
ตอนที่ 27   ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวสู่ประชาคม 

               อาเซียน ของส านักงาน กศน. (2) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 การจดัการศกึษาตลอดชีวิตให้เป็นสากลเพ่ือรองรับการเคล่ือย้ายข้ามพรมแดน 

มาตรการ/แนวทาง 

1. สง่เสริมการเปิดเสรีทางการศกึษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.   พฒันาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาตอ่เน่ือง และการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีมีคณุภาพและ

เป็นสากล เพ่ือตอบสนองสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในและตา่งประเทศ ในภมูิภาค

อาเซียน 

3. พฒันาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือรองรับผู้ เรียนประชาคมอาเซียน 

4. พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษานอกระบบสูม่าตรฐานการศกึษาอาเซียน 

5. พฒันาศกัยภาพกลุม่เป้าหมายให้มีทกัษะท่ีเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคม 

อาเซียน เช่น ภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น 

แผนงาน/โครงการ 

1. แผนสง่เสริมการเปิดเสรีทางการศกึษา ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

            โครงการจดัตัง้ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในตา่งประเทศ 

            โครงการจดัการศกึษาทางไกล หลกัสตูรภาษาองักฤษ 

  ฯลฯ 

2. แผนพฒันาการศกึษาตอ่เน่ืองภาคภาษาองักฤษ ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่  

            โครงการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาตสิ าหรับกลุม่ประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam)  

โครงการฝึกอบรม หลกัสตูร CLC Planning and  Management : International Perspectives 

แก่บคุลากร กศน. จากตา่งประเทศ 

โครงการฝึกอบรม หลกัสตูร Literacy Education for Adults  แก่บคุลากร กศน. จากตา่งประเทศ 

ฯลฯ 



3. แผนพฒันาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การศกึษาขัน้พืน้ฐานนอกระบบส าหรับผู้ เรียนใน

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

            โครงการเทียบโอนอิสลามศกึษา 

            โครงการเทียบทกัษะภาษา 

            โครงการพฒันาศนูย์ปฏิบตัิการภาษาเพ่ือรองรับการสอบเทียบทกัษะภาษา 

            โครงการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ  

  ฯลฯ 

4. แผนพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษานอกระบบสู่อาเซียน ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

โครงการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือพฒันาเกณฑ์มาตรฐานการศกึษานอกระบบให้สอดรับกบัเกณฑ์

การศกึษาของอาเซียน 

โครงการศกึษานอกระบบ หลกัสตูรภาษาองักฤษ 

 ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 การพฒันาระบบบริหารจดัการและกลไกท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาตลอดชีวิต 

มาตรการ/แนวทาง 

1. สรรหาและพฒันาบคุลากรทกุระดบัเพ่ือรองรับการท างานกบัประชาคมอาเซียน 

2. สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัตัง้หนว่ยงาน (ASEAN Unit) ท่ีเป็นกลไกขบัเคล่ือนงานอาเซียน ทัง้ใน

สว่นกลางภมูิภาค และตา่งประเทศ 

3. พฒันาและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมลูสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการบริหารจดัการและงาน

วิชาการ 

4. พฒันาระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานอาเซียน 

5. สง่เสริมการพฒันาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในประชาคมอาเซียน โดยมีบนัทึกข้อตกลง

ร่วมกนั 

6. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุระบบการบริหารจดัการท่ีดีเพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 

7. สง่เสริมการระดมทรัพยากรในการจดัการศกึษาตลอดชีวิตให้เพียงพอ 

8. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นในการจดัการศกึษา 



แผนงาน/โครงการ 

1. แผนพฒันาบคุลากรทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ 

เชน่ 

    โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน 

   โครงการพฒันาทกัษา ICT เพ่ือการใช้งานการสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิต 

   โครงการแลกเปล่ียนบคุลากรทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ในกลุม่ประชาคม    

     อาเซียน 

  ฯลฯ 

2. แผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เช่น  

     โครงการจดัท าเว็บไซต์อาเซียน 

    โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ICT รองรับการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม                           

  อธัยาศยัของกลุม่ประชาคมอาเซียน 

      ฯลฯ 

3. แผนพฒันากลไกและระบบขบัเคล่ือนงานอาเซียน ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

      โครงการจดัตัง้หนว่ยงานและองค์กรด าเนินงานอาเซียนของ กศน. 

    โครงการพฒันาระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

        ตามอธัยาศยัตามยทุธศาสตร์ 

       ฯลฯ 

4. แผนพฒันาความร่วมมือภาคีเครือขา่ยประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ เชน่ 

       โครงการความร่วมมือการสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิตของกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน 

            โครงการจดัตัง้ ศนูย์การเรียนชมุชน/ศนูย์การเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน  

  ฯลฯ 

 

      

 

 

 



 

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน. ตามยุทธศาสตร์ฯ 

(โดยมีแผนบูรณาการร่วมกันทัง้ส่วนกลางและภูมิภาค) 

 

หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที่ 

1. ส านกังาน กศน. 1. ก าหนดนโยบาย และจดุเน้นการด าเนินงาน กศน. เพ่ือประชาคม
อาเซียน 
 

2. กลุม่แผนงาน 1. จดัท ายทุธศาสตร์การด าเนินงานด้านอาเซียน 
2. จดัท าฐานข้อมลูสารสนเทศด้านอาเซียน 
3. ประสานงานภาคีเครือขา่ยตา่งประเทศในกลุม่ประเทศอาเซียน 
4. ก ากบั ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานด้านอาเซียน 

 
3. กลุม่พฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 1. สนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์ภาษาอาเซียน กศน.อ าเภอ/เขต ครอบคลมุ

