


นายวรัท พฤกษาทวีกุล

• ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา ศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี 2538)
• ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขา เทคโนโลยีการศึกษา        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ปี 2548)
• ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ปี 2552)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
รก.เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

• คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง (อกพ.กระทรวงศึกษาธิการ)
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงูประจ ากระทรวงศึกษาธิการ (CIO กระทรวงศึกษาธิการ)
• คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (อกศจ.กทม.)

• หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฎิบัตกิาร “การสร้างผู้น าแห่งการเปลีย่นแปลงตามกรอบการปฎริูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง” ป.ย.ป.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 7

• หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทจุริตระดับสูง”(นยปส.) รุ่นที่ 11
• การฝึกอบรมหลักสตูรพัฒนานักบริหารระดบัสงู กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 (ปี 2557)
• การฝึกอบรมเสริมหลักสตูรนกับริหารระดบัสงู (ส.นบส.) รุ่นที่ 10  (ปี 2560)
• การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ รุ่นที่ 103 (L.T.C.) (ปี 2556)



ให้ฉันเป็น   ฉันก็ท า
ให้ฉันน า    ฉันก็สร้าง
ให้ฉันถอย  ฉันก็วาง
ให้ฉันตาม  ฉันยินดี

ด้วยจิตคารวะ
วรัท พฤกษาทวีกุล



ถึงแม้จะมีระบบงานท่ีดีเพียงใด แต่ถ้าไม่มีคนท างาน
กเ็ปล่าประโยชน์ 

"คน" 
จึงมีค่าท่ีสดุขององคก์ร



ความแตกตา่งภายในองคก์รกบัยทุธวธิใีนการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

1) Generation B (Baby Boomers Generation) 

ผูท้ ีเ่กดิในชว่งปี พ.ศ. 2489 - 2507 

• วางแผนชวีติองิกบัการท างาน มกัจะใชเ้วลาสว่นใหญทุ่ม่เทกบัการท างานอยา่งหนัก 

• เคารพกฎเกณฑ ์กตกิา โดยมุง่หวังทีจ่ะมตี าแหน่งหนา้ทีก่ารงานทีด่ ีทุม่เทและรักองคก์ร 

• เป็นคนทีล่ะเอยีดรอบคอบ ใสใ่จกบัรายละเอยีดตา่งๆ สูง้าน

• พยายามสรา้งเนือ้สรา้งตวั เป็นวัยทีป่ระหยัดและอดออม วางแผนชวีติหลงัการปลดเกษียณ

• มกัจะชอบท างานแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ไมช่อบการเปลีย่นแปลงมากนัก 

• มกัจะมองชว่งวยัอืน่ๆ ท างานไดไ้มด่เีทา่ตนเอง จงึมกัจะลงมอืท าดว้ยตวัเองจนท าใหง้านลน้มอื

• สว่นใหญจ่ะมตี าแหน่งหนา้ทีก่ารงานในระดบัผูบ้รหิาร หวัหนา้งาน 

2) Generation X (Extraordinary Generation) 

คอืผูท้ ีเ่กดิในชว่ง พ.ศ. 2508 - 2522

• ชอบอะไรง่ายๆ มแีนวความคดิและการท างานแบบรูร้อบดา้น

• สามารถท างานไดต้ามล าพงัและยังสามารถท างานเป็นสว่นหนึง่ของทมีงานเป็นอยา่งดี

• ไมค่อ่ยกลา้แสดงออก มคีวามรับผดิชอบ 

• มนีสิยัเปิดกวา้งพรอ้มยอมรับฟังขอ้ตติงิเพือ่ปรับปรงุและพฒันาตวัเอง 

• มกัใหค้วามส าคญัสมดลุกนัระหวา่งงานและครอบครัว คอืจะไมท่ างานหนัก เลกิงานก็กลบับา้น

สปัุทมา ตันตยาภนัินท.์ (2555). ความแตกตา่งภายในองคก์รกับยทุธวธิใีนการบรหิารทรัพยากรมนุษย.์ Executive Journal วารสารนักบรหิาร. วันทีค่น้ขอ้มลู 7 มกราคม 2557



3) Generation Y (Why Generation) 

