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ประกาศ ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 
เรื่อง  การใช-แผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสถานศึกษา 

---------------------------------------------- 
 

  ตามพระราชบัญญัติส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ 
บัญญัติให- กศน. อําเภอเมืองยโสธร เป<นสถานศึกษา และทําหน-าท่ี ส6งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร6วมกับภาคีเครือข6าย ในพ้ืนท่ี โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคล-องกับนโยบาย ยุทธศาสตร%ตามจุดเน-นสําคัญท่ีรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตลอดจนการดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน-นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําป1 ให-บรรลุวิสัยทัศน% การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สําคัญต6าง ๆ นั้น 
  ในป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 
ได-จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน โดยกระบวนการมีส6วนร6วมของบุคลากรทุกระดับ ตาม
บริบทของพ้ืนท่ี และแนวนโยบาย จุดเน-นการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช-เป<นเครื่องมือกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ให-เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย6างสูงสุด 
จึงประกาศใช-แผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ในสถานศึกษา ต6อไป 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 
       
        (นายเจียม ขันเงิน) 
                               ผู-อํานวยการศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 
 
       คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อําเภอเมืองยโสธร ได-รับทราบรายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจําป1
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กศน. อําเภอเมืองยโสธร และพิจารณาให-ความเห็นชอบแล-ว 
 
      ลงชื่อ 
 

               (นายสุทธิชัย  บุญทัย) 
                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
         วันท่ี.......................................... 
 
 สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได-พิจารณารายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
กศน. อําเภอเมืองยโสธร และรับทราบประกาศ ตลอดจนความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแล-ว 
 
      ลงชื่อ 
 

               (นายชาญชัย  โพนกองเส็ง) 
               ผู-อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
         วันท่ี.......................................... 
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คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ 
บัญญัติให- กศน. อําเภอเมืองยโสธร เป<นสถานศึกษา และทําหน-าท่ี ส6งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร6วมกับภาคีเครือข6าย ในพ้ืนท่ี โดยการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล-องกับนโยบาย ยุทธศาสตร%ตามจุดเน-นสําคัญท่ีรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตลอดจนการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน-นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 
ประจําป1 ให-บรรลุวิสัยทัศน% การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําคัญต6าง ๆ กศน. อําเภอเมืองยโสธร ได-จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ข้ึนตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว6าด-วยหลักเกณฑ%
และวิธีการบริหารกิจการบ-านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีบทบัญญัติเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 
การบริหารราชการเพ่ือให-เกิดผลสัมฤทธิ์ต6อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (1) กําหนดว6า ก6อนจะดําเนินการตาม
ภารกิจใด ส6วนราชการต-องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว-เป<นการล6วงหน-า และ (2) การกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส6วนราชการตาม (1) ต-องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต-องใช-ในการ
ดําเนินการของแต6ละข้ันตอน เปOาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
และมาตรา 16 ท่ีกําหนดให-ส6วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป1 โดยให-ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส6วนราชการ เปOาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายได-และ
รายจ6าย และทรัพยากรอ่ืนท่ีจะต-องใช- ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร6างพระราชกฤษฎีกาว6า
ด-วยหลักเกณฑ%และวิธีการบริหารกิจการบ-านเมืองท่ีดี เม่ือ 21 สิงหาคม 2561 แก-ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ%การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป1ให-สอดคล-องกับยุทธศาสตร%ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติดังนั้น เพ่ือให-เป<นไปตามพระราชกฤษฎีกาว6าด-วยหลักเกณฑ%และวิธีการบริหาร
กิจการบ-านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล-องกับยุทธศาสตร%ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม6บทภายใต-
ยุทธศาสตร%ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 15 ประเด็นเร6งด6วนใน 5 ป1แรกของยุทธศาสตร%ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) คําแถลงนโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ% จันทร%โอชา) นโยบายความม่ันคงแห6งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนการศึกษาแห6งชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร%การจัดสรรงบประมาณรายจ6ายประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบาย
และจุดเน-นของกระทรวงศึกษาธิการ ป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําป1งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน-นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปพรางก6อน) และบริบทต6าง ๆ ท่ีเก่ียวข-อง เพ่ือใช-เป<นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงานและรองรับการบริหารงบประมาณรายจ6ายประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได-อย6างมี
ประสิทธิภาพ กศน. อําเภอเมืองยโสธร ขอขอบคุณผู-มีส6วนเก่ียวข-อง ท่ีให-ความร6วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสําเร็จลุล6วงตามวัตถุประสงค%ได-เป<นอย6างดี 
 
 

กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
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ส�วนท่ี 1 บทนํา 
 

1. ข�อมูลพื้นฐาน 
    1.1 สภาพทางกายภาพ 
 1) ขนาดพ้ืนท่ี มีเนื้อท่ีประมาณ 578.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 361,378.5 ไร6 
 2) ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต6อ 
     อําเภอเมืองยโสธร ต้ังอยู6 ห6างจากกรุงเทพมหานครเป<นระยะทาง 531 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต6อกับเขตการปกครองข-างเคียงดังต6อไปนี้ 
     ทิศเหนือ ติดต6อกับอําเภอเสลภูมิ (จังหวัดร-อยเอ็ด) อําเภอทรายมูล และอําเภอกุดชุม 
     ทิศตะวันออก ติดต6อกับอําเภอป[าต้ิว 
     ทิศใต- ติดต6อกับอําเภอคําเข่ือนแก-ว และอําเภอพนมไพร (จังหวัดร-อยเอ็ด) 
     ทิศตะวันตก ติดต6อกับอําเภอเสลภูมิ (จังหวัดร-อยเอ็ด) 
           3) ลักษณะทางกายภาพ  
     สภาพพ้ืนท่ีหรือลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  มีลักษณะลาดเอียงจาก
ทิศตะวันตก ลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนท่ีทางตอนเหนือส6วนใหญ6เป<นท่ีราบสูง สลับกับพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่น มี
สภาพป[าและ มีแหล6งน้ําขนาดใหญ6ได-แก6  แม6น้ําชี  และขนาดกลาง  ได-แก6  ลําน้ํายัง  ลําทวน (ลุ6มน้ําชี) ไหล
ผ6านจังหวัด  ลักษณะดินส6วนมากเป<นดินปนทรายและดินเค็ม  มีหนอง  บึง  ลําห-วย  และแหล6งน้ําขนาดเล็ก
อยู6ท่ัวไป  พ้ืนท่ีแหล6งน้ําอยู6ในลุ6มน้ําชี  ลุ6มน้ํามูล  สําหรับภูมิอากาศ จังหวัดยโสธรมี  3  ฤดู  คือ   ฤดูร-อน  ฤดู
ฝน  และฤดูหนาว  ความชื้นสัมพัทธ%  เฉลี่ยเท6ากับ 71.1%  อุณหภูมิสูงสุด  40.0 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 14.0  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 5  ป1  (2557 – 2561) เฉลี่ย 1,352  มิลลิเมตร
ต6อป1 
 
    1.2 ลักษณะการแบ�งเขตการปกครอง 
          1) การปกครองส6วนภูมิภาค 
             อําเภอเมืองยโสธรยโสธรแบ6งพ้ืนท่ีการปกครองออกเป<น 18 ตําบล 190 หมู6บ-าน ดังนี้ 
             1. ตําบลในเมือง  7. ตําบลเดิด  13. ตําบลหนองหิน 
             2. ตําบลน้ําคําใหญ6  8. ตําบลข้ันไดใหญ6 14. ตําบลหนองคู 
             3. ตําบลตาดทอง  9. ตําบลทุ6งแต-  15. ตําบลขุมเงิน 
             4. ตําบลสําราญ  10. ตําบลสิงห%  16. ตําบลทุ6งนางโอก 
             5. ตําบลค-อเหนือ  11. ตําบลนาสะไมย% 17. ตําบลหนองเรือ 
             6. ตําบลดู6ทุ6ง   12. ตําบลเข่ืองคํา 18. ตําบลหนองเป<ด 
          3) การปกครองส6วนท-องถ่ิน 
              ท-องท่ีอําเภอเมืองยโสธรยโสธรประกอบด-วยองค%กรปกครองส6วนท-องถ่ิน 18 แห6ง ได-แก6 
    - เทศบาลเมืองยโสธร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลในเมืองท้ังตําบล 
    - เทศบาลตําบลตาดทอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลตาดทองท้ังตําบล 
    - เทศบาลตําบลเดิด ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเดิดท้ังตําบล 
     - เทศบาลตําบลทุ6งแต- ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลทุ6งแต-ท้ังตําบล 
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     - เทศบาลตําบลน้ําคําใหญ6 ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลน้ําคําใหญ6ท้ังตําบล 
     - เทศบาลตําบลสําราญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสําราญท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลค-อเหนือ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลค-อเหนือท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลดู6ทุ6ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลดู6ทุ6งท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลข้ันไดใหญ6 ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลข้ันไดใหญ6ท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลสิงห% ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสิงห%ท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลนาสะไมย% ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลนาสะไมย%ท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลเข่ืองคํา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเข่ืองคําท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลหนองหิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองหินท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลหนองคู ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองคูท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลขุมเงิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลขุมเงินท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลทุ6งนางโอก ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลทุ6งนางโอกท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลหนองเรือ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองเรือท้ังตําบล 
     - องค%การบริหารส6วนตําบลหนองเป<ด ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองเป<ดท้ังตําบล 
 
    1.3 ประวัติโดยสังเขป 
          จากพงศาวดารเมืองยโสธรลงจารึก พ.ศ. 2314 เจ-าพระวรราชป_ตา เจ-าผู-ครองนครเข่ือนขันธ%กาบ
แก-วบัวบาน (หนองบัวลุ6มภู) ทรงมีรับสั่งให-เจ-าคําสู เจ-าคําขุย เจ-าคําสิงห% พร-อมญาติวงศา ลงมาหาทําเลท่ีต้ัง
บ-านเมืองบริเวณดงผีสิงห% และต้ังบ-านเมืองข้ีนนามว6า บ-านสิงห%ท6าบ-านสิงห%โคก 
          พ.ศ. 2315 เจ-าพระวรราชภักดี เจ-าฝ[ายหน-า เจ-าคําผง เจ-าทิดพรหม และเจ-ากํ่า ได-หนีราชภัย
สงครามลงมาหวังจะไปอาศัยอยู6กับเจ-าผู-ครองนครจําปาศักด์ิ แต6ก็ได-พาไพร6พลแวะพักอยู6ท่ีบ-านสิงห%ท6าบ-าน
สิงห%โคกด-วยเช6นกัน 
          พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล-านภาลัยทรงยกฐานะบ-านสิงห%ท6าข้ึนเป<น "เมืองยศ
สุนทร" ข้ึนตรงต6อกรุงเทพมหานคร ให-เจ-าราชวงศ%สิงห%เป<นเจ-าผู-ครองเมืองในราชทินนามท่ีพระสุนทรราชวงศา 
          พ.ศ. 2443 ได-รวมเข-าอยู6ในบริเวณอุบลราชธานี แล-วแบ6งเป<น 2 อําเภอ เรียกอําเภออุทัยยะโสธร 
และ อําเภอปจิมยะโสธร ป1 พ.ศ. 2450 เมืองยโสธรถูกยุบลงเพ่ือรวมกับจังหวัดอุบลราชธานี 
          พ.ศ. 2453 ทางการได-ย-ายอําเภออุทัยยะโสธร ไปต้ังท่ีตําบลลุมพุก และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป<น
อําเภอคําเข่ือนแก-ว ส6วนอําเภอปจิมยะโสธร ซ่ึงต้ังอําเภออยู6ในเมืองต6อมาเปลี่ยนชื่อเป<น อําเภอยะโสธร ใน
พ.ศ. 2456 
          พ.ศ. 2515 ได-มีการจัดต้ังจังหวัดยโสธรโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 70 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ% 
โดยแยกอําเภอยโสธร อําเภอคําเข่ือนแก-ว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอป[าต้ิว อําเภอเลิงนกทา และอําเภอกุดชุม
ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือรวมกันเป<นจังหวัดยโสธรต้ังแต6วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 และเป<นกําเนิด 
อําเภอเมืองยโสธร ในปTจจุบัน 
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    1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
          1) แหล�งน้ําธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรมีแหล6งน้ําธรรมชาติ ได-แก6  แม6น้ําชีไหลผ6านพ้ืนท่ีตอนใต-
ของจังหวัด บริเวณอําเภอเมืองยโสธรยโสธร (ยาว 110 กิโลเมตร) ไหลไปบรรจบกับแม6น้ํามูลท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีลําห-วยสําคัญๆ ไหลผ6านพ้ืนท่ีตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด  เช6น  ลําเซ
บาย ลําน้ํายัง ลําน้ําทวนและแหล6งน้ําอ่ืนๆ เช6น หนอง บึง มีอยู6ท่ัวไป ซ่ึงหลายแห6งมีสภาพต้ืนเขิน เก็บกักน้ําได-
ปริมาณน-อย เป<นปTญหาค6อนข-างมาก สําหรับปริมาณน้ําฝนตกในรอบ 5 ป1 (2557-2561)  เฉลี่ยประมาณ  
1,352  ม.ม. ต6อป1 ถือว6าอยู6ในเกณฑ%ดี 
 2) ป8าไม� จังหวัดยโสธรไม6มีเขตอุทยานแห6งชาติ ไม6มีเขตรักษาพันธุ%สัตว% มีพ้ืนท่ีป[าสงวนแห6งชาติ   อยู6
ทางตอนเหนือของจังหวัดเป<นส6วนมาก จํานวน 12,822 ไร6 คิดเป<นร-อยละ 7.41  ของพ้ืนท่ีจังหวัด  ใน
จํานวนนี้เป<นป[าท่ีเสื่อมโทรม  จํานวน 70,861 ไร6  คิดเป<นร-อยละ  8.11  ของพ้ืนท่ีจังหวัด   เนื่องจากการ
ลักลอบตัดไม-ทําให-สภาพป[ามีสภาพเสื่อมโทรม  และมีการถางป[าเพ่ือทําเป<นพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเพ่ือให-เกิด
ประโยชน%จากการใช-ท่ีดินป[าเสื่อมโทรม   กรมป[าไม-ได-มอบให-สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการ
ออกเป<นท่ีดิน  สปก. 4-01 และพ้ืนท่ีป[าสงวน ฯ ยังมีสภาพป[าอยู6 241,961 ไร6 คิดเป<นร-อยละ 33.94   
ของพ้ืนท่ีป[าสงวนหรือร-อยละ 9.30 ของพ้ืนท่ีจังหวัด    
          3) ลักษณะของดิน  พ้ืนท่ีในจังหวัดยโสธร  มีลักษณะต6าง ๆ โดยเป<นดินร6วนปนทราย  306,899  
ไร6   หรือร-อยละ  11.79  ของพ้ืนท่ีจังหวัด   ดินเค็ม  (ปานกลางและน-อย)  140,255  ไร6  หรือ ร-อยละ  
5.39   เป<นดินต้ืนปนกรวดและดินภูเขา   68,117  ไร6  หรือร-อยละ  2.62  และตามข-อมูล  กชช.2ค. มี
จํานวนหมู6บ-านท่ีมีปTญหาคุณภาพดิน  ระดับมาก  จํานวน  270  หมู6บ-าน  ระดับปานกลาง  241  หมู6บ-าน  
รวมเป<น  511  หมู6บ-าน  คิดเป<นร-อยละ  57.74  ของจํานวนหมู6บ-านท้ังหมด   ถือว6ามีปTญหาเรื่องคุณภาพ
ดินค6อนข-างมาก 
 

    1.5 สภาพทางสังคม - ประชากร 
           จํานวนหลังคาเรือน 19,801  หลังคาเรือน 
           จํานวนประชากรรวม    108,445  คน 
           จํานวนประชากรชาย   54,535  คน 
           จํานวนประชากรหญิง    53,910  คน 
           ความหนาแน6น                 187 คน/ตร.กม. 
           จํานวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ป1 4,105    คน 
           จํานวนสตรีอายุ 35 ป1 ข้ึนไป 18,889  คน 
           จํานวนผู-สูงอายุ 9,240   คน 
           จํานวนผู-พิการ 1,101   คน 
           (ข-อมูลในป1 2562) 
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   1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 1) โครงสร�างฐานอาชีพของชุมชน 
               - อาชีพหลัก ได-แก6 การทํานา  รับจ-าง  การจักสาน  การปลูกมันสําปะหลัง   
               - อาชีพเสริม ได-แก6  การปลูกพืชผักสวนครัว  การเลี้ยงสัตว% 
 2) ผลผลิตหรือสินค�า / บริการ ท่ีสําคัญของอําเภอ  ได-แก6  หวด/มวยนึ่งข-าว   

   1.7 ข�อมูลสถานศึกษา 
  1) สภาพท่ัวไป  
              ศูนย%ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร  ต้ังอยู6ท่ี เลขท่ี ๑๔๘ หมู6ท่ี ๘ 
ถนนแจ-งสนิท ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย% ๓๕๐๐๐ โทรศัพท% - โทรสาร 
๐๔๕ – ๕๘๖๐๗๑ Website http://yaso.nfe.go.th/mueang/ สังกัดสํานักงานส6งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร สํานักงานส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  2) ประวัติความเป@นมาของสถานศึกษา 
              ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร  เป<นสถานศึกษาสังกัด
ราชการส6วนกลางของสํานักงานส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในระดับอําเภอ   ซ่ึง
ได-รับการประกาศจัดต้ังเป<นสถานศึกษา  พร-อมกันท่ัวประเทศจํานวน 788  แห6ง เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2537  เดิมชื่อศูนย%บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร ปTจจุบันได-รับการแต6งต้ังเป<น
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2551 โดยพลเอกสุรยุทธ% จุลานนท% นายกรัฐมนตรี ผู-รับ
สนองพระบรมราชโองการ 
 

 3) ข�อมูลด�านการบริหาร 
               ทําเนียบผู�บริหาร 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง 
1 นายอุดร คุณานุวัฒน%   ผู-อํานวยการศูนย%บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร 
 
15  ธ.ค. 36  -  11  ต.ค.
43 

2 นางนลิน เรืองบุตร ผู-อํานวยการศูนย%บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร 

 
13  ต.ค 43  - 7 พ.ค.48 

3 นางอสมา หุตาชัย         ผู-อํานวยการศูนย%บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร 

 
8 พ.ค.48 – 30 ก.ย.51 

4 นางนลิน เรืองบุตร       ผู-อํานวยการศูนย%การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

 
1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.55                    

5 นายปรีชา เรืองสนาม ผู-อํานวยการศูนย%การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

 
1 ต.ค.55 – 1 ก.พ. 58 

6 นายเจียม ขันเงิน ผู-อํานวยการศูนย%การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

 
2 ก.พ. 2558 –  ปTจจุบัน 
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 ข�อมูลบุคลากร 

ท่ี ประเภทบุคลากร 
รายละเอียด 

ช่ือ ตําแหน�ง การศึกษา 
1 ผู-บริหาร นายเจียม  ขันเงนิ ผู-อํานวยการสถานศึกษา ปริญญาโท 
2 ครู นายบรรลุ  ทองเข็ม ครู อันดับ คศ. 3 ปริญญาตรี 
3 ครู นางสาวจีรภา สุทธิมาตย% ครู  ผู-ช6วย ปริญญาโท 
4 บรรณารักษ% นางอรวรรณ  ยลพันธ% บรรณารักษ%ชํานาญการ ปริญญาตรี 
5 พนักงานราชการ นายนพรัตน% เดชพนัธุ% ครูอาสาสมัคร กศน. ปริญญาตรี 
6 พนักงานราชการ นายกิตติพศน% ยาวะโนภาส ครูอาสาสมัคร กศน. ปริญญาตรี 
7 พนักงานราชการ นางจีรนันท%  กกแก-ว ครูอาสาสมัคร กศน. ปริญญาตรี 
8 พนักงานราชการ นางดวงมณี วงษ%ศรีแก-ว ครูอาสาสมัคร กศน. ปริญญาตรี 
9 พนักงานราชการ นายนิพันธ%พงษ% จนัทร%ทรง ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 

10 พนักงานราชการ นายภักดี คุณุรัตน% ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
11 พนักงานราชการ นางวาสนา เดชพันธ% ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
12 พนักงานราชการ นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 
13 พนักงานราชการ นางสาวชนกนนัท% จนัทร%แก-ว ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 
14 พนักงานราชการ นางสุธิดา ลีลา ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
15 พนักงานราชการ นางสาวพชัราภรณ% คําม่ัน ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
16 พนักงานราชการ นางสาวนุชนาฏ ราชนุวงศ% ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 
17 พนักงานราชการ นายไพรัชช% เรืองบุตร ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 
18 พนักงานราชการ นางสาวป_ยนนัท% บุรีศรี ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 
19 พนักงานราชการ นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 
20 พนักงานราชการ นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย% ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 
21 พนักงานราชการ นางสาวทชิาพร  แผลงงาม ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
22 พนักงานราชการ นางสาวภาวดี ศิริสาร ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
23 พนักงานราชการ นางสาวธัญญภัทธ% อุปชยั ครู กศน. ตําบล ปริญญาโท 
24 พนักงานราชการ นายสทิธิพงษ% ไชยมาตย% ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
25 พนักงานราชการ นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
26 พนักงานราชการ นางสาวปรีชญา  ศรีสุมิ่ง ครู กศน. ตําบล ปริญญาตรี 
27 รับจ-าง นางสาวฐิตาภัทร%  โสมาบุตร ครูประจํากลุ6ม  ปวช. ปริญญาตรี 
28 รับจ-าง นายภานุวฒัน%  สวุรรณะ ครูประจํากลุ6ม  ปวช. ปริญญาโท 
29 ลูกจ-างประจํา นายสพุล  เจริญศรี พนักงานพิมพ%ดีดชั้น ๓ ปริญญาโท 
30 จ-างเหมาบริการ นายจิรศักดิ์ หงษ%ส ี คนงาน ม.6 
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               โครงสร�างการบริหาร 
 

