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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความสาํคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ

ใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพของบุคคล และกลุ่มบุคคล เป็นการแกปั้ญหาการ

ว่างงานและส่งเสริมความเขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ 

๒๕๕๕ ภายใตก้รอบเวลา ๒ ปี ท่ีจะพฒันา ๕ ศกัยภาพของพื้นท่ีใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนั

ไดใ้น ๕ ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทนั เพื่อแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก” และไดก้าํหนดภารกิจว่า จะ

พฒันายกระดบัและจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายไดท่ี้มัง่คัง่ และมัน่คง เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีวินัยเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนึกความ

รับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม โดยคาํนึงถึงศกัยภาพและบริบท รอบ ๆ ตวัผูเ้รียน พฒันาและยกระดบั

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทดัเทียมอารยประเทศ ด้วยการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สมยัใหม่ มุ่งเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัศกัยภาพในการทาํงานให้

บุคลากรไทยใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากลภายใตศ้กัยภาพ ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี  

ศกัยภาพของศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นท่ี  และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่

ละพื้นท่ี นอกจากนั้นยงัไดก้าํหนดหลกัสูตรออกเป็น ๕ กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ 

  ๑. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นเกษตรกรรม 

  ๒. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นอุตสาหกรรม 

  ๓. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นพาณิชยกรรม 

  ๔. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นความคิดสร้างสรรค ์

  ๕. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นอาํนวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

 สาํนกังาน กศน. จึงไดน้าํนโยบายและยทุธศาสตร์ดงักล่าวสู่การปฏิบติั เพื่อจดัการศึกษาพฒันาอาชีพให้

กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมีรายไดแ้ละมีงานทาํอย่างย ัง่ยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาค

อาเซียนและระดบัสากลโดยจดัศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนทัว่ประเทศ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวจะทาํการจดัการศึกษาของ

ประเทศ และของสาํนกังาน กศน. เป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประชาชน

และประเทศชาติ และจะทาํใหก้ารจดัการศึกษาของประเทศเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตอยา่งแทจ้ริง 
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นโยบายและจุดเน้นการดาํเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
นโยบายเร่งด่วน 
 ๒.  การจดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 

 ๒.๑  เร่งเสนอจดัตั้งคณะกรรมการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนจงัหวดัในทุกจงัหวดั  โดยมีผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

กศน.จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นกลไกในการกาํหนดทิศทาง อาํนวยการ กาํกบั 

ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการดาํเนินงานการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํของ

ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชุมชนของจงัหวดั 

 ๒.๒  เร่งสาํรวจและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํของ

ประชาชน ความตอ้งการดา้นแรงงาน สินคา้และบริหาร รวมทั้งศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี ทั้ง ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ  ลกัษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทาํเลท่ีตั้ง ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต               

และทรัพยากรมนุษยเ์พื่อนาํมากาํหนดลกัสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลกั ไดแ้ก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

พาณิชย กรรม ความคิดสร้างสรรค ์และบริหารจดัการและบริการ 

 ๒.๓  เร่งพฒันาและจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ความตอ้งการของตลาด และศกัยภาพของพื้นท่ีโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจดัการศึกษาอาชีพแนวใหม่เป็น

การจดัการศึกษาท่ีสามารถสร้างอาชีพหลกัท่ีมัน่คงใหก้บัผูเ้รียน โดยสามารถสร้างรายไดไ้ดจ้ริงทั้งในระหว่างเรียน

และสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ และสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัอาชีพ เพื่อพฒันา

ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถเชิงการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 ๒.๔  จดัให้มีศูนยฝึ์กอาชีพในทุกอาํเภออย่างนอ้ย อาํเภอละ ๒ แห่ง เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการฝึก พฒันา 

สาธิตและสร้างอาชีพของผูเ้รียนและชุมชน รวมทั้งเป็นท่ีจดัเก็บ แสดง จาํแหน่าย และกระจายสินคา้และบริการ

ของชุมชนอยา่งเป็นระบบครบวงจร  

 ๒.๕ ประสานการดาํเนินงานกบัศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นท่ีเพื่อ

เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และระหวา่งจงัหวดั 

 ๒.๖  จดัให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนต่าง ๆ สาํหรับเป็น

ช่องทางในการเสริมสร้างความเขม้แข็งและการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นอาชีพอย่างต่อเน่ือง

ใหก้บัผูเ้รียน 

 ๒.๗ จดัใหมี้การกาํกบั ติดตาม และรายงานผลการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง พร้อมทั้งนาํผลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานให้เป็นไปตามความตอ้งการดา้นการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานทาํของประชาชน ความตอ้งการของตลาด และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีทั้ง ๕ ดา้น 
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คาํช้ีแจงการใช้คู่มือ 
 1. ศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายเร่ืองการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการทาํงานกบัภารกิจท่ี
ตอ้งรับผดิชอบ 
 2. เน้ือหาในเอกสารเล่มน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร และคู่มือการจดัการศึกษาต่อเน่ือง
ของสาํนกังาน กศน. เช่น การเขียนหลกัสูตร การประเมินผลการจดักิจกรรม ฯลฯ 
 3. เอกสารน้ีมีตวัอยา่งการเขียนหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ และแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงานในการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ ซ่ึงแบบฟอร์มบางอย่างมาจากส่วนกลางท่ี 
กศน.ทุกแห่งตอ้งใชเ้หมือนกนั และแบบฟอร์มท่ีสถานศึกษาจดัทาํข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบติังานการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 

4 

ตอนที ่๑   การจดัการศึกษาต่อเน่ือง  สํานักงาน กศน. 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาสายอาชีพและกลุ่มสนใจมาโดย

ตลอดซ่ึงในปี พ.ศ.๒๕๒๕ กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกระเบียบ ว่าดว้ยการจดักลุ่มสนใจ พ.ศ. ๒๕๒๕

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๒๕ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสพฒันา

ตนเองใหมี้ความรู้และทกัษะในดา้นอาชีพ ความรู้ทัว่ไป และความเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ 

สามารถรู้จกัใช้การนันทนาการส่งเสริมและทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติตลอดจนฝึกฝนกระบวน    

การคิดเพื่อแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจาํวนั 

 ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดอ้อกระเบียบว่าดว้ยการดาํเนินงานการศึกษานอก

โรงเรียนสายอาชีพ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศ ณ วนัท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใหก้ารจดัการเรียน        

การสอนสายอาชีพอาจเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือ หรือเรียนจากครูผูช้าํนาญการ วิทยากร                        

สถานประกอบการ อาชีพอิสระ หรือตามท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร นอกจากนั้นการจดัการศึกษาสายอาชีพ

ใหมี้ลกัษณะและรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยใชห้ลกัสูตรท่ีเหมาะสม

เพื่อเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการเขา้สู่ตลาดแรงงาน และในปี                   

พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้อกระเบียบ ว่าดว้ยการจดัการศึกษานอกโรงเรียน

หลกัสูตรระยะสั้น พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตใหมี้ความยดืหยุน่ดา้นเน้ือหา ระยะเวลาเรียนและสถานท่ีตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หรือตาม

นโยบายของทางราชการ 

 ต่อมาสํานักงาน กศน.ไดพ้ิจารณาเห็นว่าระเบียบเก่ียวกบัการจดัการศึกษาอาชีพในขณะนั้นไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงหมายรวมถึงการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ
การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมและชุมชน ซ่ึงการจดัการศึกษาดงักล่าว เป็น
การจดัการศึกษาต่อเน่ือง 

 ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการศึกษา
ต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วนัท่ี ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๔ สาํนกังาน กศน. จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบาย
ดา้นการจดัการศึกษาต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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 ๑. มุ่งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาการงานและอาชีพ โดยใหค้วามสาํคญักบัการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
งานและอาชีพระดบัพื้นฐาน ระดบัก่ึงฝีมือ และระดบัฝีมือ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มพนูรายได ้ทั้งน้ี
ใหมี้การพฒันาหลกัสูตรและวิธีการท่ีหลากหลายและทนัสมยั สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 ๒. มุ่งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตใหก้บัทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจดักิจกรรมการศึกษาท่ีมุ่งเนน้
ให้ทุกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจดัการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข
รวมทั้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 ๓. มุ่งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมและชุมชน โดยใชรู้ปแบบการประชุมสัมมนา การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และรูปแบบอ่ืน ๆท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้การสร้างจิตสาํนึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษพ์ฒันาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. มุ่งจดัการศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๕. พฒันาระบบคลงัหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองให้ไดม้าตรฐาน และสะดวกต่อการใชง้านเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

 
หลกัการจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
 เพื่อให้การดาํเนินงานการจดัการศึกษาต่อเน่ืองเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สาํนกังาน กศน.จึงได้
กาํหนดหลกัการในการจดัไวด้งัน้ี 
 ๑. หลกัสูตรไดรั้บการพฒันาให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมชุมชนและความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. ส่ือและแหล่งคน้ควา้ ตลอดจนวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ตอ้งไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ๓. วิทยากร ตอ้งสรรหาวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญในสาขาที่จะสอน
อยา่งแทจ้ริง และวิทยากรควรผา่นการอบรมการเป็นวิทยากรจากหน่วยงาน สถานศึกษาของ กศน. 
 ๔. การจดัการเรียนรู้ จะตอ้งจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียนและความพร้อมของ
ผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบูรณาการวิธีการจดัการเรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสม 
 ๕ การจดักระบวนการเรียนรู้ จะตอ้งเนน้ให้มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๖. กลุ่มเป้าหมายสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปใชใ้นการประกอบอาชีพ การพฒันา
อาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิต และสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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เป้าหมาย 
 การจดัการศึกษาต่อเน่ืองมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนไดรั้บความรู้พฒันาความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการประกอบอาชีพ เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงและการเพิ่มพนูมูลค่าใหก้บัอาชีพ และมีความรู้ ทกัษะท่ี
จาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนั รวมทั้งมุ่งใชก้ระบวนการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
สังคมและชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ พึ่งตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเอ้ืออาทร มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
ความหมาย 
 “การศึกษาต่อเน่ือง” หมายความว่า เป็นการจดัการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เป็น
หลกัสูตรระยะสั้น การจดัการศึกษาสายอาชีพ กลุ่มสนใจ ท่ีจดัตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัอาชีพ ทกัษะชีวิต การพฒันาสงัคมและชุมชน การจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต 

 “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั และสถานศึกษาในกาํกบั 

 “สถานศึกษาในกํากับ” หมายความว่า สถานศึกษาภาคีเครือข่ายของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 “สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมหรือมีวตัถุประสงคใ์น
การดาํเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 “วิทยากร” หมายความว่า บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากสถานศึกษาหรือภาคีเครือข่ายใหท้าํหนา้ท่ี
จดัการเรียนรู้ตามกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 

 “ผู้เรียน” หมายความวา่ ผูท่ี้ไดส้มคัรเขา้รับการศึกษาต่อเน่ืองในสถานศึกษาหรือภาคีเครือข่าย 

 “การเรียนรู้เป็นรายบุคคล” หมายความวา่ การเรียนรู้ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ 
ในหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองในสถานศึกษาหรือภาคีเครือข่าย 

 “การเรียนรู้เป็นกลุ่ม” หมายความว่า เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่สองคนข้ึนไป ท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ใน
หลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองในสถานศึกษาหรือภาคีเครือข่าย 

 “การเรียนรู้ในสถานประกอบการ” หมายความว่า การจดัให้ผูเ้รียนไดไ้ปเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ หรือแหล่งประกอบการ หรือแหล่งเรียนรู้ 
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 “การศึกษาทางไกล” หมายความว่า การศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากส่ือประเภท 
ต่างๆไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
อ่ืนๆ โดยใชส่ื้อประเภทใดประเภทหน่ึงเพียงอยา่งเดียว หรือผสมผสานกนั 

 “การเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้” หมายความว่า การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้าม
ความตอ้งการ ความสนใจ ตามฐานการเรียนรู้ท่ีจดัให ้โดยมีวิทยากรใหค้วามรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ 

 “อาชีพ” หมายความว่า เป็นการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคล เพื่อใหบุ้คลสามารถเขา้สู่อาชีพสามารถประกอบอาชีพหรือพฒันาอาชีพของตนเองได ้โดย
พิจารณาถึงความตอ้งการในการเรียนของแต่ละบุคคล 

 “ทกัษะชีวติ” หมายความว่า เป็นการศึกษาท่ีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนเพื่อใหมี้ความรู้ เจตคติ
และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนั เพื่อใหบุ้คคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมกบัการปรับตวัในอนาคต เช่น ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี เป็นตน้ 

 “การพัฒนาสังคมและชุมชน” หมายความว่า เป็นการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้และทกัษะจาก
การศึกษาท่ีผูเ้รียนมีอยู่หรือไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ แลว้นาํไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาสงัคมและชุมชน โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและใชชุ้มชนเป็นฐานในการ
พฒันาการเรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น ประชาธิปไตย ส่ิงแวดลอ้ม วิสาหกิจชุมชน เป็นตน้ 

 “การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายถึง การพานกัศึกษา หรือผูเ้รียนไปนอกเขตบริการของ
สถานศึกษา 
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ตอนที ่๒   หลกัการ /จุดมุ่งหมาย / กลุ่มเป้าหมาย  
การดาํเนินงานจดัการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

หลกัการ 
 การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการทาํงาน กาํหนดหลกัการไวด้งัน้ี 
 ๑. เป็นการดาํเนินงานท่ีมีความยืดหยุ่นด้านหลกัสูตจร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลใน ๕ กลุ่มอาชีพหลกั ไดแ้ก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค ์และ
บริหารจดัการและบริการ โดยเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี ทั้ง ๕ ดา้น ไดแ้ก่ 
ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ลกัษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทาํเลท่ีตั้ง ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
 ๒. มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษา เพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานทาํอยา่งมีคุณภาพ ทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนั สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง และเป็นบุคคลท่ีมีวินยั เป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนึก
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสงัคม 
 ๓. ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการดาํเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 ๔. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองโดยการดาํเนินงานพฒันาอาชีพและการมีงานทาํ ท่ีมุ่งเนน้การ
จดัอบรม/สัมมนาเพ่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ให้มีความพร้อมท่ีจะสามารถทาํงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถและมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
 ๑. มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
 ๒. ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพตนเอง ชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๓.มีความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ 
 ๔. มีความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๕. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไปได ้
 ๖. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสงัคม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 ๒. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ โดยเฉพาะ ผูป้ระกอบการ SME ,OTOP และผูป้ระกอบ
อาชีพทัว่ไป 
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แนวทางการดาํเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี ๒๕๕๕   สํานักงาน กศน.  
(หนงัสือสาํนกังาน กศน. ท่ี ศธ.๐๒๑๐.๐๔/๐๘๙๙ ลงวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เร่ืองหลกัเกณฑก์าร

เบิกจ่ายค่าวสัดุตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 
 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั สาํนกังาน กศน. จึงไดก้าํหนด
แนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 1.  กศน.อาํเภอ/เขต และ กศน.ตาํบล/แขวง  คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย  

      วิธีการหากลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี  

  1.1  จากเวทีประชาคม 

  1.2  จากขอ้มูลการสาํรวจของหน่วยงานต่างๆ 

  1.3  จากการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชน 

  1.4  จากการท่ีประชาชนมาแจง้ความตอ้งการ 

 2. การจดัทาํโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 

  2.1  ให ้สถานศึกษา กศน. จดัทาํแผนงานและโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน ตามหลกัสูตรท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
      2.2  ให้สถานศึกษาเสนอแผนงานและโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน ให้สํานักงาน กศน.