คอืผูท้ ีเ่กดิในชว่งปี พ.ศ. 2523 - 2533 

• ชอบการโตต้อบและมคีวามมัน่ใจในตวัเองสงู จงึชอบท างานเพยีงล าพัง 

• คาดหวังในการท างานสงูในเรือ่งของรายได ้และการเป็นผูน้ า ทะเยอทะยาน และมกัมแีนวความคดิแบบกา้ว

กระโดด ชอบแสดงออก ตดัสนิใจเร็ว

• มคีวามสามารถในดา้นการตดิตอ่สือ่สารและท างานหลายๆ อยา่งในเวลาเดยีวกนั มคีวามสามารถทางดา้น

เทคโนโลยสีงู 

• ท างานเป็นทมี กลา้ซกัถาม ตดิเพือ่น ชอบท าอะไรหลายๆ อยา่งในเวลาเดยีวกนั มองโลกในแงด่ี

• จะคอ่นขา้งเบือ่งานง่าย จงึมแีนวโนม้ในการเปลีย่นงานสงู ชอบการซกัถามเพือ่หาเหตผุลกอ่นทีจ่ะด าเนนิการ 

• การสรา้งสมดลุในชวีติและหนา้ทีก่ารงานเป็นสิง่ส าคญั (Work Life Balance)

4. Generation M (Millennial Generation)

เป็นผูท้ ีเ่กดิในชว่งปี พ.ศ. 2534 - 2540

• มคีวามสามารถทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละภาษาองักฤษ 

• ชอบความเป็นอสิระ อยากเป็นเจา้ของกจิการขนาดเล็ก ไมช่อบการเป็นลกูจา้ง 

• ในองคก์รทีม่บีคุลากรในกลุม่นีจ้ะมลีกัษณะทีช่อบคดิ ไมช่อบการทอ่งจ า ยังไมม่ปีระสบการณ์ในการท างาน 

• ชอบการแสดงออก ชอบแสดงความคดิเห็น มัน่ใจในตนเองสงู ชอบการท างานเป็นทมี 

• ไมช่อบการอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รอืกฎระเบยีบ

สปัุทมา ตันตยาภนัินท.์ (2555). ความแตกตา่งภายในองคก์รกับยทุธวธิใีนการบรหิารทรัพยากรมนุษย.์ Executive Journal วารสารนักบรหิาร. วันทีค่น้ขอ้มลู 7 มกราคม 2557

ความแตกตา่งภายในองคก์รกบัยทุธวธิใีนการบรหิารทรพัยากรมนษุย์



คนส าราญ  งานส าเร็จ



⚫ปัจจัยน าเข้า (Input) “ประหยัด” 
⚫กระบวนการท างาน (Process) “เรียบง่าย” 
⚫ผลได้ (Output /Outcome/Impact) “ได้ประโยชน์สูงสุด” 

ที่มา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี



ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.)

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้

(๑) ก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๒) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการจัดท าและการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนจากการ

เรียนรู้ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
(๕) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญตัินี้หรอืกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการหรือตามที่คณะรฐัมนตรมีอบหมาย

มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
ภาคีเครือข่าย” ที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จ านวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและอนุกรรมการวาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง รวมทั้งอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการภาคเีครือขา่ย
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๔  ให้มสี านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เรียก
โดยย่อว่า “ส านักงาน กศน.” โดยมีเลขาธิการส านักงานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ 
กศน.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงาน

ส านักงานมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั และ

รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) จัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อคณะกรรมการ
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากร และ

ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกีย่วข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเทียบโอนผลการเรยีน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั

(๖) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุชุมชน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรูอ้ื่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ละ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องของประชาชน

(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญตัินี้หรอืกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย



ส านักงาน กศน.

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด / 
กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ / เขต

กศน.ต าบล

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

แหล่งการเรียนรู้ชุมชน (ภาคีเครือข่าย)

คณะกรรมการ 
กศน.จังหวัด/กทม.

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการ 
กศน.ต าบล

คณะกรรมการ ศรช.

คณะกรรมการ กศน.

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มเลขาธิการกรม

กลุ่มการคลัง (กค.)

กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กจ.)

กลุ่มแผนงาน (กผ.)