โครงสร�าง กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
 ตามคําสั่งศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร ท่ี ๐๗๘/๒๕๖๓ได-
แต6งต้ังผู-รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงสร-าง สถานศึกษา กศน.อําเภอเมืองยโสธร ประจําป1งบประมาณ  
๒๕๖๔ เพ่ือให-การบริหารงานใน ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 
เป<นไปด-วยความเรียบร-อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน%สูงสุดต6อราชการ อาศัยอํานาจตามคําสั่ง 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายงานให-
ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ  จึงแต6งต้ังผู-รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงสร-างการ
บริหารงานสถานศึกษา โดยให-ยกเลิกคําสั่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวข-อง และให-ใช-คําสั่งนี้แทน โดยจัดโครงสร-าง
สถานศึกษาและบุคลากรดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
นายเจียม ขันเงิน : ผู�อํานวยการ 

 

1. กลุ�มงานอํานวยการ 
 

2. กลุ�มยุทธศาสตร$และการพัฒนา 

1.1 ฝ*ายบริหารงานท่ัวไป 
     นายกิตติพศ ยาวะโนภาส      หัวหน�าฝ�าย 

1.2 ฝ*ายการเงิน  
     นางดวงมณี วงษ$ศรีแก�ว        หัวหน�าฝ�าย 

1.3 ฝ*ายพัสดุ  
     นางสาวจีรภา สุทธิมาตย$       หัวหน�าฝ�าย 

1.4 ฝ*ายประกันคุณภาพสถานศึกษา 
     นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี       หัวหน�าฝ�าย 

2.1 งานวิเคราะห$นโยบายและแผน 
     นายสิทธิพงษ$  ไชยมาตย$   หัวหน�าฝ�าย 

2.2 งานงบประมาณ  
     นายสิทธิพงษ$  ไชยมาตย$        หัวหน�าฝ�าย 

2.3 งานข�อมูลสถิติและสารสนเทศ  
     นายสิทธิพงษ$  ไชยมาตย$        หัวหน�าฝ�าย 

3. กลุ�มงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

4. กลุ�มงานการศึกษาต�อเน่ือง 

3.1 ฝ*ายจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     นางสาวจีรนันท$  กกแก�ว หัวหน�าฝ�าย 

3.2 ฝ*ายวิชาการ ทะเบียนและวัดผล  
     นางสาวจีรภา  สุทธิมาตย$      หัวหน�าฝ�าย 

4.1 ฝ*ายจัดการศึกษาต�อเนื่อง 
     นายสิทธิพงษ$  ไชยมาตย$   หัวหน�าฝ�าย 
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ทําเนียบบุคลากร กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กลุ�มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

6. กลุ�มงานภาคีเครือข�าย 
    และกิจการพิเศษ 5.1 ฝ*ายส�งเสริมการอ�าน 

     นางอรวรรณ  พิลาแสน หัวหน�าฝ�าย 

5.2 ฝ*ายพัฒนา กศน.ตําบล แหล�งเรียนรู�ภูมิ
ป=ญญาท�องถ่ิน  
     นางอรวรรณ  พิลาแสน         หัวหน�าฝ�าย 

6.1 ฝ*ายส�งเสริมพัฒนาภาคีเครือข�าย 
     นายบรรลุ  ทองเข็ม   หัวหน�าฝ�าย 

6.2 ฝ*ายกิจการพิเศษ 
     นายบรรลุ  ทองเข็ม   หัวหน�าฝ�าย 

6.2 นิเทศติดตามและประเมินผล 
     นายบรรลุ  ทองเข็ม   หัวหน�าฝ�าย 
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พนักงานราชการ 
ตําแหน�ง : ครูอาสาสมัคร กศน. 

พนักงานราชการ 
ตําแหน�ง : ครู กศน. ตําบล 

(กลุ�มโซนบูรพา) 
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พนักงานราชการ 
ตําแหน�ง : ครู กศน. ตําบล 

(กลุ�มโซนศรีวิชัย) 

พนักงานราชการ 
ตําแหน�ง : ครู กศน. ตําบล 

(กลุ�มโซนสุพรรณหงส$) 
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พนักงานราชการ 
ตําแหน�ง : ครู กศน. ตําบล 
(กลุ�มโซนบดินทรเดชา) 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
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               กศน. ตําบล (แหล�งเรียนรู�ชุมชน) 

ที่ ชื่อ กศน.ตําบล ที่ตั้ง ผู�รับผิดชอบ 
1 กศน.ตําบลในเมือง อาคารยุวพุทธจังหวัดยโสธร ในบริเวณวัดมหาธาตุ 

ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 
นายภักดี  คุณุรัตน% 

2 กศน.ตําบลสําราญ อาคาร อบต. สําราญ (เก6า)  หมู6 11 ต. สําราญ อ.
เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส.ภัทรวรรณ  บุรีศรี 

3 กศน.ตําบลค-อเหนือ อาคารเอนกประสงค% ข-างตลาดชุมชน บ-านค-อใต- 
ม. 2 ต.ค-อเหนือ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส.ชนกนันท%  จันทร%แก-ว 

4 กศน.ตําบลดู6ทุ6ง อาคารศูนย%วัฒนธรรมตําบล หมู6 10 ต. ดู6ทุ6ง อ. 
เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส.จีรภา  สุทธิมาตย% 

5 กศน.ตําบลเดิด อาคาร OTOP เทศบาลตาํบลเดิด ต. เดิด อ. เมือง 
จ. ยโสธร 35000 

น.ส.พัชราภรณ%  คําม่ัน 

6 กศน.ตําบลข้ันไดใหญ6 อาคารอนามัยตาํบล บ-านหนองฮี ม.9   
ต. ข้ันไดใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส.นุชนาฏ  ราชณุวงษ% 

7 กศน.ตําบลทุ6งนางโอก อาคาร SML บ-านดอนกระยอม หมู6ที่ 5 ตําบลทุ6ง
นางโอก อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

นายวรเดช  สมชัย 

8 กศน.ตําบลทุ6งแต- กศน.ตําบลทุ6งแต- หมู6ที่ 1 ต.ทุ6งแต- อ.เมือง  
จ. ยโสธร 35000 

นายไพรัชช%  เรืองบุตร 

9 กศน.ตําบลน้ําคําใหญ6 หอประชุมองค%การบริหารส6วนตาํบลน้ําคําใหญ6 
ต. น้ําคําใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 

10 กศน.ตําบลนาสะไมย% อาคารศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเก6า บ-านหนองศาลา  
ต. นาสะไมย% อ. เมือง จ. ยโสธร  35000 

น.ส.ยุภาพร  ไชยรักษ% 

11 กศน.ตําบลหนองหิน กศน.ตําบลหนองหิน หมู6ที่ 1  ต.หนองหิน      อ.
เมือง จ.ยโสธร 35000 

น.ส.สุวรรณี  อุตอามาตย% 

12 กศน.ตําบลหนองเป<ด ศูนย%ตํารวจชุมชนหลังเก6า บ-านหนองเป<ด  
หมู6 4 ต.หนองเป<ด อ. เมือง จ. ยโสธร  35000 

น.ส.อุทุมพร  ยาวะโนภาส 

13 กศน.ตําบลหนองเรือ โรงเรียนผู-สูงอายุประจาํตําบล ต.หนองเรือ อ.เมือง 
จ. ยโสธร   35000 

นายสิทธิพงษ%  ไชยมาตย% 

14 กศน.ตําบลหนองคู กศน.ตําบลหนองคู บ-านหนองคู ม.1  ต.หนองคู อ. 
เมือง จ.ยโสธร 35000 

น.ส.ทิชาพร  แผลงงาม 

15 กศน.ตําบลสิงห% ศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก6า) วัดสว6างหนองขอน 
หมู6ที่ 2 ต. สิงห% อ. เมือง จ.ยโสธร 35000 

น.ส.ป_ยนันท%  บุรีศรี 

16 กศน.ตําบลตาดทอง โรงเรียนผู-สูงอายุประจําตําบล ต.ตาดทอง 
 อ.เมือง จ. ยโสธร   35000 

นางวาสนา  เดชพันธ% 

17 กศน.ตําบลเข่ืองคํา ศาลาเอนกประสงค%ร6วมใจพัฒนา บ-านกว-าง  
หมู6ที่ 13 ต.เข่ืองคํา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

น.ส.สุวิมล  ไชยเลิศ 

18 กศน.ตําบลขุมเงิน อาคารเอนกประสงค% บ-านขุมเงนิ หมู6ที่ 7  
ต. ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

นายสมบัติ  สร-อยจักร 
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               ภูมิปBญญาท�องถ่ิน 

ชื่อภูมิปTญญาท-องถ่ิน 
ความสามารถ 
ประสบการณ% 

ที่อยู6 

ตําบล ขั้นไดใหญ� 
นางอํานวย  ลุภาพ การทอผ-าขาวม-า หมู6 6 ต. ข้ันไดใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางคําผัน  แสงใสแก-ว การทอเสื่อ หมู6 6 ต. ข้ันไดใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางประดิษฐพร วิเวกวินย% การทําอาหาร - ขนมไทย หมู6 7 ต. ข้ันไดใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางสอน  เชิงหอม การทําพานบายศรี หมู6 7 ต. ข้ันไดใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
นายอ6อนสา  ศรีสุข หมอสูตร หมู6 7 ต. ข้ันไดใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลหนองเป@ด 
นายจาํรัส  บุญทศ จักสานอีจู-ดักปลาไหล 24 ม. 2 ต. หนองเป<ด อ. เมือง จ.ยโสธร 
นายอุทัย  ดวงตา เป[าแคน 16 ม. 2 ต. หนองเป<ด อ. เมือง จ.ยโสธร 
นายบุญจันทร%  ขันผล ี หมอสูตร 22 ม. 4 ต. หนองเป<ด อ. เมือง จ.ยโสธร 
ตําบลทุ�งนางโอก 
นางสาวรุ6งทวิา พุทธาสมศรี จักสานกระตบิข-าวลวดลาย 44 ม. 5 ต. ทุ6งนางโอก อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางทองศรี  พุทธาสมศรu การทําพานบายศรี ม. 4 ต. ทุ6งนางโอก อ. เมือง จ. ยโสธร 
นายลม  สมหวัง หมอสูตร 39 ม. 5 ต. ทุ6งนางโอก อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลสิงหD 
นายมังกร  บุญยก สานเปล 72 ม. 1 ต. สิงห% อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางแสวง  ชูรัตน% จักสาน ม. 1 ต. สิงห% อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางเพ็ญ  ชูรัตน% หมอนขิด ม. 1 ต. สิงห% อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางสุนนัทา  โมริดา อาหารขนม ม. 3 ต. สิงห% อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลตาดทอง 
นางแดง  ไชยราช ปT{นเตาปูน เตาถ6าน 37 ม. 2 ต. ตาดทอง อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางศิริลักษณ%  ส6งเสริม ดอกไม-ประดิษฐ%จากใยบัว 255 ม. 11 ต. ตาดทอง อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลเดดิ 
รต.ถาวร  คําม่ัน พิธีกรทางดานศาสนา 31 ม. 3 ต. เดิด อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางบุญชู  ดารุนิกร การทําพานบายศรีสู6ขวัญ 9 ม. 3 ต. เดิด อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางบุญฮู-  ศิริโสม สานกระตบิข-าว 8 ม. 3 ต. เดิด อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลสําราญ 
นางเพ็ญ  เพ็ชรไกร การทอเสื่อกก บ-านสําราญ ต. สําราญ อ. เมือง 
นางพิกุล  ณุวงชศร จักรสาน ม. 7 บ-านสว6าง ต. สําราญ อ. เมือง 
ตําบลหนองหิน 
นางสีไว  สีนิล นวดแผนไทย ม. 3 ต. หนองหิน อ. เมืองยโสธร 
ตําบลขุมเงิน 
นายทองอิน  คําสุข ปราชญ%ชาวบ-าน ม. 7 ต. ขุมเงิน อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางสนธิ  อุ6นเรือน ปลาส-ม ม. 6 ต. ขุมเงิน อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางหนูจนัทร% นักฟOอน ทอผ-าไหม ม. 7 ต. ขุมเงิน อ. เมือง จ. ยโสธร 
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ตําบลดู�ทุ�ง 
นางจาํเนียร  ศักดิ์ศรี ทอเสื่อกก 120 ม. 2 ต. ดู6ทุ6ง อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลเขื่องคํา 
นายสมาน  สุนทรา ไร6นาสวนผสม ม. 1 บ-านกว-าง ต. เข่ืองคํา อ. เมือง 
ตําบลนํ้าคําใหญ� 
นางอุไร  ทองศรี สานกระตบิข-าว 49 ม. 9 ต. น้ําคําใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
นางนันทวัน  ชายา ทําปุ}ยหมัก 57 ม. 7 ต. น้ําคําใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
นายคูณ  หลอดแก-ว สานกระโสป 22 ม. 11 ต. น้ําคําใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
นายวรรธนพงษ% แก6นสวุรรณ ทําหม-อดิน 102 ม. 2 ต. น้ําคําใหญ6 อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลนาสะไมยD 
นายเพชร  หาสํารี การแกะสลักไม- 131 ม. 13 ต. นาสะไมย% อ. เมือง 
ตําบลในเมือง 
นายประสพศักดิ์ เต็มใจ ทําบั้งไฟเอ- ชุมชนวัดสิงห%ท6า ต. ในเมือง อ. เมือง 
นายยุพา  แซ6ตั้ง การทําลอดช6อง 40 ถ. เขตยศไกร ต. ในเมือง อ. เมือง 
ตําบลหนองเรือ 
นางคํามูล  ชูรัตน% การทํากระติ๊บข-าว มวย 

 ผลิตภัณฑ%แปรรูปจากไม-ไผ6 
34 ม. 8 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร 

ตําบลหนองคู 
นางหนูจี  พลไชย การทอผ-าพื้นเมือง 3 ม. 1 ต. หนองเรือ อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลค�อเหนือ 
นายบัวพา  พลิาวฒุ ิ หมอแคน ม. 1 บ-านค-อเหนือ ต. ค-อเหนือ อ. เมือง 
ตําบลทุ�งแต� 
นางน-อย  สีทา การทํากระติ๊บข-าว มวย 

 ผลิตภัณฑ%แปรรูปจากไม-ไผ6 
11 ม. 1 ต. ทุ6งแต- อ. เมือง จ. ยโสธร 
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               แหล�งเรียนรู�ประเภทอ่ืน 

ชื่อแหล�งเรียนรู� 
ความสามารถ 

และประสบการณD 
ที่อยู� 

ตําบลขั้นไดใหญ� 
วัดบ-านหนองบั่ว ศึกษาให-ความรู-ด-านศาสนสถาน 

โบราณสถาน เจ-าอาวาสพระอธกิารลี 
บ-านหนองบั่ว หมู6 ๗ ต.ข้ันไดใหญ6 
อ. เมือง จ. ยโสธร 

วัดป[าโพนงอย ศึกษาให-ความรู-ด-าน ศาสนสถาน 
โบราณสถาน อบรมด-าน 
จริยธรรม เจ-าอาวาส: พระครูสําราญ  

วัดปOาโพนงอย ต. ข้ันไดใหญ6 
อ. เมือง จ. ยโสธร 

ตําบลหนองเป@ด 
แหล6งเรียนรู-เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แหล6งเรียนรู-ในการปลูกพืชผัก 
สวนผสม 

๓ ม. ๓ บ-านโนนสวาท ต. หนอง
เป<ด อ. เมือง จ. ยโสธร 

ตําบลทุ�งนางโอก 
วัดบ-าน ทุ6งนางโอก ศาสนสาถน โบราณสถาน  

หอไตร เจ-าอาวาสพระครูอุดม ธรรมกา 
วัดบ-านทุ6งนางโอก หมู6 ๑  
ต. ทุ6งนางโอก อ. เมือง จ. ยโสธร 

ตําบลสิงหD 
วัดศรีธาต ุ แหล6งเรียนรู- วัตถุโบราณ หมู6 ๑ ต. สิงห% อ. เมือง จ. ยโสธร 

๓๕๐๐๐ 
ตําบลตาดทอง 
ธาตุถาดทอง แหล6งเรียนรู- ม. ๑ ต. ตาดทอง 
ธาตุก6องข-าวน-อยฆ6าแม6 แหล6งเรียนรู- วัดทุ6งสว6าง ม. ๕ บ-านสะเดา ต. 

ตาดทอง 
ค6ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ค6ายพักแรม ม. ๕ บ-านสะเดา ต. ตาดทอง 
ตําบลเดดิ 
ค6ายลูกเสือเมืองยศ ค6ายพักแรม ม. ๒ เทศบาลตําบลเดิด อ. เมือง  

จ. ยโสธร 
วัดบ-านเดิด โบราณสถาน วัดบ-านเดิด หมู6 ๑๖ บ-านเดิด  

อ. เมือง 
เทศบาลตาํบลเดิด แหล6งสืบค-น Internet เทศบาลตาํบลเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร 
ค6าย ร. ๑๖ พัน ๓ ศูนย%เรียนรู-เศรษฐกิจพอเพียง ค6าย ร. ๑๖ พัน ๓ บดินทรเดชา 

เทศบาลตาํบลเดิด อ. เมืองยโสธร 
ตําบลสําราญ 
สํานักปฏิบัติธรรมธุดงค
สถานป[าช-าบ-านสําราญ 

แหล6งเรียนรู- ศึกษาวัตถุโบราณ ด-านพิธีกรรม วัดบ-านสาํราญ ต. สาํราญ อ. เมือง  
จ. ยโสธร 

ตําบลหนองหิน 
วัดป[าหนองไคร- ศาสนสถานของชุมชน ม. ๓ ต. หนองหิน อ. เมืองยโสธร 
ตําบลขุมเงิน 
วัดบึงขุมเงิน แหล6งเรียนรู- ศึกษาวัฒนธรรม 

ด-านพิธีกรรม 
ม. ๑ ต. ขุมเงิน อ. เมือง จ. ยโสธร 
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วัดป[าท6าค-อหนองบัว แหล6งเรียนรู- ศึกษาวัตถุโบราณ 
 ด-านพิธีกรรม 

ม. 7 ต. ขุมเงิน อ. เมือง จ. ยโสธร 

ตําบลดู�ทุ�ง 
กลุ6มทอเสื่อกก การทอเสื่อกก 120 ม. 2 ต. ดู6ทุ6ง อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลเขื่องคํา 
ศูนย%เรียนรู-สมุนไพร สวนสมุนไพร ม. 1 บ-านกว-าง ต. เข่ืองคํา อ. เมือง 
ตําบลนํ้าคําใหญ� 
วัดบ-านตับเต6า แหล6งเรียนรู- บ-านตับเต6า ม. 11 – 12 ต. น้าํคําใหญ6 
อุตสาหกรรมโรงสีขนาดเล็ก แหล6งเรียนรู- บ-านน้ําคําน-อย ต. น้าํคําใหญ6 อ. เมือง 
วัดบ-านน้าํคําน-อย แหล6งเรียนรู- บ-านน้ําคําน-อย ต. น้าํคําใหญ6 อ. เมือง 
ตําบลหนองคู 
วัดศรีธงทอง แหล6งเรียนรู-วัฒนธรรม ต. หนองคู อ. เมือง จ. ยโสธร 
ศูนย%เรียนรู-เศรษฐกิจพอเพียง ด-านการดาํเนินชีวิต หมู6 4 ต. หนองคู อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลในเมือง 
พระธาตุอานนท% แหล6งเรียนรู- วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 
วัดเนรมิต แหล6เรียนรู- รอยพระพุทธบาท วัดเนรมิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 
วัดสิงห%เก6า แหล6งเรียนรู- ความเป<นมาของ 

จังหวัดยโสธร 
วัดสิงห%ท6า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 

ตําบลหนองเรือ 
วัดสว6างโพธาราม เป<นแหล6งให-ความรู-เก่ียวกับ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือ จ.ยโสธร 

นาสะไมยD 
การจักสาน แหล6งเรียนรู- ม.13 ต.นาสะไมย% อ.เมือง จ.ยโสธร 
การแกะสลักไม- แหล6งเรียนรู- ม. 11 ต. นาสะไมย% อ. เมือง จ. ยโสธร 
การหล6อทองเหลือง แหล6งเรียนรู- 113 ม. 13 ต. นาสะไมย% อ. เมือง จ. 

ยโสธร 
การทําหมอนขิด แหล6งเรียนรู- 1 ม. 13 ต. นาสะไมย% อ. เมือง จ. 

