแตกต่างกันด้วย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือสถาบันการศึกษาที่ยังไม่มี
ความพร้อม/มีทรัพยากรตั้งต้นไม่มาก ย่อมไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก การผลิตบัณฑิต
เกินความต้องการของตลาด เนื่องจากความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีสูงขึ้น และการพัฒ นาไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่ต้องหาเลี้ยงตนเอง มีอิสระในการบริหารและเปิดหลักสูตรเพื่อหาผู้เรียน
เข้าเรียนให้ได้จานวนมาก สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบระยะยาวคือ มีบัณฑิตจบเป็นจานวนมากเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
ไม่สามารถรองรับได้หมด โดยกลุ่มแรงงานระดับอุดมศึกษาที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่จบจากสาขาที่ตลาดแรงงาน
ต้องการ จะถูกผลักสู่แรงงานนอกระบบ หรือหาทางออกโดยเรียนต่อระดับสูงขึ้น ซึ่งอาจก่อเกิดภาวะแรงงาน
ระดับปริญญาโทและเอกไม่มีคุณภาพและล้นตลาดตามมาเช่นกัน การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์
ยังไม่มีคุณภาพ สภาพเศรษฐกิจที่มุ่งแข่งขัน ทาให้การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาทางวิชาการเป็นสาคัญ ในขณะที่
ระบบการศึ กษาไทยยั งไม่ส ามารถพั ฒ นาทั กษะการคิดของผู้ เรีย นได้เท่ าที่ ควร เนื่ องจากการเรียนการสอน
ยังมุ่งสอนให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ ๆ ประกอบกับครูผู้สอนมีภาระงานมาก
จนส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลในด้านอื่น เช่น การพัฒนาเชิงสังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ นอกจากนี้
การใช้เทคโนโลยีในกิจวัตรประจาวันหรือใช้ในการเรียนการสอนทาให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ ลดลง
ส่งผลให้ช่องทางการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และทักษะทางสังคมของผู้เรียนลดลงด้วย
(2) การสอนคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมยั ง ไม่ มี คุ ณ ภาพ แนวคิ ด ของทุ น นิ ย มที่ มุ่ ง แข่ ง ขั น
ได้ แพร่ก ระจายไปทั่ วโลก ส่ งผลให้ ผู้ คนต่างมุ่ งแข่งขัน และพัฒ นาความรู้ความสามารถ เพื่ อความก้าวหน้ า
ในหน้าที่การงานและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบกับสถาบันการศึกษาจานวนมากมุ่งพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ และประเมินผลการเรียนที่ความสามารถทางวิชาการ จนอาจละเลยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริย ธรรม นอกจากนี้ การไม่ได้มีผู้ส อนที่รู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคุณ ธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณ ภาพ
ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรมจริยธรรมได้
(3) การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มี คุณ ภาพ ยิ่งก้าวสู่ โลกไร้พรมแดนมากขึ้น เท่ าใด
ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกใช้ติดต่อสื่อสาร เจรจ า
ต่อรอง การค้า การศึกษา ฯลฯ ย่อมมีความได้เปรียบ ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสารและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศค่อนข้างต่า โดยเฉพาะครูผู้สอนในระดับ
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การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ครูจานวนมากไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง และมีแนวโน้มว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า
การพั ฒ นาการสอนทั กษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบั นจะตื่นตัว มากขึ้น แต่ยังไม่
ก้าวหน้าไปมากเท่าที่ควร เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนี้ขาดแคลนมาก
(4) ผลกระทบของโลกไร้พรมแดนต่อการศึกษาไทยมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งหลีกเลี่ยง
ได้ยาก แต่การพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้พร้อมต่อสภาพไร้พรมแดนได้นั้น จาเป็นต้องเตรียมพร้อมในเชิงรุก
ตั้ งแต่ วั น นี้ โดยรั ฐ ควรเน้ น การบริ ห ารจั ด การในส่ ว นที่ ไทยได้ รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด โดยพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของบุคลากรภายในสถาบันการศึกษา สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษารองรั บ โลกไร้ พ รมแดนและสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ (ที่ ม า
http://www.kriengsak.com/node/77)
2) ทั ก ษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 : ทั่ ว โลกตั้ ง เป้ า หมายสร้ า งให้ ไ ด้ แ ละไปให้ ถึ ง
ความต้องการกาลังคนยุค 4.0
ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 : ทั่วโลกตั้งเป้าหมายสร้างให้ได้และไปให้ถึงความต้องการ
กาลังคนยุค 4.0 ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคมสูงวัยข้างต้น ส่งผลให้ทุก
ประเทศทั่วโลกกาหนดทิศทางการผลิตและพัฒ นากาลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง
มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ส่วนความต้องการกาลั งแรงงานที่ไร้ฝี มื อและมีทักษะต่าจะถูกแทนที่ด้วย
หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น
การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ย นให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนา
กาลังคนดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพื่อให้ได้ทั้งความรู้
และทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ทักษะสาคัญจาเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตาม
คาย่อว่า 3Rs + 8Cs
3Rs ประกอบด้วย
- อ่านออก (Reading)
- เขียนได้ (WRiting)
- คิดเลขเป็น (ARithmetics)
8Cs ประกอบด้วย
- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญ หา (Critical Thinking
and Problem Solving)
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding)
- ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration Teamwork and
Leadership)
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- ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information
and Media Literacy)
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and
ICT Literacy)
- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
- ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
3) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
ทั ก ษะดั ง กล่ า วเกิ ด จากภาคส่ ว นทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท เอกชนขนาดใหญ่ องค์ ก รวิ ช าชี พ
ระดับประเทศ และสานักงานด้านการศึกษาของรัฐ มีความกังวลและเห็นความจาเป็นที่เยาวชนต้องมีทักษะ
สาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 จึงรวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือเรียกย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งเด็กและเยาวชนควรได้เรียนรู้ในความรู้
และทั กษะที่ส าคัญ สอดแทรกไว้ในทุ กวิช าหลั ก ได้แก่ ความรู้เรื่องโลก (Global Awareness) เรื่อง การเงิน
เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Financial, Economic, Business and Entre - preneurial
Literacy) เรื่องการเป็ น พลเมืองที่ดี (Civic Literacy) เรื่องสุ ขภาพ (Health literacy) และเรื่องสิ่ งแวดล้ อม
(Environmental literacy) ซึง่ ทักษะการเรียนรู้ประกอบด้วย
3.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและความร่วมมือ
3.2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ ทักษะสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว และการริเริ่ม
และกากับดูแลตนเองได้
3.4) ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ และการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
ดังนั้น ภาคการศึกษาจึงต้องพัฒนาระบบการศึกษาและการบริหารจัดการให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับ สภาพความเปลี่ ย นแปลงของสั งคมในอนาคต ทั้ งสั งคมแห่ งการแข่งขัน ที่ ต้ องใช้ ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นฐาน สังคมพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสังคมสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิที่เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิ
พื้นฐานเสมอกัน ไม่ว่าจะเด็กไทยหรือต่างชาติ รวมถึงสิทธิในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น นอกจากนั้น
การบริหารจัดการศึกษาต้องคานึงถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
เด็กลดลง การอพยพถิ่นและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึก คุ ณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะชีวิตและอาชีพ
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1.8 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1) วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
2)วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
(2) เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
(3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและการบริการ
(4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
3) ยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ ประกอบด้วย
(1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(1.2) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมัน่ คงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(1.3) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(1.4) การพั ฒ นาเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพการผนึ ก กาลั งป้ อ งกั น ประเทศ การรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งยกระดั บ ผลิ ต ภาพการผลิ ต และการใช้ น วั ต กรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒ นาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ ประกอบด้วย
(2.1) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ
โดยมุ่ งสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในระดั บ โลกและในระดั บ ภู มิ ภ าคในอุ ต สาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริ ก าร
ที่ห ลากหลายตามรูป แบบการดาเนิ น ชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณ ภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
2.1.1) ภาคเกษตร โดยเสริ ม สร้ า งฐานการผลิ ต ให้ เ ข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่
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เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒ นาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒ นาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
2.1.2) ภาคอุ ต สาหกรรม โดยพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมศั ก ยภาพ ยกระดั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
2.1.3) ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น
(2.2) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(2.3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ ประกอบด้วย
(3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3.3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(3.4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(3.5) การสร้ างความอยู่ ดี มี สุ ขของครอบครั วไทย เสริมสร้ างบทบาทของสถาบั นครอบครั ว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพั ฒ นาและสร้ า งความมั่ น คงให้ ทั่ ว ถึ ง ลดความเหลื่ อ มล้ าไปสู่ สั ง คมที่ เสมอภาคและเป็ น ธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ ประกอบด้วย
(4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(4.2) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4.3) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้ น ฟู แ ละสร้ างความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ และมีค วามมั่ น คงด้ านน้ า รวมทั้ งมี ความสามารถ
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ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และพัฒนา
มุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ ประกอบด้วย
(5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(5.2) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5.3) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญประกอบด้วย
(6.1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(6.2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(6.3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(6.4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6.5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6.6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(6.7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