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กพ.)

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ (กป.)

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.)

กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ (กท.)

หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศน.)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย (ศว.เอกมัย)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (ศว.รังสิต)

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.)

สถาบันการศึกษาทางไกล (ศทก.)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภาค

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภเิษก (วิทยาลัยในวัง)

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (บางละมุง) 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด



อักษรย่อหน่วยงาน
1. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.)
2. หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
3. กลุ่มเลขาธิการกรม (กล.)
4. กลุ่มการคลัง (กค.)
5. กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
6. กลุ่มแผนงาน (กผ.)
7. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กพ.)
8. กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ (กป.)
9. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.)
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ศว.)
11. กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ (กท.)
12. หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศน.)
13. สถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.)
14. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
15. สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.)
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต (ศว.รังสิต)
17. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (ส านักงาน กศน.จังหวัด)
18. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร)
19. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอ (กศน.อ าเภอ) 878 แห่ง
20. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยเขต (กศน.เขต) 50 แห่ง
21. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยต าบล (กศน.ต าบล) 8,489 แห่ง
22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยแขวง (กศน.แขวง)
23. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี (ศว.กาญจนบุรี)
24. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น (ศว.ขอนแก่น)
25. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง (ศว.ตรัง)
26. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา (ศว.นครราชสีมา)
27. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช (ศว.นครศรีธรรมราช)
28. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ (ศว.นครสวรรค)์
29. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา (ศว.พระนครศรีอยุธยา)
30. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา (ศว.ยะลา)

31. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง (ศว.ล าปาง)
32. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร (ศว.สมุทรสาคร)
33. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว (ศว.สระแก้ว)
34. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี (ศว.อุบลราชธานี)
35. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส (ศว.นราธิวาส)
36. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม (ศว.นครพนม)
37. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก (ศว.พิษณุโลก)
38. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด (ศว.ร้อยเอ็ด)
39. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาปัตตานี (ศว.ปัตตานี)
40. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อวท.)
41. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)
42. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย (ศฝช.เชียงราย)
43. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร (ศฝช.ชมุพร)
44. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี (ศฝช.ปัตตานี)
45. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว (ศฝช.สระแก้ว)
46. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ (ศฝช.อุตรดิตถ์)
47. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร (ศฝช.มุกดาหาร)
48. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ (ศฝช.สุรินทร์)
49. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ศฝก.)
50. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” (ศฝส.)
51. ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์  (ศวอ.)
52. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (สถาบัน กศน.ภาคกลาง)
53. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก (สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก)
54. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบัน กศน.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ)
55. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (สถาบัน กศน. ภาคเหนือ)
56. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (สถาบัน กศน.ภาคใต้)
57. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร : (สธ.)
58. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) (ศกภ.)
59. ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 
60. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.)



Team work

CoachingEngagement
Happiness

ค่านิยม “ กศน. องคก์รท่ีมีความสขุ”
ไม่เดินล าพงั จบัมือร่วมกนั

รกัและผกูพนั สร้างสรรคอ์งคก์ร พ่ีประคอง ให้น้องเดิน 
(พ่ีพร้อมให้  น้องใฝ่รบั)



professional 

: มืออาชีพ

proactive 

: เชิงรกุ

public relations 

: ประชาสมัพนัธ์

มุ่งท างานแบบ 3P
นายวรทั พฤกษาทวีกลุ



เช่ือมัน่

ให้เกียรติ

เป็นธรรม

โปร่งใส

มี
ความสขุ

“ผู้น า” 
ต้องเสียสละ

นายวรทั พฤกษาทวีกลุ  

หล
กัก

าร
บริ

หา
รง
าน

หลกัการท างาน



ผูบ้ริหารสงูสดุด้านการจดัการความรู้
(Chief Knowledge Management Officer: CKO)

การบริหารองคก์ร “กระจายแรง แกร่งพลงั”

ผูบ้ริหารสงูสดุด้านการพฒันาองคก์ร
(Chief Organization Development Officer: CDO)

ผูบ้ริหารสงูสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Chief ICT Officer: CIO)