จงัหวดั พิจารณาอนุมัติโครงการที่ดี เม่ือกลุ่มเป้าหมายเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมีอาชีพได้จริง พร้อมทั้ง
พจิารณาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละพืน้ที่ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ  
  2.3  สถานศึกษา กศน.อาํเภอดาํเนินการตามแผนงานและโครงการที่ไดรั้บอนุมติั 

  2.4  ให้สาํนกังาน กศน. จงัหวดั จดัศึกษานิเทศก์หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายนิเทศ กาํกบั 

ติดตาม การดาํเนินงานของสถานศึกษา กศน. ใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่กาํหนด 

  2.5  ให้สถานศึกษา กศน.อาํเภอ รายงานผลการดาํเนินงานไปพร้อมกบัขออนุมติัเบิกจ่าย

งบประมาณของโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนและให้สํานักงาน กศน.จงัหวดั พิจารณารายงานดังกล่าว

ประกอบการอนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  2.6  สาํนกังาน กศน.จงัหวดั/กทม. รายงานผลการดาํเนินโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนตาม

แบบท่ีกาํหนด ใหส้าํนกังาน กศน. ทราบทุก 3 เดือน 
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ตอนที ่๓  วธีิการดาํเนินงานจดัการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

 
การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ มี ๓ ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ๑. จดัโดยสถานศึกษา กศน. 
 ๒. จดัโดยภาคีเครือข่าย 
 ๓. จดัโดยสถานศึกษา กศน. ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

หลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 
 

ลกัษณะการจัด
การศึกษาอาชีพเพือ่

การมีงานทาํ 

วธีิจัดการเรียนรู้ 
๑. การเรียนรู้ 
รายบุคคล 

๒. การเรียนรู้
เป็นกลุ่ม 

 

๓. การศึกษา 
ทางไกล 

 

๔. การเรียนรู้
จากแหล่ง
เรียนรู้ 

๕. เรียนรู้ใน
สถาน

ประกอบการ 

๖. การเรียนรู้
จากฐาน 
การเรียนรู้ 

๑. จดัโดย
สถานศึกษากศน. 

  

๒. จดัโดยภาคี 
เครือข่าย 

     

๓. จดัโดย
สถานศึกษา กศน. 
ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

  

 
การจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํดําเนินการได้ดงันี ้
 ๑. จดัโดยสถานศึกษา กศน. สถานศึกษา กศน.สามารถจดัการเรียนรู้ไดท้ั้ง ๖ วิธี คือการเรียนรู้
รายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การศึกษาทางไกล การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ และการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ 
 ๒. จดัโดยสถานศึกษา กศน. ร่วมกบัภาคีเครือข่าย สามารถจดัการเรียนรู้ไดท้ั้ง ๖ วิธี คือการเรียนรู้
รายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การศึกษาทางไกล การเรียนรู้ในสถานประกอบการ การเรียนรู้รู้จากแหล่ง
เรียนรู้ และการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ 
 ๓. จดัโดยภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่ายสามารถจดัการเรียนรู้ได ้๒ วิธี คือ การเรียนรู้รายบุคลและการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม 
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วธีิการจดัการเรียนรู้ 
 วิธีการจดัการศึกษาต่อเน่ือง เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จากวิทยากร ส่ือ หรือการปฏิบติัโดย
วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

 ๑. การเรียนรู้รายบุคคล 
 การเรียนรู้เป็นรายบุคคล เป็นการเรียนรู้ของผูเ้รียนบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ใน
เน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึง ซ่ึงเป็นความสนใจเฉพาะตวั ตามหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองในสถานศึกษาหรือภาคี
เครือข่าย โดยผูเ้รียนและวิทยากรร่วมกนัวางแผน และออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนแต่ละบุคคล สถานศึกษาสามารถจดัหรือประสาน ซ่ึงสามารถดาํเนินการไดต้ามวิธีการ ขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.๑ การขออนุญาตจดัการเรียนรู้แบบรายบุคคล 
  ๑.๑.๑ จดัโดยสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน กศน. ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษา เป็นผูอ้นุญาต 
  ๑.๑.๒ จดัโดยสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน กศน. ร่วมกบัภาคีเครือข่าย ให้ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน กศน. เป็นผูอ้นุญาต 
  ๑.๑.๓ จดัโดยภาคีเครือข่าย(ยกเวน้สถานศึกษาในกาํกบั สาํนกังาน กศน.) ใหผู้อ้าํนวยการ
สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน กศน. เป็นผูอ้นุญาต 
 ๑.๒ การสรรหา และแต่งตั้งวิทยากร 
  ๑.๒.๑ การสรรหาวิทยากรให้สถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือข่ายร่วมกนัสรรหาวิทยากร
โดยพิจารณาจากคุณสมบติัดงัน้ี 
   ๑ ) เป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิหรือเกียรติบตัรรับรอง หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงว่าเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ในสาขาวิชาหรือหลกัสูตรนั้น ๆ หรือ 
   ๒ ) เป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ
หลกัสูตรนั้น ๆ หรือ 
   ๓ ) เป็นผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  ๑.๒.๒ การแต่งตั้งวิทยากร 
  ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาในสงักดั สาํนกังาน กศน. เป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้ง โดยจดัทาํเป็นคาํสัง่ 
  
 ๑.๓ ผูเ้รียน 
 ผูเ้รียนสมคัรเรียนและลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตรต่างๆ ของสถานศึกษา หรือเครือข่าย 
 
 ๑.๔ จาํนวนผูเ้รียนวิทยากร ท่ีจะสอนผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จาํนวนผูเ้รียนข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ความพร้อมของวิทยากร และตอ้งไม่ใช่การจดัใหเ้รียนเป็นกลุ่ม หรือชั้นเรียน 
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 ๑.๕ ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
  ๑) สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมในเร่ือง หลกัสูตร วิทยากรสถานท่ี วสัดุ
อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษารายบุคคล 
  ๒) ผูเ้รียนสมคัรและลงทะเบียนเรียนต่อสถานศึกษาหรือภาคีเครือข่าย 
  ๓) สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตและจดัส่งผูเ้รียนไดเ้รียนกบัวิทยากรในแหล่งการเรียนรู้
สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตร 
  ๔) วิทยากรประเมินพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน 
  ๕) ผูเ้รียนกบัวิทยากรร่วมกนัจดัทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล 
  ๖) ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 
  ๗) วิทยากรประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนและหลงัจบหลกัสูตร รวมทั้งประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้รียน 
 ๑.๖ การวดัผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน 
  การวดัผลประเมินผลใหด้าํเนินการตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ดว้ยวิธีการหลากหลาย เช่น 
  ๑) ประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ ดว้ยการซกัถาม ทดสอบและปฏิบติั 
  ๒) ประเมินดา้นคุณธรรม ดว้ยแบบประเมินคุณธรรม 
  ๓) ประเมินช้ินงาน ดว้ยผลงานท่ีปฏิบติั 
  ๔) ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถาม 
 ๑.๗ การออกหลกัฐานการศึกษา 
  การออกหลกัฐานการศึกษาการเรียนรู้รายบุคคล ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา้
สถานศึกษา เป็นผูล้งนามในหลกัฐานการศึกษา ตามหลกัสูตรกาํหนด โดยระบุช่ือวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา 