1.9 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ทุ น มนุ ษ ย์ ข องประเทศไทยยั ง มี ปั ญ หาในด้ า นคุ ณ ภาพคนในแต่ ล ะช่ ว งวั ย โดยผล ลั พ ธ์
ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่
คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒ นาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า
และสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร
ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึง จาเป็นต้องมุ่งลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่ มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสั งคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญ หาความยากจน
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เศรษฐกิ จ ไทยขยายตั ว ต่ ากว่ าศั ก ยภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลาหลายปี ทั้ งจากผลกระทบ
ของเศรษฐกิ จ โลกซบเซา และข้ อ จ ากั ด ภายในประเทศเองที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเพิ่ มผลิ ต ภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นจุดอ่อนสาคัญต่อการรักษาฐาน
การผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการดารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่ าไม้
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้า
ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
กระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความมั่น คงและเสถีย รภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้ งภัย คุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิ ท ธิพ ล
และการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
และภั ย คุ กคามภายในประเทศ ได้ แ ก่ ความเห็ น ต่ างทางความคิ ด และอุ ด มการณ์ ของคนในชาติ การสร้ าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ระบบการบริ ห ารจั ด การในภาครัฐ ที่ ขาดประสิ ท ธิภ าพเป็น อุ ป สรรคที่ ส าคั ญ ต่อ การพั ฒ นา
ประเทศมาอย่ างต่ อเนื่ อง ทั้ งการให้ บ ริก ารประชาชนยั งไม่ ได้ ม าตรฐานสากล การบั งคับ ใช้ กฎหมายที่ ข าด
ประสิ ท ธิภ าพ การบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริการของท้ อ งถิ่ น ขาดความโปร่งใส ระบบและ กระบวนการ
ยุติธรรมไม่ส ามารถอานวยความยุติธ รรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ งการทุจริตประพฤติมิช อบ
ในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ที่ผ่ านมาการพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์ ของประเทศประสบปัญ หาด้าน
ความต่อเนื่องในการดาเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ทาให้มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็น
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เจ้ า ของเทคโนโลยี อี ก ทั้ งการลงทุ น ด้ านการวิจั ย และพั ฒ นายั งไม่ เพี ย งพอที่ จ ะขั บเคลื่ อ นประเทศสู่ สั งคม
นวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะ
ของพื้นที่ และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิต
และบริการที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญ
และยกระดับ รายได้ของประชาชนโดยการพัฒ นาเมืองให้ เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับ การค้า
การลงทุ น รวมทั้ งลดแรงกดดั น จากการกระจุ ก ตั ว ของการพั ฒ นาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ ภู มิ ภ าค
นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังสร้างโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี
เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
อื่นๆ กับมิตรประเทศและเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดาเนินการภายใต้แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 โดย
กาหนดเป็นแนวทางการดาเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดาเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค

1.10 ทิศทางการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
1) วิสัยทัศน์
“คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรีย นรู้ ต ลอดชี วิต อย่ างมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
2) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
2.1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
(1) เป้าหมาย
(1.1) คนทุ ก ช่ ว งวัย มี ค วามรัก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข มีตัว ชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น
(1.2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึก ษาและเรี ย นรู้ อย่ างมี คุณ ภาพ มี ตัว ชี้วัดที่ ส าคัญ เช่น นัก เรีย นในเขตพั ฒ นาพิ เศษ เฉพาะกิจจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการ
จูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(1.3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึ ก ษาที่ จั ด กระบวนการเรี ย นรู้แ ละปลู ก ฝั งแนวทางการจั ด การความขั ด แย้ งโดย
แนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เป็นต้น
(2) แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเลทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
อาทิ อาชญากรรมและความรุน แรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็น ต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ เป็นต้น
2.2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
(1) เป้าหมาย
(1.1) กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ มี ตัวชี้วัดที่ ส าคัญ เช่น มีฐ านข้อมูล ความต้องการกาลังคน
(Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์กาลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทีไ่ ด้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(1.2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิ ศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่ว นการผลิตกาลั งคนระดับกลางและระดับสูงจาแนกตามระดับ/
ประเภทการศึ กษาในสาขาวิช าที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ องการของตลาดงานและการพัฒ นาประเทศเพิ่ มขึ้ น
ร้ อ ยละของสถาบั น การศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษารู ป แบบทวิ ภ าคี / สหกิ จ ศึ ก ษา/หลั ก สู ต รโรงเรี ย นในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น ภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(1.3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัย และพัฒ นาของภาคเอกชน เมื่อเทียบกับภาครัฐ
เพิ่มขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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ของประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพิ่ ม ขึ้ น บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาต่ อ ประชากร 10,000 คนเพิ่ ม ขึ้ น นวั ต กรรม/สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ที่ ได้
จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็ น เลิศเฉพาะด้าน ส่ งเสริมการวิจั ยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ส ร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสาคัญเช่น โครงการจัดทาแผนผลิ ตและพัฒ นากาลังคน
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
2.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(1) เป้าหมาย
(1.1) ผู้เรีย นมีทักษะและคุณ ลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะ และคุณ ลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้นผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
(1.2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิ ช าชี พ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ ต ามศั ก ยภาพมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น นั ก เรี ย นมี ค ะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่ านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นและมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
(1.3) สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาสามารถจั ด กิ จ กรรม/กระบวนการเรี ย นรู้ ต าม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษา
ตามหลั ก สู ต รที่ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 เพิ่ ม ขึ้ น และ
สถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รที่ มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น เป็นต้น
(1.4) แหล่งเรียนรู้ สื่อ ตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
รวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สาคั ญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่
หรือจั ดรายการเพื่ อการศึกษาเพิ่ มขึ้น สื่ อ ตาราเรียนและสื่ อการเรียนรู้ที่ ผ่ านการรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(1.5) ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรู้ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
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และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษาและ
ผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น
(1.6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากลมี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ
10 ปี (พ.ศ.2560 - 2569) จาแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มา
จากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีห ลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและ
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น
(1.7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานมี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งได้รับ การพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ ง
กับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒ นา และการใช้ ประโยชน์จากการพัฒ นาเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กาหนดแนวทาง
การพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลา และสถานที่สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของ
คนไทยให้ มีวินั ย จิ ตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ และพั ฒ นาระบบและกลไกการติดตามการวัด
และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นต้น
2.4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
(1) เป้าหมาย
(1.1) ผู้ เรี ย นทุ กคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึ กษาที่ มี คุณ ภาพ
มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น ดั ช นี ค วามเสมอภาคของอั ต ราการเข้ าเรีย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ และพื้ น ที่ ล ดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น
(1.2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
มีตั วชี้ วัดที่ ส าคั ญ เช่น มี ร ะบบเครื อข่ ายเทคโนโลยี ดิจิทั ล เพื่ อการศึ กษาที่ ทั นสมัย สนองตอบความต้ องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ เป็นต้น
(1.3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เพื่ อ การวางแผนการบริ ห ารจั ด การศึก ษาการติด ตามประเมิน และรายงานมีตั ว ชี้ วัด ที่ ส าคัญ เช่น มี ระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลรวมทั้งใช้ป ระโยชน์ร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม
สารสนเทศแรงงานและการศึกษา มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่ เป็นระบบเดียวกัน
ทั้งประเทศครอบคลุมถูกต้อง และเป็นปัจจุบันสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น
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(2) แนวทางการพัฒนา
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
และมีแผนงาน โครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดทาฐานข้อมูล รายบุ คคลทุกช่วงวัยทั้ง ด้านสาธารณสุ ขและ
การศึกษา เป็นต้น
2.5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) เป้าหมาย
(1.1) คนทุกช่วงวัยมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู/ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณ ธรรมจริยธรรม
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
(1.2) หลั ก สู ต รแหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(1.3) การวิจัยเพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้ อม มีคุณ ธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิต ส่งเสริม และพัฒ นาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ และพัฒ นาองค์
ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและ
โครงการสาคัญ เช่น โครงการน้ อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น
2.6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
(1) เป้าหมาย
(1.1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริห ารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภู มิ ภาค และสถานศึ กษาให้ มี เอกภาพสอดคล้ องกั บบริ บทของพื้ นที่ และการบริ หารจั ดการตามหลั กธรรมาภิ บาล
เป็นต้น
(1.2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล ต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษามี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก /สถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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และพัฒ นาเป็ นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียน ในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ
แนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น
(1.3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น จานวนองค์กรสมาคมมูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่ เข้ามาจัดการศึกษา
หรือร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งของรัฐเอกชนและองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วม
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี เครือ ข่ ายเมื่ อ เที ย บกั บ รั ฐ จ าแนกตามระดั บ
การศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น
(1.4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่
แตกต่ างกั น ของผู้ เรี ย น สถานศึ ก ษา และความต้ อ งการก าลั งแรงงานของประเทศ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น
มีกฎหมายกฎระเบียบและระบบการจัด สรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทางกลไกการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น
(1.5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่
มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทาหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
(2) แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู
อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และมี แ ผนงานและโครงการส าคั ญ เช่ น โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
การบริหารจัดการโรงเรีย นขนาดเล็ก โครงการพัฒ นาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการ
ทดลองนาร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น

1.11 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1) อัตราการไม่รู้หนังสือ
อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จากข้อมูลของ IMD พบว่า มีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ 5.9 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2558 (อันดับที่ 45 จาก 58 ประเทศ) โดยในปี 2557 มีอัตรา
การไม่รู้หนังสือน้อยกว่าประเทศจีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
สามารถลดอัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ได้ค่อนข้างมาก หลังจากมีอัตราการไม่รู้หนังสือสูงถึงร้อยละ 5.9 ในปี
2550 (ที่มา : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560))

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงปีการศึกษา 2552 - 2558 ใน
ภาพรวม มีจานวนเพิ่มขึ้นจาก 5.609 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 6.932 ล้านคน ในปี 2558 สืบเนื่องจากนโยบาย
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล ทาให้มีจานวนผู้เรียนทุกประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากข้อมูล
ตามตาราง
หน่วย : ล้านคน

ระดับการศึกษา

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

สายสามัญศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนต้น
• มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สายสามัญศึกษา
- สายอาชีวศึกษา
สายอาชีพ

2.072
0.146
1.926
0.752
1.175
1.151
0.024
3.407

2.619
0.172
2.447
0.883
1.564
1.531
0.033
4.128

2.338
0.141
2.197
0.790
1.407
1.378
0.029
3.812

2.446
0.277
2.146
0.901
1.245
1.197
0.048
3.293

1.684
0.191
1.493
0.623
0.870
0.839
0.032
4.594

2.225
0.211
2.014
0.833
1.181
1.144
0.037
3.104

2.447
0.197
2.250
0.937
1.313
1.276
0.037
3.786

ตารางที่ 1-1 จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2552 - 2558
ที่มา : สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)

3) ระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี)
ระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 - 59 ปี ทั้งที่อยู่ในวัยเรียนและที่อยู่ใน
กาลังแรงงาน พบว่า ในช่วงปี 2552 - 2558 ประชากรในกลุ่มอายุดังกล่าว ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 8.9 ปี ในปี 2552 เป็น 10.0 ปี ในปี 2558 ซึ่ง
เที ย บได้ กั บ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยมี สั ด ส่ ว นของประชากรวัย แรงงานที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไปที่ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.40 เป็นร้อยละ 42.25 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในขณะที่ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึก ษาตอนต้นค่อนข้างคงที่
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานเพื่อ ยกระดับ
การศึกษาให้แก่แรงงานยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทั่วถึง (ที่มา : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579, สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
4) อัตราการอ่านของประชากรไทย
สานักงานสถิติแห่งชาติ ดาเนินการสารวจการอ่านของประชากร ครั้งแรกในปี 2546 เฉพาะ
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และตั้งแต่ปี 2551 ได้เพิ่มเรื่องการอ่านของเด็กเล็ก (อายุต่ากว่า 6 ปี) สาหรับ
การสารวจปี 2558 ได้ขยายคานิยามการอ่าน ให้รวมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์/ SMS/E-mail ด้วย
โดยในการสารวจ 3 ครั้งล่าสุด (ปี 2554 – 2558) สรุปผลการสารวจที่สาคัญได้ดังนี้