ผอ.กลุ่ม
และทีมงาน
จากทุกกลุ่ม

ผอ.กลุ่ม
และทีมงาน
จากทุกกลุ่ม

ผอ.กลุ่ม 
และทีมงาน
จากทุกกลุ่ม

CDO

CIO

CKO



พระบรมราโชบายในหลวงรชักาลท่ี ๑๐
ด้านการศึกษา ๔ ประการ

๑. มีทศันคติท่ีถกูต้องต่อบา้นเมือง 
ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีม่ต่ีอชาตบิา้นเมอืง  ยดึมัน่ในศาสนา  มัน่คงในสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์ และมคีวามเอือ้อาทรต่อครอบครวัและชมุชนของตน

๒. มีพืน้ฐานชีวิตท่ีมัน่คง มีคณุธรรม  
ใหรู้จ้กัแยกแยะสิง่ทีผ่ดิ-ทีถู่ก  สิง่ชัว่-สิง่ด ี เพื่อปฏบิตัแิต่สิง่ทีช่อบทีด่งีาม ปฏเิสธสิง่ทีผ่ดิ

ทีช่ ัว่ เพื่อสรา้งคนดใีหแ้ก่บา้นเมอืง

๓. มีงานท า มีอาชีพ 
ตอ้งใหเ้ดก็รกังาน สูง้าน  ท างานจนส าเรจ็  อบรมใหเ้รยีนรูก้ารท างาน  ให้สามารถเลีย้ง

ตวัและเลีย้งครอบครวัได้

๔. เป็นพลเมืองดี 
การเป็นพลเมอืงดเีป็นหน้าทีข่องทุกคน  สถานศกึษาและสถานประกอบการตอ้งสง่เสรมิ

ใหทุ้กคนมโีอกาสท าหน้าทีพ่ลเมอืงด ี การเป็นพลเมอืงดหีมายถงึการมนี ้าใจ มคีวามเอือ้อาทร 
ตอ้งท างานอาสาสมคัร  งานบ าเพญ็ประโยชน์  “เหน็อะไรทีจ่ะท าเพื่อบา้นเมอืงไดก้ต็อ้งท า”

กศน. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบติั



นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

กลไกขับเคลื่อนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมเพ่ือการยกก าลังสองการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
▪ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
▪ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
▪ แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)

นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)



ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

"การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
เน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม

บนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการ
พัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิการพัฒนาการศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการ
รู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ระบบ
ธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การ
ยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้อง
พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวน
ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได-้คิดเลขเป็น 
โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยาก
เรียนรู้การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้และให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทกุระดบั ทุกประเภท ประกอบด้วย ๖ แนวทางย่อย ได้แก่ 
(๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน 

รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบที่เหมาะสม
(๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่

เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบ
ชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน

(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาท่ีเน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาท่ี ๓ ทักษะและความรู้ในการ
ประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

(๔) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
มีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม

(๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับ
ดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้

(๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง



ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

"การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
เน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม

บนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการ
พัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการ
รู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ระบบ
ธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การ
ยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้อง
พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวน
ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได-้คิดเลขเป็น 
โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยาก
เรียนรู้การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้และให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

๔)   พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ 
(๑) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคณุภาพสูงและยืดหยุ่น
(๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการ

ยกระดับทักษะวิชาชีพ
(๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
(๔) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุก

ระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้



นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าวในงานสัมมนาบุคลากรภาครัฐ  “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฎิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อน
ภาครัฐเพื่อประชาชน” (National Strategy in Action : Integrated Implementation for THAIS) (การประชุมปิดหลักสูตร 
ป.ย.ป.1, ป.ย.ป.2 และ ป.ย.ป.4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  โดยได้กล่าวถึง กศน. ไว้ดังนี้

-ควรจ าแนกแยกแยะกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน มีตัวเลขที่ชัดเจน 
-สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ
-ต้องสื่อสารกับประชาชนให้ทราบถึงงาน กศน. เพราะเงียบๆไป
-จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมให้มีงานท าและหางานให้ท า ท าให้เขามีตัวตน และมีใบรับรองความรู้ความสามารถ
-การเทียบโอนความรู้ มีอะไรบ้าง ท าไปถึงไหนแล้ว



จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ก ากับดูแล กศน. สู่ สถานการณ์ปัจจุบัน ของ กศน.

1) สภาวการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา Covid -19 ที่ยังคงอยู่ นับเป็นโอกาสในวิกฤตของ กศน.ที่รองรับความต้องการการเรียนรู้ที่อยู่นอกห้องเรียน ต้อง
ปรับรูปแบบที่เน้นการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาท าอย่างไรจะสะสมหน่วยจากการเรียนได้ และสอบได้ตามความต้องการ ซึ่ง
จะเป็นการขับเคลื่อนเรื่องของสื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองของ รมว.ไปพร้อมกัน

2) จากสภาวการณ์ดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนว่างงานจ านวนมาก ท าอย่างไร ที่ กศน.สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้  
นอกจากอาชีพท่ัวไประยะสั้นแล้ว ต้องสร้างสมรรถนะอาชีพในรูปแบบ ของการ Up-skill / Re-skill ด้วย 

3) การฝึกอาชีพของ กศน.ท าอย่างไรจะสร้างยอดจ าหน่ายให้กับประชาชนได้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ต้องยกระดับการพัฒนานวตกรรม 
ตามนโยบาย กศน. WOW

4) การให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง

5) ต้องร่วมขับเคลื่อนพระบรมราโชบายของเหนือหัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

6) กศน.มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นจ านวนมาก ทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และ ห้องสมุดประชาชน ท าอย่างไรจึงจะให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

7) ขณะเดียวกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นโจทย์ในหลายประเด็นทั้งในเรื่องการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21



ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
เพ่ือความผาสุขของประชาชน

∞ กศน. เปิดโอกาส
การศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทุกที่ทุกเวลา

∞ กศน. สร้างอาชีพ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า มีสัมมาชีพโดยชอบ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัล

∞ กศน. พัฒนาถิ่นไทยงาม
การศึกษาเพื่อน้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง รวมทั้งธ ารงและต่อยอดภูมิปัญญาไทยตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และครอบครัว

“ประหยัด” “เรียบง่าย” “ได้ประโยชน์สูงสุด”
“เปิดโอกาส” “สร้างอาชีพ” “พัฒนาถิ่นไทยงาม” 

กศน. เป็นงานการศึกษาที่ มีขอบข่าย
กว้างขวาง เป้าหมายปลายทางคือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยให้
ดีขึ้น เติมเต็มโอกาสและตอบสนองความ
ต้องการ ด้วยกิจกรรมการศึกษาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวัน 
ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตาม
สภาพความต้องการและศักยภาพในการ
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน

ค่านิยมหลัก (Core value) 

“คนส าราญ งานส าเร็จ” 

ด้วยจิตคารวะ
วรัท พฤกษาทวีกุล



ของเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) 

“คนส าราญ งานส าเร็จ”

1.น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถ่ินไทยงาม” เพื่อความกินดีอยู่ดี มีงานท า เช่น โคกหนองนา
โมเดล ,คลองสวยน้ าใส, พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย)์ ,จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

2.ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย)์ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

3.เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ให้ส าเร็จ และปรับโครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
เร่ง “การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ”

4.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสภาวะปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน  Credit Bank System / E-exam 
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อสร้างคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

5.พัฒนา Bigdata ของ กศน. ที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ข้อมูลและสารสนเทศ กศน. ที่ทันสมัย จะปรากฏบนหน้าจอมือถือทันที เมื่อคุณต้องการ” รวมทั้งการ
สื่อสารและประชาสัมพันธง์านของ กศน. ต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล  “ตีฆ้องร้องป่าว ข่าวชาว กศน.”

12 ภารกิจ “เร่งด่วน” ที่จะต้อง “จับต้องได้” ภายใน 6 เดือน



ของเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) 

“คนส าราญ งานส าเร็จ”

6.พัฒนาระบบการเรียนรู้ ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital Science Museum , ศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย รวมทั้งสื่อการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้ ในทุกกลุ่มเป้าหมาย “เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา”

7.ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล Digital Literacy ให้กับบุคลากร กศน. ทุกระดับ และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

8.ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานท า “Re-Skill  Up-Skill  และออกใบรับรองความรู้ความสามารถ”

9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนในการฝึกอาชีพและส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ขยายช่องทางการ
จ าหน่าย

10.ซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของส านักงานทุกแห่ง และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการด้วย มิตรไมตรี “กศน.งามตา 
ประชาช่ืนใจ”

11.จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของชาว กศน.  “กศน.เกมส์” และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของพ่ีน้องชาว กศน.

