


ค าน า 

 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อ ประเมิน

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565โดยเฉพาะ

บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลสู่การปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  

อย่างเข้มแข็ง  โดยปรากฏผลการด าเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกลไกการศึกษาตลอดชีวิต  ในรูปแบบของ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าว 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณ

หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการการเรียนรู้ที่ได้

มีส่วนร่วมให้การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ประสบผลส าเร็จดังปรากฏ

รายละเอียดในรายงานฉบับน้ี ซึ่งจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

 

               กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
               ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
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ประวัตคิวามเป็นมา 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี 
แต่เดิมชื่อ “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี” จัดต้ังเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2519 โดยการยุบรวม
กองสถานศึกษากองการศึกษาผู้ใหญ่มารวมเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี คือ โรงเรียนฝึกฝน
อาชีพเคลื่อนที่ 28 โรงเรียนอาชีวศึกษาผู้ใหญ่อุดรธานี โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ 39,40และ41 วันที่  23 
ธันวาคม 2523 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบและโอนห้องสมุดประชาชนอ าเภอโนนสัง  (อยู่ในจังหวัด
หนองบัวล าภูในปัจจุบัน) อ าเภอน้ าโสม อ าเภอหนองหาน อ าเภอบ้านดุง และห้องสมุดประชาชนวัดมัชฌิมวาส 
อ าเภอเมืองอุดรธานี มารวมเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี วันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีการ
ประกาศจัดต้ังจังหวัดหนองบัวล าภู โดยแยกอ าเภอหนองบัวล าภู อ าเภอนากลาง อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอศรี
บุญเรือง และอ าเภอโนนสัง รวมเป็นจังหวัดหนองบัวล าภู จนกระทั้งมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 
กรม เหลือเพียง 5 ส านักงาน ท าให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนถูกยุบรวมเป็น “ส านักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน”  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนเป็น 
“ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน” สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย “ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี” ยังคงใช้ชื่อเดิมและเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ส านักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียนเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  
“ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี” จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี” โดยมีชื่อย่อว่า  ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี               
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Udon Thai Provincial Office of the Non-Formal Education สังกัดส านักงาน
ส่ง เ ส ริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอั ธย าศัย  ส า นัก งานปลั ดกระทรวง ศึกษาธิ การ 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 

 ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี มุ่งเน้นจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา มอัธยาศัยให้
ครอบคลุมทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

วิสัยทัศน์การบริหาร 

 ยึดมั่นในหลักการ  ท างานโปร่งใส  

 ใส่ใจในผู้คน  อุทิศตนมีส่วนร่วม 
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ปรัชญาหน่วยงาน 

 เป็นเลิศทางวิชาการธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม 

ค่านิยมองค์กร 

 ความเสียสละและความรับผิดชอบต้องมาก่อน (Sacrifice and Responsihility First) 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้อง กับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา   
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
บริบทในปัจจุบัน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่ มช่องทางและ
โอกาส การเรียนรู้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 4. ส่งเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม      
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการที่ดี บนหลักของ    
ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม     
และจริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ประชาชนผู้ ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส          
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ 
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ความเป็น 
พลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่สอดคล้องกับหลัก
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ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน    
เพื่อพัฒนา ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้       
ช่องทางการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีเหตุผล และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4. สถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ช่องทางการเรียนรู้ และกระบวนการ เรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบท        
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
 5. สถานศึกษา กศน. สามารถน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้ ให้กับ
ประชาชน 
 6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา      
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ และเป็นไป                    
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 8. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามสายงานอย่าง
มี ประสิทธิภาพ 
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บทบาทหน้าท่ี 

 1. ก าหนดนโยบาย วางแผนการศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด 
 2. ส่งเสริม ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทั้ง  20 แห่ง 
 4. สนับสนุนและบริการสื่อทางการศึกษาแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับคลังข้อสอบเพื่อสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทั้ง 20 แห่ง 
 6. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทั้ง 
20 แห่ง 
 7. ก ากับ ดูแลสถานศึกษาในความดูแลของส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลท่ัวไป 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี ท าหน้าที่บริหารจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 
 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 20 แห่ง 
 2. กศน.ต าบล 156 แห่ง 
 3. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 1 แห่ง (อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี) 
 4. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 19 แห่ง 
 5. รถห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 1 คัน 
 6. บ้านหนังสือชุมชน 885 แห่ง 
 7. ศูนย์การเรียนชุมชน  235 แห่ง  
 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี  มีบุคลากรทั้งสิ้น
จ านวน  761 คน ประกอบด้วย 