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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ตารางที่ 1-2 เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทางานของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ช่วงอายุ
เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทางาน (นาที)
2554
2556
2558
วัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี)
43
50
94
วัยทางาน (อายุ 25 – 59 ปี)
31
33
61
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
32
31
44
โดยผลสารวจด้านเนื้อหาสาระที่ผู้อ่านชอบอ่านมากที่สุด จากการสารวจเมื่อปี 2558 พบว่าวัยเยาวชน (อายุ 15
– 24 ปี ) ชอบอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุ ด ล าดับรองลงมาได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ตารา/หนังสื อ
ความรู้ นวนิยาย/การ์ตูน แบบเรียน/ตาราเรียน และวารสาร/เอกสารอื่นๆ ตามลาดับ ส่วนวัยทางาน (อายุ 25 –
59 ปี) ชอบอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด ลาดับรองลงมาได้แก่ ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ วารสาร/เอกสารอื่นๆ
ตารา/หนังสือความรู้ นิตยสาร และหนังสือ/เอกสารคาสอนทางศาสนา ตามลาดับ และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้น
ไป) ชอบอ่านหนังสือ/เอกสารคาสอนทางศาสนามากที่สุด ลาดับรองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร/เอกสาร
อื่นๆ ตารา/หนังสือความรู้ และนิตยสาร ตามลาดับ
(ที่มา : สารวจการอ่านหนังสือของประชากร ปี 2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ)

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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บทที่ 2
สภาพการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ผ่านมา
และประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 จัดทาขึ้นภายใต้
กรอบทิ ศทางของแผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยสอดคล้ องกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและ
พัฒ นาการศึกษาของสานั กงาน กศน. ในระยะที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2557 - 2559 สานักงาน กศน. มีผ ล
การดาเนินงาน ดังนี้

2.1 ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตารางที่ 2-1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนกิจกรรมการศึกษานอกระบบจาแนกตามประเภทกิจกรรม
(ไม่รวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบ
(ไม่รวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. การศึกษาต่อเนื่อง
1) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
3.1) หลักสูตรระยะสั้น
3.2) หลักสูตรการศึกษาชุมชนในเขตภูเขา
2. การส่งเสริมการรูห้ นังสือ
3. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2557

2558

2559

354,461
642,456
402,764
169,433
462,888

306,631
455,600
472,784
90,957
295,775

763,393
824,055

378,833

267,445

76,363

หน่วย : ล้านคน

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.

23

ตารางที่ 2-2 จานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรกิจกรรมการศึกษานอกระบบจาแนกตามประเภทกิจกรรม
(ไม่รวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
จานวนนักศึกษาที่จบการศึกษานอกระบบ
(ไม่รวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. การศึกษาต่อเนื่อง
1) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
3.1) หลักสูตรระยะสั้น
3.2) หลักสูตรการศึกษาชุมชนในเขตภูเขา
2. การส่งเสริมการรูห้ นังสือ
3. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2557

2558

2559

298,029
583,258
360,427
32,516
270,741
322,200

173,141
430,572
452,289
17,897
126,815

763,393
543,940

23,772

260,818
หน่วย : คน

ตารางที่ 2-3 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากระบบ MIS
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2557

2558

227,961
515,379
1,275,752
73,554

197,045
937,412
1,275,584
36,659

2559
173,831
885,310
1,219,065
47,170
หน่วย : คน

ตารางที่ 2-4 จานวนนักศึกษาที่จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวนนักศึกษาที่จบการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รวม

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.

2557

2558

2559

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

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

9,961
110,086
144,428
1,399
265,874
หน่วย : คน
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ตารางที่ 2-5 จานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจาแนกตามประเภทกิจกรรม
จานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
จาแนกตามประเภทกิจกรรม

2557

2558

1. บริการรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
2. บริการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
3. บริการสื่อเพื่อการศึกษา
4. บริการนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
5. บริการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
6. บริการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน

2559
2,503,373
167,517
1,121,093
4,383,900
6,302,262
หน่วย : คน

ตารางที่ 2-6 ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด
1.จ านวนผู้ เรี ย นการศึ ก ษานอกระบบระบบระดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ ได้ รับการสนั บสนุ นค่าใช้ จ่ าย
ตามสิทธิที่กาหนดไว้
2. ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นการศึ ก ษานอกระบบระดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมี ความพึ งพอใจต่ อการได้ รั บ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนดไว้
3. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/ เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาใน
ประเทศอาเซียน
4. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมี
ความพึ งพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในประเทศอาเซียน
5. จานวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
6. ร้ อยละของผู้ ผ่ านการอบรมมี ความพึ งพอใจต่ อ
กิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่อง
7. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียน
ในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนมี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
9. จานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
10. จ านวนแหล่ งการเรี ย นรู้ ในระดั บ ต าบลที่ มี
ความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและ

หน่วย
นับ

2557

ผลการดาเนินงาน
2558

2559

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
แห่ง

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.

7,424
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. ตาบล)
11. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การบริ ก าร/เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย
12. จ านวนผู้ รั บ บริ ก ารการส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้
บ้านหนังสืออัจฉริยะตามอัธยาศัย
13.ร้ อ ยละของผู้ ม ารั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจต่ อ
การส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ
14. จานวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็ม
ความรู้
15. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การรับบริการติวเข้มเต็มความรู้
16. จ านวนผู้ รั บบริ การในพื้ นที่ เป้ าหมายได้ รั บการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต
17. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต
18. จานวนผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19. ร้อยละของผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
และการเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ ต าม
หลั กสู ตรการศึ กษานอกระบบระดั บ การศึ กษาขั้ น
พื้นฐานที่มีความพึงพอใจในการประเมิน

หน่วย
นับ

2557

ผลการดาเนินงาน
2558

2559

ร้อยละ

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ตารางที่ 2-7 แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาของนักศึกษาทั่วประเทศในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
คะแนนเต็ม
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

60
60
60
60

29.18
28.99
27.95
26.64

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.

29.47
28.31
26.27
26.91

34.81
30.37
31.6
33.79
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ตารางที่ 2-8 แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักศึกษาทั่วประเทศในวิชา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
คะแนนเต็ม
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

60
60
60
60

54.01
42.81
39.53
46.58

50.65
43.59
41.74
45.63

55.34
40.85
42.26
45.02

ตารางที่ 2-9 แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาทั่วประเทศในวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
คะแนนเต็ม
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

60
60
60
60

56.31
38.82
41.83
50.32

58.56
40.58
42.31
48.69

56.52
38.19
43.19
42.40

ตารางที่ 2-10 แสดงผลคะแนนเฉลี่ย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ด้ า นทั ก ษะการเรี ย นรู้ ความรู้ พื้ น ฐาน การประกอบอาชี พ ทั ก ษะการด าเนิ น ชี วิ ต
และการพัฒนาสังคม
ปีการศึกษา
สาระ
1/2557 2/2557 1/2558 2/2558 1/2559 2/2559
ทักษะการเรียนรู้
ความรู้พื้นฐาน
การประกอบอาชีพ
ทักษะการดาเนินชีวิต
การพัฒนาสังคม
เฉลี่ยรวม 5 สาระ

45.81
39.85
46.70
55.82
46.05
46.85

42.82
35.55
39.89
49.79
50.23
43.66

40.66
35.86
39.85
48.27
43.64
41.66

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.