ยโสธร 
ตําบลทุ�งแต� 
ศูนย%การเรียนรู- ICT ชุมชนวัด
บูรพา 

แหล6งสืบค-นข-อมูล วัดบุรพา ต. ทุ6งแต- อ. เมือง จ. ยโสธร 

พิพิธภัณฑ%พื้นบ-าน แหล6งรวบรวมผลิตภัณฑ%พื้นฐาน วัดบุรพา ต. ทุ6งแต- อ. เมือง จ. ยโสธร 
ตําบลค�อเหนือ 
วัดพระธาตุเก6า แหล6งท6องเที่ยวทางศาสนา ม. 4 ต. ค-อเหนือ อ. เมือง จ. ยโสธร 
หนองอ่ึง แหล6งท6องเที่ยวทางศาสนา ม. 15 ต. ค-อเหนือ อ. เมือง จ. ยโสธร 
อบต. ค-อเหนือ บริการสื่ออินเทอร%เน็ต ม. 2 ต. ค-อเหนือ อ. เมือง จ. ยโสธร 
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               ภาคีเครือข�ายท่ีร�วมจัดการศึกษา 

ชื่อภาคีเครือข�าย ที่อยู�/สถานที่ติดต�อ กิจกรรม กศน.ที่จัด/ร�วมจัด 
เรือนจําจังหวัดยโสธร เรือนจําจังหวัดยโสธร 

ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ยโสธร 
- การศึกษาพื้นฐาน 
- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

บริษัท ซาบีน6า จํากัด 
 (มหาชน) 

บ-านคําบอน ต. ดู6ทู6ง อ. เมือง  
จ. ยโสธร 

- การศึกษาพื้นฐาน 

ค6ายบดนิทรเดชา บ-านเดิด ต. เดิด อ. เมือง จ. 
ยโสธร 

- การศึกษาพื้นฐาน 
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2. นโยบายท่ีเก่ียวข�อง 
 

    นโยบายเร�งด�วนเพื่อร�วมขับเคลื่อนยุทธศาสตรDการพัฒนาประเทศ 
     1. ยุทธศาสตรDด�านความม่ันคง 
  1.1 พัฒนาและเสริมสร-างความจงรักภักดีต6อสถาบันหลักของชาติพร-อมท้ังน-อมนําและ 
เผยแพร6ศาสตร%พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริต6าง ๆ 
 1.2 เสริมสร-างความรู-ความเข-าใจ และการมีส6วนร6วมอย6างถูกต-องกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%ทรงเป<นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป<นพลเมืองดี 
ยอมรับและเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ% 
 1.3 ส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปOองกันและแก-ไขปTญหาภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม6 ท้ังยาเสพติด การค-ามนุษย% ภัยจากไซเบอร% ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม6 ฯลฯ 
 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร-างเสริมโอกาสในการเข-าถึงบริการการศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต-และพ้ืนท่ีชายแดนอ่ืน ๆ 
 1.5 สร-างความรู- ความเข-าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ-าน 
กลุ6มชาติพันธุ% และชาวต6างชาติท่ีมีความหลากหลาย 

2. ยุทธศาสตรDด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
 2.1 ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนให- 
รองรับอุตสาหกรรมเปOาหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขต 
ระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต6าง ๆ ของประเทศ สําหรับพ้ืนท่ีปกติให-พัฒนาอาชีพท่ีเน-น 
การต6อยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 2.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให-กับประชาชนให- 
จบการศึกษาอย6างน-อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถนําคุณวุฒิท่ีได-รับไปต6อยอดในการประกอบอาชีพ รองรับ 
การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
  2.3 พัฒนาและส6งเสริมประชาชนเพ่ือต6อยอดการผลิตและจําหน6ายสินค-าและผลิตภัณฑ% 
กศน. ออนไลน%พร-อมท้ังประสานความร6วมมือกับภาคเอกชนในการเพ่ิมช6องทางการจําหน6ายสินค-าและ 
ผลิตภัณฑ%ให-กว-างขวางยิ่งข้ึน 

3. ยุทธศาสตรDด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษยD 
 3.1 สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข-องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู- 
เป<นผู-เชื่อมโยงความรู-กับผู-เรียนและผู-รับบริการ มีความเป<น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู-และทัน
ต6อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป<น “ผู-อํานวยการการเรียนรู-” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู- กิจกรรม 
และการเรียนรู-ท่ีดี 
  1) เพ่ิมอัตราข-าราชการครูให-กับสถานศึกษาทุกประเภท 
  2) พัฒนาข-าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ 
  3) พัฒนาครูให-สามารถปฏิบัติงานได-อย6างมีประสิทธิภาพ โดยเน-นเรื่องการพัฒนาทักษะ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน% ทักษะภาษาต6างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู- 

4) พัฒนาศึกษานิเทศก% ให-สามารถปฏิบัติการนิเทศได-อย6างมีประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให-มีความรู-และทักษะเรื่องการใช-ประโยชน% 
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จากดิจิทัล และภาษาต6างประเทศท่ีจําเป<น รวมท้ังความรู-เก่ียวกับอาชีพท่ีรองรับอุตสาหกรรมเปOาหมายของ
ประเทศ (First S - Curve และ New S - Curve) 
 3.2 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให-มีความหลากหลาย ทันสมัย 
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และตอบสนองความต-องการของประชาชนผู-รับบริการ 
 3.3 ส6งเสริมการจัดการเรียนรู-ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต6อการเรียนรู-สําหรับทุกคน 
สามารถเรียนได-ทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากลาย น6าสนใจ สนองตอบความต-องการของชุมชน 
 3.4 เสริมสร-างความร6วมมือกับภาคีเครือข6าย ประสาน ส6งเสริมความร6วมมือภาคีเครือข6าย 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค%กรปกครองส6วนท-องถ่ิน รวมท้ังส6งเสริมและสนับสนุนการมีส6วนร6วม
ของชุมชนเพ่ือสร-างความเข-าใจ และให-เกิดความร6วมมือในการส6งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการ
เรียนรู-ให-กับประชาชนอย6างมีคุณภาพ 
 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน%ต6อการจัดการศึกษาและกลุ6มเปOาหมาย 
เช6น จัดการศึกษาออนไลน% กศน. ท้ังในรูปแบบของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังส6งเสริมการใช-เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู-และใช-การวิจัยอย6างง6ายเพ่ือสร-างนวัตกรรมใหม6 
 3.6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ด-านความรู- 
ความเข-าใจ และทักษะในการใช-เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
 3.7 ยกระดับการศึกษาให-กับกลุ6มเปOาหมายทหารกองประจําการ รวมท้ังกลุ6มเปOาหมาย 
พิเศษอ่ืน ๆ อาทิ ผู-ต-องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนท่ีอยู6นอกระบบการศึกษา ให-จบ 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.8 พัฒนาทักษะภาษาต6างประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต6าง ๆ 
โดยเน-นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท6องเท่ียว 
 3.9 เตรียมความพร-อมของประชาชนในการเข-าสู6สังคมผู-สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 3.10 จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร%เชิงรุกให-กับประชาชนในชุมชน โดยให-ความรู-วิทยาศาสตร% 
อย6างง6ายท้ังวิทยาศาสตร%ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร%ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังความก-าวหน-าทางวิทยาศาสตร% 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3.11 ส6งเสริมการรู-ภาษาไทยให-กับประชาชนในรูปแบบต6าง ๆ โดยเฉพาะประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ีสูง ให-สามารถฟTง พูด อ6าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน%ในการใช-ชีวิตประจําวันได- 

4. ยุทธศาสตรDด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 พัฒนาแหล6งเรียนรู-ให-มีบรรยากาศและสภาพแวดล-อมท่ีเอ้ือต6อการเรียนรู-มีความพร-อม 
ในการให-บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู- 

1) เร6งยกระดับ กศน.ตําบลนําร6อง 928 แห6ง (อําเภอละ 1 แห6ง) ให-เป<น กศน.ตําบล 5 ดี 
พรีเมียม ท่ีประกอบด-วย ครูดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพ้ืนท่ี) กิจกรรมดี เครือข6ายดี และมีนวัตกรรมการ
เรียนรู-ท่ีดีมีประโยชน% 
  2) จัดให-มีศูนย%การเรียนรู-ต-นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู-เป<นพ้ืนท่ีการเรียนรู- 
(Co -Learning Space) ท่ีทันสมัยสําหรับทุกคน มีความพร-อมในการให-บริการต6าง ๆ 
  3) พัฒนาห-องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให-เป<น Digital Library 
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 4.2 จัดต้ังศูนย%การเรียนรู-สําหรับทุกช6วงวัยท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนอง 
ความต-องการในการเรียนรู-ในแต6ละวัย เพ่ือให-มีพัฒนาการเรียนรู-ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู- 
ตามความสนใจ 
 4.3 ส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู-สําหรับกลุ6มเปOาหมายผู-พิการ 
โดยเน-นรูปแบบการศึกษาออนไลน% 
 

5. ยุทธศาสตรDด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป@นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม 
 5.1 ส6งเสริมให-มีการให-ความรู-กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย 
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวข-องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5.2 สร-างความตระหนักถึงความสําคัญของการสร-างสังคมสีเขียว ส6งเสริมความรู-ให-กับ 
ประชาชนเก่ียวกับการคัดแยกต้ังแต6ต-นทาง การกําจัดขยะ และการนํากลับมาใช-ซํ้า 
 5.3 ส6งเสริมให-หน6วยงานและสถานศึกษาใช-พลังงานท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล-อม รวมท้ังลด 
การใช-ทรัพยากรท่ีส6งผลกระทบต6อสิ่งแวดล-อม เช6น รณรงค%เรื่องการลดการใช-ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟOา 
เป<นต-น 

6. ยุทธศาสตรDด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให-ทันสมัย มีความโปร6งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข-อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ% มุ6งผลสัมฤทธิ์มีความโปร6งใส 
 6.2 นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทํางานท่ีเป<นดิจิทัลมาใช-ในการบริหารและ 
พัฒนางาน 
 6.3 ส6งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย6างต6อเนื่อง ให-มีความรู-และทักษะตามมาตรฐาน 
ตําแหน6งให-ตรงกับสายงาน ความชํานาญ และความต-องการของบุคลากร 
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นโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู� กศน. WOW 
 
“กศน. WOW” เป<นนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย6างเป<นทางการนอกสถานท่ี

ครั้งท่ี 1/2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให-สํานักงาน กศน. 
ดําเนินการในเรื่องการเรียนรู-การใช-ดิจิทัล เพ่ือเป<นเครื่องมือสําหรับหาช6องทางในการสร-างอาชีพ รวมท้ังจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผู-ท่ีเข-าสู6สังคมสูงวัย มุ6งสร-างโอกาสให-ประชาชนผู-เรียนท่ีสําเร็จ
หลักสูตรสามารถมีงานทํา ซ่ึงในป1งบประมาณ 2563 กศน. มีภารกิจสําคัญท่ีดําเนินการอย6างต6อเนื่องเพ่ือให-
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ คือ การขับเคลื่อน กศน. สู6 “กศน.WOW (6G)” ได-แก6 

1. Good Teacher การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวข-องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา
และเรียนรู- โดยจะดําเนินการเกลี่ยเพ่ิมอัตราตําแหน6ง การสรรหา บรรจุ แต6งต้ังข-าราชการครู กศน. จํานวน 
928 อัตรา เพ่ือให- กศน. อําเภอมีบุคลากรท่ีจะมาช6วยกันขับเคลื่อนงานได-อย6างเต็มประสิทธิภาพ 

2. Good Place พัฒนา กศน.ตําบลให-มีบรรยากาศและสภาพแวดล-อมท่ีเอ้ือต6อการเรียนรู- เป<น
การยกระดับให- กศน.ตําบล, ห-องสมุดประชาชน ศูนย%การเรียนรู-ต-นแบบ กศน. ให-เป<นแหล6งเรียนรู-ท่ีทันสมัย มี
คุณภาพตอบสนองต6อการเรียนรู-ของประชาชนทุกช6วงวัย Digital Library 928 กศน. 

3. Good Activities ส6งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู-ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิ การ
ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก% และพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน% ปรับ
หลักสูตรระยะสั้นรองรับ NEW S-Curve 

4. Good Partnership การเสริมสร-างความร6วมมือกับภาคีเครือข6าย โดยให-มีความร6วมมือจัดทํา
ทําเนียบภูมิปTญญาท-องถ่ิน และส6งเสริมภูมิปTญญาสู6การจัดการเรียนรู-ชุมชน 

5. Good Innovation การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชน%ต6อการจัดการศึกษา
และกลุ6มเปOาหมาย โดยให-จัดต้ังศูนย%ให-คําปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ% brand กศน.  

6. Good Learning การจัดต้ังศูนย%การเรียนรู- ทุกช6วงวัย ซ่ึงต-องมีการจัดเตรียมข-อมูลและ
ประสานงานเบ้ืองต-น โดยผู-บริหาร กศน. ท้ังส6วนกลางและส6วนภูมิภาค ต-องช6วยกันขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
ต6างๆไปสู6การปฏิบัติ และช6วยกันถ6ายทอดความเข-าใจไปสู6เจ-าหน-าท่ีผู-ปฏิบัติงาน พร-อมท้ังดูแลและสนับสนุนให-
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต6อไป 
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12 ภารกิจ “เร�งด�วน” ท่ีจะต�อง “จับต�องได�” ภายใน 6 เดือน 
ของเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) 

“คนสําราญ งานสําเร็จ” 
 1. น-อมนาพระบรมราโชบายด-านการศึกษาสู6การปฏิบัติ “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
ถ่ินไทยงาม” เพ่ือความกินดีอยู6ดี มีงานทํา เช6น โคกหนองนา 
โมเดล ,คลองสวยน-าใส, พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย%) ,จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 2. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) และ
รัฐมนตรีช6วยว6าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย%) ให-เกิดผลเป<นรูปธรรม 
 3. เร6งผลักดันร6างพระราชบัญญัติส6งเสริมการเรียนรู- พ.ศ. .... ให-สําเร็จ และปรับโครงสร-างการบริหาร
และอัตรากาลังให-สอดคล-องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร6ง “การสรรหา บรรจุ แต6งต้ังท่ีมีประสิทธิภาพ” 
 4. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ให-ทันสมัย สอดคล-องกับบริบทสภาวะปTจจุบันและ
ความต-องการของผู-เรียน Credit Bank System / E-exam รวมท้ังส6งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู-เรียนด-วย
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพ่ือสร-างคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติท่ีดีต6อบ-านเมือง 
 5. พัฒนา Big data ของ กศน. ท่ีทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ข-อมูลและสารสนเทศ กศน. ท่ีทันสมัย 
จะปรากฏบนหน-าจอมือถือทันที เม่ือคุณต-องการ” รวมท้ังการสื่อสารและประชาสัมพันธ%งานของ กศน. ต-องมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล “ตีฆ-องร-องป[าว ข6าวชาว กศน.” 
 6. พัฒนาระบบการเรียนรู- ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital Science 
Museum , ศูนย%เรียนรู-ทุกช6วงวัย รวมท้ังสื่อการเรียนการสอน แหล6งเรียนรู- ในทุกกลุ6มเปOาหมาย “เรียนรู-ได-ทุก
ท่ี ทุกเวลา” 
 7. ส6งเสริมการพัฒนาความสามารถด-านดิจิทัล Digital Literacy ให-กับบุคลากร กศน. ทุกระดับ และ
กลุ6มเปOาหมายทุกกลุ6ม 
 8. ส6งเสริม สนับสนุนการฝ�กอาชีพเพ่ือการมีงานทา “Re-Skill Up-Skill และออกใบรับรองความรู-
ความสามารถ” 
 9. ส6งเสริมการมีส6วนร6วมกับทุกภาคีเครือข6ายและภาคเอกชนในการฝ�กอาชีพและส6งเสริมการตลาด 
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ%/สินค-า กศน. ขยายช6องทางการจําหน6าย 
 10. ซ6อมแซม ฟ�{นฟูอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล-อมของสานักงานทุกแห6ง และแหล6งเรียนรู-ทุกแห6ง ให-
สะอาด ปลอดภัย พร-อมให-บริการด-วย มิตรไมตรี “กศน.งามตาประชาชื่นใจ” 
 11. จัดกิจกรรมส6งเสริมความสัมพันธ%ของชาว กศน. “กศน. เกมส%” และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ%
ของพ่ีน-องชาว กศน. 
 12. บูรณการร6วมกับหน6วยงานต6างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในส6วนกลางและภูมิภาค “ทีม 
กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ” 
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นโยบายและจุดเน�นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.  
    ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 วิสัยทัศนD  
 คนไทยได-รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู-ตลอดชีวิตอย6างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม 
กับช6วงวัย สอดคล-องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเป<นในโลกศตวรรษท่ี 21  
 

 พันธกิจ  
 1. จัดและส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ สอดคล-องกับ หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู-ของประชาชน ทุกกลุ6มเปOาหมาย
ให-เหมาะสมทุกช6วงวัย พร-อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และก-าวสู6การเป<นสังคม แห6งการเรียนรู-
ตลอดชีวิตอย6างยั่งยืน  

 2. ส6งเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความร6วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข6าย ให-เข-ามามีส6วนร6วม 
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู-ตลอดชีวิต ในรูปแบบ
ต6างๆ ให-กับประชาชน  

 3. ส6งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช-พัฒนาประสิทธิภาพ ใน
การจัดและให-บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให-กับประชาชนอย6างท่ัวถึง  

 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู- สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ใน
ทุกรูปแบบให-มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล-องกับบริบทในปTจจุบัน  

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค%กรให-มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ6งจัดการศึกษา และการ
เรียนรู-ท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 เป̀าประสงคD 
  1. ประชาชนผู-ด-อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปได-รับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต6อเนื่อง และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอย6างเท6าเทียมและท่ัวถึง เป<นไปตามสภาพ ปTญหา และความต-องการของแต6ละ 
กลุ6มเปOาหมาย 
  2. ประชาชนได-รับการยกระดับการศึกษา สร-างเสริมและปลูกฝTงคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป<นพลเมือง ท่ีสอดคล-องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสู6การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
เสริมสร-างความเข-มแข็งให-ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู6ความม่ันคงและยั่งยืนทางด-านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร% และสิ่งแวดล-อม 
  3. ประชาชนได-รับโอกาสในการเรียนรู-และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห% และประยุกต%ใช-ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังแก-ปTญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได-อย6างสร-างสรรค% 
  4. ประชาชนได-รับการสร-างและส6งเสริมให-มีนิสัยรักการอ6านเพ่ือพัฒนาการแสวงหาความรู- 
ด-วยตนเอง 
  5. ชุมชนและภาคีเครือข6ายทุกภาคส6วน มีส6วนร6วมในการจัด ส6งเสริม และสนับสนุนการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู-ของชุมชน 
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  6. หน6วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช-ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู-และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู-ให-กับประชาชน 
  7. หน6วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู-เพ่ือแก-ปTญหา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด-านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร% และสิ่งแวดล-อม รวมท้ังตามความต-องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  8. หน6วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค%กรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และเป<นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. บุคลากร กศน.ทุกประเภททุกระดับได-รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการปฏิบัติงานตามสายงานอย6างมีประสิทธิภาพ 
 
 ตัวช้ีวัด 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  1. จํานวนผู-เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได-รับการสนับสนุนค6าใช-จ6าย 
ตามสิทธิท่ีกําหนดไว- 
  2. จํานวนของคนไทยกลุ6มเปOาหมายต6าง ๆ ท่ีเข-าร6วมกิจกรรมการเรียนรู-/ได-รับบริการกิจกรรม 
การศึกษาต6อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล-องกับสภาพ ปTญหา และความต-องการ 
  3. ร-อยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต-นข้ึนไป 
  4. จํานวนภาคีเครือข6ายท่ีเข-ามามีส6วนร6วมในการจัด/พัฒนา/ส6งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข6าย 
 : สถานประกอบการ องค%กร หน6วยงานท่ีมาร6วมจัด/พัฒนา/ส6งเสริมการศึกษา) 
  5. จํานวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนท่ีสูง และชาวไทยมอแกน ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด 
11 อําเภอ ได-รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนย%การเรียนชุมชนสังกัดสํานักงาน กศน. 
  6. จํานวนผู-รับบริการในพ้ืนท่ีเปOาหมายได-รับการส6งเสริมด-านการรู-หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 
  7. จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีได-รับบริการติวเข-มเต็มความรู- 

8. จํานวนประชาชนท่ีได-รับการฝ�กอาชีพระยะสั้น สามารถสร-างหรือพัฒนาอาชีพเพ่ือสร-างรายได- 
  9. จํานวน ครู กศน. ตําบล ได-รับการพัฒนาศักยภาพด-านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
  10. จํานวนประชาชนท่ีได-รับการฝ�กอบรมภาษาต6างประเทศเพ่ือการสื่อสารด-านอาชีพ 
  11. จํานวนผู-ผ6านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู-สูงอายุ 
  12. จํานวนประชาชนท่ีผ6านการอบรมจากศูนย%ดิจิทัลชุมชน 
  13. จํานวนศูนย%การเรียนชุมชน กศน. บนพ้ืนท่ีสูง ในพ้ืนท่ี5 จังหวัด ท่ีส6งเสริมการพัฒนาทักษะ 
การฟTง พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร6วมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน 
  14. จํานวนหลักสูตรหรือสื่อออนไลน%ท่ีให-บริการกับประชาชน ท้ังการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต6อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1. ร-อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) 
ทุกรายวิชาทุกระดับ 
  2. ร-อยละของผู-เรียนท่ีได-รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับค6าเปOาหมาย 
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  3. ร-อยละของประชาชนกลุ6มเปOาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต6อเนื่อง 
เทียบกับเปOาหมาย 
  4. ร-อยละของผู-ผ6านการฝ�กอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนําความรู-ไปใช- 
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได- 
  5. ร-อยละของผู-เรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต-ท่ีได-รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ 
ด-านอาชีพ สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได- 
  6. ร-อยละของผู-จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนําความรู-ความเข-าใจไปใช-ได-ตามจุดมุ6งหมาย 
ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต6อเนื่อง 
  7. ร-อยละของประชาชนท่ีได-รับบริการมีความพึงพอใจต6อการบริการ/เข-าร6วมกิจกรรมการเรียนรู- 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. ร-อยละของประชาชนกลุ6มเปOาหมายท่ีได-รับบริการ/เข-าร6วมกิจกรรมท่ีมีความรู-ความเข-าใจ/เจตคติ/ 
ทักษะ ตามจุดมุ6งหมายของกิจกรรมท่ีกําหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 
  9. ร-อยละของผู-สูงอายุท่ีเป<นกลุ6มเปOาหมาย มีโอกาสมาเข-าร6วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
 