 1. ผู้บริหารการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 2 คน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อ าเภอ จ านวน 20 คน 
 3. ข้าราชการครู จ านวน 32 คน 

4. ข้าราชการบรรณารักษ์ 6 คน 
 5. ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน 
 6. พนักงานราชการนักวิชาการ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จ านวน 26 คน 
 7. พนักงานราชการบรรณารักษ์ กศน.อ าเภอ จ านวน 4 คน 
 8. พนักงานราชการครู กศน.ต าบล จ านวน 354 คน 
 9. พนักงานราชการครูอาสาสมัคร กศน. จ านวน 30 คน 
 10. พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน  283 คน ได้แก่ 
  - ครูศูนย์การเรียนชุมชน จ านวน 143 คน 
  - ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 26 คน 
  - ครูสอนเด็กเร่ร่อน จ านวน 3 คน 
  - บรรณารักษ์อัตราจ้าง จ านวน 14 คน 
  - จ้างเหมาอื่น    จ านวน 97 คน   
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         รายช่ือผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สถานศึกษา 

1. นายวรนิทร์  วิรณุพันธ ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธาน ี

2. นางสาวธัญญานนัท์ ธัญชิตานธิีธนัย รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธาน ี

3. ว่าที่ ร.ต.ศภุักษร  พรหมมูล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองอุดรธาน ี

4. นางสามจิตร  ไทยอ่อน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหาน 

5.  นายณัฐนนท์  อ านาจเจริญ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภุมวาป ี

6. นางสาวพรธนธรรศน์ พนัหล่อมโส ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไชยวาน 

7.  นางนัยนป์พร  วงษาทองอนันต์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกู่แก้ว 

8. นางพวงเพชร  ชมม ี ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทุ่งฝน 

9. นายชากล้า  สงวนนาม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังสามหมอ 

10. นายอิทธิพล  จ านงค์ศาสตร ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอโนนสะอาด 

11. นางรุ่งเรืองรัตน์ ชูโชติ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอศรีธาตุ 

12. นางอรพร  อินทรนัฎ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านผือ 

13. นางอรพร  อินทรนัฎ (รักษาการ) ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอน้ าโสม 

14. นายเสกสรร สงวนนาม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนายูง 

15. นายนนัทวัฒน์  ภูดอกไม ้ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกุดจับ 

16. นางสาวปานอุรา  อาจสุข ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านดุง 

17. นางอภิญญา  ลีบน่้อย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองวัวซอ 

18. นางนงลักษณ์ แก้วนามเมือง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

19. นางจิรประภา  พิทักษ์สกุลพงษ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองแสง 

20. นางสาวรุจีวรรณ  สมจันทร ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพิบลูย์รักษ์ 

21. นายสมยั  แสงใส ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเพ็ญ 

22. นางอัญรินทร์ เอ้ือมอุ่นรักษ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสร้างคอม 
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       ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ท่ี 

 

ระดับการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาท่ี 

ลงทะเบียนเรียน2/2564 

 

รวม (คน) 

ปกติ พิการ 

1 ประถมศึกษา 3,102 223 3,325 

2 มัธยมศึกษาตอนต้น 10,807 173 10,980 

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 16,694 105 16,799 

 รวม 30,603 501 31,104 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1-2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดอุดรธำนี  ได้สรุปผล

ด ำเนินงำนตำมภำรกิจต่อเนื่อง นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กศน. และนโยบำนเร่งด่วน

ของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ไตรมำสที่ 1และไตรมำสที่ 2  ระหว่ำงเดือนตุลำคม 

2564 ถึงเดือนมีนำคม 2565  ภำยใต้วิสัยทัศน์  “กศน.อุดรธำนี กศน.เพ่ือประชำชน ก้ำวใหม่ ก้ำวแห่งคุณภำพ 

ซึ่งส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดอุดรธำนี มุ่งเน้นจัดกำรศึกษำนอก

ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพเป็นไปตำมหลัก         

ธรรมำภิบำล โดยได้ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการตามภารกิจต่อเนื่อง ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2565  ไตรมาสท่ี 1-2  