 ๒ การเรียนรู้รายกลุ่ม 
 เป็นการเรียนรู้ของผูเ้รียนตั้งแต่สองคนข้ึนไป แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ คน ซ่ึงมีความสนใจตรงกนัตาม
หลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง สามารถดาํเนินการตามวิธีการ ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ๒.๑ การขออนุญาตดาํเนินการรูปแบบการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
  ๑ ) จดัโดยสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน กศน.ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูอ้นุญาต 
  ๒ ) จดัโดยสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน กศน.ร่วมกบัภาคีเครือข่าย ให้ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน กศน. เป็นผูอ้นุญาต 
  ๓ ) จดัโดยภาคีเครือข่าย ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน กศน.เป็นผูอ้นุญาต 
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 ๒.๒ การสรรหา และแต่งตั้งวิทยากร 
  ๒.๒.๑ การสรรหาวิทยากรให้สถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือข่ายร่วมกนัสรรหาวิทยากร
โดยพิจารณาจากคุณสมบติัดงัน้ี 
  ๑ ) เป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิหรือเกียรติบตัรรับรอง หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงว่าเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ ในสาขาวิชาหรือหลกัสูตรนั้น ๆ หรือ 
  ๒ ) เป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ
หลกัสูตรนั้น ๆ หรือ 
  ๓ ) เป็นผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  ๒.๒.๒ การแต่งตั้งวิทยากรให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาในสังกดั สาํนกังาน กศน. เป็น
ผูอ้นุมติัแต่งตั้ง โดยจดัทาํเป็นคาํสัง่ 
 ๒.๓ ผูเ้รียน 
  ผูเ้รียนสมคัรเรียนและลงทะเบียนเรียน ตามหลกัสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษาหรือเครือข่าย 
 ๒.๔ จาํนวนผูเ้รียน 
  จดัสอนผูเ้รียนเร่ิมตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ คน 
 ๒.๕ ขั้นตอนการดาํเนินการ 
  ๑) สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมในเร่ือง หลกัสูตร วิทยากร สถานท่ี 
วสัดุอุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษารายกลุ่ม 
  ๒) ผูเ้รียนสมคัรและลงทะเบียนเรียนต่อสถานศึกษาหรือภาคีเครือข่าย 
  ๓) สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตและจดัส่งผูเ้รียนไดเ้รียนกบัวิทยากรในแหล่งการเรียนรู้ 
สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตร 
  ๔) วิทยากรประเมินพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนก่อนจดักระบวนการเรียนรู้ 
  ๕) ผูเ้รียนกบัวิทยากรร่วมกนัจดัทาํแผนการเรียนรู้รายกลุ่ม 
  ๖) ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 
  ๗) วิทยากรประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนและหลงัจบหลกัสูตร รวมทั้งประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้รียน 
 ๒.๖ การวดัผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน 
  การวดัผลประเมินผลใหด้าํเนินการตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ดว้ยวิธีการหลากหลาย  เช่น 
  ๑) ประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ ดว้ยการซกัถาม ทดสอบและปฏิบติั 
  ๒) ประเมินดา้นคุณธรรม ดว้ยแบบประเมินคุณธรรม 
  ๓) ประเมินช้ินงาน ดว้ยผลงานท่ีปฏิบติั 
  ๔) ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถาม 
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 ๒.๗ การออกหลกัฐานการศึกษา 
  การออกหลกัฐานการศึกษาการเรียนรู้รายกลุ่ม ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้า
สถานศึกษา เป็นผูล้งนามในหลกัฐานการศึกษา ตามหลกัสูตรกาํหนด โดยระบุช่ือวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา 

 ๓. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
 เป็นการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนในแหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนยข์ยายเพาะพนัธุ์ปลา ศูนยส์าธิตการทาํไร่นา
สวนผสม ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต องคก์รชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เป็นตน้ โดยมีการประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียน 
 ๑.วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.๑ เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบติักบัแหล่งเรียนรู้โดยตรง 
  ๑๒. เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ใน
เร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ 
  ๑๓ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้โดยตรงท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ 
 ๒. แหล่งเรียนรู้ ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  ๒.๑ อยูใ่นทาํเลท่ีตั้งผูเ้รียนสามารถเดินทางไดส้ะดวก ปลอดภยั 
  ๒.๒ มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบติั 
  ๒๓. เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีการดาํเนินงานมัน่คง น่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
  ๒.๔ มีความพร้อม มีวิทยากร หรือผูใ้หค้วามรู้ประจาํ สามารถจดัการเรียนรู้ หรือจดัการ
เรียนการสอนจนจบหลกัสูตรหรือจบกระบวนการได ้ รวมทั้งสามารถใหก้ารฝึกปฏิบติัแก่ผูเ้รียนจนสามารถ
ปฏิบติัในเร่ืองนั้น ๆ ได ้
  ๒๕ สามารถจดับุคลากรของแหล่งเรียนรู้เขา้ร่วมประชุม อบรมกบัสถานศึกษาได ้
  ๒.๖ มีทศันคติ เจตคติท่ีดีต่อการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ใหก้บัผูอ่ื้น 
  ๒.๗ สามารถดูแล ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และรับผดิชอบผูเ้รียนจนจบหลกัสูตร 
 ๓. การคดัเลือกแหล่งเรียนรู้ 
 สถานศึกษาสาํรวจ แสวงหา คดัเลือกแหล่งเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะและมีความพร้อมเขา้ร่วมจดัการศึกษา 
จดัทาํประกาศ จดัทาํเนียบแหล่งเรียนรู้ 
 ๔. วิธีการจดั ใหจ้ดัในลกัษณะรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ 
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 ๔. การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
 เป็นการจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในสถานประกอบการ เช่น อู่ซ่อมรถยนต ์หา้งสรรพสินคา้หรือแหล่ง
ประกอบการ SMEs ท่ีมีส่วนร่วมหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
 ๑ วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
  ๑.๑ เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบติักบัสถานประกอบการ แหล่งประกอบการ โดยตรงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เจตคติตรงตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 
  ๑.๓ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนซ่ึงสถานศึกษาไม่สามารถ
จดัเองได ้
 ๒. ลกัษณะของสถานประกอบการ 
 สถานประกอบการ แหล่งประกอบการ ท่ีร่วมจดัการศึกษาต่อเน่ืองควรมีลกัษณะและมีความพร้อม
ดงัน้ี 
  ๒.๑ อยูใ่นทาํเลท่ีตั้งท่ีผูเ้รียนสามารถเดินทาง ติดต่อไดส้ะดวก ปลอดภยั 
  ๒๒ มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติั 
  ๒.๓ เป็นสถานประกอบการ แหล่งประกอบการท่ีดาํเนินงานมัน่คง น่าเช่ือถือ เป็นท่ี
ยอมรับในวงการหรือสาขาอาชีพ หรือความรู้ในดา้นนั้นๆ 
  ๒.๔ มีความพร้อม มีวิทยากรหรือผูใ้หค้วามรู้ประจาํ และผูป้ระสานดูแลการเรียนการสอน
จนจบหลกัสูตรได ้มีผูช้าํนาญการเช่ียวชาญใหก้ารฝึกปฏิบติั ผูดู้แลตามความจาํเป็น 
  ๒.๕ สามารถจดับุคลากรเขา้ร่วมประชุม อบรม พฒันากบัสถานศึกษาไดคุ้ณสมบติัของ
วิทยากรหรือผูใ้หค้วามรู้และฝึกปฏิบติั 
 ๓ การคดัเลือกสถานประกอบการ แหล่งประกอบการ 
 สถานศึกษาคดัเลือก สาํรวจ แสวงหา สถานประกอบการ แหล่งประกอบการท่ีมีลกัษณะและมีความ
พร้อมเขา้ร่วม จดัทาํประกาศ จดัทาํทาํเนียบสถานประกอบการที่เขา้ร่วมจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
 ๔. วิธีการจดัใหจ้ดัลกัษณะรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของสถานประกอบการ 
แหล่งประกอบการ 
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 ๕. การเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้มีเป้าหมายการเรียนรู้เฉพาะเจาะจง เช่น ฐานการเรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ฐานการเรียนรู้สุขภาพอนามยั 
ฐานการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ฐานการเรียนรู้วฒันธรรมไทย เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากวิทยากร สถานการณ์จริง หรือเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ๑. วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
  ๑.๑ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากฐานการเรียนรู้ 
  ๑.๒ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ และทกัษะท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวนั 
 ๒. การคดัเลือกฐานการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาสาํรวจ แสวงหา คดัเลือกฐานการเรียนรู้ท่ีมีความพร้อมเขา้ร่วมจดัการศึกษา 
เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนท่ีสนใจ 
 ๓ ผูเ้รียน 
  ผูเ้รียนสมคัรเรียนและลงทะเบียนเรียนท่ีสถานศึกษา หรือภาคีเครือข่าย 