 ภารกิจต�อเน่ือง  

 1. ด�านการจัดการศึกษาและการเรียนรู�  
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต6ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ดําเนินการ ให-ผู-เรียนได-รับการสนับสนุนค6าจัดซ้ือหนังสือเรียน ค6าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียน และค6า
จัดการเรียน การสอนอย6างท่ัวถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข-าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดย
ไม6เสียค6าใช-จ6าย 
  2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให-กับกลุ6มเปOาหมายผู-ด-อย พลาดและ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ผ6านการเรียนแบบเรียนรู-ด-วยตนเอง การพบกลุ6ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล 
  3) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังด-านหลักสูตร รูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน และระบบการให-บริการนักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ 
  4) จัดให-มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู-และประสบการณ% 
ท่ีมีความโปร6งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได- มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความต-องการของ
กลุ6มเปOาหมายได-อย6างมีประสิทธิภาพ 
   5) จัดให-มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียนท่ีมีคุณภาพ ท่ีผู-เรียนต-องเรียนรู-และเข-าร6วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป<นส6วนหนึ่งของการจบหลักสูตรอาทิ กิจกรรมเสริมสร-างความสามัคคี กิจกรรมเก่ียวกับการ
ปOองกันและแก-ไขปTญหายาเสพติด การแข6งขันกีฬา การบําเพ็ญสาธารณประโยชน%อย6างต6อเนื่อง การส6งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%ทรงเป<นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดกิจกรรมจิตอาสา และการจัดต้ังชมรม/ชุมนุม พร-อมท้ังเป_ดโอกาสให-ผู-เรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชน%อ่ืน ๆ นอกหลักสูตรมาใช-เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให-ผู-เรียนจบตามหลักสูตรได- 
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   1.2 การส�งเสริมการรู�หนังสือ 
  1) พัฒนาระบบฐานข-อมูลผู-ไม6รู-หนังสือ ให-มีความครบถ-วน ถูกต-อง ทันสมัยและเป<นระบบ
เดียวกันท้ังส6วนกลางและส6วนภูมิภาค 
  2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการส6งเสริม
การรู-หนังสือท่ีสอดคล-องกับสภาพแต6ละกลุ6มเปOาหมาย 
  3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข6ายท่ีร6วมจัดการศึกษา ให-มีความรู- ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู-ให-กับผู-ไม6รู-หนังสืออย6างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให-มีอาสาสมัครส6งเสริม
การรู-หนังสือในพ้ืนท่ีท่ีมีความต-องการจําเป<นเป<นพิเศษ 
 4) ส6งเสริม สนับสนุนให-สถานศึกษาจัดกิจกรรมส6งเสริมการรู-หนังสือ การคงสภาพการรู-หนังสือ การพัฒนา
ทักษะการรู-หนังสือให-กับประชาชนเพ่ือเป<นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู-อย6างต6อเนื่องตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
   1.3 การศึกษาต�อเนื่อง 
  1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย6างยั่งยืน โดยให-ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําในกลุ6มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
หรือการบริการ รวมถึงการเน-นอาชีพช6างพ้ืนฐาน ท่ีสอดคล-องกับศักยภาพของผู-เรียน ความต-องการและ
ศักยภาพของแต6ละพ้ืนท่ีมีคุณภาพได-มาตรฐานเป<นท่ียอมรับ สอดรับกับความต-องการของตลาดแรงงาน และ
การพัฒนาประเทศตลอดจนสร-างความเข-มแข็งให-กับศูนย%ฝ�กอาชีพชุมชน โดยจัดให-มีหนึ่งอาชีพเด6น รวมท้ังให-
มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย6างเป<นระบบและต6อเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให-กับทุกกลุ6มเปOาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู-สูงอายุ
ท่ีสอดคล-องกับความต-องการจําเป<นของแต6ละบุคคล และมุ6งเน-นให-ทุกกลุ6มเปOาหมายมีทักษะการดํารงชีวิต
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได-มีความรู-ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให-
อยู6ในสังคมได-อย6างมีความสุขสามารถเผชิญสถานการณ%ต6างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได-อย6างมีประสิทธิภาพ 
และเตรียมพร-อมสําหรับการปรับตัวให-ทันต6อการเปลี่ยนแปลงของข6าวสารข-อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม6ใน
อนาคต โดยจัดกิจกรรมท่ีมีเนื้อหาสําคัญต6างๆ เช6น สุขภาพกายและจิต การปOองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา 
คุณธรรมและค6านิยมท่ีพึงประสงค%ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย%สิน ผ6านการศึกษารูปแบบต6าง ๆ อาทิ ค6าย
พัฒนาทักษะชีวิตการจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส6งเสริมความสามารถพิเศษต6าง ๆ 
   3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช-หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู- 
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝ�กอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู-การจัดกิจกรรม
จิตอาสา การสร-างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ6มเปOาหมาย และบริบทของชุมชน 
แต6ละพ้ืนท่ี เคารพความคิดของผู-อ่ืน ยอมรับความแตกต6างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ% รวมท้ัง
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการให-บุคคลรวมกลุ6มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู-ร6วมกัน สร-างกระบวนการจิต
สาธารณะการสร-างจิตสํานึกความเป<นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิ และรับผิดชอบต6อหน-าท่ีความเป<น
พลเมืองดีการส6งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน%ในชุมชน การบริหารจัดการน้ํา การรับมือกับ
สาธารณภัยการอนุรักษ%พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม ช6วยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนา
สังคมและชุมชนอย6างยั่งยืน 
  4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ6านกระบวนการเรียนรู-
ตลอดชีวิตในรูปแบบต6างๆ ให-กับประชาชน เพ่ือเสริมสร-างภูมิคุ-มกัน สามารถยืนหยัดอยู6ได-อย6างม่ันคง และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย6างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู6ความสมดุลและยั่งยืน 
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   1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 

1) พัฒนาแหล6งการเรียนรู-ท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดล-อมท่ีเอ้ือต6อการอ6านและพัฒนา 
ศักยภาพการเรียนรู-ให-เกิดข้ึนในสังคมไทย ให-เกิดข้ึนอย6างกว-างขวางและท่ัวถึง เช6น พัฒนาห-องสมุดประชาชน
ทุกแห6งให-มีการบริการท่ีทันสมัย ส6งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส6งเสริมการอ6าน การสร-างเครือข6ายส6งเสริม
การอ6านจัดหน6วยบริการเคลื่อนท่ีพร-อมอุปกรณ%เพ่ือจัดกิจกรรมส6งเสริมการอ6านและการเรียนรู-ท่ีหลากหลาย
ให-บริการกับประชาชนในพ้ืนท่ีต6างๆ อย6างท่ัวถึง สมํ่าเสมอ รวมท้ังเสริมสร-างความพร-อมในด-านบุคลากร สื่อ 
อุปกรณ%เพ่ือสนับสนุนการอ6าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส6งเสริมการอ6านอย6างหลากหลาย 
  2) จัดสร-างและพัฒนาศูนย%วิทยาศาสตร%เพ่ือการศึกษา ให-เป<นแหล6งเรียนรู-วิทยาศาสตร%ตลอด
ชีวิตของประชาชน เป<นแหล6งสร-างนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร% และเป<นแหล6งท6องเท่ียวเชิงศิลปะวิทยาการ
ประจําท-องถ่ินโดยจัดทําและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรมการศึกษาท่ีเน-นการเสริมสร-างความรู-และสร-าง
แรงบันดาลใจด-านวิทยาศาสตร% สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห% การคิดเชิงสร-างสรรค% และปลูกฝTงเจตคติทาง
วิทยาศาสตร%ผ6านการกระบวนการเรียนรู-ท่ีบูรณาการความรู-ด-านวิทยาศาสตร% ควบคู6กับเทคโนโลยี วิศวกรรม 
ศาสตร%และคณิตศาสตร%รวมท้ังสอดคล-องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ 
รวมท้ังระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให-ประชาชนมีความรู-และสามารถนําความรู-และทักษะไปประยุกต%ใช-
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล-อม การบรรเทาและปOองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รวมท้ังมีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป<นไปอย6างรวดเร็วและ
รุนแรง (Disruptive Change)ได-อย6างมีประสิทธิภาพ 
   1.5 ประสานความร�วมมือหน�วยงาน องคDกร หรือภาคส�วนต�างๆ ท่ีมีแหล6งเรียนรู-อ่ืนๆ เช6น 
พิพิธภัณฑ% ศูนย%เรียนรู- แหล6งโบราณคดี ห-องสมุด เพ่ือส6งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให-มีรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย และตอบสนองความต-องการของประชาชน 
 

 2. ด�านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู� การวัดและประเมินผล บริการทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.1 ส6งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู-และกิจกรรม เพ่ือส6งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังหลักสูตรท-องถ่ินท่ีสอดคล-องกับ
สภาพบริบทของพ้ืนท่ี และความต-องการของกลุ6มเปOาหมายและชุมชน 
   2.2 ส6งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส%และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเอ้ือต6อการเรียนรู-ของ
ผู-เรียน กลุ6มเปOาหมายท่ัวไปและกลุ6มเปOาหมายพิเศษ 
   2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให-มีความทันสมัย ด-วยระบบห-องเรียนและการ
ควบคุมการสอบออนไลน% 
   2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู-และ
ประสบการณ%เพ่ือให-มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต-องการของกลุ6มเปOาหมายได-อย6างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ%ให-สาธารณชนได-รับรู-และสามารถเข-าถึงระบบการประเมินได- 
   2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตร 
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให-ได-มาตรฐาน โดยการนําแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส% 
(e-Exam) มาใช-อย6างมีประสิทธิภาพ 
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   2.6 ส6งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู- การวัดและประเมินผล และเผยแพร6รูปแบบการจัด ส6งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังให-มีการนําไปสู6การปฏิบัติอย6างกว-างขวางและมีการพัฒนาให-เหมาะสมกับ
บริบทอย6างต6อเนื่อง 
   2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให-ได-มาตรฐาน เพ่ือพร-อมรับการ
ประเมิน 
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให-มีความรู- ความเข-าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกัน
คุณภาพและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได-อย6างต6อเนื่องโดยใช-การประเมิน
ภายในด-วยตนเองและจัดให-มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข-าไปสนับสนุนอย6างใกล-ชิด สําหรับสถานศึกษาท่ียัง
ไม6ได-เข-ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให-พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให-ได-คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

 6. ด�านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน 
   6.1 การพัฒนาบุคลากร 
    1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให-มีสมรรถนะสูงข้ึนอย6างต6อเนื่อง ท้ังก6อน
และระหว6างการดํารงตําแหน6งเพ่ือให-มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของหน6วยงานและสถานศึกษาได-อย6างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส6งเสริมให-ข-าราชการในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหน6งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน-นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ% 
  2) พัฒนาศึกษานิเทศก% กศน. ให-มีสมรรถนะท่ีจําเป<นครบถ-วน มีความเป<นมืออาชีพ สามารถ 
ปฏิบัติการนิเทศได-อย6างมีศักยภาพ เพ่ือร6วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสถานศึกษา 
  3) พัฒนาหัวหน-า กศน. ตําบล/แขวง ให-มีสมรรถนะสูงข้ึน เพ่ือการบริหารจัดการ กศน.
ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย6างมีประสิทธิภาพ โดยเน-นการเป<นนักจัดการความรู-และ 
ผู-อํานวยความสะดวกในการเรียนรู-เพ่ือให-ผู-เรียนเกิดการเรียนรู-ท่ีมีประสิทธิภาพอย6างแท-จริง 
  4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวข-องกับการจัดการศึกษาให-สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู-ได-อย6างมีคุณภาพ โดยส6งเสริมให-มีความรู-ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู-การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบ้ืองต-น 
  5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู- ให-มีความรู-
ความสามารถและมีความเป<นมืออาชีพในการจัดบริการส6งเสริมการเรียนรู-ตลอดชีวิตของประชาชน 
  6) ส6งเสริมให-คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส6วนร6วมใน
การบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย6างมีประสิทธิภาพ 
  7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให-สามารถทําหน-าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได-อย6างมีประสิทธิภาพ 
  8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร-างความสัมพันธ%ระหว6างบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือข6ายท้ังใน
และต6างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให-มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร-างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานร6วมกันในรูปแบบท่ีหลากหลายอย6างต6อเนื่อง อาทิ การแข6งขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
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 6.2 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 
  1) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ%
ให-มีความพร-อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู- 
  2) บริหารอัตรากําลังท่ีมีอยู6 ท้ังในส6วนท่ีเป<นข-าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ-าง 
ให-เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  3) แสวงหาความร6วมมือจากภาคีเครือข6ายทุกภาคส6วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือนํามาใช-ใน
การปรับปรุงโครงสร-างพ้ืนฐานให-มีความพร-อมสําหรับดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการส6งเสริมการเรียนรู-สําหรับประชาชน 
  6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   1) พัฒนาระบบฐานข-อมูลให-มีความครบถ-วน ถูกต-อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ
อย6างเป<นระบบเพ่ือให-หน6วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช-เป<นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย6างมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุมและ
เร6งรัดการเบิกจ6ายงบประมาณให-เป<นตามเปOาหมายท่ีกําหนดไว- 
  3) พัฒนาระบบฐานข-อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให-มีความครบถ-วน ถูกต-อง ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบค-นและสอบทานได-ทันความต-องการเพ่ือประโยชน%ในการจัดการศึกษา
ให-กับผู-เรียนและการบริหารจัดการอย6างมีประสิทธิภาพ 
  4) ส6งเสริมให-มีการจัดการความรู-ในหน6วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการศึกษา
วิจัยเพ่ือสามารถนํามาใช-ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคล-องกับความต-องการของประชาชน
และชุมชนพร-อมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข6งขันของหน6วยงานและสถานศึกษา 
  5) สร-างความร6วมมือของทุกภาคส6วนท้ังในประเทศและต6างประเทศ ในการพัฒนาและ
ส6งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู-ตลอดชีวิต 
  6) ส6งเสริมการใช-ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส% (E-office) ในการบริหารจัดการ เช6น ระบบ
การลาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส% ระบบการขอใช-รถราชการ ระบบการขอใช-ห-องประชุม เป<นต-น 
 6.4 การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
  1) สร-างกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให-เชื่อมโยงกับหน6วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข6ายท้ังระบบ 
   2) ให-หน6วยงานและสถานศึกษาท่ีเก่ียวข-องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม
และรายงานผลการนํานโยบายสู6การปฏิบัติ ให-สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแต6ละเรื่องได-
อย6างมีประสิทธิภาพ 
   3) ส6งเสริมการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือการ
กํากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย6างมีประสิทธิภาพ 
   4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป1ของหน6วยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป1
ของสํานักงาน กศน. ให-ดําเนินไปอย6างมีประสิทธิภาพ เป<นไปตามเกณฑ% วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
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  5) ให-มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ังหน6วยงานภายในและภายนอกองค%กร
ต้ังแต6ส6วนกลาง ภูมิภาค กลุ6มจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพ่ือความเป<นเอกภาพในการใช-
ข-อมูลและการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ส�วนท่ี 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ 
 

1. อํานาจ - หน�าท่ี กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
 1.1 อํานาจและหน-าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2551 เรื่อง การ
กําหนดอํานาจและหน-าท่ีของสถานศึกษา ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ มี
อํานาจและหน-าท่ีดังนี้ 
            1) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
            2) ส6งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข6ายเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
           3) ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร-างความม่ันคงของชาติ 
            4) จัด ส6งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริในพ้ืนท่ี 
            5) จัด ส6งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล6งเรียนรู-และภูมิปTญญาท-องถ่ิน 
            6) วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู-และมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ 
            7) ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู-และประสบการณ% 
            8) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
            9) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          10) ระดมทรัพยากรเพ่ือใช-ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
          11) ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ให-สอดคล-องกับระบบหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีกําหนด 
          12) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได-รับมอบหมาย 
 
2.  ความหมาย ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 พระราชบัญญัติส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได-ให-
ความหมาย การศึกษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยในมาตรา 4 ไว-ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.2551:3-
4) 
   การศึกนอกระบบ  
 หมายความว6ากิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ6มเปOาหมายผู-รับบริการและวัตถุประสงค%ของการเรียนรู-ท่ี
ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝ�กอบรมท่ียืดหยุ6นและหลากหลายตามสภาพ
ความต-องการและศักยภาพในการเรียนรู-ของกลุ6มเปOาหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู-ท่ีมี
มาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู- 
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          การศึกษาตามอัธยาศัย 
 หมายความว6า กิจกรรมการเรียนรู-ในวิถีชีวิติประจําวันของบุคคล ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู-ได-
อย6าต6อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต-องการ โอกาส ความพร-อม และศักยภาพในการเรียนรู-ของแต6
ละบุคคล 

3. หลักการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 หลักการส6งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยึด หลัก ดังต6อไปนี้  
         3.1 การศึกษานอกระบบ 
  1) ความเสมอภาคในการเข-าถึงและได-รับการศึกษาอย6างกว-างขวาง ท่ัวถึงเป<นธรรม และมี
คุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 
  2) การกระจายอํานาจแก6สถานศึกษาและการให-ภาคีเครือข6ายมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษา
เรียนรู- 
 3.2 การศึกษาตามอัธยาศัย 
  1) การเข-าถึงแหล6งการเรียนรู- ท่ีสอดคล-องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู- เรียนทุก
กลุ6มเปOาหมาย 
  2) การพัฒนาแหล6งเรียนรู-ให-มีความหลากหลายท้ังส6วนท่ีเป<นภูมิปTญญาท-องถ่ิน และส6วนท่ี
นํา เทคโนโลยีมาใช-เพ่ือการศึกษา 
  3) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู-ท่ีเป<นคุณประโยชน%ต6อผู-เรียน 
 
4. เป̀าหมายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
        เปOาหมายในการส6งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี
ดังต6อไปนี้  
 4.1 การศึกษานอกระบบ 
  1) ประชาชนได-รับการศึกษาอย6างต6อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม ท่ีใช-
ความรู-และภูมิปTญญาเป<นฐานในการพัฒนา ท้ังด-านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล-อม ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต 
ท้ังนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  2) ภาคีเครือข6ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร-อมในการมีส6วนร6วมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา 
 4.2 การศึกษาตามอัธยาศัย 
  1) ผู-เรียนได-รับความรู-และทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู-ท่ีจะเอ้ือต6อการเรียนรู-ตลอด
ชีวิต 
  2) ผู-เรียนได-เรียนรู-สาระท่ีสอดคล-องกับความสนใจและความจําเป<นในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ท้ังในด-านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  3) ผู-เรียนสามารถนําความรู-ท่ีได-รับไปใช-ประโยชน%และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาใน
ระบบและการศึกษานอกระบบ 
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5. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเมืองยโสธร  ได-ประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 - 2564  เพ่ือร6วมกันประเมินสถานการณ% 
โดยใช-การวิเคราะห%สภาพแวดล-อมและศักยภาพ (SWOT  Analysis)  ในการกําหนดจุดแข็งและจุดอ6อนจาก
สภาพแวดล-อมภายในสถานศึกษา รวมท้ังโอกาสและอุปสรรค จากสภาพแวดล-อมภายนอกสถานศึกษา อัน
เป<นปTจจัยต6อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือนําผลไปใช-ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ซ่ึงได-ผลการประเมินสถานการณ%ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
 จุดแข็ง (สภาพแวดล�อมภายใน) 
 1. สถานศึกษามีการกําหนด  ปรัชญา  วิสัยทัศน%  พันธกิจ  วัตถุประสงค%และยุทธศาสตร%การ
ดําเนินงานไว-ชัดเจน   
 2. ผู-บริหารมีความมุ6งม่ัน ทุ6มเทเสียสละบริหารงานโดยใช-หลักธรรมาภิบาล  
 3. บุคลากรมีจํานวนเพียงพอมีความมุ6งม่ัน รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 4. บุคลากร กศน. อําเภอเมืองยโสธรมีกระบวนการทํางานเป<นทีม (Team  Work) 
 5. กศน.อําเภอเมืองยโสธร มีระบบการประกันคุณภาพท่ีเป<นระบบ 
 6. กศน.อําเภอเมืองยโสธรมีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 7. กศน.อําเภอเมืองยโสธรได-รับความร6วมมือท่ีดีจากภาคีเครือข6าย 
 8. กศน.อําเภอเมืองยโสธรมีหลักสูตรหลากหลายยืดหยุ6นตามความต-องการของกลุ6มเปOาหมาย 
 9. สถานท่ีต้ังสถานศึกษาอยู6กลางชุมชนการคมนาคมสะดวกและศูนย%การเรียนชุมชนมีครบทุกตําบล
สามารถจัดการศึกษาได-อย6างท่ัวถึง 
 10. กศน.อําเภอเมืองยโสธรเป<นสถานศึกษาพอเพียง 
 
 จุดอ�อน (สภาพแวดล�อมภายใน)  
 1. ครูผู-สอนไม6มีคุณวุฒิตรงกับวิชาท่ีสอน 
 2. บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด-าน มีการโยกย-ายและปรับเปลี่ยนหน-าท่ีรับผิดชอบทําให-ขาดความ
ต6อเนื่องและความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
 3. บุคลากรได-รับการพัฒนาไม6ท่ัวถึงและไม6สอดคล-องกับความต-องการและการปฏิบัติงานจริง 
 4.บุคลากรไม6มีทักษะการสอนในวิชาท่ียากจึงทําให-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู-เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู6ในเกณฑ%ต่ํา 
 5. กศน.อําเภอเมืองยโสธรมีการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในระดับพ้ืนท่ี ยังขาดความต6อเนื่อง 
 6. กศน. ตําบลหลายแห6งมีสื่อเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยไม6เพียงพอต6อการจัดกิจกรรม 
 