                 ระหว่างเดือนตลุาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 

 

1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ด ำเนินกำรจัดหำสื่อ 

หนังสือแบบเรียนที่ เหมำะสมและมีคุณภำพ ได้จัด

กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยวิธีกำรที่หลำกหลำยภำยใต้

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด 19 เช่น 

จัดให้มีกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัลเ พ่ิมขึ้น  

จัดท ำสื่อกำรเรียนแบบออนไลน์ เป็นต้น โดยมีกำร

ส่งเสริมกำรกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพ่ือมุ่ง

ส่ง เสริมและพัฒนำให้ผู้ เรียนใช้ควำมรู้  ทักษะและ

ประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้ไปพัฒนำตนเอง 

 

ภาพตัวอย่างการสอนออนไลน์ของครู กศน.อุดรธาน ี
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ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำยระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 3,325 คน มัธยมศึกษำตอนต้นจ ำนวน 10,980 คน                  

มัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 16,799 คน รวมกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการทั้งสิ้น 31,104 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรินทร์  วิรุณพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน เป็นผู้น าด้านการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา กศน.                   

ในภาวะโควิด – 19 โดยให้มีการพบกลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษาผ่าน Google Classroom อย่าง

น้อย เดือนละ 5 ครั้ง และเป็นผู้ริเริ่ม นวัตกรรมครูคืนถิ่น กศน.อุดรธานี (Udonthani Teacher Back to 

Tumbon Innovation :Ud TBTI) 

ภาพแสดงข้อมลูการรายงานผลการสอนออนไลน์ของครู กศน.อุดรธานี  

แบบฟอร์มการรายงานและจ านวนการรายงานการสอนออนไลน์ของครู กศน.อุดรธาน ี
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การายงานข้อมูลนวัตกรรมสารสนเทศออนไลน์ กศน.อุดรธานี ( Udonthani Online information innovation : UD-OII) 

1.2 โครงการส่งเสริมการจัด

การศึกษาต่อเนื่อง มีเป้ำหมำยเพ่ือให้

ประชำชนได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถ

และทักษะในกำรประกอบอำชีพ                   

มีองค์ควำมรู้ และทักษะที่ จ ำ เป็น

ส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

รวมทั้งมุ่งใช้กระบวนกำรศึกษำเป็น

เครื่ อ งมื อ ในกำร พัฒนำสั งคมให้

เ ข้ มแข็ ง  พ่ึ ง ตน เอง ได้  โ ดยผ่ ำ น

กิจกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะ

ชีวิต กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสังคมและ

ชุมชน กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ

ของ เศรษฐกิจพอเ พียง  และกำร

ส่งเสริมกำรรู้หนังสือ โดยมีประชำชน

ได้รับบริกำรรวมแล้ว จ ำนวนทั้งสิ้น 

3,780 คน 
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 1.3 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 

โดยจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ประเภทต่ำงๆ เช่น ห้องสมุดประชำชน กำรเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำชำวบ้ำน กำรจัดกลุ่มเสวนำ กิจกรรมทำงศำสนำและวัฒนธรรม กิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆ ภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยนักอ่ำน เพ่ือ

ปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนและสร้ำงเครือข่ำยนักอ่ำนให้เพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น ซึ่งมีเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำรจ ำนวน 

80,929 คน/ปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี บรรยายพิเศษ เรื่อง "การสร้าง

เครือข่ายนักอ่านคนพันธุ์ LR" ซึ่งได้ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักอ่านคนพันธุ์ LR 

(นวัตกรรมคนพันธุ์ LR) รูปแบบออนไลน์ SOOS (semi ~ online And Onsite Seminar) ผ่านระบบ 

Google Meet ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 24 รุ่น 
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  โครงการคนพันธุ์  LR (Leader of Reading) ผู้น าแห่งการอ่านเพื่อปลูกจิตส านึกให้ชุมชนรักการอ่าน

โดยการให้สมาชิกทุกคนบันทึกการอ่านลงสมุดบันทึกการอ่าน 
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  โ ค ร งกำ ร พัฒนำแหล่ ง เ รี ยน รู้ อ อน ไลน์                     

