
 

ตอนที่ 26    ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวสู่ 

  ประชาคมอาเซียน ของสาํนักงาน กศน. (1) 

 

    การก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ของประเทศไทย นบัเป็นก้าวสําคญัท่ีนําไปสู่

การเปล่ียนแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม สงัคมไทยกําลงัต่ืนตวัอย่างมาก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทกุภาคสว่นตา่งหนัมาพฒันาศกัยภาพและดําเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community - AC) อนัประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

(ASEAN Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)  และ

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) 

      กระทรวงศกึษาธิการ และสํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

(สํานกังาน กศน.) เป็นอีกหนว่ยงานหนึง่ท่ีได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนเชน่ 

เดียวกนั โดยกระทรวงศกึษาธิการ ได้จดัทําแผน 5 ปี ด้านการศกึษาของอาเซียน (พ.ศ.2554-2558) ขึน้ เพ่ือเป็น

กรอบการดําเนินเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศกึษาในอาเซียน และระหว่างประเทศอาเซียน กบัประเทศ 

คูเ่จรจาอ่ืนๆ ของอาเซียน โดยแผนปฏิบตักิาร 5 ปี ด้านการศกึษาของอาเซียนสามารถจําแนกประเดน็ยทุธศาตร์

ได้ดงันี ้

                  ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ประกอบด้วย 2 ยทุธศาสตร์ คือ 

                            ยทุธศาสตร์ท่ี 2.1 เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศกึษาในระดบัประถมและมธัยมศกึษา 

                            ยทุธศาสตร์ท่ี 2.2 การเพิ่มคณุภาพการศกึษา 

            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนและการจดัการศกึษาให้มีความเป็นสากล 

สํานกังาน กศน. ได้นําแผนปฏิบตัิการ 5 ปี ด้านการศกึษาของอาเซียน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ฉบบัท่ี 11 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีด้านอาเซียนและนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลท่ี

เก่ียวกบัอาเซียนมาเป็นกรอบการจดัทํายทุธศาสตต์ของสํานกังาน กศน. 

    

 



วิสัยทัศน์ 

         กศน. เป็นกลไกท่ีมีศักยภาพในการเตรียมคนเพ่ือร่วมนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนอยา่งสมบรูณ์ในปี พ.ศ. 2558 

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างให้เกิดความตระหนัก เก่ียวกบัการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยให้เกิดกับ

ประชาชน 

2. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อนันําไปสู่การศกึษาตลอด

ชีวิตเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิตของประชาชน 

3. สร้างภาคีเครือข่ายทัง้ในและระหว่างประเทศ  โดยเช่ือมโยงการจดัการศกึษานอกระบบและ

การ ศกึษาตามอธัยาศยัเพ่ือรองรับความต้องการด้านการศกึษาและการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง

ตลอดชีวิตของประชาชนระหวา่งประเทศสมาชิกในกลุม่ประชาคมอาเซียน 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัให้สามารถรองรับนโยบายการจดัการศกึษาเพ่ือประชาคมอาเซียนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ 

          ประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายนอกระบบโรงเรียนมีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 มีความรู้และทกัษะด้านภาษาองักฤษ ภาษาและวฒันธรรมของประเทศสมาชิกในกลุ่ม

อาเซียน รวมทัง้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในสงัคมท่ีมีวฒันธรรม

หลากหลาย เพ่ือมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีคณุธรรม จริยธรรม 

สามารถอยูร่่วมกบัประเทศอ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

 

ยุทธศาตร์ท่ี 1 

 การเสริมสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัอาเซียน 

มาตรการ/แนวทาง 

1. พฒันาหลกัสตูรและส่ือด้านอาเซียนศกึษา 

2. เผยแพร่ความรู้ข้อมลูขา่วสาร และเจตคตท่ีิดีเก่ียวกบัอาเซียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 



3. พฒันาบคุลากรผู้ปฏิบตังิานทกุระดบัให้มีความรู้ด้านอาเซียนศกึษา 

4. จดัการเรียนการสอนเร่ืองอาเซียนศกึษา 

5. จดัทําฐานข้อมลูอาเซียนท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการจดัและสง่เสริมการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยั ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ 

1. แผนพฒันาหลกัสตูร และส่ืออาเซียน ประกอบด้วยโครงการตา่ง ๆ เชน่  

โครงการผลิตและพฒันาส่ือเทคโนโลยีทางการศกึษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                 

โครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษและภาษาของกลุม่ประเทศอาเซียน 

โครงการจดัทําหลกัสตูรอาเซียนศกึษาสําหรับเยาวชนประชาชนวยัแรงงาน และประชาชนนอกระบบโรงเรียน 

โครงการแลกเปล่ยนส่ือภาษาอาเซียน 

ฯลฯ 

2. แผนสร้างความตระหนกัด้านอาเซียน ประกอบด้วย โครงการตา่งๆ เชน่  

โครงการฝึกอบรมบคุลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนกัด้านอาเซียนศกึษา 

โครงการความรู้ด้านอาเซียนสูป่ระชาชน (มีการจดั event การอบรมและมหกรรมอาเซียน เป็นต้น) 

โครงการมหกรรมอาเซียน (8 สิงหาคม) 

โครงการหนึง่อําเภอ หนึง่ศนูย์อาเซียนศกึษา (จดันิทรรศการกิจกรรมวฒันธรรมอาเซียน ให้บริการส่ือ/ 