12.บูรณการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค “ทีม กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ”

12 ภารกิจ “เร่งด่วน” ที่จะต้อง “จับต้องได้” ภายใน 6 เดือน



กศน. : เปิดโอกาส / สร้างอาชีพ / พัฒนาถิ่นไทยงาม



บอกพี่ สอนน้อง

เตรยีมใหพ้รอ้ม

นอ้มรบัท า

น าจดุเดน่ 

เนน้คณุคา่

หาโอกาส

การด์อยา่ตก

พบผูใ้หญ่

ใจส าคญั

คนไมท่ าปลอ่ยไป

รวมใจใหไ้ด้

วรัท พฤกษาทวกีลุ



บอกพี่ สอนน้อง

•เตรียมให้พร้อม 
มเีวลาวา่งกจ็ดัเตรยีมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงานของตวัเองใหพ้รอ้ม ...ใช ้ICT ใหเ้ป็นประโยชน์ อยา่ปิดกัน้ศกัยภาพของตวัเอง ....
ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏตี่างใหม้าก แต่อยา่ใชม้าครอบง าการท างานมากเกนิไป

•น้อมรบัท า
ไมเ่กีย่งงาน แบกหามกท็ า ผลประโยชน์ตอบแทนมาทหีลงั...ถา้ไมไ่ดใ้นคราวนี้ คดิวา่โอกาสหน้ายงัม ี....ถา้ไมไ่ดอ้กี คดิวา่บา้นมี
ขา้วกนิ ไมง่อ้...จดัเตม็ต่อไป

•น าจดุเด่น
หางานทีถ่นดัแลว้จบัใหม้ัน่ ฝึกใหเ้ชีย่วชาญใหไ้ด ้เวลามงีานส าคญัตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาและคนอื่นๆนึกถงึเรา เชน่ เก่งดา้นแผน 
เก่งงบประมาณ เก่งตดิตามประเมนิ เก่ง ICT เป็นตน้ ทีส่ าคญัคอืจะตอ้งมองงานในเชงิระบบใหเ้ป็น ทัง้ระบบในองคก์รเรา ระบบ
ในกรม และระบบในกระทรวงและนอกกระทรวง



บอกพี่ สอนน้อง

•เน้นคณุค่า
งานทีอ่อกจากเราตอ้งด ีมคีุณภาพและเรว็ แต่ถา้งานดว่นเขา้มาพรอ้มๆกนั ใหด้วูา่งานไหนส าคญั เรง่ดว่น และมผีลกระทบสงู

•หาโอกาส
โอกาสมสีองอยา่งคอื “คนอื่นหยบิยืน่ให”้ และ “เดนิไปขอโอกาสเอง” (ผมจะเป็นอยา่งหลงั) หาโอกาสเขา้ไปมสีว่นรว่มในงานต่างๆ
ใหม้าก อยา่เกีย่งงาน และหาโอกาสพฒันาตวัเอง เชน่ ฝึกอบรม เรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ถงึปรญิญาเอกยิง่ดี เพราะประเทศนี้
ยงัใหเ้ครดติกบัคนทีม่ ีดร. น าหน้าอยู่

•การด์อย่าตก
เมือ่พลาดพลัง้ ผดิหวงั ไมพ่อใจ อยา่แสดงอาการใหใ้ครเหน็. ถอืคต ิกลนืเลอืด แลว้ลุยต่อ สกัวนัตอ้งเป็นของเรา



บอกพี่ สอนน้อง

•พบผูใ้หญ่
หาโอกาสไปปรกึษาหรอืพดูคุยกบัผูใ้หญ่ทีเ่ราเคารพ หรอืผูใ้หญ่ทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชา แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ไมใ่ชป่ระเภท 
ดคีรบันาย ไดค้รบัทา่น…อยา่คดิเรยีนลดั เพราะถา้เตบิโตโดยการประจบสอพลอจะไมย่ัง่ยนื