เพ่ือส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยมี

ควำมทันสมัยประชำชนสำมำรถศึกษำได้ตำม

ควำมต้องกำรโดย ส ำนักงำน กศน.จังหวัด

อุดรธำนี ได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ไว้ในระบบ

ออนไลน์ไว้ 5 หมวด ได้แก่ หมวดส่งเสริมกำร

อ่ำนและกำรเรียนรู้ หมวดส่งเสริมอำชีพ หมวด

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี หมวดโบรำณ

และโบรำณวัตถุ และหมวดภูมิปัญญำและ

ปรำชญ์ชำวบ้ำน ซึ่งสำมำรถสืบค้นได้หน้ำเว็บ

ไซด์ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดอุดรธำนี  

 

โครงกำร กศน.อุดรสัญจร ออนซอนกำรอ่ำน เป็นโครงกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือออกหน่วยบริกำรประชำชนในพ้ืนที่               

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้กับประชำชนทุกเพศทุกวัยและประชำสัมพันธ์งำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ในกิจกรรมมีกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและบริกำรอินเตอร์เน็ต บริกำรยืม - คืนหนังสือ  

กิจกรรมเกมส์ชวนคิดวิทยำศำสตร์  กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนด้วยบทเพลง เล่ ำนิทำน กิจกรรมประดิษฐ์ลูกโป่ง

แฟนซี และกิจกรรมวำดภำพระบำยสี ซี่งได้รับควำมสนใจจำกประชำชนผู้รับบริกำรและหน่วยงำนของรัฐและ

เอกชน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งพันคน 

 

ข้อมูลรายงานแหล่งเรยีนรูไ้ว้ในระบบออนไลน ์
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1.4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สถำนศึกษำทั้ง 20 แห่งได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำกับประชำชน

เพ่ือให้มีทักษะอำชีพ มีงำนท ำ มีรำยได้ เป็นกำรส่งเสริมอำชีพเดิมที่มีอยู่แล้วและพัฒนำต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น     

โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำงำนและอำชีพระดับพ้ืนฐำน ระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือ     

ที่สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ หรือ

เพ่ิมพูนรำยได้ พร้อมทั้งพัฒนำหลักสูตรและวิธีกำรที่หลำกหลำยและทันสมัย  โดยได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ

ให้กับประชำชนในพื้นท่ีจ ำนวนทั้งสิ้น 2,774 คน 
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2. โครงการตามนโยบายและจดุเนน้การด าเนนิงาน ดงันี ้
 

 2.1 โครงการ กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่ง

คุณภาพด้วยการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์     
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดอุดรธำนี ได้ประเมินควำมส ำเร็จ

ของสถำนศึกษำในสังกัดตำมรูปแบบบริหำรแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ โดยได้ก ำหนดตัวชี้วัดของกำรประเมินเพ่ือ

ก ำกับกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ส่งผลต่อกำรจัด

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของ

จังหวัด อุดรธำนี  ที่ มีประสิทธิภำพเ พ่ิมขึ้นและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริกำร 
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 2.2 โครงการตรวจสอบระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ “ก้าวใหม่ ก้าวแห่ง

คุณภาพ” ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ของ

สถำนศึกษำในสังกัดทั้ง 20 แห่ง เพ่ือป้องกันกำรรับสมัครนักศึกษำที่ขำดคุณสมบัติโดยกำรตรวจสอบเอกสำร

กำรรับสมัครนักศึกษำภำคเรียนปัจจุบัน และได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จท ำให้เอกสำรกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำ 

กศน.มีควำมสมบูรณ์และเป็นไปตำมระเบียบกำรรับสมัครเรียน 

  

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-2 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565  หน้า 17



 

  

 

  

  

2.3 โครงการพลัง กศน. พลังอาสาสมัคร 

กศน.สู่ ก ารจั ดการศึกษาตลอดชี วิ ต      
ส ำนักงำน กศน.ได้ด ำ เนินกำรคั ด เลือก

อำสำสมัคร กศน. โดยได้คัดเลือกนำงฉวีวรรณ 

ภูเด่นผำ อำสำสมัคร กศน.อ ำเภอบ้ำนดุงเพื่อ

เป็นตัวแทนในกำรเข้ำร่วมอบรม โครงกำร

พลัง กศน. พลังอำสำสมัคร กศน.สู่กำรจัด

กำรศึกษำตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมแซฟโฟร์ 

อำคำรอิมแพ็คฟอร์ม เมืองทองธำนี  ซึ่ ง

ตัวแทนอำสำสมัคร กศน.จะได้ด ำเนินกำร

ขยำยผลให้กับอำสำสมัคร กศน.ในพื้นท่ีต ำบล

ละ 3 คน ต่อไป 
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2.4 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