36.68
32.52
39.92
45.84
43.19
39.63

37.13
35.77
43.79
48.09
44.66
41.89

39.80
35.47
38.41
53.61
43.79
42.22
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จากการประเมิน ผลการด าเนิ น งาน ส านัก งาน กศน.ที่ ผ่ านมาโดยประเมิ นผลย้อนหลั งไปถึงปี
พ.ศ.2557 พบว่า
...
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษานอกระบบ จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดั บ ชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ด้านทั กษะการเรียนรู้ ความรู้พื้ น ฐาน
การประกอบอาชีพ ทักษะการดาเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม พบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50
และคะแนนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะด้านความรู้พื้นฐานมีคะแนนค่อนข้างต่ามาก

2.2 ด้านการประเมินภายนอกในภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 - 2558) ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
พบว่า สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับ อาเภอ ได้รับการรับรองมาตรฐานร้อยละ 96.81 77.47 79.49 และ 98.81 ตามลาดับ หากพิจารณา
สถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง พบว่า ผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนยั งไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เห็นได้จาก
ผลการประเมิ น ตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ พอใช้ ในระดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา ได้ แ ก่ ตั ว บ่ ง ชี้
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่วนประเภทอาชีวศึกษา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านผลงานที่เป็นโครงงานทาง
วิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ด้านผลงานที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู ที่ได้น าไปใช้ป ระโยชน์ และด้านผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กร
ที่เป็นที่ยอมรับ

2.3 ด้านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตารางที่ 2-11 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประเภท
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแยกตามปีงบประมาณ (ล้านบาท)
งบประมาณ
2557
2558
2559
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

5,241.8342
1,418.1072
241.5438
4,473.0328
1,481.0009
12,855.5189

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.

5,258.9488
1,472.6071
203.7618
4,473.0328
1,205.9659
12,614.3164

5,333.9282
1,381.4723
200.9157
4,473.0370
827.7942
12,217.1474
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2.4 ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริงเมื่อเปรียบเทียบตาม
กรอบอัตรากาลังมีแนวโน้มลดลง ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
ลดลงเนื่องจากบางส่วนเกษียณอายุราชการและยังไม่ได้สรรหาบุคลากรเข้ามาแทนที่ในอัตราเดิม ส่วนบุคลากร
ประเภทพนั กงานราชการที่ ป ฏิ บั ติงานด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้ น ที่
บางส่วนลาออกเพราะสอบบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานอื่น
ตารางที่ 2-12 แสดงรายละเอียดจานวนบุคลากรแต่ละประเภทเทียบกับกรอบอัตรากาลัง
กรอบ
จานวนบุคลากร (คน)
ประเภทของบุคลากร
อัตรากาลัง 2557 2558 2559
ข้าราชการพลเรือน
- ผู้บริหาร กศน.
- บุคลากร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
- ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ สถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง
- ผู้อานวยการสถานศึกษา (กศน.อาเภอ/เขต)
- บุคลากร (ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค (2))
พนักงานราชการ
- ครูอาสาสมัคร
- ครู กศน.ตาบล/แขวง (หัวหน้า กศน.ตาบล และครู กศน.ตาบล)
- ตาแหน่งอื่นๆ (ทดแทนตาแหน่งลูกจ้างประจา)
ลูกจ้างประจา
(กรอบอัตราลดลงตามจานวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ)
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
(ได้รับค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายต่อหัวฯ)
รวม

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

15,857

24,977

18,848

18,207

2.5 ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา
จากการนิ เทศผลการด าเนิ น งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ย าศั ย ที่ ผ่ า นมา
ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน กศน. ดังนี้
1) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงาน กศน. จังหวัด
ในเรื่องอาเซียนศึกษาในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เพื่อให้ครู กศน.ซึ่งเป็นผู้สอน
หนังสือโดยตรงแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา คือ ผู้รับผิดชอบงานอาเซียนในสานักงาน กศน.จังหวัด

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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ซึ่งต้องมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียนแก่ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้สนับสนุนและนิเทศติดตาม
ผล เพื่อประสานความร่วมมือในการดาเนินงานด้านอาเซียน
2) อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารในอาเซียนแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุ กระดั บ โดยแบ่ งตามระดับพื้ น ฐานความรู้ เป็ นขั้น ต้น ขั้น กลาง และขั้น สู ง เพื่อให้ ส ามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง และเพื่อการจัดการเรียนการสอนอันจะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
3) อบรมให้ ค วามรู้ หรื อ สนั บ สนุ น ให้ เข้ ารับ ความรู้ภ าษาของเพื่ อ นบ้ านแก่ ค รู กศน. ที่ อ ยู่
ในสานักงาน กศน.จังหวัด ที่อยู่ชายแดนประเทศต่างๆ เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการสอนแก่พ่อค้าประชาชนที่สนใจ
อย่างกว้างขวาง
4) ด้ านการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว่า กศน.อาเภอส่ ว นใหญ่ จั ด ให้ มี การปรับ พื้ น ฐานความรู้
ด้าน ICT และวิชาหลัก 4 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) แต่ครู กศน.ส่วนใหญ่
ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งแผนการจัดการเรียนรู้
ดั ง กล่ า วมิ ได้ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ งจั ง ซึ่ ง ส่ ง ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละบั น ทึ ก หลั ง การสอน
อันนาไปสู่การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต
- พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน/สถานศึกษา
- พัฒนาระเบียบ การกระจายอานาจให้สอดคล้องกับการพัฒนาปัจจุบัน