ทัง้ประเทศ 
2. พฒันาหลกัสตูรอาเซียนศกึษา หลกัสตูรภาษาอ่ืนๆ ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
3. ออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน 
4. พฒันาส่ือการเรียนรู้ด้านอาเซียน 
5. วิจยังานท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการศกึษาตลอดชีวิตกบัอาเซียน 

 
4. กลุม่สง่เสริมปฏิบตักิาร 1. จดัท าคูมื่อการจดักิจกรรมอาเซียนใน กศน. ต าบล และศนูย์การเรียน

ชมุชน 
2. จดัอบรมครู กศน.ต าบล และครู ศรช. 
3. พฒันาความร่วมมือภาคีเครือขา่ยในประเทศในการสง่เสริมการจดั

กิจกรรมอาเซียน 
 

5. กลุม่การเจ้าหน้าท่ี 1. จดัอบรมภาษาองักฤษให้แก่บคุลากรในทกุระดบั 
2. พฒันาบคุลากรทกุระดบั เพ่ือเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 

 



หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที่ 

6. หนว่ยศกึษานิเทศก์ 1. นิเทศ การด าเนินงานด้านอาเซียน 
 

7. ศนูย์เทคโนโลยีทางการศกึษา 1. ผลิตและเผยแพร่ส่ือการสอนภาษาองักฤษและภาษาตา่งประเทศ
อ่ืนๆ 
 

8. ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 1.  จดักิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
กลุม่ประเทศอาเซียน 
 

9. สถาบนัสง่เสริมและพฒันา
นวตักรรมการเรียนรู้ 

1. สง่เสริมการจดักิจกรรมมมุอาเซียนในห้องสมดุประชาชนจงัหวดั 
ห้องสมดุเฉลิมราชกมุารีทัว่ประเทศ 

2. อบรมบรรณารักษ์ 
 

10. สถาบนัการศกึษาทางไกล 1. จดักิจกรรมการเรียนภาษาตา่งประเทศผา่นระบบการศกึษาทางไกล 
 

11. ศนูย์การศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั
กลุม่เป้าหมายพิเศษ 

1. พฒันาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศกึษาตลอดชีวิตแก่
ประชาชนในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้ศนูย์การเรียนฯ เพ่ือจดัการศกึษาตลอดชีวิตแก่
คนไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

12. สถาบนัการศกึษาและพฒันา
ตอ่เน่ืองสิรินธร 

1. สง่เสริม (พฒันา) ให้ผู้บริหาร กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ และทศันคติ
ท่ีดีด้านอาเซียน 

2. จดัการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ด้านการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตอ่เน่ืองให้แก่บคุลากร กศน. ทัง้ในและตา่งประเทศ 

3. สง่เสริมการจดัตัง้ SMART CLC สูป่ระชาคมอาเซียนในรูปแบบ Buffer 
CLC และ Sister CLC 
 

13. สถาบนั กศน. ภาค 1. จดัการศกึษาตอ่เน่ือง วิธีเรียนทางไกล และการศกึษาตามอธัยาศยั 
ด้านอาเซียนศกึษา เชน่ หลกัสตูรอาเซียนศกึษา หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
เป็นต้น 

2. พฒันาบคุลากรในภาคท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ  



หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที่ 

 3. ทศันคตท่ีิดีด้านอาเซียน 
4. สนบัสนนุการจดัการศกึษาด้านอาเซียนศกึษาแก่หนว่ยงาน 

สถานศกึษา กศน. ในภาค 
5. ด าเนินการวิจยั เพ่ือการจดักิจกรรม กศน. ด้านอาเซียนศกึษา 

 
14. กลุม่ศนูย์ฝึกและพฒันาอาชีพ

ราษฎรไทยบริเวณชายแดน 
1. จดัการศกึษาให้แก่กลุม่เป้าหมายประชาชนทัว่ไป และประชาชนใน

พืน้ท่ีชายแดน อาทิ ทกัษะอาชีพ ภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนท่ี
สอดคล้องกบัพืน้ท่ี ความต้องการจ าเป็น เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
 

15. ส านกังาน กศน.จงัหวดั/ 
กศน.อ าเภอ/กศน.ต าบล/ 
ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน และ
สถานศกึษาสงักดัส านกังาน 
กศน.อ่ืนๆ  

1. จดัตัง้ศนูย์อาเซียนศกึษา ศนูย์ภาษาองักฤษและศนูย์ภาษาอาเซียน 
โดยมีการจดัท าหลกัสตูร และจดัการศกึษา หลกัสตูรอาเซียนศกึษา 
ภาษาองักฤษ ภาษาอาเซียนอ่ืนๆ และหลกัสตูรท้องถ่ินภาษาของ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการส่ือสาร 

2. จดัมมุอาเซียนในสถานศกึษา 
3. จดัตัง้และพฒันา กศน.ต าบล/ศนูย์การเรียนชมุชน ให้ทัว่ถึงทกุหมูบ้่าน/

ชมุชน เพ่ือให้มีศกัยภาพในการจดักิจกรรมการศกึษาเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือและความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน 

4. จดันิทรรศการ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวฒันธรรม ประเพณี สงัคม  
เศรษฐกิจ การเมือง การทอ่งเท่ียว ฯลฯ ในกลุม่อาเซียน 

5. แสวงหาความร่วมมือภาคีเครือขา่ยในกลุม่ประเทศอาเซียน โดยมี
บนัทกึข้อตกลงร่วมกนัเพ่ือส่งเสริมและพฒันาการจดัการศกึษาตลอด
ชีวิต 
 

 
แหล่งอ้างอิง   หนังสือยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ของ ส านักงาน กศน. จัดพิมพ์และเผยแพร่ โดย กลุ่มแผนงาน ส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

ปีที่พิมพ์ 2555 
 