•ใจส าคญั
หดันัง่สมาธบิา้ง ฝึกจติใหส้งบ จะชว่ยใหเ้ราคดิงานออก คดิงานเรว็ และมสีตเิมือ่เจอภาวะวกิฤตต่างๆ เพราะในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในการท างานเราตอ้งเจอแน่นอน

•คนไม่ท าปล่อยไป 
ในทุกองคก์รมผีูค้นหลากหลายประเภท เราไมส่ามารถบงัคบัใหใ้คร..คดิและทุม่เทเหมอืนเราได"้ ทุกคนมขีอ้จ ากดัทีต่่างกนั ...ผมไม่
ถอืสาคนไมท่ า "กมัมุนา วตัตติ โลโก" สตัวโ์ลกทัง้หลายตอ้ง เป็นไปตามกรรม 



บอกพี่ สอนน้อง

•รวมใจให้ได้
เรามเีวลาท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนั 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์160 ชัว่โมงต่อเดอืน 1,920 ชัว่โมงต่อปี (สรปุเรามเีวลาท างาน 240 วนัต่อ
ปี) ดงันัน้เราตอ้งสรา้งความสุขในการท างาน ผกูมติรกบัเพือ่นรว่มงาน เพราะเราจะตอ้งเจอหน้าเขาทุกวนั เป็นน้องตอ้งเคารพ
และใหเ้กยีรตพิี ่เป็นพีต่อ้งท าตวัใหคู้ค่วรกบัความเคารพและเกยีรตทิีน้่องให้ .....พีต่อ้งเป็นผูน้ า เป็นผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ 
ถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ใหก้บัรุน่น้อง เพราะในอนาคตน้องๆ จะเป็นก าลงัส าคญัในการรบัภาระองคก์รต่อจากเรา 



แรก
เกดิ-5
ปี

6-10 ปี
11-15
ปี

16-20
ปี

21-25
ปี

26-30
ปี

31-35
ปี

36-40
ปี

41-45
ปี

46-50
ปี

51-55
ปี

56-60
ปี

61-65
ปี

66-70
ปี

71-75
ปี

76-80
ปี

81-85
ปี

86-90
ปี

91-95
ปี

96-100
ปีขึน้ไป

จ านวนประชากร 3,914,7 3,855,9 3,988,3 4,049,0 835,691 4,711,9 4,581,1 5,066,2 5,147,0 5,182,2 5,026,6 4,341,5 3,348,0 2,629,0 1,729,9 1,188,1 806,510413,472150,900 57,196
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ประชากรจ าแนกแยกตามช่วงอาย ุ(ปี) เฉพาะผูมี้สญัชาติไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น) 
ทัว่ประเทศ เดือนธนัวาคม 2562

ข้อมูลประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ

ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาส านักงาน กศน. พ.ศ. 2563
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ปฐมวยั ประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย มธัยมปลาย (นศ.
โครงการฯ)

จ านวนนกัศกึษา กศน. 16 69,030 337,753 468,339 40

ข้อมูลจ านวนนักศึกษา กศน. ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที ่1) 

รวมท้ังสิน้ 875,178 คน



จ านวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียน และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการที่ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเปรียบเทียบกับเป้าหมาย



จ านวนแหล่งการเรียนรู้ด้านส่งเสริมการอ่าน สังกัดส านักงาน กศน. จ านวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการอ่าน จ าแนกตามแหล่งการเรียนรู้ 

กราฟแสดงจ านวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการอ่าน จ าแนกตามแหล่งการเรียนรู้ 



ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 
จ าแนกเป็นรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 
จ าแนกเป็นรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562



ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ร้อยละของผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ร้อยละของผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2562



จ านวนและร้อยละผลการปฏิบัติงานดา้นผู้รับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตรฯ์ จ าแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้



ข้อมูลบุคลากร ส านักงาน กศน. จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ร้อยละของบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. จ าแนกตามประเภทต าแหนง่

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. จ าแนกตามต าแหน่งข้าราชการครู

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. จ าแนกตามต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น