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กรเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ (SWOT)
การวิเคราะห์สถานการณ์ (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก) ของสานักงาน กศน. ใช้เทคนิค
SWOT Analysis ที่ ป ระกอบด้ ว ย 4 M’s (Man Money Method and Material) และ PESTEL [Politics
(การเมื อ งการปกครอง) Economic (ระบบเศรษฐกิ จ ) Socio-culture (สั ง คม-วั ฒ นธรรม) Technology
(เทคโนโลยี) Environment (สภาพแวดล้อม) Law (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)] โดยผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) เบื้องต้น ปรากฏผลดังนี้
3.1 ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ของสานักงาน กศน.
จุดแข็ง
1. บุ คลากรระดั บ ปฏิบั ติ ในพื้ น ที่ มีความรู้และความสามารถในการปฏิบั ติ งาน สามารถจัด การศึกษาที่ ยืด หยุ่ น
หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. บุคลากรระดับปฏิบัติงานในพื้นที่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการ
ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
3. บุ ค ลากรทุ กระดั บ มี ค วามรู้ค วามเข้าใจในนโยบายและการด าเนิ น งานของส านั กงาน กศน. ท าให้ ส ามาร ถ
ดาเนินงานได้อย่างเป็นเอกภาพ
4. ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสนับสนุนการดาเนินงาน
5.มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบได้ตรงกับความ
ต้องการ
6. การบริหารหลักสูตรและการจัดกิจกรรม กศน. โดยยึดชุมชนเป็นฐาน และสามารถสนองตอบความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน
7. ให้บริการการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธยาศัย กับประชาชนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
8. มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ที่ช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้อยู่ทั่วประเทศ
9. มีหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
10. กศน. ตาบล ทุกแห่งมีศูนย์ดิจิทัลชุมชน ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ กศน. และชุมชน
เพื่อให้มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล
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จุดอ่อน
1. บุคลากรมีภาระงานจานวนมากและหลากหลาย
2. เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาบางอย่างทาให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เกณฑ์
รับผิดชอบผู้เรียนของครู)
3. แนวทาง/คู่มือในการจัดกิจกรรมขาดความชัดเจน
4. หน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ**
5. ขาดการวางแผนและดาเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
6. บุคลากรขาดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และ
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้
7. บุคลากรบางประเภท เช่น ครู ศรช. ครูสอนคนพิการ ครูสอนเด็กเร่ร่อน ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการขาดขวัญและกาลังใจ และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ทาให้เปลี่ยนบุคลากรใน
การปฏิบัติงานบ่อย
8. ขาดการวิเคราะห์แผนอัตรากาลังของหน่วยงานและสถานศึกษา ทาให้การบรรจุ/แต่งตั้งบุคลากรไม่เพียงพอตาม
กรอบอัตรากาลัง ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง
9. ระเบี ย บและแนวทางการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไม่ ชั ด เจน ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษามี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์/ประเภทของงบประมาณ
10. การจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการดาเนินงานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
11. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการได้ตามแผน
12. ขาดระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ เช่น ระบบการตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนนักศึกษา และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการส่งต่อนักศึกษา
13. แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
ความยืดหยุ่น/หลากหลาย ทาให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตรงกับบริบทของผู้เรียนในปัจจุบัน
14. ไม่มีการพัฒนาการนาผลการศึกษาประเภทต่างๆ มาสะสม (Credit Bank System)เพื่อใช้ในการเทียบโอน
15. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขาดการพัฒนาให้มีความพร้ อมให้บริการ
รูปแบบ ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
16. สถานศึกษาขาดความรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
17. ขาดระบบการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนและสารสนเทศนักศึกษา
18. ขาดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในการจัดทารายละเอียดความร่วมมือ (MOU)หน่วยงานอื่นๆ ทาให้มีภารกิจ
อื่นที่ต้องดาเนินการมากขึ้น ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดการทบทวน MOU
ต่างๆ ที่ได้ทามาเป็นระยะเวลานาน
19. ขาดความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
20. การสรุปผลการดาเนินงานขาดการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ
21. ขาดความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการใน
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จุดอ่อน
แผนปฏิบัติการประจาปี
22. ขาดการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น (ย้ายมาจากอุปสรรค)
23. ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคีเครือข่ายที่ต่อเนื่อง

3.2 ปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ของสานักงาน กศน.
โอกาส
1. ทิศทางการพั ฒ นาประเทศในแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึ กษา
แห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพประชาชนโดยเฉพาะวัยแรงงาน
2. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการจัดการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเอื้อต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชน
รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
4. รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลและสร้างโอกาสให้กับ กลุ่มเป้ าหมายพิเศษอย่างชัดเจน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
5. มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกรอบการพัฒนาองค์กรทาให้การทางานมีระบบมาก
ขึน้
6. ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
7. ความมีเสถียรภาพทางการบริหารจัดการขององค์กรการเมืองการปกครององค์กรภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน
ส่งผลต่อการเป็นเครือข่ายที่ดีในการให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมทางการศึกษา
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
10. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย
11. การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การพัฒนาข้าราชการครูตามเกณฑ์วิท
ฐานะใหม่ การอบรมพัฒนาศักยภาพของข้าราชการพลเรือน
12. ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของประชากร ส่งผลให้การศึกษามีความสาคัญลดน้อยลง
13. จานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
14. ความต้องการในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของคนไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
15. มีอัตราเด็กออกกลางคันจากในระบบสูงขึ้น
16. แนวโน้มที่ประชาชนปฏิเสธการศึกษาในระบบโรงเรียน และต้องการในการศึกษานอกระบบเพิ่มมากขึ้น
17. สังคมไทยปลูกฝังค่านิยมเรื่องการเข้ารับการศึกษาเพื่อให้มีอาชีพที่ดี และได้รับการยอมรับและยกย่อง
18. สังคมไทยเป็นสังคมระบบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิในการศึกษากับทุกคน
19. หน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริม สนับ สนุน ศิลปวัฒ นธรรม แหล่งเรียนรู้ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น และทรัพยากรที่
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โอกาส
หลากหลาย
20. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ได้เพิ่มช่องทางการ และการให้บริการการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
21. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
22. ประชาชนกลุ่มวัยแรงงานให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวิต เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ
23. ภาคีเครือข่าย ทั้งส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาความรู้แก่ประชาชน
24. มีแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพที่หลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่พร้อมให้การสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้
25. ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วมในมิติของพื้นที่และส่วนภูมิภาค
อุปสรรค
1. ปัญหาความเสี่ยงภัยและสภาพแวดล้อมในบางพื้นที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
2. ประชาชนบางส่วนมีรายได้น้อย ประกอบอาชีพที่หลากลาย และมีการย้ายถิ่นฐานบ่อย ทาให้ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. การก้าวเข้าสู่ประชาคม ASEAN และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
4. อันตรายในรูปแบบต่างๆ ของสังคมโลกยุคดิจิทัล และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
5. สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการลงทุนในการจัดการศึกษา ทาให้ผู้ใช้งานปรับตัวไม่ทัน
6. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบส่งผลให้การนานโยบายสู่การปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง
7. กฎ ระเบียบ บางเรื่องมีข้อจากัด ไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่
มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย
8. การปรับ เปลี่ ย นผู้ บ ริหารระดั บ สู ง และการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง ท าให้ มี การปรับ เปลี่ ยนนโยบายการ
ดาเนินงาน ส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง
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บทที่ 4
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(พ.ศ. 2560 – 2579)
4.1 วิสัยทัศน์
“คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”

4.2 จุดเน้น
“ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้เรี ยนและสังคม
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเป็นกลไกในการ
จัด รวมทั้งพัฒนาครูให้เป็นผู้จัดการศึกษาและการเรียนรู้มืออาชีพ เน้นพัฒนากระบวนการคิดและการวิจัยให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก โดยให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ภายใต้การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน”

4.3 เป้าหมายหลัก
1) คนไทยสามารถเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอย่างทั่วถึง
2) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะในการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3) หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4) หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5) ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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4.4 ยุทธศาสตร์
1) เพิ่มและกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะ และทักษะเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