 โอกาส (สภาพแวดล�อมภายนอก)  
 1. มีปราชญ%ท-องถ่ิน ช6างฝ1มือท่ีมีมาตรฐานและสามารถเป<นวิทยากรอาชีพในพ้ืนท่ี  
 2. มีกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ ในการเป_ดโอกาสให-ผู-เรียนได-รับการศึกษาอย6างท่ัวถึง 
 3. มีงบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงาน กศน.จังหวัด ให-กับผู-เรียนได-รับการศึกษาทุกระดับ 
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 4. ความเจริญก-าวหน-าทางด-านวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ทําให-เอ้ือต6อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน และเป<นช6องทางให-ประชาชนแสวงหาความรู-ได- 
 5. ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัว เป<นแหล6งจ-างงานท่ีสําคัญของผู-สําเร็จการศึกษาในระดับฝ1มือ
แรงงาน 
 6. ภาคีเครือข6ายให-การส6งเสริมและ สนับสนุน ในการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี 
 7. มีแหล6งเรียนรู-ท่ีหลากหลายไว-บริการในชุมชน 
 
 
 อุปสรรค (สภาพแวดล�อมภายนอก)  
 1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส6งผลให-ขาดความต6อเนื่องในการนํานโยบายไปสู6การปฏิบัติ 
 2. ค6าครองชีพสูงข้ึน ทําให-ผู-เรียนต-องให-ความสําคัญกับการประกอบอาชีพ เพ่ือรับภาระค6าใช-จ6ายท่ี
สูงข้ึน จึงไม6สามารถมาเรียนและทํากิจกรรมต6างๆครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 3. การบูรณาการระบบฐานข-อมูลสาระสนเทศน%ระหว6างหน6วยงานท่ีเก่ียวข-องยังไม6เชื่อมโยงกัน 
 
 จากผลการประเมินสถานการณ%ของศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง 
เมืองยโสธร  โดยการวิเคราะห%สภาพแวดล-อมและศักยภาพ (SWOT  Analysis) ของสถานศึกษาดังกล6าว
ข-างต-น สถานศึกษาสามารถนํามากําหนดทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา ได-แก6 ปรัชญา วิสัยทัศน% พันธ
กิจ เปOาประสงค% ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกลยุทธ% 
 
 ปรัชญา 
                   “คิดเป<น” 
 
 อัตลักษณD  
  “มีคุณธรรม นําความรู- สู6อาชีพ” 
 
 เอกลักษณD  
  “สถานศึกษาพอเพียง” 
 
 วิสัยทัศนD  
 ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองยโสธรได-รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู-ตลอดชีวิตอย6างมีคุณภาพ 
ท่ัวถึง สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับช6วงวัย สอดคล-องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ี
จําเป<นในโลกยุคปTจจุบัน  
 
 พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ สอดคล-องกับ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู-ของประชาชน ทุกกลุ6มเปOาหมายให-
เหมาะสมทุกช6วงวัย พร-อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และก-าวสู6การเป<นสังคม แห6งการเรียนรู-ตลอด
ชีวิตอย6างยั่งยืน  
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 2. แสวงหา และประสานความร6วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข6าย ให-เข-ามามีส6วนร6วม ในการสนับสนุน
และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู-ตลอดชีวิต ในรูปแบบต6างๆ ให-กับ
ประชาชน  
 3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช-พัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดและ
ให-บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให-กับประชาชนอย6างท่ัวถึง  
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู- สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ใน
ทุกรูปแบบให-มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล-องกับบริบทในปTจจุบัน  
 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค%กรให-มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ6งจัดการศึกษา และการ
เรียนรู-ท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 เป`าประสงคD 
  1. ประชาชนผู-ด-อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปได-รับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต6อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอย6างเท6าเทียมและท่ัวถึง เป<นไปตามสภาพ ปTญหา และความต-องการของแต6ละ
กลุ6มเปOาหมาย    
2. ประชาชนได-รับการยกระดับการศึกษา สร-างเสริมและปลูกฝTงคุณธรรม จริยธรรมความเป<นพลเมือง ท่ี
สอดคล-องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสู6การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร-างความ
เข-มแข็งให-ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู6ความม่ันคงและยั่งยืนทางด-านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประวัติศาสตร% และ
สิ่งแวดล-อม 
  3. ประชาชนได-รับโอกาสในการเรียนรู-และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สามารถคิด วิเคราะห% และประยุกต%ใช-ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังแก-ปTญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได-อย6าง
สร-างสรรค% 
  4. ประชาชนได-รับการสร-างและส6งเสริมให-มีนิสัยรักการอ6านเพ่ือพัฒนาการแสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 
  5. ชุมชนและภาคีเครือข6ายทุกภาคส6วน มีส6วนร6วมในการจัด ส6งเสริม และสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู-ของชุมชน 
  6. สามารถนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช-ในการยกระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนรู-และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู-ให-กับประชาชน 
  7. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู-เพ่ือแก-ปTญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ี
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด-านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร% และสิ่งแวดล-อม 
รวมท้ังตามความต-องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  8. มีระบบการบริหารจัดการองค%กรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป<นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. บุคลากรทุกระดับได-รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการปฏิบัติงานตามสายงานอย6างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



40 
 
 ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  1. จํานวนผู-เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได-รับการสนับสนุนค6าใช-จ6าย 
ตามสิทธิท่ีกําหนดไว- 
  2. จํานวนกลุ6มเปOาหมายต6าง ๆ ท่ีเข-าร6วมกิจกรรมการเรียนรู-/ได-รับบริการกิจกรรมการศึกษาต6อเนื่อง 
และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล-องกับสภาพ ปTญหา และความต-องการ 
  3. ร-อยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต-นข้ึนไป 
  4. จํานวนภาคีเครือข6ายท่ีเข-ามามีส6วนร6วมในการจัด/พัฒนา/ส6งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข6าย: สถาน
ประกอบการ องค%กร หน6วยงานท่ีมาร6วมจัด/พัฒนา/ส6งเสริมการศึกษา) 
5. จํานวนประชาชนท่ีได-รับการฝ�กอาชีพระยะสั้น สามารถสร-างหรือพัฒนาอาชีพเพ่ือสร-างรายได- 
 6. จํานวนประชาชนท่ีผ6านการอบรมจากศูนย%ดิจิทัลชุมชน 
 7. จํานวนหลักสูตรหรือสื่อออนไลน%ท่ีให-บริการกับประชาชน ท้ังการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต6อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1. ร-อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุก
รายวิชาทุกระดับ 
  2. ร-อยละของผู-เรียนท่ีได-รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับค6าเปOาหมาย 
  3. ร-อยละของประชาชนกลุ6มเปOาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต6อเนื่อง
เทียบกับเปOาหมาย 
  4. ร-อยละของผู-ผ6านการฝ�กอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนําความรู-ไปใช-ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได- 
  5. ร-อยละของผู-เรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต-ท่ีได-รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด-าน
อาชีพ สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได- 
  6. ร-อยละของผู-จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนําความรู-ความเข-าใจไปใช-ได-ตามจุดมุ6งหมายของ
หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต6อเนื่อง 
  7. ร-อยละของประชาชนท่ีได-รับบริการมีความพึงพอใจต6อการบริการ/เข-าร6วมกิจกรรมการเรียนรู-
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. ร-อยละของประชาชนกลุ6มเปOาหมายท่ีได-รับบริการ/เข-าร6วมกิจกรรมท่ีมีความรู-ความเข-าใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตามจุดมุ6งหมายของกิจกรรมท่ีกําหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 
  9. ร-อยละของผู-สูงอายุท่ีเป<นกลุ6มเปOาหมาย มีโอกาสมาเข-าร6วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
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ส�วนท่ี 3 แผนการจัดกิจกรรม 
ประจําป"งบประมาณ 2564 

 
1. แผนการดําเนินงานตามนโยบายเร�งด�วน 
เพื่อร�วมขับเคลื่อนยุทธศาสตรDการพัฒนาประเทศ 
 
ยุทธศาสตรDที่ 1 ยุทธศาสตรDด�านความมั่นคง 

1. เสริมสร�างความจงรักภักดีต�อสถาบันหลักของชาติพร-อมท้ังน-อมนําและเผยแพร6ศาสตร%
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริ 
     1.1 เสริมสร-างความจงรักภักดีต6อสถาบันหลักของชาติ 
         1) กิจกรรมเข-าแถวเคารพธงชาติ 
          กศน. อําเภอเมืองยโสธร กําหนดให-บุคลากรทุกระดับ แต6งกายด-วยเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
ร6วมเข-าแถวเคารพธงชาติในทุกวันจันทร%ของสัปดาห% เวลา 08:00 น. บริเวณหน-าเสาธง สํานักงาน กศน. 
จังหวัดยโสธร เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต6อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย% เป<นแบบอย6างท่ีดี
ต6อนักศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ี  
         2) จัดและร6วมจัดกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย%และพระบรมวงศานุวงศ% ดังนี้ 

            2.1) วันท่ี 2 เมษายน 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรมวันคล-ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ-า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            2.2) วันท่ี 25 เมษายน 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรมวันคล-ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ร6วมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห6งองค%สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู-ทรงกอบกู-อิสรภาพ
ของไทย  

            2.3) วันท่ี 3 มิถุนายน 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรมวันคล-ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ-าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
             2.4) วันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล-าเจ-าอยู6หัว 

            2.5) วันท่ี 12 สิงหาคม 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรม เป<นวันคล-ายวันพระราชสมภพ
ของ สมเด็จพระนางเจ-าสิริกิต์ิ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลท่ี 9 หรือแม6ของแผ6นดิน และยังถือเป<น “วันแม6
แห6งชาติ” 
             2.6) วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรมวันคล-ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

            2.7) วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรม น-อมรําลึกเนื่องในโอกาสวันพระ
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล-าเจ-าอยู6หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ 
พระจอมเกล-าเจ-าอยู6หัว  
                      2.8) วันท่ี 23 ตุลาคม 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรม วันป_ยมหาราช เป<นวันสวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล-าเจ-าอยู6หัว รัชกาลท่ี 5  
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            2.9) วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 จัดและร6วมจัดกิจกรรม “วันพระบิดาแห6งฝนหลวง" 
เป<นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากพระราชดําริส6วนพระองค%ใน "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช" เพ่ือสร-างฝนเทียมสําหรับบรรเทาปTญหาความแห-งแล-งขาดแคลนน้ําในการเกษตร 
    1.2 เผยแพร6ศาสตร%พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริ 
         1) จัดมุมนิทรรศการให-ความรู-ในศูนย%การเรียนชุมชน ท้ัง 18 ตําบล ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองยโสธร 
เพ่ือเผยแพร6องค%ความรู-แก6นักศึกษาและประชาชนในเขตบริการ ประกอบด-วย 
  � ศาสตร%พระราชา หลักการทรงงานในหลวงรัชกาลท่ี 9 
  � หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  � เกษตรทฤษฎีใหม6 
         2) จัดกระบวนการเรียนรู-โดยใช-หลักสูตรการศึกษาต6อเนื่อง “การจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให-กับกลุ6มเปOาหมายท้ัง 18 ตําบล ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองยโสธร 
 

2. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจและการมีส�วนร�วมอย�างถูกต�อง กับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%ทรงเป<นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป<นพลเมืองดี ยอมรับและเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ% 
     2.1 ทําข-อตกลงความร6วมมือกับเครือข6าย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ยโสธร ในการ 

         1) ฝ�กอบรม ให-ความรู-การมีส6วนร6วมอย6างถูกต-องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย%ทรงเป<นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป<นพลเมืองดี ยอมรับและเคารพความ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ% 

         2) ประกาศจัดต้ัง “หมู6บ-านไม6ซ้ือสิทธิ ขายเสียง” ท้ัง 18 ตําบล ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองยโสธร 
         3) คัดเลือกผู-นําชุมชน ผู-แทนชุมชน ร6วมเป<นคณะกรรมการประจําหน6วยเลือกต้ัง 

    2.2 จัดมุมนิทรรศการให-ความรู-ในศูนย%การเรียนชุมชน เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย%ทรงเป<นประมุข และการเลือกต้ัง 
 

3. ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป̀องกันและแก�ไขปBญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม6 ท้ังยาเสพติด การค-ามนุษย% ภัยจากไซเบอร% ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม6 ฯลฯ 

   3.1 จัดกระบวนการเรียนรู-โดยใช-หลักสูตรการศึกษาต6อเนื่อง “ทักษะชีวิตในการปOองกันและ
แก-ไขปTญหายาเสพติด” ให-กับประชาชนกลุ6มเปOาหมายในพ้ืนท่ี ท้ัง 18 ตําบล 
    3.2 จัดบริการสื่อให-ความรู-เรื่องโรคระบาดใหม6 โควิด 19 (COVID-19) และฝ�กบรมการทํา
หน-ากากผ-าอนามัย เจลแอลกอฮอล%ล-างมือ เพ่ือปOองกันการระบาดโควิด 19 ให-กับประชาชนกลุ6มเปOาหมายใน
พ้ืนท่ี ท้ัง 18 ตําบล 
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ยุทธศาสตรDที่ 2 ยุทธศาสตรDด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน 

พัฒนาและส6งเสริมประชาชนเพ่ือต6อยอดการผลิตและจําหน6ายสินค-าและผลิตภัณฑ% กศน. 
ออนไลน%พร-อมท้ังประสานความร6วมมือกับภาคเอกชนในการเพ่ิมช6องทางการจําหน6ายสินค-าและ
ผลิตภัณฑ%ให-กว-างขวางย่ิงขึ้น 

 3.1 จัดมุมนิทรรศการให-ความรู-ในศูนย%การเรียนชุมชน ในรูปแบบ “ศูนย%ดิจิทัลชุมชน” ประสาน
ความร6วมมือกับเครือข6าย TOT ให-บริการอินเทอร%เน็ตชุมชน (อินเทอร%เน็ตประชารัฐ) เพ่ือการสื่อสาร การ
สืบค-นข-อมูล และการเรียนรู-ผ6านระบบเครือข6าย  

3.2 ฝ�กอบรมการใช-สื่อสังคมอย6างปลอดภัย และการซ้ือ – ขายสินค-าบนระบบเครือข6าย ผ6าน
แอพพลิเคชั่น เฟสบุ�ค (Facebook) ไลน% (Line) เป<นต-น ให-กับประชาชนกลุ6มเปOาหมายในพ้ืนท่ี ท้ัง 18 ตําบล 

3.3 เผยแพร6สินค-าท-องถ่ินจากกลุ6มแม6บ-านเครือข6าย กศน. อําเภอเมืองยโสธร ผ6านศูนย% OOCC 
ยโสธร บนเว็บไซต% https://www.krubanlu.com/ooccyasothon และ fan page กศน. ตําบล ท้ัง 18 
ตําบล 
 

2. แผนการดําเนินงานตามจุดเน�นการดําเนินงานภารกิจต�อเน่ือง 
    ด�านที่ 1 การจัดการศึกษาและการเรียนรู�  
                1. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                 1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                          1) ดําเนินการ ให-ผู-เรียนได-รับการสนับสนุนค6าจัดซ้ือหนังสือเรียน ค6าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู-เรียน และค6าจัดการเรียน การสอนอย6างท่ัวถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข-าถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม6เสียค6าใช-จ6าย 
 

ตารางท่ี 1: แสดงแผนการจัดซ้ือหนังสือเรียน จําแนกตามระดับ ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 

ที่ รายการ จํานวน หน�วย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ระดับประถมศึกษา 104 เล�ม 13,500  
1 พัฒนาอาชีพให-มีอยู6มีกิน 18 เล6ม   
2 สุขศึกษา พลศึกษา 34 เล6ม   
3 ศาสนาและหน-าที่พลเมือง 34 เล6ม   
4 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 18 เล6ม   

2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 1,387 เล�ม 172,500  
1 ภาษาอังกฤษ 401 เล6ม   
2 ช6องทางการพัฒนาอาชีพ 389 เล6ม   
3 เศรษฐกิจพอเพียง 194 เล6ม   
4 สังคมศึกษา 403 เล6ม   

3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,441 เล�ม 264,000  
1 ภาษาอังกฤษ 582 เล6ม   
2 ศิลปศึกษา 583 เล6ม   
3 ศาสนาและหน-าที่พลเมือง 276 เล6ม   
 รวม 2,932 เล�ม 450,000  
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ตารางท่ี 2: แสดงแผนการจัดซ้ือหนังสือเรียน จําแนกตามระดับ ประจําภาคเรียนท่ี 1/2564 

ที่ รายการ จํานวน หน�วย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ระดับประถมศึกษา 104 เล�ม 13,500  
1 ภาษาอังกฤษ 18 เล6ม   
2 ช6องทางการเข-าสู6อาชีพ 34 เล6ม   
3 ศิลปศึกษา 34 เล6ม   
4 เศรษฐกิจพอเพียง 18 เล6ม   

2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 1,400 เล�ม 172,500  
1 ศิลปศึกษา 500 เล6ม   
2 ศาสนาและหน-าที่พลเมือง 500 เล6ม   
3 การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม 400 เล6ม   

 
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   264,000  
1 ทักษะการเรียนรู- 580 เล6ม   
2 พัฒนาอาชีพให-มีความม่ันคง 580 เล6ม   
3 เศรษฐกิจพอเพียง 280 เล6ม   
 รวม 1,440 เล�ม 450,000  

 
ตารางท่ี 3: แสดงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผู�เข�าร�วมโครงการ งบประมาณ 

จํานวน (คน) (บาท) 
1 ค6ายกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร%ชาตไิทย ม. ต-น 180 10,500 
2 ค6ายกิจกรรมค6ายวิชาการวชิาภาษาอังกฤษ ม.ต-น 330 18,000 
3 ค6ายกิจกรรมค6ายวิชาการวชิาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 330 18,000 
4 ค6ายกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร%ชาตไิทย ม. ปลาย 330 18,100 
5 ค6ายโครงการส6งเสริมการถ6ายทอดภูมิปTญญาท-องถ่ินประจําตําบล 180 38,500 
6 ค6ายโครงการอบรมการรับรู-และปOองกันยาเสพตดินักศึกษา กศน. 180 12,200 
7 ศึกษาแหล6งเรียนรู-เชิงเกษตรและวัฒนธรรม 100 52,500 
8 ค6ายคุณธรรม-จริยธรรมนักศึกษาทหาร 200 85,500 
9 ค6ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาเรือนจํา 250  19,500 

10 อบรมให-ความรู-การใช-สื่อเทคโนโลยีบนระบบออนไลน% 180 12,500 
11 ศึกษาแหล6งเรียนรู-พิพิธภัณฑ%สัตว%น้ํา 150 68,500 
12 อบรมให-ความรู-เร่ืองโรคเอดส%และโรคติดต6อ 180 13,000 
13 ค6ายคุณธรรม-จริยธรรม กลุ6มพลเรือน 100 53,000 
14 ค6ายกิจกรรมโครงการลูกเสือ กศน. 180 6,000 
15 ค6ายอบรมอาสายวุกาชาด 120 78,200 

รวม 2,990 590,000 
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ตารางท่ี 4:  แสดงแผนการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียน ภาคเรียนท่ี 1/2564  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผู�เข�าร�วม
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน (คน) 

1 อบรมการรับรู-และปOองกันยาเสพติดนักศึกษา กศน. 180 26,000 
2 อบรมให-ความรู-การใช-สื่อเทคโนโลยีบนระบบเครือข6ายออนไลน% 180 26,000 
3 อบรมประวัติศาสตร%ชาติไทย 180 23,600 
4 อบรมให-ความรู-เร่ืองเพศศึกษา 180 26,000 
5 ค6ายวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 300 41,900 
6 ค6ายวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 300 47,130 
7 ค6ายวิชาการวิชาคณิตศาสตร% ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 270 41,900 
8 ค6ายวิชาการวิชาคณิตศาสตร% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 300 47,120 
9 ค6ายคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 1/2564  (กลุ6มพลเรือน) 120 83,260 

10 ศึกษาแหล6งเรียนรู-เกษตรผสมผสาน 120 75,260 
11 ค6ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น (กลุ6มเรือนจํา) 100 13,100 
12 ค6ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลุ6มเรือนจํา) 100 13,100 
13 ศึกษาแหล6งเรียนรู-การเลี้ยงสัตว%เศรษฐกิจ 120 75,260 
14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามสาระการเรียนรู-  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 
 

40 
  

15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามสาระการเรียนรู-  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
100 

11,800 

รวม 2,590 565,000 
 
                     2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให-กับกลุ6มเปOาหมายผู-ด-อย พลาดและ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ผ6านการเรียนแบบพบกลุ6ม 
 

ตารางท่ี 5: แสดงแผนการลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามระดับ
รายภาคเรียน ป1งบประมาณ 2564 

ที่ กลุ�มเป`าหมาย/ระดับ 
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 

พลเรือน ทหาร ผู�ต�องขัง พลเรือน ทหาร ผู�ต�องขัง 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

 ประถม 82 3 12 82 3 12 

 มัธยมศึกษาตอนต-น 398 188 158 398 188 158 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 676 190 153 676 190 153 

 รวม 1,156 381 323 1,156 381 323 

 รวมทั้งสิ้น      1,860      1,860  
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ตารางท่ี 6: แสดงแผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (กศน.ปวช.) จําแนกตามระดับรายภาคเรียน ป1งบประมาณ 2564 