 ICT บริการสืบค้นข้อมลูและจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน เป็นต้น) 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้มมุอาเซียนศกึษาสูตํ่าบล 

โครงการจดัการศกึษาและกิจกรรมสง่เสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ฯลฯ 

3. แผนพฒันาฐานข้อมลู เชน่ 

โครงการจดัทําฐานข้อมลู  ASEAN Online 

ฯลฯ   

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1 



          การเสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศกึษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

มาตรการ/แนวทาง 

1.  พฒันาหลกัสตูรส่ือ และการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

2. จดัการศกึษาตลอดชีวิตในรูปแบบท่ีหลากหลายให้ครอบคลมุและเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ของ

ประชาชนกลุม่เป้าหมายบนหลกัความเสมอภาค/ความเป็นธรรม 

3.  สง่เสริมกิจกรรมการรู้หนงัสือโดยมีสาระการเรียนรู้เก่ียวข้องกบัประชาคมอาเซียน 

4. พฒันาแหลง่เรียนรู้ชมุชนและภมูิปัญญาท้องถ่ินให้มีศกัยภาพ เพ่ือการมีสว่นร่วมในการสง่เสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

แผนงาน/โครงการ 

1. แผนพฒันาการศกึษาตลอดชีวิตสูป่ระชาคมอาเซียนประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

โครงการพฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

โครงการพฒันาส่ือประกอบหลกัสตูรภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

โครงการพฒันาหลกัสตูรภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 

โครงการพฒันาส่ือประกอบหลกัสตูรภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 

โครงการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ สําหรับกลุม่ชาตพินัธุ์ชนกลุม่น้อย (Ethnic Minority  

Groups) ในภมูิภาคอาเซียนในประเทศไทย 

ฯลฯ 

2. แผนพฒันาการศกึษาตลอดชีวิต เชน่ 

โครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เทียบระดบัการศกึษานอกระบบในอาเซียน 

3. แผนสง่เสริมกิจกรรมการรู้หนงัสือ เชน่  

 โครงการประชมุเชิงปฏิบตักิารพฒันาส่ือการรู้หนงัสือในอาเซียน 

4. แผนการสร้างสงัคมการเรียนรู้อาเซียน ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

โครงการสง่เสริมสนบัสนนุศนูย์การเรียนรู้ชมุชนในอาเซียน 

โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนระดบัหมู่บ้าน 

โครงการนําร่องจดัตัง้ Buffer CLC และ Sister CLC สูอ่าเซียน  (เพ่ือเป็นคูพ่ฒันาในการสง่เสริม

การศกึษาตลอดชีวิต โดย Buffer CLC จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาชมอาเซียน และมีศนูย์



อาเซียนศกึษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (คือภาษาของประเทศเพ่ีอน

บ้านท่ีมีชายแดนติดกบัท่ีตัง้ของศนูย์การเรียนชมุชน เช่น ลาว พมา่ กมัพชูา และมาเลเซีย) 

และเทคโนโลยีในขณะท่ี Sister CLC จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และมีศนูย์

อาเซียนศกึษา เน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียนอีก 1 

ภาษา (คือภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

สิงคโปร์ บรูไน ลาว พมา่ กมัพชูา และมาเลเซีย) 

โครงการจดัทํามาตรฐานด้านศนูย์การเรียนชมุชนตามมาตรฐานประชาคมอาเซียน  

        โครงการสมัมนานานาชาตด้ิานศนูย์การเรียนชมุชนร่วมกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 

การเพิ่มคณุภาพการศกึษาตลอดชีวิต 

มาตรการ/แนวทาง 

 1. สง่เสริมและสนบัสนนุการวิจยัการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน 

 2. สง่เสริมให้มีการประกนัคณุภาพและพฒันามาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานนอกระบบ ท่ียอมรับ

ร่วมกนัของกลุม่ประเทศอาเซียน 

 3. สง่เสริมให้มีการจดัทํามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินการศกึษาตลอดชีวิตตามมาตรฐาน

ประชาคมอาเซียน 

 4. เพิ่มศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาให้สอดคล้องกบัการเป็นประชาคมอาเซียน 

 5. พฒันาสาระการเรียนรู้การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของประชาคมอาเซียน 

 6. สง่เสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยีการส่ือสาร เพ่ือพฒันาการจดัการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

แผนงาน/โครงการ 

1. แผนงานสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

  โครงการจดัตัง้ศนูย์ภาษาองักฤษและศนูย์ภาษาอาเซียน 

  โครงการคลงัส่ือภาษาองักฤษและส่ือภาษาอาเซียน  



  ฯลฯ 

2. แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

  โครงการวิจยัด้านการรู้หนงัสือร่วมกบักลุม่ประเทศอาเซียน 

  โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารนําร่องหมูบ้่านเรียนรู้ตลอดชีวิตสูอ่าเซียน 

  โครงการประชมุวิชาการนานาชาติด้านการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

  ฯลฯ 

3. แผนจดัทําเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนด้านการศกึษานอกระบบ เชน่ 

  โครงการจดัทํามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินการศกึษานอกระบบในอาเซียน 

4. แผนพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษาเพ่ือพฒันาทกัษะด้านอาเซียน 

5. แผนพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา เชน่  

  โครงการประกวดนวตักรรมการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิง   หนังสือยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ของ สาํนักงาน กศน. จัดพิมพ์และเผยแพร่ โดย กลุ่มแผนงาน สาํนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ปีที่พิมพ์ 2555 

 