4.5 เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มและกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
1) คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
2) แหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จากัดเวลาและสถานที่
3) คนไทยทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) ประกันโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2) ส่ งเสริมให้ มีการบู รณาการการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวัย สภาพร่างกายและสุขภาพ ความ
จาเป็น ความต้องการและความสนใจ และสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาและการเรียนรู้ไปเทียบระดับ เทียบ
โอน เชื่อมโยงส่งต่อระหว่างการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับได้
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
4) ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่
พิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความต้องการ
ของชุมชนและพื้นที่
5) จัดทา SMART CARD ทางการศึกษาสาหรับทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อ
ขอรับบริการทางการศึกษา
6) พัฒ นาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีมาตรฐานตามประเภทแหล่ งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความ
สนใจและวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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7) พัฒนาระบบ E-exam และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและยกระดับสถานศึกษาทุก
แห่ งให้ เป็ น ศูน ย์ ทดสอบด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์เพื่ อเพิ่ มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่ มีคุณ ภาพให้ แก่
ประชาชน
8) พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพเทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษาทางไกล และการศึ ก ษาในระบบเปิ ด อาทิ ETV
E-learning MOOC เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายการให้บริการในรูปแบบต่างๆ
9) พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้ และการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบ ตลอดจนขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาทุกแห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอ
กับผู้เรียน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
10) ส่งเสริมให้แรงงานได้รับโอกาสยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและทักษะความรู้ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะ และทักษะเหมาะสม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
1) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ตาม
ศักยภาพ
2) คนไทยได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมพื้นที่ชายแดนใต้และพื้นที่พิเศษ
3) ระบบการวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4) คนไทยมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5) สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
6) ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบคุณภาพการศึกษานอก
ระบบระดับชาติ (N-NET)
2) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่นาไปสู่เส้นทาง
อาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และพัฒนาให้ มีระบบการสะสม
และเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System)
3) พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
โดยคานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน เสริมสร้างความตะหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และความรู้เรื่องทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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4) พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนแบบครบวงจร ซึ่งเป็น
กระบวนการต้น ทางถึงปลายทางตั้งแต่ก ระบวนการผลิ ต การแปรรูป การจัดจาหน่ าย การตลาด และการ
ดาเนินการในเชิงธุรกิจ
5) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่ ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนผ่าน STEM Education
สาหรับประชาชน อันจะนาไปสู่การใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลในการดาเนิน
ชีวิต
6) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับประชาชนเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
7) พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบและหลั ก สู ต รการอบรมแก่ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง วั ย ให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิต
8) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้ และการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่ได้มาตรฐาน
9) ส่ งเสริ ม การจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู้ที่ ส ร้างเสริม และปรับ เปลี่ ยนค่านิ ย มของคนไทยให้ วิ นั ย จิ ต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
10) ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน/รายบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการ
กาหนดทิศทางและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
11) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และความรู้ด้านนวัตกรรม
ต่างๆ
12) พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถวัดและ
ประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และนาผลการประเมินไปใช้ได้จริง
13) จัดกิจกรรม สื่อ และนิทรรศการที่มีชีวิตและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในแหล่งเรียนรู้
14) พัฒนาสมรรถนะครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี และประสานภูมิปัญญา
ท้องถื้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ และมีมาตรฐานคุณภาพตามที่สานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ (องค์กรมหาชน) กาหนด
15) พัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ให้ ตรงกับสายงานหรือความช านาญเพื่อให้
สามารถจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษามีความทันสมัย
และมีคุณภาพ
2) ผู้เรียน รู้รับบริการได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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3) ระบบข้ อ มู ล รายบุ ค คลและสารสนเทศทางการศึ ก ษาครอบคลุ ม ถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น มี ระบบ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการจัดและบริการการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มคี วามยืดหยุ่นหลากหลายสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
2) พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ให้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ
(Free ETV)
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความพร้อมของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
4) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะแบบดิจิทัลและการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
5) ส่งเสริมให้มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น
6) จั ดและสนั บ สนุ น สถานศึกษา แหล่ งการเรียนรู้ กศน.ตาบล ให้ มีค วามพร้อ มเกี่ยวกับ โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
7) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ ICT เพื่อการศึกษาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และ
สอดรับกับความต้องการของสังคม
8) จัดทาระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุมถู กต้อง เป็นปัจจุบัน และ
เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
9) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน
10) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
11) ให้มีและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 พั ฒ นาระบบบริห ารจั ดการศึกษา และส่งเสริ มให้ทุ กภาคส่วนมีบทบาทและมี ส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษา
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
1) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) ระบบบริหารงานบุคคล มีความเป็นธรรม สร้างขวัญและกาลังใจ และส่ งเสริมให้ปฏิบัติงานได้เต็ม
ตามศักยภาพ
3) บุ คลากรทุกประเภททุกระดับได้รับ การพัฒ นาความรู้และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง รวมทั้ ง
บทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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4) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รองรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบท
ของสภาพสังคม
6) ระบบและกลไกการวัด ติดตาม และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
7) ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
1) วิเคราะห์และจัดทาแผนอัตรากาลังตามบทบาท หน้าที่ และภารกิ จ ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสั งกั ด โดยใช้รู ป แบบการวิจั ย เพื่ อให้ ก ารเกลี่ ยอั ต ราก าลั ง/บรรจุ แ ต่งตั้ งบุ ค ลากรตามอั ต ราก าลั งมี ค วาม
เหมาะสม
2) พัฒนาบุคลากร กศน. ทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง ให้ตรงกับสายงานหรือ
ความชานาญ
3) สร้างแรงจูงใจ/ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภททุกระดับ
4) วิเคราะห์และจัดทาแผนความต้องการ/ใช้งาน/การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อ
เสนอขอตั้งคาของบประมาณ
5) พัฒ นาระบบสารสนเทศทางการศึกษา และฐานข้อมูล ด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้ มี
มาตรฐานที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
6) จัดสรรงบประมาณตามความต้องการของประชาชน/หน่วยงาน
7) วิเคราะห์ วิจัย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา
8) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น สื่อมวลชนท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
9) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(พ.ศ. 2560 – 2579)
ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปัจจุบัน

ปีที่ 1 – 5

ค่าเป้าหมาย
ปีที่ 6-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20

เพิ่มและกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 1559 ปี) มีปกี ารศึกษาเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น
2) ร้อยละของกาลังแรงงาน ที่
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น
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(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปัจจุบัน

ปีที่ 1 – 5

หรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษาระดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า
N/A
20
3) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์เพื่อ
ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
N/A
50
4) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทไี่ ด้รบั
การพัฒนาให้สามารถจัดบริการทาง
การศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ที่มคี ุณภาพเพิ่มขึ้น
N/A
100
5) ผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี
6) จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 901,538 901,538
ที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
16,884
16,884
7) จานวนผู้รบั บริการในพื้นที่
เป้าหมายได้รบั การส่งเสริมด้านการ
รู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวติ
8) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
สามรถอ่านออกเขียนได้และคิดเลข
เป็นตามจุดมุง่ หมายของกิจกรรม
9) จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ 2,000,000 2,000,000
บริการติวเข้มเต็มความรู้
10) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รบั
การพัฒนาสมรรถภาพและบริการ
ทางการศึกษาทีเ่ หมาะสม
11) ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการ
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.