 ๔. วิธีการจดัใหจ้ดัลกัษณะรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของฐานการเรียนรู้ 

 ๖. การศึกษาทางไกล 
 การศึกษาทางไกล เป็นวิธีการจดัการศึกษาท่ีเปิดกวา้งในเร่ืองของเวลา สถานท่ี เนน้การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองจากส่ือประสมท่ีหลากหลาย มีการจดักิจกรรมเสริมความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ท่ีจาํเป็น เหมาะสม
กบัเน้ือหา ตามหลกัสูตร รวมทั้งมีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมหรือปฏิบติัการจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็น
การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง ผูเ้รียนจึงตอ้งวางแผนและสร้างวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ๑ การขออนุญาตดาํเนินการรูปแบบการศึกษาทางไกล 
  ๑๑) จดัโดยสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน กศน.ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูอ้นุญาต 
  ๑.๒ ) จดัโดยสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน กศน.ร่วมกบัภาคีเครือข่าย ให้ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน กศน. เป็นผูอ้นุญาต 
 ๒ การสรรหา และแต่งตั้งวิทยากร 
  ๒.๑ การสรรหาวิทยากรใหส้ถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือข่ายร่วมกนัสรรหาวิทยากรโดย
พิจารณาจากคุณสมบติัดงัน้ี 
   ๑ ) เป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิหรือเกียรติบตัรรับรอง หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงว่าเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ในสาขาวิชาหรือหลกัสูตรนั้น ๆ หรือ 
   ๒ ) เป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ
หลกัสูตรนั้น ๆ หรือ 
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   ๓ ) เป็นผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  ๒.๒ การแต่งตั้งวิทยากร 
   ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาในสงักดั สาํนกังาน กศน. เป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้ง โดย
จดัทาํเป็นคาํสัง่ 
 ๓ ผูเ้รียน 
  ผูเ้รียนสมคัรเรียนและลงทะเบียนเรียน ตามหลกัสูตรต่างๆ ของสถานศึกษา 
  ๓.๑ จาํนวนผูเ้รียนข้ึนอยูก่บัความพร้อมของสถานศึกษา แต่ละแห่งเป็นผูก้าํหนด 
  ๓.๒ ขั้นตอนการดาํเนินการ 
   ๑) สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมในเร่ือง หลกัสูตรวิทยากร 
สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาแบบการศึกษาทางไกล 
   ๒) ผูเ้รียนสมคัรและลงทะเบียนเรียนต่อสถานศึกษาหรือภาคีเครือข่าย 
   ๓) สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตและผูเ้รียนไดเ้รียนกบัส่ือทางไกลวิทยากรหรือ
แหล่งการเรียนรู้ สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตร 
   ๔) วิทยากรประเมินพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนก่อนจดักระบวนการเรียนรู้ 
   ๕) ผูเ้รียนกบัวิทยากรร่วมกนัจดัทาํแผนการเรียนรู้แบบการศึกษาทางไกล 
   ๖) ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 
   ๗) วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวา่งเรียนและหลงัจบหลกัสูตรรวมทั้ง
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 
 ๔. การวดัผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน 
 การวดัผลประเมินผลใหด้าํเนินการตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ดว้ยวิธีการหลากหลายเช่น 
  ๔.๑ ประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ ดว้ยการซกัถาม ทดสอบและปฏิบติั 
  ๔.๒ ประเมินดา้นคุณธรรม ดว้ยแบบประเมินคุณธรรม 
  ๔.๓ ประเมินช้ินงาน ดว้ยผลงานท่ีปฏิบติั 
  ๔.๔ ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ดว้ยแบบสอบถาม 
 ๕. การออกหลกัฐานการศึกษาการออกหลกัฐานการศึกษาการเรียนรู้แบบทางไกลให้ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาหรือหวัหนา้สถานศึกษา เป็นผูล้งนามในหลกัฐานการศึกษา ตามหลกัสูตรกาํหนด โดยระบุช่ือ
วิชา/กิจกรรม ระยะเวลา 
 ๖. วิธีการจดัใหจ้ดัในลกัษณะรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ตามความพร้อมของฐานการเรียนรู้ 
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สรุปขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

กจิกรรม วธีิดาํเนินการ หลกัฐาน/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
1. สํารวจ/รวบรวม  ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ หรือ ผูจ้ดั สาํรวจ

ความตอ้งการของของกลุ่มเป้าหมาย โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบั เช่น การศึกษา อาย ุอาชีพ

และเวลาวา่งท่ีสามารถจะเรียนรู้ได ้

    - จากเวทีประชาคม 

    - จากขอ้มูลการสาํรวจของหน่วยงานต่างๆ 

    - จากการสาํรวจขอ้มลูความตอ้งการทางการ

ศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชน 

    - จากการท่ีประชาชนมาแจง้ความตอ้งการ 

- แบบสาํรวจความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย (ถา้มี) 

- หนงัสือแจง้ความตอ้งการ (ถา้มี) 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  OTOP (ถา้มี) 

- ใบสมคัรเรียน 

2. วเิคราะห์/จัดลาํดบัความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.1 วิเคราะห์ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

และจดัลาํดบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพชุมชน 

- บนัทึกสรุปรายงานการสาํรวจขอ้มูล/
วิเคราะห์ ความตอ้งการเรียนการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทาํ 
- บญัชีรายช่ือผูเ้รียน การจดัการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทาํ 
- ใบสมคัรเรียน 
- แผนงาน/โครงการศูนยฝึ์กอาชีพ
ชุมชน 

3. การคดัเลอืกหลกัสูตรจาก
คลงัหลกัสูตร 

3.1 ผูรั้บผดิชอบจดักิจกรรม คดัเลือกหลกัสูตร

จากหลกัสูตร สาํนกังาน กศน. ท่ีมีอยูแ่ลว้ และ 

หลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัทาํข้ึนจากคลงั

หลกัสูตรโดยผา่นการอนุมติัแลว้ ใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

- หลกัสูตรท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ใน

คลงัหลกัสูตรของสถานศึกษาหรือของ

สาํนกังาน กศน. 