ที่ สาขาวิชา 
จํานวน/ภาคเรียนที่ 

หมายเหตุ 
2/63 1/64 

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร%ธุรกิจ 40 40  
2 สาขาวิชาการตลาด 40 40  
 รวม 80 80  
 รวมทั้งสิ้น 80  

 
             3) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังด-านหลักสูตร รูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน และระบบการให-บริการนักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ 
 

ตารางท่ี 7: แสดงแผนการพัฒนา หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สื่อ - นวัตกรรม และการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ที่ การพัฒนา ผลผลิต หมายเหตุ 
จํานวน หน�วย 

1 หลักสูตร-สื่อ    
 1.1 ผลิตหนังสือเรียนอีเล็กทรอนิกส%ลักษณะ Flip book 10 รายวิชา  
 1.2 ผลิตสื่อด-วยแอพพลิเคชั่น Google 

     - แบบสอบถาม/ประเมิน Google Form 
     - เอกสารนําเสนอสรุปเนื้อหาบทเรียน Google Slide 

 
 

10 

 
 
รายวิชา 

 

2 กระบวนการเรียนการสอน    
 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู-แบบพบกลุ6ม    
      - โดยพนักงานราชการ (ครูประจํากลุ6ม) 18 กลุ6ม  
      - โดยครูประจํากลุ6ม ทหาร 15 กลุ6ม  
      - โดยครูประจํากลุ6ม เรือนจํา-ทัณฑสถาน 9 กลุ6ม  
 2.2 สร-างห-องเรียนออนไลน% ด-วย Google Classroom    
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 5 ห-อง/วิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ห-อง/วิชา  
3. การวัดและประเมินผลการเรียน    
 3.1 สร-างแบบทดสอบระหว6างภาค    
      - ระดับประถมศึกษา 13 รายวิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 17 รายวิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 รายวิชา  
 3.2 สร-างแบบทดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน    
      - ระดับประถมศึกษา 16 รายวิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 21 รายวิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 รายวิชา  
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ตารางท่ี 8: แสดงแผนการพัฒนา หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สื่อ - นวัตกรรม และการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2564 

ที่ การพัฒนา ผลผลิต หมายเหตุ 
จํานวน หน�วย 

1 หลักสูตร-สื่อ    
 1.1 ผลิตหนังสือเรียนอีเล็กทรอนิกส%ลักษณะ Flip book 12 รายวิชา  
 1.2 ผลิตสื่อด-วยแอพพลิเคชั่น Google 

     - แบบสอบถาม/ประเมิน Google Form 
     - เอกสารนําเสนอสรุปเนื้อหาบทเรียน Google Slide 

12 
 
 

รายวิชา 
 
 

 

2 กระบวนการเรียนการสอน    
 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู-แบบพบกลุ6ม    
      - โดยพนักงานราชการ (ครูประจํากลุ6ม) 18 กลุ6ม  
      - โดยครูประจํากลุ6ม ทหาร 15 กลุ6ม  
      - โดยครูประจํากลุ6ม เรือนจํา-ทัณฑสถาน 9 กลุ6ม  
 2.2 สร-างห-องเรียนออนไลน% ด-วย Google Classroom    
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 6 ห-อง/วิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห-อง/วิชา  
3. การวัดและประเมินผลการเรียน    
 3.1 สร-างแบบทดสอบระหว6างภาค    
      - ระดับประถมศึกษา 15 รายวิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 17 รายวิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 รายวิชา  
 3.2 สร-างแบบทดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน    
      - ระดับประถมศึกษา 16 รายวิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น 18 รายวิชา  
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 รายวิชา  

 
            4) จัดให-มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียนท่ีมีคุณภาพท่ีผู-เรียนต-องเรียนรู-และเข-าร6วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป<นส6วนหนึ่งของการจบหลักสูตรอาทิ กิจกรรมเสริมสร-างความสามัคคี กิจกรรมเก่ียวกับการ
ปOองกันและแก-ไขปTญหายาเสพติด การแข6งขันกีฬา การบําเพ็ญสาธารณประโยชน%อย6างต6อเนื่อง การส6งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%ทรงเป<นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดกิจกรรมจิตอาสา พร-อมท้ังเป_ดโอกาสให-ผู-เรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน%อ่ืน ๆ นอกหลักสูตรมา
ใช-เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให-ผู-เรียนจบตามหลักสูตรได- 
 
 
 
 
 



48 
 
 
ตารางท่ี 9: แสดงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียน เพ่ือเป<นส6วนหนึ่งของการจบหลักสูตร 
              (โครงการพิเศษ) ในภาคเรียนท่ี 2/2563 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผู�เข�าร�วม
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน (คน) 

1 โครงการอบรมการรับรู-และปOองกันยาเสพติดนักศึกษา กศน. 180 12,000 
2 โครงการอบรมให-ความรู-เร่ืองโรคเอดส%และโรคติดต6อ 180 13,000 
3 โครงการฝ�กอบรมแกนนําการจัดทําหน-ากากอนามัยและเจล

แอลกอฮอล%ปOองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19) 180 
 

53,060 
รวม 540 68,060 

 
ตารางท่ี 10: แสดงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียน เพ่ือเป<นส6วนหนึ่งของการจบหลักสูตร 
              (โครงการพิเศษ) ในภาคเรียนท่ี 1/2564 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผู�เข�าร�วม
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน (คน) 
1 โครงการอบรมการรับรู-และปOองกันยาเสพติดนักศึกษา กศน. 180 26,000 
2 โครงการอบรมให-ความรู-เร่ืองโรคเอดส%และโรคติดต6อ 180 26,000 

รวม  52,000 
 

1.2 การส�งเสริมการรู�หนังสือ 
       1) พัฒนาฐานข-อมูลผู-ไม6รู-หนังสือให-ครบถ-วน ถูกต-อง ทันสมัยและเป<นระบบเดียวกันกับส6วนกลาง                 
      2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการส6งเสริมการรู-
หนังสือท่ีสอดคล-องกับสภาพแต6ละกลุ6มเปOาหมาย 
           3) พัฒนาครู อาสาสมัคร กศน. ให-มีความรู- ความสามารถ และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู-
ให-กับผู-ไม6รู-หนังสือ 
ตารางท่ี 11: แสดงแผนและรายละเอียดการจัดกิจกรรมการส6งเสริมการรู-หนังสือ 

ที่ รายการ 
ภาคเรียน 

ที่ 2/2563 
ภาคเรียนที่ 
1/2564 

งบประมาณ (บาท) 

1 จํานวนผู-ไม6รู-หนังสือ 5 คน 5 คน 2,750 
2 จัดซ้ือหนังสือ “ให-รู-และพูดคุยได-” 5 5  

 3 จัดซ้ือหนังสือสําหรับผู-ไม6รู-หนังสือ 5 5 
4 สมุดบันทึกการอ6าน 5 5 

   2,750 
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   1.3 การศึกษาต�อเนื่อง 
              1) การจัดการศึกษาอาชีพ 
             จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย6างยั่งยืน โดยให-ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําในกลุ6มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
หรือการบริการ รวมถึงการเน-นอาชีพช6างพ้ืนฐาน ท่ีสอดคล-องกับศักยภาพของผู-เรียน ความต-องการและ
ศักยภาพของแต6ละพ้ืนท่ีมีคุณภาพได-มาตรฐานเป<นท่ียอมรับ สอดรับกับความต-องการของตลาดแรงงาน และ
การพัฒนาประเทศตลอดจนสร-างความเข-มแข็งให-กับศูนย%ฝ�กอาชีพชุมชน โดยจัดให-มีหนึ่งอาชีพเด6น รวมท้ังให-
มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย6างเป<นระบบและต6อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 12: แสดงแผนการอบรมโครงการศูนย%ฝ�กอาชีพชุมชน ภาคเรียนท่ี 2 ป1การศึกษา 2563 

ท่ี หลักสูตร 
เป̀าหมาย งบประมาณ 

ตําบล คน (บาท) 
1 การศึกษาแบบอาชีพ 1 อําเภอ 1 อาชีพ 18 36 32,400 
2 การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมง) 18 159 143,100 
3 การศึกษาแบบพฒันาอาชพีระยะสั้น (กลุ6มสนใจไม6เกิน 30 ชั่วโมง) 18 182 127,400 
 รวม  377 302,900 

 
ตารางท่ี 13: แสดงแผนการอบรมโครงการศูนย%ฝ�กอาชีพชุมชน ภาคเรียนท่ี 1 ป1การศึกษา 2564 

ท่ี หลักสูตร 
เป̀าหมาย งบประมาณ 

ตําบล คน (บาท) 
1 การศึกษาแบบอาชีพ 1 อําเภอ 1 อาชีพ 18 36 32,400 
2 การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมง) 18 159 143,100 
3 การศึกษาแบบพฒันาอาชพีระยะสั้น (กลุ6มสนใจไม6เกิน 30 ชั่วโมง) 18 182 127,400 
 รวม  377 302,900 
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      2) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

         จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให-กับทุกกลุ6มเปOาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู-สูงอายุท่ี
สอดคล-องกับความต-องการจําเป<นของแต6ละบุคคล และมุ6งเน-นให-ทุกกลุ6มเปOาหมายมีทักษะการดํารงชีวิต
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได-มีความรู-ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให-
อยู6ในสังคมได-อย6างมีความสุขสามารถเผชิญสถานการณ%ต6างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได-อย6างมีประสิทธิภาพ 
และเตรียมพร-อมสําหรับการปรับตัวให-ทันต6อการเปลี่ยนแปลงของข6าวสารข-อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม6ใน
อนาคต  
 
ตารางท่ี 14: แสดงแผนการอบรม และงบประมาณ จําแนกตามหลักสูตร ป1งบประมาณ 2564 

ท่ี หลักสูตร/ช่ัวโมงเรียน 

จํานวนเป̀าหมายผู�เข�ารับ
การอบรม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ภาคเรียนท่ี 
2/2563 

ภาคเรียนท่ี 
1/2564 

1 โครงการส6งเสริมสุขภาพกาย-สุขภาพจิต 
หลักสูตร 3 ชั่วโมง 

352 - 40,480 

2 โครงการอบรมให-ความรู-เก่ียวกับโรคติดต6อ
ร-ายแรง และโรคเรื้อรัง หลักสูตร 3 ชั่วโมง 

- 352 40,480 

รวม 352 352 80,960 
รวม 704 80,960 

 
      3) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  
          จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมโดยใช-หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู-แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝ�กอบรม ท่ีเหมาะสมกับกลุ6มเปOาหมาย และบริบทของชุมชนแต6ละพ้ืนท่ี  
 

ตารางท่ี 15: แสดงแผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณ จําแนกตามหลักสูตร ป1งบประมาณ 2564 

ท่ี หลักสูตร/ช่ัวโมงเรียน 

จํานวนเป̀าหมายการอบรม 
(คน) งบประมาณ 

(บาท) ภาคเรียนท่ี 
2/2563 

ภาคเรียนท่ี 
1/2564 

1 โครงการอบรมส6งเสริมการใช-สมุนไพรไทยเพ่ือ
สุขภาพ 

225 - 90,000 

2 โครงการอบรมส6งเสริมการใช-สมุนไพรไทยเพ่ือ
สุขภาพ 

- 225 90,000 

รวม 252 251  180,000 
รวม 503 180,000 
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     4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  จัดกิจกรรมการเรียนรู-ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร-างภูมิคุ-มกัน ให-สามารถ
ยืนหยัดอยู6ได-อย6างม่ันคง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย6างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู6
ความสมดุลและยั่งยืน 
 

ตารางท่ี 15: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู-ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป1งบประมาณ 2564 

ที่ หลักสูตร 
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 

เป`า งบประมาณ เป`า งบประมาณ 
1 กิจกรรมการเรียนรู-ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

109 
 

43,600 
 

109 
 

43,600 
รวม 218 87,200 

 

   1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
                       กศน. อําเภอเมืองยโสธร ดําเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดย 
    1) พัฒนา กศน. ตําบล ให-เป<นแหล6งการเรียนรู-ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล-อมที่เอ้ือต6อการ
อ6านและพฒันาศักยภาพการเรียนรู-ให-เกิดข้ึนในสังคมไทย ให-เกิดข้ึนอย6างกว-างขวางและทั่วถึง  
                       2) พัฒนาห-องสมุดประชาชนให-มีการบริการที่ทันสมัย  
                       3) ส6งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส6งเสริมการอ6าน การสร-างเครือข6ายส6งเสริมการอ6าน โดยจัด
หน6วยบริการเคลื่อนที่พร-อมอุปกรณ%เพื่อจัดกิจกรรมส6งเสริมการอ6านและการเรียนรู-ให-บริการกับประชาชนในพื้นที่
ต6างๆ อย6างทั่วถึง สมํ่าเสมอ เช6น จัดกิจกรรมส6งเสริมการอ6านร6วมกับกิจกรรมอําเภอเคลื่อนที่ จัดมุมส6งเสริมการอ6าน
สําหรับชาวตลาด ตลาดสดบ-านบาก ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร ห-องสมุดกลางแจ-ง “มูลนิธิคําพูน บุญทวี” ณ 
สวนสาธารณะวิมานพญาแถน รวมทั้งเสริมสร-างความพร-อมในด-านบุคลากร สื่อ อุปกรณ%เพื่อสนับสนุนการอ6าน และ
การจัดกิจกรรมเพื่อส6งเสริมการอ6านอย6างหลากหลาย 
 

ตารางท่ี 16: เปOาหมายผู-ใช-บริการห-องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร ป1งบประมาณ 2564 

เดือน 
รูปแบบการให�บริการ 

รวม บริการทั่วไป คอมพิวเตอร%-
อินเทอร%เน็ต 

บริการยืมคืน
หนังสือ 

ตอบคําถาม 
ช6วยการสบืค-น 

ตุลาคม 2563 3,000 10 100 20  
พฤศจิกายน 2563 3,000 10 100 20  
ธันวาคม 2563 3,000 10 100 20  
มกราคม 2564 3,000 10 100 20  
กุมภาพันธ% 2564 3,000 10 100 20  
มีนาคม 2564 3,000 10 100 20  
เมษายน 2564 3,000 10 100 20  
พฤษภาคม 2564 3,000 10 100 20  
มิถุนายน 2564 3,000 10 100 20  
กรกฎาคม 2564 3,000 10 100 20  
สิงหาคม 2564 3,000 10 100 20  
กันยายน 2564 3,000 10 100 20  

รวม 36,000 120 1,200 240  
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ตารางท่ี 17: จํานวนเปOาหมายผู-เข-าร6วมโครงการ-กิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัย ป1งบประมาณ 2564 

ที่ โครงการ-กิจกรรม กลุ�มเป`าหมาย (คน) 

1 โครงการวันเด็กแห6งชาติ 150  
2 โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 400  
3 โครงการส6งเสริมการอ6าน “นั่งที่ไหน อ6านที่นั่น” 2,400  
4 โครงการห-องสุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด 1,920  
5 โครงการส6งเสริมการอ6านในห-องสมุด 80  

รวม 4,950  
 
 

ด�านท่ี 2 บุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน 
     2.1 การพัฒนาบุคลากร 
          1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให-มีสมรรถนะสูงข้ึนอย6างต6อเนื่อง เพ่ือให-มีเจตคติท่ีดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดําเนินงานของหน6วยงานและสถานศึกษาได-อย6างมี
ประสิทธิภาพ  
          2) พัฒนาหัวหน-า กศน. ตําบล ให-มีสมรรถนะสูงข้ึน เพ่ือการบริหารจัดการ กศน.ตําบล/แขวง 
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย6างมีประสิทธิภาพ โดยเน-นการเป<นนักจัดการความรู-และผู-อํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู-เพ่ือให-ผู-เรียนเกิดการเรียนรู-ท่ีมีประสิทธิภาพอย6างแท-จริง 
          4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวข-องกับการจัดการศึกษาให-สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู-ได-อย6างมีคุณภาพ โดยส6งเสริมให-มีความรู-ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู-การวัดและประเมินผล  
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ส�วนที่ 4 การนําแผนไปสู�การปฏิบัติ 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564  กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
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 1. แผนปฏิบัติการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

     ยุทธศาสตรD-แผนงาน : 1. ยุทธศาสตรDสร�างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจต�อเนื่อง : 1. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ กลุ6มเปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1. สนับสนนุการจัดการศึกษา

นอกระบบตั้งแต6ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ให-ผู-เรียนได-รับการสนบัสนนุ
หนังสือแบบเรียน 
 

จํานวนผู-ทีไ่ด-รับ
การสนับสนนุ 
 

ร-อยละ 60 ของผู-
ลงทะเบียนเรียน 
 

- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผู-ต-องขัง 

694 คน 
229 คน 
194 คน 

2. ให-ผู-เรียนได-รับการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู-เรียน 

จํานวนผู-ที่เข-าร6วม
การจัดกิจกรรม 

ร-อยละ 80 ของผู-
ลงทะเบียนเรียน 

- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผู-ต-องขัง 

925 คน 
305 คน 
259 คน 

2. จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพิ่มโอกาสในการเข-าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

จํานวนผู-
ลงทะเบียนเรียน 

ร-อยละของผู-
ลงทะเบียนเรียน 
เทียบกับเปOาหมาย 

ระดับประถมศึกษา 
- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผู-ต-องขัง 

 
82 คน 

3 คน 
12 คน 

     ระดับมัธยมฯ ต-น 
- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผู-ต-องขัง 

 
398 คน 
188 คน 
158 คน 

     ระดับมัธยมฯ ปลาย 
- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผู-ต-องขัง 

 
676 คน 
190 คน 
153 คน 

 
 



56 
 
     ยุทธศาสตรD-แผนงาน : 1. ยุทธศาสตรDสร�างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจต�อเนื่อง : 2. พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1 1. พัฒนาหลักสูตร สื่อและ

นวัตกรรม  
- สร-าง/พัฒนาหลักสูตร สื่อและ
นวัตกรรม ให-สอดคล-องกับแผนการ
ลงทะเบียนเรียนรายภาคเรียน  

- จํานวนหลักสูตร 
สื่อและนวัตกรรมที่
สร-าง/พัฒนาขึ้น 

- ร-อยละของหลักสูตร 
สื่อและนวัตกรรมที่
สร-าง/พัฒนาขึ้น เทียบ
กับจํานวนที่เป_ดให-
ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียน 

- หนังสือเรียน-สื่อ
นวัตกรรมประกอบ
บทเรียนอีเล็กทรอนิกส% 
ลักษณะ Flip Book 
หรือ PDF. File 
- ระดับมัธยมฯ ต-น 
- ระดับมัธยมฯ ปลาย 

 
 
 
 
 

7 รายวิชา 
6 รายวิชา 

 2. พัฒนารูปแบบ/
กระบวนการเรียนการสอน 

- พัฒนารูปแบบ/กระบวนการเรียน
การสอนให-ทันสมัยสอดคล-องกับสภาพ
ความพร-อมและความต-องการของ
ผู-เรียน ใน 3 รูปแบบ 
1) แบบพบกลุ6ม 
2) แบบทางไกล 
3) แบบออนไลน% ด-วย Google Class 
room 

- จํานวนแผนจัดการ
เรียนรู- ใน 3 รูปแบบ 
1) แบบพบกลุ6ม 
2) แบบทางไกล 
3) แบบออนไลน% 
ด-วย Google Class 
room 

- ร-อยละของผู-เรียน 
ที่สามารถลง ทะเบยีน
เรียนได-ตามความ
พร-อม และความ
ต-องการ 

1) แผนจัดการเรียนรู- 
รายภาคเรียน 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมฯ ต-น 
- ระดับมัธยมฯ ปลาย 

 
 

2 ฉบับ 
6 ฉบับ 
6 ฉบับ 

 
 

 3. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

- สร-างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
เป<นระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส% 
สําหรับการวัดและประเมินผล 
1) ก6อน-หลังเรียน 
2) แบบทดสอบย6อย 
3) แบบทดสอบระหว6างภาค 

- จํานวนเครื่องมือวัด
และประเมิน ผลแบบ
อีเล็กทรอนิกส%ที่สร-าง
ขึ้น 

- ร-อยละของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลฯ ที่
สร-างขึ้น เทียบกับ
จํานวนวิชาที่เป_ด
ลงทะเบียน 

- แบบทดสอบ(ก6อน-
หลังเรียน, 
แบบทดสอบย6อย, 
แบบทดสอบระหว6าง
ภาค) 
- ระดับมัธยมฯ ต-น 
- ระดับมัธยมฯ ปลาย 

 
 
 
 

7 ชุด 
6 ชุด 
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     ยุทธศาสตรD-แผนงาน : ยุทธศาสตรDสร�างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจต�อเนื่อง : 3. การพัฒนาคุณภาพผู�เรียน ที่ผู�เรียนต�องเรียนรู�และเข�าร�วมปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป@นส�วนหนึ่งของการจบหลักสูตร 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1 โครงการค6ายคุณธรรม 

- กิจกรรมที่สนับสนุนให-ผู-เรียน
มีคุณธรรม หลัก 9 ประการ 
- ประเมินคุณธรรมหลัก 9 
ประการ 

ส6งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค6านิยม 
และคุณลักษณะที่ด ี

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ/กิจกรรม 

ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 

ผู-ที่คาดว6าจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
 

       231 คน  
231 คน 

2 โครงการอบรมลูกเสือ กศน. 
- ใช-กิจกรรมลูกเสือส6งเสริมการ
คิด-วิเคราะห% 
- การอยู6ร6วมกันกับผู-อื่น 

ส6งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห% คิดอย6างมีวิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร6วมกับผู-อื่น 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ/กิจกรรม 

ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 

ผู-ที่คาดว6าจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
 

231 คน  
231 คน 

3 ประกวดโครงงาน 
- การสร-างสรรค%ชิน้งานหรือ
นวัตกรรมผ6านโครงงาน 

ส6งเสริมความสามารถในการ
สร-างสรรค%งาน ชิน้งาน หรือ
นวัตกรรม 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ/กิจกรรม 

ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 

ผู-ที่คาดว6าจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
231 คน  
231 คน 

4 ส6งเสริมการเรียนรู- “ท6องโลก
ออนไลน%อย6างปลอดภัยได-
ประโยชน%” 
- การใช-อินเทอร%เน็ต 
- face book, Line, e-Mail 

ส6งเสริมความสามารถในการใช-
เทคโนโลยีดิจิทัล และ Application 
Social Media เพื่อการสื่อสาร การ
ซื้อขายสินค-าและสบืค-นข-อมูล 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ/กิจกรรม 

ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 

ผู-ที่คาดว6าจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
 

231 คน  
231 คน 

5 โครงการ กศน.รักษ%สุขภาพกาย-
สุขภาพจิต 
- ตรวจสุขภาพกาย - ประเมิน
สุขภาพจิต 

สร-างเสริมสุขภาวะทางกาย และ
สุนทรียภาพ 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ/กิจกรรม 

ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 

ผู-ที่คาดว6าจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
 

231 คน  
231 คน 



58 
 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
6 ประเมินความสามารถในการ

อ6าน/เขียน 
ประเมินความสามารถในการอ6าน/
เขียน 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ/กิจกรรม 

ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 

ผู-ที่คาดว6าจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
231 คน  
231 คน 

7 สํารวจและติดตามผลการนํา
ความรู- ทักษะพื้นฐานที่ได-รับไป
ใช-หรือประยุกต%ใช- 

สํารวจและติดตามผลการนําความรู- 
ทักษะพื้นฐานที่ได-รับไปใช-หรือ
ประยุกต%ใช- 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ/กิจกรรม 

ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 

ผู-ที่คาดว6าจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
231 คน  
231 คน 

 

     ยุทธศาสตรD-แผนงาน : ยุทธศาสตรDสร�างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจต�อเนื่อง : 4. การส�งเสริมการรู�หนังสือ 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1. พัฒนาระบบฐานข-อมูลผู-ไม6รู-

หนังสือ 
ให-มีความครบถ-วน ถูกต-อง ทันสมัย
และเป<นระบบเดียวกันทั้งส6วนกลาง
และส6วนภูมิภาค 

มีฐานข-อมูลผู-ไม6รู-
หนังสือ 

ความครบถ-วน ถูกต-อง 
ทันสมัยสอดคล-อง
ข-อมูลจากส6วนกลาง 

ระบบฐานข-อมูล 1 ระบบ 

2. พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน 
เครื่องมือวัดผล 

ให-การดําเนินงานการส6งเสริมการรู-
หนังสือที่สอดคล-องกับสภาพแต6ละ
กลุ6มเปOาหมาย 

จํานวนหลักสูตร สื่อ 
แบบเรียน เครื่องมือ
วัดผลที่พฒันาขึ้น 

ความสอดคล-องกับ
สภาพแต6ละ
กลุ6มเปOาหมาย 

- หลักสูตร  
- สื่อ-แบบเรียน  
- เครื่องมือวัดผล 

1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 

3. พัฒนาครู กศน. และภาคี
เครือข6ายที่ร6วมจัดการศึกษา 

ให-มีความรู- ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู-
ให-กับผู-ไม6รู-หนังสืออย6างมี
ประสิทธิภาพ และมีอาสาสมัคร
ส6งเสริมการรู-หนังสือในพื้นที่ที่มี
ความต-องการจําเป<นเป<นพิเศษ 

จํานวนผู-เข-ารับการ
อบรม-พัฒนา 
 

จํานวนผู-ผ6านการ
อบรม-พัฒนา 

- ครูอาสาสมัคร กศน. 
- อาสาสมัครส6งเสริมการ
อ6าน 

 
4 ราย 
 
4 ราย 
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     ยุทธศาสตรD-แผนงาน : ยุทธศาสตรDเพื่อสนับสนุนด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษยD 
     ภารกิจต�อเนื่อง : การศึกษาต�อเนื่อง 1. โครงการ : จัดการศึกษาอาชีพ 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1. โครงการศูนย%ฝ�กอาชพีชุมชน 

(การศึกษาแบบอาชีพ 1 อําเภอ 
1 อาชีพ) 
- ให-ความสําคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพในกลุ6มอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม คหกรรม และ
อาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ  

- เพื่อการมีงานทําอย6างยั่งยืน จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ 

- ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 
- ร-อยละของผู-จบ
หลักสูตร 

ประชาชนทั่วไป 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
36 คน 
36 คน 

2. โครงการศูนย%ฝ�กอาชพีชุมชน 
(การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
31 ชั่วโมง) 
- เน-นอาชีพช6างพื้นฐาน 

- เพื่อสร-างความเข-มแข็งให-กับศูนย%
ฝ�กอาชีพชุมชน โดยจัดให-มีหนึ่ง
อาชีพเด6นในชุมชน 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ 

- ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 
- ร-อยละของผู-จบ
หลักสูตร 

ประชาชนทั่วไป 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
159 คน 
159 คน 

3 โครงการศูนย%ฝ�กอาชพีชุมชน
การศึกษาแบบพัฒนาอาชพี
ระยะสั้น (กลุ6มสนใจไม6เกิน 30 
ชั่วโมง) 

- เพื่อสนองต6อความต-องการและ
ศักยภาพของแต6ละพื้นที่มีคุณภาพ
ได-มาตรฐานเป<นที่ยอมรับ สอดรับ
กับความต-องการของตลาด แรงงาน 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ 

- ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 
- ร-อยละของผู-จบ
หลักสูตร 

ประชาชนทั่วไป 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
182 คน 
182 คน 
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     ยุทธศาสตรD-แผนงาน : ยุทธศาสตรDเพื่อสนับสนุนด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษยD 
     ภารกิจต�อเนื่อง : การศึกษาต�อเนื่อง 2. โครงการ : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1. โครงการค6ายพัฒนาทักษะชวีิต 

- สร-างทักษะความสามารถใน
การบริหารจัดการชีวิตของ
ตนเอง 
- สร-างเสริมสุขภาพกายและจิต 
 

- ให-กลุ6มเปOาหมายมีทักษะการ
ดํารงชีวิตตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได-มี
ความรู-ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให-
อยู6ในสังคมได-อย6างมีความสุข 
- สามารถเผชิญสถานการณ%ต6างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได-อย6าง
มีประสิทธิภาพ  
- เตรียมพร-อมสําหรับการปรับตัว
ให-ทันต6อการเปลี่ยนแปลงของ
ข6าวสารข-อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม6ในอนาคต 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ 

- ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 
- ร-อยละของผู-จบ
หลักสูตร 

ผู-สูงอายุ 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
352 คน 
352 คน 
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 ยุทธศาสตรD-แผนงาน : ยุทธศาสตรDเพื่อสนับสนุนด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษยD 
     ภารกิจต�อเนื่อง : การศึกษาต�อเนื่อง 3. โครงการ : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชน 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู- 
- จัดกิจกรรมจิตอาสา 
- การสร-างชุมชนนักปฏิบตัิ 

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู-ร6วมกัน 
สร-างกระบวนการจิตสาธารณะการ
สร-างจิตสาํนึกความเป<น
ประชาธิปไตย การเคารพในสทิธิ 
และรับผิดชอบต6อหน-าที่ความเป<น
พลเมืองดีการส6งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน%ใน
ชุมชน การบริหารจัดการน้าํ การ
รับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ%
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล-อม ช6วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย6าง
ยั่งยืน 
 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ 

- ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 
- ร-อยละของผู-จบ
หลักสูตร 

ผู-สูงอายุ 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
225 คน 
225 คน 
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 ยุทธศาสตรD-แผนงาน : ยุทธศาสตรDเพื่อสนับสนุนด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษยD 
     ภารกิจต�อเนื่อง : การศึกษาต�อเนื่อง 4. โครงการ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1. โครงการการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู-ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อเสริมสร-างภูมิคุ-มกัน สามารถ
ยืนหยัดอยู6ได-อย6างมั่นคง และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย6าง
เหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู6ความสมดุลและยั่งยืน 
 

จํานวนผู-เข-าร6วม
โครงการ 

- ร-อยละของผู-เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 
- ร-อยละของผู-จบ
หลักสูตร 

ผู-สูงอายุ 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
109 คน 
109 คน 
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  ยุทธศาสตรD-แผนงาน : ยุทธศาสตรDเพื่อสนับสนุนด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษยD 
      ภารกิจต�อเนื่อง : การศึกษาต�อเนื่อง 5. โครงการ :  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปOาหมาย จํานวน (หน6วย) 
1. พัฒนา กศน. ตําบล ให-เป<น

แหล6งการเรียนรู- 
- เพื่อสร-างบรรยากาศและ
สภาพแวดล-อมที่เอื้อต6อการอ6าน 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู-ให-
เกิดขึ้นในสังคมไทย ให-เกิดขึ้นอย6าง
กว-างขวางและทั่วถึง  

จํานวน กศน.ตําบล 
ผู-เข-าร6วมโครงการ 

- ร-อยละของ กศน.
ตําบล ที่เข-าร6วม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปOาหมาย 
 

กศน. ตําบล 18 แห6ง  

2. พัฒนาห-องสมุดประชาชน - สร-างบรรยากาศที่เอื้อต6อการอ6าน 
- ปรับปรุงระบบบริการ โดยนํา
ระบบอีเล็กทรอนิกส%มาใช- 
- หมุนเวียนสื่อสู6แหล6งส6งเสริมการ
อ6าน 

 - บรรยากาศร6มรื่น 
สะดวก สงบ สะอาด 
- ระบบบริการที่
ทันสมัย  
- ความต6อเนื่อง 
พอเพียง สม่ําเสมอ ใน
การหมุนเวียนสื่อ 

ห-องสมุดประชาชน 1 แห6ง 

3. ส6งเสริมและสนับสนนุ
อาสาสมัครส6งเสริมการอ6าน 
การสร-างเครือข6ายส6งเสริมการ
อ6าน 

เพื่อส6งเสริมการอ6าน โดยจัดหน6วย
บริการเคลื่อนที่พร-อมอุปกรณ%เพื่อ
จัดกิจกรรมส6งเสริมการอ6านและ
การเรียนรู-ให-บริการกับประชาชนใน
พื้นที ่

- จํานวนอาสาสมัคร
ส6งเสริมการอ6านที่
เกิดขึ้น 
- จํานวนเครือข6าย
ส6งเสริมการอ6านที่
เกิดขึ้นในพื้นที ่

- จํานวนอาสาสมัคร
ส6งเสริมการอ6านที่
เกิดขึ้นเทียบกับจํานวน
ตําบล 
- จํานวนเครือข6าย
ส6งเสริมการอ6านที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เทียบ
กับจํานวนแหล6ง
ชุมชน/ตําบล 

- อาสาสมัครส6งเสริมการ
อ6าน 
 
 
- เครือข6ายส6งเสริมการ
อ6าน 
 

 
18 คน 

 
 

18 แห6ง 
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     ยุทธศาสตรD-แผนงาน : 1. ยุทธศาสตรDสร�างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจต�อเนื่อง : 6. ด�านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู� การวัดและประเมินผลงานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ กลุ6มเปOาหมาย จํานวน/หน6วย 
1. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ

จัดกระบวนการเรียนรู-และ
กิจกรรม 

- เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู- ที่ใช-ในการจัด
การศึกษาต6อเนื่อง ให-หลากหลาย 
ทันสมัย  สอดคล-องกับสภาพบริบทของ
พื้นที่ และความต-องการของ
กลุ6มเปOาหมายและชุมชน 
- เพื่อสร-างคู6มือการดําเนินงาน การ
จัดการศึกษาต6อเนื่องของสถานศึกษา 

1. จํานวนหลักสตูรที่
ได-รับการพัฒนา 
2. กระบวนการจัดการ
เรียนรู-ที่ได-รับการ
พัฒนา 
3. มีคู6มือการ
ดําเนินงาน การจัดการ
ศึกษาต6อเนื่อง 

- ความครอบคลุมของ
หลักสูตรที่ได-รับการ
พัฒนาเทียบกับจํานวน
หลักสูตรในใช-ในภาค
เรียนของสถานศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู-ใช-หลักสูตร 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู-เข-าร6วม
กระบวนการจัดการ
เรียนรู- 

- หลักสูตรการศึกษา
ต6อเนื่อง 
1) การศึกษาอาชีพ 
2) การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4) การเรียนรู-ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 หลักสูตร 
 
 

2. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล 

- เพื่อวิเคราะห%เครื่องมือที่ใช-ในการ
วัดผล 
- สร-างเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
ประเภทของจุดประสงค%การเรียนรู- 
- เพื่อจัดทําเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การวัดและประเมินผล 
1) ระเบียบการวัดและประเมินผล 
2. แบบประเมินผลการศึกษาต6อเนื่อง 
3. แบบรายงานผลการจบหลักสูตร 

1) มีระเบียบการวัดผล
การจัดการศึกษา
ต6อเนื่องของ
สถานศึกษา 
2) มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาต6อเนื่อง 
3) มีแบบรายงานผู-จบ
หลักสูตร 

-  ความครอบคลุมของ
ระเบียบ เครื่องมือวัด
และประเมินผล และ
แบบรายงานผู-จบ
หลักสูตร ต6อหลักสูตร
ที่ดําเนินการใน
สถานศึกษา 
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       ยุทธศาสตรD-แผนงาน : 1. ยุทธศาสตรDสร�างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      ภารกิจต�อเนื่อง : 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให�ได�มาตรฐาน 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคD 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป`าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ กลุ6มเปOาหมาย จํานวน/หน6วย 
1. 1. ประกาศใช-ระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
3. วางระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
4. การประเมินตนเอง-รายงาน
การประเมินตนเอง 

- เพื่อพร-อมรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 
- สร-างความรู- ความเข-าใจ ให-
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ 
- สามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได-
อย6างต6อเนื่องโดยใช-การประเมิน
ภายในด-วยตนเอง 
- ดําเนินการตามพันธกิจ และ
บทบาทหน-าที่ปกติ ให-สอดคล-อง
สัมพันธ%กับมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ และเกณฑ%การพิจารณาที่
กําหนด 

- จํานวนบุคลากรทุก
ระดับ 

- สามารถดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได-
อย6างต6อเนื่อง 

บุคลากร กศน. อําเภอ
เมืองยโสธร 
1) ผู-บริหารสถานศึกษา 
2) ข-าราชการครู 
3) บรรณารักษ% 
4) พนักงานราชการ ครู
อาสาสมัคร กศน. 
5) พนักงานราชการ ครู 
กศน. ตําบล 
6) บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 

 
 
 

1 อัตรา 
2 อัตรา 
1 อัตรา 

 
4 อัตรา 

 
18 อัตรา 

 
4 อัตรา 
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  2. ปฏิทินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจําป"งบประมาณ 2564  
          ศูนยDการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

ที่ งาน – โครงการ - กิจกรรม 
วัน – เดือน- 2563-64 

สถานที่ ผู�รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. การจัดหาหนังสือแบบเรียน          
 1) ภาคเรียนที่ 2/2563        กศน. อําเภอเมืองยโสธร กลุ6มอํานวยการ 

2.  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  
ภาคเรียนที่ 2/2563 

         

 - โครงการพัฒนาคุณธรรม        กศน. ตําบลทุกแห6ง กลุ6มการศึกษาพื้นฐาน 
- โครงการอบรมลูกเสือ กศน.          
- แข6งขันทักษะวิชาการด-านโครงงาน        กศน. อําเภอเมืองยโสธร  
- ส6งเสริมการเรียนรู- “ท6องโลก
ออนไลน%อย6างปลอดภัย ได-ประโยชน%” 

       กศน. ตําบลทุกแห6ง กลุ6มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- โครงการส6งเสริมสุขภาพกาย-
สุขภาพจิตผู-เรียน 

       กศน. ตําบลทุกแห6ง กลุ6มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ประเมินความสามารถในการอ6าน/
เขียน 

       กศน. ตําบลทุกแห6ง กลุ6มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สํารวจและติดตามผลการนําความรู- 
ทักษะพื้นฐานที่ได-รับไปใช-หรือ
ประยุกต%ใช- 

       กศน. ตําบลทุกแห6ง กลุ6มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ค6ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ม. ต-น) 2 โครงการ 

       กศน. ตําบลทุกแห6ง กลุ6มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ค6ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ม. ปลาย) 2 โครงการ 

       กศน. ตําบลทุกแห6ง กลุ6มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ที่ งาน – โครงการ - กิจกรรม 
       

สถานที่ ผู�รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

4. จัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
 ภาคเรียนที่ 2/2563           
 1) ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพบกลุ6มทุกวันอังคารของสัปดาห% กศน. ตําบลทุกแห6ง กศน. ตําบลทุกแห6ง 

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น กิจกรรมพบกลุ6มทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห%  ร.ร. เทศบาล 2  
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกวันศุกร%ของสัปดาห%  (สามัคคีวัฒนา)  
1) พัฒนาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรม          
2) พัฒนารูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน          
3) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน          

5. การส�งเสริมการรู�หนังสือ          
 1) พัฒนาระบบฐานข-อมูลผู-ไม6รู-หนังสือ          

2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล          
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข6ายที่ร6วมจัด
การศึกษา 
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  การศึกษาต�อเนื่อง (ภาคเรียนที่ 2/2563)  
  1. โครงการศูนยDฝiกอาชีพชุมชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป`าหมาย สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร%เพื่อสนบัสนุนด-านการพัฒนา
และเสริมสร-างศักยภาพทรัพยากรมนุษย% 
โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรม : ส6งเสริมศูนย%ฝ�กอาชพีชุมชน 
หลักสูตร : 1 อําเภอ 1 อาชีพ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ%จากไม-ไผ6 
หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 12คน 
 

วัดบ-านดอนกลองหมู6 7 ต.หนองเรือ 
 

ม.ค. - มี.ค. 64 
 

นายสิทธิพงษ%  ไชยมาตย% 
 

2. วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ%จากไม-ไผ6 
หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 12 คน 
 

44 หมู6 5 ตําบลทุ6งนางโอก 
 

13 – 14 มีนาคม 2564 นางสาวธัญญภัทธ% อุปชัย 
 

3. วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ%จากไม-ไผ6 
หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 12 คน 163 หมู6 11 ตําบลนาสะไมย% ม.ค. - มี.ค. 64 น.ส.นิสากร  พันธ%พิพัฒน% 
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  2. อาชีพระยะสั้น (ไม�เกิน 30 ชั่วโมง) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป̀าหมาย สถานที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู�รับผิดชอบ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร%เพื่อสนับสนุนด-านการ
พัฒนาและเสริมสร-างศักยภาพทรัพยากรมนุษย% 
โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
ที่ยั่งยืน 
กิจกรรม : ส6งเสริมศูนย%ฝ�กอาชีพชุมชน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตร : อาชีพระยะสั้น (ไม�เกิน 30 ชั่วโมง) 
1.วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสตูร 6 ชั่วโมง 
2.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
3.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
4.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
5.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

 
๑๙๙ ถ. ห-าธันวามหาราช 
๑๔๑/๓ซ. ท.๑๐ โนนตาล 
๒/๑ซ. แจ-งสนิท ต.ในเมือง 
๑๙๙ ถ. ห-าธันวามหาราช 
ที่ทําการชุมชนตลาดใหม6อาคารหอนาฬิกา 

 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

 
นายภักดี คุณุรัตน% 
นายภักดี คุณุรัตน% 
นายภักดี คุณุรัตน% 
นายภักดี คุณุรัตน% 
นายภักดี คุณุรัตน% 

6.วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสตูร 6 ชั่วโมง 
7.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
8.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
9.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
10.วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

210 ม. 11 ต.ตาดทอง 
198 ม. 1 ต.ตาดทอง 
99 ม. 9 ต. ตาดทอง 
313/395 ม. 11 ต.ตาดทอง 
9 ม.12 ต. ตาดทอง 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นางวาสนา เดชพันธ% 
นางวาสนา เดชพันธ% 
นางวาสนา เดชพันธ% 
นางวาสนา เดชพันธ% 
นางวาสนา เดชพันธ% 

11. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
12. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
13. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
14. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
15. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

กศน.ตําบลทุ6งแต- 
ศาลากลางบ-าน หมู6 ๒ ต. ทุ6งแต- 
ศาลากลางบ-าน หมู6 ๑ ต. ทุ6งแต- 
วัดบูรพาราม ต. ทุ6งแต- 
วัดป[าลัทธิวรรณ ต. ทุ6งแต- 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นายไพรัชช%  เรืองบุตร 
นายไพรัชช%  เรืองบุตร 
นายไพรัชช%  เรืองบุตร 
นายไพรัชช%  เรืองบุตร 
นายไพรัชช%  เรืองบุตร 

 



70 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป̀าหมาย สถานที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู�รับผิดชอบ 

หลักสูตร : อาชีพระยะสั้น (ไม�เกิน 30 ชั่วโมง) 
16. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
17. วิชาการทําไม-กวาด หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
18. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 
19. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 
20. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

 
ศาลากลางบ-านดอนกะยอม ต. ทุ6งนางโอก 
ศาลาประชาคม บ-านโนนโพธิ ์ต. ทุ6งนางโอก 
ศาลาประชาคมบ-านหนองตอ ต. ทุ6งนางโอก 
ศาลาประชาคมบ-านนาสะแบง ต. ทุ6งนางโอก 
ศาลาประชาคมบ-านหนองเปOา ต. ทุ6งนางโอก 

 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

 
น.ส. ธญัญพัทธ%  อุปชัย 
น.ส. ธญัญพัทธ%  อุปชัย 
น.ส. ธญัญพัทธ%  อุปชัย 
น.ส. ธญัญพัทธ%  อุปชัย 
น.ส. ธัญญพัทธ%  อุปชัย 

21. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
22. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 
23. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 
24. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 
25. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

รพ.สต. บ-านห-องข6า ต. น้ําคําใหญ6  
ศาลากลางบ-านน้ําคําน-อย ต. น้ําคําใหญ6 
ศาลากลางบ-านหนองเสือตาย ต. น้ําคําใหญ6 
ศาลากลางบ-านห-องข6า ต. น้ําคําใหญ6 
ศาลากลางบ-านห-องพอก ต. น้ําคําใหญ6 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นายนิพันธ%พงษ% จันทร%ทรง 
นายนิพันธ%พงษ% จันทร%ทรง 
นายนิพันธ%พงษ% จันทร%ทรง 
นายนิพันธ%พงษ% จันทร%ทรง 
นายนิพันธ%พงษ% จันทร%ทรง 

26. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
27. วิชาการทําไม-กวาด หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
28. วิชาเย็บกระเป}าผ-า หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
29. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 
30. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๑๖๓ ม.๑๑ ต.นาสะไมย% 
กศน. ตําบลนาสะไมย% 
กศน. ตําบลนาสะไมย% 
๑๖๓ ม.๑๑ ต.นาสะไมย% 
ศาลากลางบ-านชาด ม.๗ ต.นาสะไมย% 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

น.ส. นิสากร  พันธ%พิพัฒน% 
น.ส. นิสากร  พันธ%พิพัฒน% 
น.ส. นิสากร พันธ%พิพัฒน% 
น.ส. นิสากร  พันธ%พิพัฒน% 
น.ส. นิสากร  พันธ%พิพัฒน% 

31. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
32. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

กศน. ตําบลขุมเงิน  
๒๑ ม.๑ ต.ขุมเงิน 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นางสาวภาวดี ศิริสาร 
นางสาวภาวดี ศิริสาร 

33. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
34. วิชาการทําไม-กวาดหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

ที่ทําการผู-ใหญ6บ-าน หมู6 ๓ ตําบลเดิด 
วัดบ-านน้ําโผ6 หมู6 15 ตําบลเดิด 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

น.ส.พัชราภรณ% คํามั่น 
น.ส.พัชราภรณ% คํามั่น 

35. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
36. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๒๔๐ หมู6 ๒ ต. หนองค ู
๒๔๐ หมู6 ๒ ต. หนองค ู

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นางสาวทิชาพร แผลงงาม 
นางสาวทิชาพร แผลงงาม 

37. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลักสูตร 6 ชั่วโมง 
38. วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

80 หมู6 4 ต. หนองเรือ 
34 หมู6 8 ต. หนองเรือ 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นายสิทธิพงษ% ไชยมาตย% 
นายสิทธิพงษ% ไชยมาตย% 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป̀าหมาย สถานที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู�รับผิดชอบ 

หลักสูตร : อาชีพระยะสั้น (ไม�เกิน 30 ชั่วโมง) 
41. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
42. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

 
ศาลาอเนกประสงค% ม. ๘ ต. หนองหิน 
ศาลาประชาคม ม. ๓ ต. หนองหิน 

 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

 
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย% 
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย% 

43. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
44. วิชาการทําแหนมหมูหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๔ หมู6 ๒ ต. ค-อเหนือ 
ที่ทําการผู-ใหญ6บ-าน ม. ๑๕ ต. ค-อเหนือ 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

น.ส.ชนกนันท% จันทร%แก-ว 
น.ส.ชนกนันท% จันทร%แก-ว 

45. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
46. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

ศาลากลางบ-าน ม. ๔ ต. หนองเป<ด 
๗๕ ม.๒ ต. หนองเป<ด 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

น.ส.อุทุมพร ยาวะโนภาส 
น.ส.อุทุมพร ยาวะโนภาส 

47. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
48. วิชาการทําไม-กวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
49. วิชาการทําไม-กวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๑๒๖ ม.๖ ต. ขั้นไดใหญ6 
กลุ6มสตรีบ-านโพนขวาว ม.๖ ต. ขั้นไดใหญ6 
ศาลาประชาคมบ-านหนองบั่ว ต. ขั้นไดใหญ6 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ% 
นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ% 
นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ% 

50. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
51. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๕๑ ม.๖ ต.เขื่องคํา 
ศาลาประชาคม ม.๑     ต. เขื่องคํา 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

น.ส.สุวิมล ไชยเลิศ 
น.ส.สุวิมล ไชยเลิศ 

52. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
53. วิชาการทําไม-กวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
54. วิชาการทําไม-กวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
55. วิชาการทําไม-กวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

ศาลากลางบ-านหนองนางตุ-ม ต. สําราญ 
ศาลากลางบ-านสว6าง ต. สําราญ 
ศาลากลางบ-านหนองนางตุ-ม ต. สําราญ 
กศน. ตําบลสําราญ 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 
นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 
นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 
นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 

56. วิชาการทําหน-ากากผ-า หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
57. วิชาการทําทําไม-กวาดหลักสูตร 6 ชั่วโมง 
58. วิชาการทําทําไม-กวาดหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

ศาลากลาบ-านหนองขอน หมู6 ๒ ต. สิงห% 
ศาลากลางบ-านสิงห% ม. ๑ 
ศาลากลางบ-านหนองขอน หมู6 ๒ 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

นางสาวป_ยนนัท% บุรีศรี 
นางสาวป_ยนนัท% บุรีศรี 
นางสาวป_ยนนัท% บุรีศรี 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป̀าหมาย สถานที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู�รับผิดชอบ 

หลักสูตร : อาชีพระยะสั้น (30 ชั่วโมงขึ้นไป) 
1. วิชาช6างเชื่อม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
2. วิชาช6างปนู หลักสูตร 35 ชัว่โมง 
3. วิชาช6างปนู หลักสูตร 35 ชัว่โมง 
4. วิชาช6างทาสี หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
5. วิชาช6างไม- หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
6. วิชาช6างปนู หลักสูตร 35 ชัว่โมง 
7. วิชาช6างเชื่อม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
8. วิชาช6างเชื่อม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
9. วิชาช6างปนู หลักสูตร 35 ชัว่โมง 
10. วิชาช6างปนู หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
11. วิชาช6างเชื่อม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
12. วิชาช6างไม- หลักสตูร 35 ชัว่โมง 
13. วิชาช6างไม- หลักสตูร 35 ชัว่โมง 

 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 

 
กศน. ตําบลสิงห% 
กศน. ตําบลเขื่องคํา 
กศน. ตําบลหนองเป<ด 
กศน. ขั้นไดใหญ6 
กศน. ตําบลดู6ทุ6ง 
กศน. ตําบลหนองหิน 
กศน. ตําบลขุมเงิน 
กศน. ตําบลสําราญ 
กศน. ตําบลเดิด 
กศน. ตําบลค-อเหนือ 
กศน. ตําบลน้ําคําใหญ6 
กศน. ตําบลหนองคู 
กศน. ตําบลหนองเรือ 

 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

 
นางสาวป_ยนนัท%  บุรีศรี 
นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ 
นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส 
นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ% 
นางสุธิดา  ลีลา 
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย% 
นางสาวภาวดี ศิริสาร 
นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี 
นางสาวพัชราภรณ% คํามั่น 
นางสาวชนกนนัท% จันทร%แก-ว 
นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 
นางสาวทชิาพร แผลงงาม 
นายสทิธิพงษ%  ไชยมาตย% 
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 3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการเรียนรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป̀าหมาย สถานที่ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู�รับผิดชอบ 

แผนงาน : พื้นฐานด-านการพัฒนาและเสริมสร-าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย% 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
-  โครงการอบรมให-ความรู-ในการปOองกันโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19) และการ 
ปOองกันโรคติดต6อจากยุงลาย 

ประชาชนทั่วไป  
352 คน (18 ตําบล) 

กศน. ตําบลทั้ง 18 แห6ง กุมภาพันธ% 2564 นางสาวจีรนันท% กกแก-ว 

โครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
- โครงการอบรมส6งเสริมการรักษาสิ่งแวดล-อม 
ในชุมชน 

 
ประชาชนทั่วไป  
225 คน (18 ตําบล) 

 
กศน. ตําบลทั้ง 18 แห6ง 

 
กุมภาพันธ% 2564 

 
นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ 

โครงการ : การเรียนรู�ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู-ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนทั่วไป 
109 คน (18 ตําบล) 

กศน. ตําบลทั้ง 18 แห6ง กุมภาพันธ% 2564 นางสาวนิสากร  พันธ%พิพัฒน% 
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คําส่ังศูนยDการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

ท่ี     ๐๗๘  /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต�งตั้งผู�รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงสร�าง สถานศึกษา กศน.อําเภอเมืองยโสธร 

ประจําป"งบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 

----------------------------------------------------- 
  

   เพ่ือให-การบริหารงานใน ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง
ยโสธร เป<นไปด-วยความเรียบร-อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน%สูงสุดต6อราชการ อาศัยอํานาจตามคําสั่ง 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  ๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายงานให-
ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ  จึงแต6งต้ังผู-รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงสร-างการ
บริหารงานสถานศึกษา โดยยกเลิกคําสั่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวข-อง และให-ใช-คําสั่งนี้แทน 
   

๑. กลุ�มงานอํานวยการ 
 ๑.๑ ฝ[ายบริหารงานท่ัวไป  นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส   หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานธุรการและสารบรรณ นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส 

นายภานุวัฒน%  สุวรรณะ 
ว6าท่ี ร.ต.หญิงฐิตาภัทร%  โสมาบุตร 

๒. งานบุคลากร นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส 
นายภานุวัฒน%  สุวรรณะ 
ว6าท่ี ร.ต.หญิงฐิตาภัทร%  โสมาบุตร 

๓. งานอาคารสถานท่ี นายสิทธิพงษ%  ไชยมาตย% 
นางวาสนา  เดชพันธ% 

๔. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส 
๕. งานประชาสัมพันธ%และโสตทัศนูปกรณ% นายภานุวัฒน%  สุวรรณะ 

     
    ๑.๒ ฝ[ายการเงิน   นางดวงมณี  วงษ%ศรีแก-ว  หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานการเงิน/บัญชี นางดวงมณี  วงษ%ศรีแก-ว 

นางสาวนุชนาฎ  ราชณุวงษ% 
 

๑.๓ ฝ[ายพัสดุ   นางสาวจีรภา  สุทธิมาตย%  หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
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๑. งานพัสดุ นางสาวจีรภา  สุทธิมาตย% 
นางสาวชนกนันท%  จันทร%แก-ว 
นางสาวทิชาพร  แผลงงาม 
นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส 

 
 

   ๑.๔ ฝ[ายประกันคุณภาพสถานศึกษา นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 

นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 
๒. งานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 

นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 
 
 ๒. กลุ�มยุทธศาสตรDและการพัฒนา 
   ๒.๑ ฝ[ายยุทธศาสตร%และการพัฒนา  นายสิทธิพงษ%  ไชยมาตย% หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานวิเคราะห%นโยบายและแผน นายสิทธิพงษ%  ไชยมาตย% 

นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย% 
๒. งานงบประมาณ นายสิทธิพงษ%  ไชยมาตย% 

นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย% 
๓. งานข-อมูลสถิติและสารสนเทศ นายสิทธิพงษ%  ไชยมาตย% 

นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย% 
 
 ๓. กลุ�มงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

   ๓.๑ ฝ[ายจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นางสาวจีรนันท%  กกแก-ว  หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานส6งเสริมการรู-หนังสือ นางสาวจีรนันท%  กกแก-ว 
๒. งานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นางสาวจีรนันท%  กกแก-ว 

นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 
นางสาวธัญญพัทธ%  อุปชัย 
นางสุธิดา  ลีลา 

 
 

๓. งาน เ ทียบระดับการ ศึกษา ข้ันสู งสุ ด ระ ดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย% 
 

๔. งานเทียบระดับการศึกษา นางสาวนุชนาฏ  ราชณุวงษ% 



77 
 

๕. งานจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (กศน.ปวช.) 

นายภานุวัฒน%  สุวรรณะ 
ว6าท่ี ร.ต.หญิงฐิตาภัทร%  โสมาบุตร 

๖. งานบริการให-คําปรึกษาแนะนํา นางสาวจีรนันท%  กกแก-ว 
นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 
นางสาวธัญญพัทธ%  อุปชัย 
นางสุธิดา  ลีลา 

 

   ๓.๒ ฝ[ายวิชาการ ทะเบียนและวัดผล  นางสาวจีรภา  สุทธิมาตย%   หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นางสาวจีรนันท%  กกแก-ว 

นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 
๒. งานทะเบียนนักศึกษา นางสาวจีรนันท%  กกแก-ว 

นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 
นางสาวธัญญพัทธ%  อุปชัย 
นางสุธิดา  ลีลา 

๓. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 
นายนิพันธ%พงษ%  จันทร%ทรง 

 

 ๔. กลุ�มงานการศึกษาต�อเนื่อง 
   ๔.๑ ฝ[ายจัดการศึกษาต6อเนื่อง  นางสาวป_ยนันท%  บุรีศรี หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ นางสาวป_ยนันท%  บุรีศรี 
๒. งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชน นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ 
๓. งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต นางสาวปรีชญา  ศรีสุม่ิง 
๔. งานจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
นางสาวภาวดี  ศิริสาร 

๕. งานจัดการศึกษาสําหรับกลุ6มเปOาหมายพิเศษ นางสาวพัชราภรณ%  คําม่ัน 
๖. งานจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ นายไพรัชช%  เรืองบุตร 

  
 
 
 ๕. กลุ�มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

   ๕.๑ ฝ[ายส6งเสริมการอ6าน   นางอรวรรณ  พิลาแสน  หัวหน-าฝ[าย
  

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานห-องสมุดประชาชนจังหวัด นางอรวรรณ  พิลาแสน 

นายสุพล  เจริญศรี 
นายจิระศักด์ิ  หงษ%สี 
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๒. งานส6งเสริมการอ6านและห-องสมุดเคลื่อนท่ี นางอรวรรณ  พิลาแสน 
นายสุพล  เจริญศรี 
นายจิระศักด์ิ  หงษ%สี 

๓. งานบ-านหนังสือชุมชน นางอรวรรณ  พิลาแสน 
นายสุพล  เจริญศรี 
นายจิระศักด์ิ  หงษ%สี 

 
 
   ๕.๒ ฝ[ายพัฒนา กศน.ตําบล แหล6งเรียนรู-ภูมิปTญญาท-องถ่ิน 
 

        นางอรวรรณ  พิลาแสน  หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑ งานพัฒนา กศน.ตําบล  นางวาสนา  เดชพันธ% 
๒. งานพัฒนาแหล6งเรียนรู-และภูมิปTญญาท-องถ่ิน นางอรวรรณ  พิลาแสน 

นายสุพล  เจริญศรี 
นายจิระศักด์ิ  หงษ%สี 

๓. งานกิจการและโครงการพิเศษ ตามนโยบาย/
นโยบายเร6งด6วน 

นายนพรัตน%  เดชพันธ% 

 
 
 ๖. กลุ�มงานภาคีและกิจการพิเศษ 
 

   ๖.๑ ฝ[ายส6งเสริมพัฒนาภาคีเครือข6าย นายบรรลุ  ทองเข็ม หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑. งานส6งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข6าย นายบรรลุ  ทองเข็ม 

 
  
 
   ๖.๒ ฝ[ายกิจการพิเศษ   นายบรรลุ  ทองเข็ม หัวหน-าฝ[าย 
 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑. งานปOองกันแก-ไขปTญหายาเสพติด โรคเอดส% และ

ปTญหาทางเพศ 
นางสาวพัชราภรณ%  คําม่ัน 

๒. งานส6งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 
๓. งานลูกเสือและยุวกาชาด นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส 

นายนพรัตน%  เดชพันธ% 
นายภักดี  คุณุรัตน% 
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๔. งานส6งเสริมสร-างคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

นายภักดี  คุณุรัตน% 

 
 ๗. งานนิเทศติดตามและประเมินผล   นายบรรลุ  ทองเข็ม หัวหน-าฝ[าย 

ลําดับ ฝ[าย/งาน ผู-รับผิดชอบ 
๑. งานนิเทศติดตามและประเมินผล นายบรรลุ  ทองเข็ม 

นายนพรัตน%  เดชพันธ% 
นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส 
นางดวงมณี  วงษ%ศรีแก-ว 
นางสาวจีรนันท%  กกแก-ว 

 
 ให-ผู-ได-รับมอบหมายปฏิบัติงานในภารกิจด-วยความรอบคอบ เอาใจใส6 ให-สําเร็จและเกิดประโยชน%
ต6อทางราชการสูงสุด โดยให-ปรึกษาผู-อํานวยการสถานศึกษา เม่ือเกิดปTญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน-าท่ี 
 

 ท้ังนี้ตั้งแต6 วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เป<นต-นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายเจียม  ขันเงิน) 
ผู-อํานวยการศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอเมืองยโสธร 
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แบบเขียนโครงการของ กศน. อําเภอเมืองยโสธร ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1) ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการท่ีสั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายสาระโดยรวมของโครงการ 
2) ความสอดคล-องกับนโยบาย ระบุนโยบายท่ีสอดคล-องนโยบายท่ี....เรื่อง................................... 
3) หลักการและเหตุผล ระบุภูมิหลัง/ท่ีมา/ความสําคัญ/หลักการ/หรือเหตุผลของโครงการ 
4) วัตถุประสงค% ระบุเจตจํานงในการดําเนินงานโครงการ ท่ีสามารถวัดและประเมินผลได- 
5) เปOาหมาย ระบุผลผลิต (Output) ในภาพรวมของท้ังโครงการท่ีเป<นรูปธรรม ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
6) วิธีดําเนินการ ระบุกิจกรรมหลักท่ีต-องดาเนินการเพ่ือให-บรรลุเปOาหมายดังกล6าว กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค% กลุ6มเปOาหมาย เปOาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ Output ย6อยๆ 
(กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณให-หน6วยงานและสถานศึกษาในส6วนภูมิภาค ให-ระบุชื่อหน6วยงาน 
และสถานศึกษาให-ชัดเจนด-วย) 
7) วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ ระบุประมาณการงบประมาณจากทุกกิจกรรมของโครงการ 
 ตัวอย6างการคํานวณงบประมาณการจัดประชุม 
 7.1) ค6าอาหารว6างและเครื่องด่ืม จานวนคน x ราคาค6าอาหารว6างและเครื่องด่ืม x จานวนม้ือ 
 7.2) ค6าอาหารกลางวัน จานวนคน x ราคาค6าอาหารกลางวัน x จานวนม้ือ 
 7.3) ค6าท่ีพัก จานวนคน x ราคาค6าท่ีพัก x จานวนคืน 
 7.4) ค6าพาหนะ 
 7.5) ค6าเบ้ียเลี้ยง 
 7.6) ค6าวัสดุประกอบการประชุม 
 7.7) ค6าจัดพิมพ%เอกสาร 
 7.8) ค6าน-ามันเชื้อเพลิง และค6าผ6านทาง ฯลฯ 
8) แผนการใช-จ6ายงบประมาณ ระบุแผนการใช-จ6ายงบประมาณตามกิจกรรมโดยจําแนกเป<นรายไตรมาส 
กิจกรรมหลัก 
 ไตรมาส 1  (ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ. ....) ไตรมาส 2 (ม.ค.–มี.ค.พ.ศ. ....) 
 ไตรมาส 3 (เม.ย.–มิ.ย. พ.ศ.....) ไตรมาส 4 (ก.ค.–ก.ย. พ.ศ. ....) 
9) ผู-รับผิดชอบโครงการ ระบุชื่อหน6วยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการ 
10) เครือข6าย ระบุชื่อหน6วยงานท่ีร6วมดําเนินงานโครงการ 
11) โครงการท่ีเก่ียวข-อง ระบุชื่อโครงการท่ีเก่ียวข-อง (ถ-ามี) 
12) ผลลัพธ% (Outcome) ระบุผลท่ีคาดว6าจะได-รับจากโครงการหรือ 
ผลประโยชน%จากผลผลิต (Output) ท่ีมีต6อบุคคล 
ชุมชน สิ่งแวดล-อม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
13) ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
 13.1) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงผลงานเป<นรูปธรรมในเชิงปริมาณและหรือ
คุณภาพอันเกิดจากงานตามวัตถุประสงค%ของโครงการ 
 13.2) ตัวชี้วัดผลลัพธ% (Outcome) ระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงผลประโยชน%จากผลผลิตท่ีมีต6อบุคคล 
ชุมชน สิ่งแวดล-อม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ ระบุวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 



81 
 

คณะผู�จัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
 นายเจียม ขันเงิน   ผู-อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
 นายบรรลุ ทองเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวจีรภา สุทธิมาตย%  ครูผู-ช6วย 
 นางอรวรรณ ยลพันธ%  บรรณารักษ%ชํานาญการ 
 
ผู�เรียบเรียงและจัดทําต�นฉบับ-บรรณาธิการ 
 นายบรรลุ ทองเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ 
 นายสิทธิพงษ% ไชยมาตย%  เจ-าหน-าท่ีกลุ6มงานยุทธศาสตร% 
 นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย% เจ-าหน-าท่ีกลุ6มงานยุทธศาสตร% 
 
ข�อมูลประกอบการการจัดทํา 
 พนักงานราชการ ครูอาสาสมัคร กศน. 
 พนักงานราชการ ครู กศน. ตําบล 
 เจ-าหน-าท่ีงานห-องสมุดประชาชน 
 
ผู�สรุปและจัดพิมพD 
 นายบรรลุ ทองเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ 
 นายสิทธิพงษ% ไชยมาตย%  เจ-าหน-าท่ีกลุ6มงานยุทธศาสตร% 
 นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย% เจ-าหน-าท่ีกลุ6มงานยุทธศาสตร% 
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