ค่าเป้าหมาย
ปีที่ 6-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปัจจุบัน

ปีที่ 1 – 5

ค่าเป้าหมาย
ปีที่ 6-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20

ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐานมี
ความเหมาะสมกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะ และทักษะเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1) ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ N- Net
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2) ร้อยละการอ่านของคนไทย
เพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสัน้
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และพัฒนาตนเองได้
4) ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ี
งานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้
4) ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ ัด
การศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้
แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึน้
5) ร้อยละของชุมชนทีน่ าความรู้ไป
ใช้ต่อยอดในการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
6) ร้อยละของนิทรรศการ สือ่
กิจกรรม ในแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ
7) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูห้ ลักปรัชญาของ

42.22

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
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(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปัจจุบัน

ปีที่ 1 – 5

ค่าเป้าหมาย
ปีที่ 6-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20

เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาแนวคิดไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
8) ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย

1) ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ีการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
2) จานวนระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บริการอย่างทัว่ ถึงและมี
ประสิทธิภาพ
3) ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-Net) เพิ่มขึน้
ทุกสาระการเรียนรู้
4) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขัน้ ต่า 30
mbps ใน 5 ปีแรก และ100 mbps
ภายใน 20 ปีเพิ่มขึน้
5) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนใต้ และพืน้ ที่
พิเศษที่มีระบบการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-Net)

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.

43

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปัจจุบัน

ปีที่ 1 – 5

ค่าเป้าหมาย
ปีที่ 6-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1) ร้อยละของบุคลากรที่บรรจุตาม
กรอบอัตรากาลังเพิ่มขึน้
2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
ได้รบั การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของหน่วยงาน/
สถานศึกษาทีไ่ ด้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
5) มีกฎ ระเบียบที่สามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึน้
7) ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึน้
8) จานวนภาคีเครือข่ายที่รว่ มระดม
ทุนและทรัพยากรทางการศึกษา
9) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
มอบหมายงานตรงกับศักยภาพของ
บุคคล
10) จานวนภาคีเครือข่ายทีร่ ่วมจัด
กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปัจจุบัน

ปีที่ 1 – 5

ค่าเป้าหมาย
ปีที่ 6-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20

11) จานวนภาคีเครือข่ายทีส่ ร้าง
และเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม
12) จานวนผลงานของภาคี
เครือข่ายที่มีการสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้/นวัตกรรม
13) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน. ทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็น
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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บทที่ 5
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติ
การน าแผนพั ฒ นาการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่
การปฏิ บั ติ จะต้ อ งมี ค วามเชื่ อ งโยงระหว่ างแผนในแต่ ล ะระดั บ มี ระบบและกลไกการขั บ เคลื่ อ นที่ ชั ด เจน
และการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายและเป็ นไปตามวิสั ยทั ศ น์
ของแผน ดังนี้

5.1 ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
พ.ศ. 2560 - 2579 กับแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ
-รอดาเนินการหลังจากบทที่ 4 เรียบร้อย-

5.2 ระบบและกลไกเพื่อการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดสานักงาน กศน.ในการดาเนินการ
แปลงเป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่ การปฏิบั ติอย่ างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดโครงการ กิจกรรม ที่จะนาไปสู่ ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างชัดเจน
2) คณะกรรมการ และผู้บริหาร กศน.ต้องให้ความสาคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นกรอบในการดาเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน
3) ใช้การทางานในรูปแบบกลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และ
กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพเป็นกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
4) ดาเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ และความเข้าใจสาระสาคัญแผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 ให้บุคลากรทุกระดับ ได้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่ งเสริ มการจั ดท าแผนพัฒ นาการศึกษา รวมทั้งแผนปฏิบั ติการในพื้ นที่ที่ มีความสอดคล้ อง
กับบริบทและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารแผนและนาแผนสู่การปฏิบัติ
ในลักษณะที่เป็ นองค์รวมที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการประสานและการทางานในแนวราบของหน่วยงาน
6) พัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรให้ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ งานด้วยเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดาเนินการประสบ
ผลสาเร็จ

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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7) ให้ หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒ นา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 ในระดับพื้นที่ เพื่อสะท้อนการดาเนินงาน
ตามแผน
8) ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญและเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการน าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย พ.ศ. 2560 - 2579
ไปสู่การปฏิบัติ

5.3 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสาคัญ ดังนี้
1) ให้ ความส าคัญ กับ การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบและกลไก การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน ตั้งแต่
การส่งเสริมการจัดทาฐานข้อมูลทุกระดับที่จาเป็นต้องใช้ โดยให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลร่วมกัน รวมทั้ง
ต้องพัฒนาตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน ทั้งผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนจัดระบบ
กากับ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดาเนิน งานให้ เป็ น มาตรฐานเดี ยวกั น และสามารถนาผลจาก
การกากับ ติดตามมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการนาแผนไปปฏิบัติจริง
2) ต้องมีการประเมินแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 2579 ว่าผลการดาเนินงานในช่วงระยะ 5 ปีแรก พ.ศ. 2560 -2564 บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด เพื่อนาไปทบทวนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงกลยุทธ์ที่จะใช้ในช่วง พ.ศ. 2565 - 2579 ต่อไป
3) เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน
รวมกลุ่ ม ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ตรวจสอบความโปร่ ง ใสและความส าเร็ จ ของของโครงการพั ฒ นาต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ
โครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทาข้อมูลที่นามาใช้ในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน

5.4 ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ได้หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานและสถานศึกษา
ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสาเร็จให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพประชาชนในทุกช่วงวัย ซึ่งต้องดาเนินการ ดังนี้
1) การสร้างการรับ รู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยและประชาสั งคม
ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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2) การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย ของผู้ ป ฏิ บั ติทุ ก หน่ ว ยงาน ทุ กระดั บ เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่
การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผน
มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลให้เกิดการนาไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณ
เป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3) มุ่งการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่ วนของสั งคม เพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
4) การจัดให้แผนพัฒ นาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรอบแนวทาง
ในการกาหนดแผนปฏิ บั ติ การ และการจัด สรรงบประมาณด้ านการจั ดการศึ กษาของหน่ ว ยงาน โดยให้ ยึ ด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ในแผนเป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กาหนด
5) การปรับระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับระบบการบริหารจัดการให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และการกระจายอานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภ าคและสถานศึกษา รวมทั้งการบริห ารงานบุคคลในแต่ล ะระดับให้ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม
6) การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบแผนปฏิบัติการ
ระบบการจั ด สรรและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ และการก ากั บ ติ ด ตาม และรายงานผลการด าเนิ น งาน
เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 - 2579 สานักงาน กศน.
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