สาธารณสุข ส ำนักงำน กศน.จังหวัดอุดรธำนี ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ 70 ชั่วโมง

ให้กับประชำชนในพ้ืนที่รับบริกำร โดยมีสถำนศึกษำด ำเนินกำรแล้วทั้งสิ้น 8 แห่ง มีกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร

จ ำนวน 160 คน 
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2.5 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสถานะทางกาย จิตและสมองผู้สูงอายุ  

     ส ำนักงำน กศน.จังหวัดอุดรธำนี ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงและรูปแบบกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

ทักษะชีวิตผู้สูงอำยุใน 4 มิติ  ได้แก่  มิติสุขภำพ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสภำพแวดล้อม โดยมี

สถำนศึกษำ กศน.ด ำเนินโครงกำรแล้วทั้งสิ้น 18 แห่ง  รวมกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 5,960 คน 
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  2.6 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการ

สื่อสารด้านอาชีพ ส ำนักงำน กศน.จังหวัด

อุดรธำนี ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมประชำชน

ให้มีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ

แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น

ชีวิตประจ ำวัน โดยมีสถำนศึกษำด ำเนินกำร

แล้ วทั้ งสิ้ น  10 แห่ ง  มี กลุ่ ม เป้ ำหมำย

ผู้รับบริกำรจ ำนวน 150 คน 
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2.7 โครงการขยายผลโครงการจิตอาสาของ

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้ด ำเนินจัดท ำ

โครงกำรอบรมจิตอำสำของส ำนักงำน กศน.

จังหวัดอุดรธำนี และโครงกำรขยำยผลจิตอำสำ 

ผ่ำน 3 กิจกรรม ได้แก่ กำรประกวดชุมชนจิตอำสำ 

ผลกำรประกวดรำงวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้ำนท่ำสี หมู่ 

3 ต ำบลแสงสว่ำง อ ำเภอหนองแสง จังหวัด

อุดรธำนี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 

ในรัชกำลท่ี 9 ผลกำรประกวด รำงวัลชนะเลิศ 

ระดับประถมศึกษำ กศน.อ ำเภอหนองแสง  
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กศน.อ ำเภอน้ ำโสม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กศน.อ ำเภอ

บ้ำนดุง และประเภทนักศึกษำพิกำร กศน.อ ำเภอหนองหำน  กำรประกวดจัดท ำโครงงำน

จิตอำสำต้นแบบ ผลกำรประกวดรำงวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษำ กศน.อ ำเภอทุ่งฝน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กศน.อ ำเภอบ้ำนผือ  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กศน.

อ ำเภอน้ ำโสมโดยผู้ชนะแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนประกวดในระดับกลุ่มส ำนักงำน 

กศน.จังหวัดภูธำนี ต่อไป 
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2.8 โครงการส่งเสริมการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา  ส ำนักงำน 

กศน.จังหวัดอุดรธำนี ได้ด ำเนินกำร

ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ประจ ำปี  งบประมำณ 2565 ใน

รูปแบบคณะกรรมกำรเพื่อประเมินผล

และติดตำมตรวจสอบคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ ตำมประเด็น

พิจำรณำแต่ละมำตรฐำนและกำร

จัดเก็บข้อมูลหลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิงที่

เกี่ยวข้อง  
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เพื่อปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด โดยพ บว่ำ

สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมกรอบพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถำนศึกษำ มีหลักสูตรที่หลำกหลำย วิทยำกรมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ผู้จบหลักสูตรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ นอกจำกนี้ควรแสดงร่องรอย

แสดงข้อมูลในแต่ละมำตรำฐำนให้เป็นระบบเพื่อง่ำยต่อกำรสืบค้นต่อไป 
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2.9 โครงการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดอุดรธำนี                         

ได้ด ำเนินกำรจัดท ำส ำเนำข้อสอบรำยวิชำบังคับ รำยวิชำเลือกบังคับ และรำยวิชำเลือก

เสรี ตำมกำรจัดท ำแผนผังข้อสอบ (Test Blueprint) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน                  

โดยได้อบรมทั้งระดับจังหวัด และระดับกลุ่มส ำนักงำน กศน.จังหวัดภูธำนี และรวมถึงมี

กำรนิเทศติดตำมประเมินผลในกำรสอบปลำยภำพเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำอย่ำง

ต่อเนื่อง 
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3. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 โครงการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส         

โดยส ำนักงำน กศน.จังหวัดอุดรธำนี ได้ขับเคลื่อนโครงกำร กศน.ปักหมุดเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับ

คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส เพ่ือส ำรวจและปักหมุดคนพิกำรอำยุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ

ตลอดจนวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ช่วยเหลือและส่งต่อควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

โดยใช้กลยุทธ์ “รุกถึงที่ลุยถึงถิ่น” ด้วยกำรท ำงำนเชิงรุกค้นหำคนพิกำรถึงชำนเรือน  โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย

จ ำนวน 1,657 คน จำกกำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูล พบคนพิกำรที่เข้ำรับกำรศึกษำอยู่แล้ว จ ำนวน 532 คน 

คนพิกำรที่ยังไม่ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ ที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุดรธำนีมีจ ำนวน 1,125 คน  และได้

ด ำเนินกำรติดตำมเพ่ือช่วยเหลือและส่งต่อควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลต่อไป 

  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา ส าหรับคนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 13 -20 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 
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2. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออกทรัพย์ครูต้นแบบ

เป็นฐาน ส ำนักงำน กศน.ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ระดับจังหวัด โดยให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งประชำสัมพันธ์กำรลงทะเบียนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูผ่ำน

ระบบออนไลน์ 
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 3. โครงการพาน้องกลับมาเรียน ส ำนักงำน 

กศน.จังหวัดอุดรธำนี ได้ด ำเนินกำรติดตำม

ค้นหำผู้เรียนที่หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ

และออกกลำ งคั น ให้ กลั บ เ ข้ ำ สู่ ร ะบบ

กำรศึกษำเพ่ือให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมี

คุณภำพหรือได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 600 คน   ซึ่งได้

ด ำเนินกำรติดตำมค้นหำพบตัวแล้ว จ ำนวน 

310 คน และไม่พบตัวซึ่งได้ส่งต่อข้อมูลตำม

ระดับต ำบล กศน.อ ำเภอ กศน.จังหวัด และ

ส่วนกลำง เพ่ือส่งต่อข้อมูลให้ทรำบจ ำนวน 

290 คน ต่อไป  
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 
ท่ีปรึกษา 
 นายวรินทร์ วิรุณพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
 นางสาวธัญญานันท์ ธัญชิตานิธีธนัย  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
 
คณะท างานรวบรวมข้อมูลและจัดท าต้นฉบับ 
 ว่าที่ ร.ต.ศุภักษร  พรหมมูล   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองอุดรธานี 
 นางสมจิตร  ไทยอ่อน    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหาน 
 นายณฐนนท์  อ านาจเจริญ   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกุมภวาปี 
 นางอรพร  อินทรนัฎ    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านผือ 
 นางสาวปานอุรา  อาจสุข    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านดุง 
 นางนัยน์ปพร  วงษาทองอนันต์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกู่แก้ว 
 นางสาวพรธนธรรศน์ พันหล่อมโส   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไชยวาน 
 นางพวงเพชร  ชมม ี    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทุ่งฝน 
 นายชากล้า  สงวนนาม    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังสามหมอ 
 นายอิทธิพล  จ านงศาสตร์    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอโนนสะอาด 
 นางรุ่งเรืองรัตน์ ชูโชติ    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอศรีธาตุ 
 นายเสกสรร สงวนนาม    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนายูง 
 นายนันทวัฒน์  ภูดอกไม้    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกุดจับ 
 นางอภิญญา  ลีบ่น้อย    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองวัวซอ 
 นางนงลักษณ์ แก้วนามเมือง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
 นางจิรประภา  พิทักษ์สกุลพงษ์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองแสง 
 นายสมัย  แสงใส     ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเพ็ญ 
 นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสร้างคอม 
 นางสาวรุจีวรรณ  สมจันทร์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
 นายนราศักด์ิ  ค าภา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นายธีระพงศ์ ศรีอุดร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวลีลาวรรธก์  เหมะธุลินทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวนารถนรี ขันธะประโยชน์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นายจีระศักด์ิ  ผาเชาว์    นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
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