4. จัดทาํแผนงาน/โครงการ  4.1 ผูรั้บผดิชอบ จดัทาํแผนงานและโครงการ

ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน  

4.2 เสนอแผนงานและโครงการศูนยฝึ์กอาชีพ

ชุมชน เพื่อให ้สํานักงาน. กศน.จ.ฉะเชิงเทรา 
พจิารณาอนุมัตโิครงการ 

- แผนจดักิจกรรม รายเดือนหรือราย
ไตรมาส 
- โครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนท่ีไดรั้บ
การอนุมติัจาก สาํนกังาน กศน.จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
- หลกัสูตร 
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กจิกรรม วธีิดาํเนินการ หลกัฐาน/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
5. การเตรียมการ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบประสานผูเ้ก่ียวขอ้ง ภาคี

เครือข่าย ในการเตรียมการดงัน้ี 
5.1 การสรรหาวทิยากร  พจิารณาดงันี ้
- เป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุหรือเกียรติบตัรรับรองท่ี
แสดงวา่เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ใน
สาขาวิชาหรือหลกัสูตรนั้นๆ  หรือ 
- เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความชาํนาญ ประสบการณ์
ในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือหลกัสูตร 
นั้นๆ หรือ 
- เป็นผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์ใน
การถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้
5.2 การแต่งตั้งวทิยากร 
- เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจดัทาํคาํสัง่แต่งตั้ง
วิทยากรโดยใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษา เป็น
ผูอ้นุมติัแต่งตั้ง 
5.3 การจัดเตรียมสถานทีแ่ละการกาํหนด
ระยะเวลาในการดาํเนินกจิกรรม 
- เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบร่วมกบัวิทยากร ผูเ้รียน 
ในการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีจดัการ
เรียนการสอน  
5.4 วสัดุ อุปกรณ์ 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ร่วมกบัวิทยากร ในการ
จดัหา จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ ์ท่ี
จาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน 

- คาํสัง่แต่งตั้งวิทยากร 

- ใบสมคัรวิทยากร 

- แบบรายงานขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ 

6. ออกแบบการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

6.1 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ผูเ้รียน และวิทยากร
ร่วมกนัออกแบบกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายและสภาพของพื้นท่ี เช่น 
- การเรียนรู้รายบุคคล 
- การเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
- การศึกษาทางไกล 

- บนัทึกสรุปผลการประชุมร่วมกบั

ผูเ้รียน 
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กจิกรรม วธีิดาํเนินการ หลกัฐาน/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 - การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

- เรียนรู้ในสถานประกอบการ 

- เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ 

 

7. ขออนุญาตจัดกจิกรรม 7.1 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ/ผูจ้ดั จดัทาํรายช่ือ

ผูเ้รียนท่ีประสงคจ์ะเรียน 

7.2 จดัทาํบนัทึกขออนุญาตจดักิจกรรม เสนอ

ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอ อนุญาตจดัการเรียน

การสอน ก่อนเปิดเรียน ๗ วนั 

- แบบขออนุญาตจดักิจกรรม 

- บญัชีรายช่ือผูเ้รียน 

- ใบสมคัรเรียน 

8. ดาํเนินการจดักจิกรรม
การจัดกจิกรรม 

8.1 จดักลุ่มผูเ้รียน  ดงัน้ี 

   - กลุ่มผูว้า่งงาน 

   - กลุ่มพฒันาอาชีพ 

8.2 จดักิจกรรมแนะแนวเพื่อช้ีแจงหลกัสูตร 

8.3 จดักิจกรรมตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

8.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

- แผนการจดักิจกรรมตลอด

หลกัสูตร 

- บญัชีลงเวลาเรียนของผูเ้รียน 

- บญัชีลงเวลาวิทยากร 

- บนัทึกผลระหวา่งการจดั

กิจกรรม 

- แบบนิเทศติดตาม 

- บนัทึกหลงัการจดักิจกรรม 

9. วดัผลและประเมินผลการ
จัดกจิกรรม 

9.1 วิทยากรเป็นผูว้ดัผลและประเมินผล

ระหวา่งเรียนและเม่ือส้ินสุดการเรียน ให้

ครอบคลุมจุดประสงคเ์น้ือหาของหลกัสูตร 

โดยใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายๆวิธีประกอบ

กนั และผูเ้รียนร้อยละ 50 สามารถประกอบ

อาชีพ มีรายไดท่ี้มัน่คง  เช่น 

- การทดสอบความรู้ 

- การสงัเกตพฤติกรรม 

- การสมัภาษณ์ 

- การตรวจสอบผลงาน ฯลฯ 

- แบบประเมินและรายงานผลการ
จบหลกัสูตร 
- แบบรายงานขอ้มูลสารสนเทศ 
- แบบรายงานผลการจดัการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทาํ 
- แบบรายงานผลโครงการศูนยฝึ์ก
อาชีพชุมชน 
- บญัชีลงเวลาเรียนผูเ้รียน 
- แบบสมัภาษณ์ (ถา้มี) 
- ผลงาน/ช้ินงานของจริง (ถา้มี) 
- ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
- ขอ้สอบวดัความรู้ (ถา้มี) 
- แบบบนัทึกการสงัเกต
พฤติกรรม(ถา้มี) 
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กจิกรรม วธีิดาํเนินการ หลกัฐาน/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
10. การอนุมัตผิลการเรียน
และการจบหลกัสูตร /             
การรายงานผลผู้เรียน 

10.1 วิทยากรจดัทาํแบบประเมินและรายงาน

ผลการจบของผูเ้รียนใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา

ทราบทนัทีหลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอน 

10.2 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบรวบรวมเอกสาร

และตรวจสอบรายละเอียด ความถูกตอ้ง เพื่อ

เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัผลการเรียนและการจบ

หลกัสูตร  

 

- บญัชีรายช่ือผูเ้รียน 

- บญัชีลงเวลาเรียนผูเ้รียน 

- บญัชีลงเวลาวิทยากร 

- แบบบนัทึกผลระหวา่งเรียน/

กิจกรรม 

- แบบประเมินและรายงานผลการ

จบ 

- แบบสอบถามความคิดเห็นและ

ความพึงใจของผูเ้รียน/

ผูรั้บบริการการพฒันาอาชีพเพื่อ

การมีงานทาํ 

- แบบรายงานผลการจดัการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

- แบบรายงานผลโครงการศูนยฝึ์ก

อาชีพชุมชน 

- แบบรายงานขอ้มูลสารสนเทศ 

11. การออกหลกัฐาน
การศึกษา 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเสนอรายงานผลการจบ

หลกัสูตรใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัจบหลกัสูตรและ

ลงนามวฒิุบตัร/หนงัสือรับรอง 

หนังสือรับรองความรู้ 
11.1 ผูเ้รียนเขียนคาํร้องขอรับหนงัสือรับรอง

ความรู้  เพื่อใหส้ถานศึกษาออกหนงัสือรับรอง

ความรู้ 

วุฒบิตัร/เกยีรตบิตัร 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของผูเ้รียน และจดัทาํวฒิุบตัร/

เกียรติบตัร เสนอผูมี้อาํนาจลงนาม 

- ใบคาํร้องขอรับหนงัสือรับรอง

ความรู้ 

- หลกัฐานเก่ียวกบัการเรียน (แบบ

รายงานผลโครงการศูนยฝึ์กอาชีพ

ชุมชนของผูเ้รียน ฯลฯ) 

- สาํเนาหนงัสือรับรองความรู้ 

- วฒิุบตัร 
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ตอนที ่๔  งบประมาณ การดาํเนินการจดัการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

๑. หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  

 ตามหนังสือสํานักงาน กศน. ที ่ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๑๒๕๕  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เร่ือง การเบิก
เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะส้ัน  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
ดาํเนินการดงัน้ี  
 

รายการค่าใช้จ่าย เกณฑ์ รายละเอยีด 

ค่าตอบแทนวทิยากร ไม่เกิน ๒๐๐ บาท/ชม. 
ผูท้รงคุณวฒิุไม่เกินคร้ังละ ๓ ชม.  

ในอตัราคร้ังละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 

ค่าวสัดุฝึกอบรม ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน  

ค่าศึกษาดูงาน 

-ค่าเบ้ียเล้ียง 

คนละ ๑๒๐ บาท/วนั ไม่เกิน ๔ วนัรวมเดินทางไปกลบั 

-ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามจริง 
เป็นค่าจา้งเหมาบริการ  

หา้มจ่ายใหก้บัผูเ้รียน 

-ค่าท่ีพกั ไม่เกิน ๕๐๐ บาท มีเอกสารรับรองการพกั 

 

เงื่อนไขการจดั   
       กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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๒. หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าใช้สอย 
 ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าเช่าสถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาต่อเน่ือง ใหถื้อปฏิบติั
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ตลอดจนหนงัสือเวียน
มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๒.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจดัการศึกษาต่อเน่ืองวิทยากรท่ีเป็น
บุคคลภายนอก ใหจ่้ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ในอตัราตํ่าสุดตามระเบียบว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการ
ไปราชการ กรณีท่ีเป็นขา้ราชการบาํนาญใหเ้บิกจ่ายไดต้ามยศ ตาํแหน่งคร้ังสุดทา้ย 

๓. หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าวสัดุ 
 การจ่ายค่าวสัดุ ให้จ่ายตามระเบียบว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการจ่ายค่าวสัดุในการบริหารงานของส่วน
ราชการพ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความจาํเป็นโดยประหยดั โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูมี้อาํนาจ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมาย ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรั้บจดัสรร 

๔. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 
 การจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ในการจดัการศึกษาต่อเน่ือง กระทรวงการคลงัอนุญาตใหส้ถานศึกษา
สามารถจ่ายเงินท่ีไดรั้บใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เป็นค่าสาธารณูปโภคไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง โดยถวัจ่าย
จากวงเงินท่ีไดรั้บในแต่ละหลกัสูตร และใชใ้บเสร็จรับเงินหรือใบสาํคญัรับเงินของเจา้ของสถานท่ีแลว้แต่
กรณีเป็นหลกัฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน ตอ้งมีสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบการเก็บรักษา
เงิน และนาํเงินส่งคลงัในหนา้ท่ีของอาํเภอและก่ิงอาํเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ สาํหรับใบสาํคญัรับเงินจะตอ้งเป็น
ใบสาํคญัรับเงินท่ีกระทรวงการคลงักาํหนดเท่านั้น 

๕. หลกัเกณฑ์การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 การพานกัศึกษาไปนอกสถานศึกษา เพื่อทาํกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปให้ถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการพานกัเรียน และนกัศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘โดยการพาไปนอกสถานศึกษา ไม่คา้งคืน เป็นอาํนาจของสถานศึกษา การพาไปนอกสถานศึกษา
และคา้งคืน เป็นอาํนาจของ ผูอ้าํนวยการ สาํนกังาน กศน. จงัหวดั/กทม หรือ เลขาธิการ กศน. กรณีเป็น
สถานศึกษาข้ึนตรง การพานกัเรียนนกัศึกษาไปนอกราชอาณาจกัร เป็นอาํนาจของปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ 

 ๑. การเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีกาํหนด ให้เสนอขออนุมติัหัวหนา้ส่วน
ราชการ เจา้ของงบประมาณ (ปลดักระทรวงศึกษาธิการ) เป็นรายกรณี (หัวหน้าสถานศึกษามิใช่หัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ) 
 ๒. การจดัการศึกษาต่อเน่ือง ของสถานศึกษาไม่สามารถนาํระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม)  
มาใชใ้นการจดัการศึกษาต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของสถานศึกษา มิใช่เป็นการพฒันาบุคลากร 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของหน่วยงาน ตามความหมายของระเบียบว่าดว้ยการฝึกอบรม               
ฉะนั้นเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา จึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ                  
อตัราท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด หรือไดข้อทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงั ปัจจุบนักระทรวงการคลงั
ไม่อนุญาตให้สถานศึกษาจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา                      
(ดูหนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค ๐๔๐๖.๖/๑๔๗๒๖ ลงวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒) สาํหรับการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงเบิกจ่ายจากเงินงบอุดหนุนเป็น
รายหวั กระทรวงการคลงักาํหนดใหห้วัหนา้ส่วนราชการ (กรณี กศน. หมายถึง ปลดักระทรวงศึกษาธิการ) 
เป็นผูก้าํหนดรายการจ่าย และอตัราการจ่ายไดเ้องโดยไม่ตอ้งขอตกลงกบักระทรวงการคลงั ซ่ึงในการจดั
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร  (ไม่รวม
อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม) ในการจดักิจกรรมหลกัสูตรขั้นพื้นฐานได ้ แต่ตอ้งจ่ายให้กบัเอกชนหรือ                    
ส่วนราชการตามท่ีเรียกเกบ็ ไม่สามารถจ่ายใหก้บัตวัผูเ้รียนได ้และไม่มีการจ่ายเบ้ียเล้ียงใหก้บัผูเ้รียน 
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ตอนที ่๕  การจดัทาํและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

 หลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ เป็นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนเพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพ
ชีวิต โดยใหมี้ความยดืหยุน่ดา้นเน้ือหา สาระ ระยะเวลาเรียน และสถานท่ีตามความตอ้งการความจาํเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายหรือชุมชน หรือตามนโยบายทางราชการ 

การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 
 หลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง หมายถึงหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนจากสภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน 
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหลกัสูตรนั้น ๆ อาจ เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท่ีมี
อยูใ่นทอ้งถ่ิน หรือสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ซ่ึง ผูเ้รียนแสวงหาองคค์วามรู้ท่ีตอบสนองกบัวิถี
ชีวิตของตนเอง ปรับตนเองใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวตัน์ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ตามสภาพ
จริงของตนเอง สามารถนาํความรู้ไปใชก้ารพฒันาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได ้ จึงอาจสรุปไดว้่า
หลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดัใหก้บักลุ่มผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจดั 
ตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนในการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ นั้นๆ เป้าหมายหลกั คือ 
ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถและมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
 
 หลกัการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
ดงัน้ี 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ช่องทางการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานที่ ๑.๑ วิเคราะห์ศกัยภาพของขอ้มูลตนเอง ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้มและขอบข่ายงาน
อาชีพต่างๆ  
 มาตรฐานที ่๑.๒ มองเห็นช่องทางและตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดยใชก้ระบวนการคิดเป็นจาก
ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และมีความเป็นไปไดต้ามศกัยภาพ 
  
 ทกัษะการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานที ่๒.๑ มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
 มาตรฐานที ่๒.๒ สามารถจดัหาและคดัเลือกปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานที ่๓.๑ สามารถบริหารจดัการในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที ่๓.๒ สามารถจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัการประกอบอาชีพ 
 
 โครงการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานที ่๔.๑  มีโครงการประกอบอาชีพสาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการนาํสู่การปฏิบติั 
 มาตรฐานที ่๔.๒ มีการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโครงการเพื่อการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คง 
 
การจัดการเรียนรู้ 
๑. ช่องทางการประกอบอาชีพ 
 ๑.๑ ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ สถานประกอบการ ส่ือของจริง ส่ือบุคคลในชุมชน 
ประเทศและโลก เพื่อนาํขอ้มูลมาคิด วิเคราะห์และใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้นชุมชน 
 ๑.๒ วิเคราะห์อาชีพท่ีคิดวา่จะสามารถเลือกประกอบอาชีพไดใ้นชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ 
 ๑.๓ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
 ๑.๔ ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดยใชก้ระบวนการคิดเป็นและมีความเป็นไปไดต้ามศกัยภาพ      
๕ ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ลกัษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทาํเลท่ีตั้ง ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
 
๒. การฝึกทกัษะอาชีพ 
 ๒.๑ ศึกษาเรียนรู้ขอบข่ายการประกอบอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
 ๒.๒ จดัหาแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีเลือก 
 ๒.๓ จดัทาํแผนการฝึกทกัษะตามหลกัสูตร 
 ๒.๔ ดาํเนินการเรียนรู้และฝึกทกัษะตามหลกัสูตร 
 ๒.๕ จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 ๒.๖ ดาํเนินการวดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
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๓. การบริหารจัดการในอาชีพ 
 ๓.๑ การบริหารจัดการการผลติ 
  ๑. สํารวจและศึกษาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์ และการใช้ประโยชน์ของแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติและทุนต่างๆ 
  ๒. การกาํหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ีตอ้งการ 
  ๓. ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิต แต่คุณภาพคงเดิม 
  ๔. ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
 ๓.๒ การบริหารจัดการการตลาด 
  ๑.  ศึกษาขอ้มูลการตลาด และวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาดในชุมชน ประเทศและโลก 
  ๒. กาํหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนการจดัการตลาด 
  ๓. ดาํเนินการตามกระบวนการจดัการการตลาด เช่น การคิดตน้ทุนการผลิต การกาํหนด
ราคาขาย การส่งเสริมการขาย การกระจายสินคา้ 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ส่ือบุคคล 
ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
 

การวดัและประเมินผล 
 ประเมินจากสภาพจริงจากการเรียนรู้ตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด 
 

การบริหารหลกัสูตร 
 ๑. สถานศึกษาช้ีแจงและสร้างความเขา้ใจใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งและร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงาน 
เช่น สาํรวจกลุ่มเป้าหมาย หลกัสูตร ภาคีเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ 
 ๒. อบรมครู มีการอบรมครูในการจดัทาํหลกัสูตร ส่ือ การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลและอ่ืน  ๆ
 ๓. ประชาสัมพนัธ์ ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจอย่างต่อเน่ืองโดยใช้ส่ือท่ี
หลากหลาย 
 ๔. แนะแนว และการให้คาํปรึกษาตั้ งแต่เร่ิมต้นจนกระทัง่จบหลักสูตรพร้อมทั้ งการเขา้สู่การ
ประกอบอาชีพ 
 

การเทยีบโอนผลการเรียน 
 ผูเ้รียนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการประกอบอาชีพแลว้สามารถนาํมาใชเ้ทียบโอนผล
การเรียนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้
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สรุปขั้นตอนการจัดทาํหลกัสูตร 

กจิกรรม วธีิดาํเนินการ หลกัฐาน/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
1. การจัดตั้งกลุ่มเป้าหมาย 
/การคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 สาํรวจ/รวบรวม /แนะแนว ความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเพื่อจดัตั้งกลุ่มผูเ้รียน 

1.2 วิธีการหากลุ่มเป้าหมาย 

    - จากเวทีประชาคม 

    - จากขอ้มูลการสาํรวจของหน่วยงานต่างๆ 

    - จากการสาํรวจขอ้มลูความตอ้งการทางการ

ศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชน 

    - จากการท่ีประชาชนมาแจง้ความตอ้งการ 

1.3 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบประสานงานกบั

ผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ร่วมกนัวิเคราะห์และ

จดัลาํดบั ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายวา่

ตอ้งการเรียนหลกัสูตรใด 

1.4 จดัเรียงลาํดบัความตอ้งการหลกัสูตร 

- แบบสาํรวจความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย (ถา้มี) 

- หนงัสือแจง้ความตอ้งการ (ถา้มี) 

- บญัชีผูข้ึ้นทะเบียนคนจน (ถา้มี) 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP  (ถา้มี) 

- การทาํเวทีประชาคม (ถา้มี) 

- บนัทึกสรุปรายงานการสาํรวจขอ้มูล/

วเิคราะห์ ความตอ้งการเรียนการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

- บญัชีรายช่ือผูเ้รียน การจดัการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

2. การพจิารณาใช้หลกัสูตร
การเรียนการสอน 

2.1 ใชห้ลกัสูตร สาํนกังาน กศน. ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2.2 รวบรวมหรือพฒันาหลกัสูตรข้ึนใหม่ตาม

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากร 

ผูเ้รียนและชุมชนร่วมกนั กาํหนดกรอบเน้ือหา

สาระของหลกัสูตร ตามรูปแบบการจดัทาํ

หลกัสูตรการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

การพจิารณาหลกัสูตร 
2.3 คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรของ

สถานศึกษา พิจารณาความเหมาะสมของ

หลกัสูตรในเบ้ืองตน้ จากนั้นให ้ 

2.4 คณะกรรมการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนจงัหวดั 

พิจารณาหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีจดัทาํข้ึน 

และหลกัสูตรจากหน่วยงานอ่ืน 

(โดยอาจกาํหนดเกณฑก์ลางไว)้ 

- หลกัสูตรท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการศูนยฝึ์ก

อาชีพชุมชนจงัหวดั 

- คาํสัง่คณะกรรมการพิจารณา

หลกัสูตรของสถานศึกษา 

- คาํสัง่อนุมติัหลกัสูตร(ถา้มี) 

- รายงานการประชุมพิจารณา

หลกัสูตร (ถา้มี) 
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กจิกรรม วธีิดาํเนินการ หลกัฐาน/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
     เกณฑ์การพจิารณาหลกัสูตร   เช่น 

      - เป็นหลกัสูตรตามความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย ศกัยภาพของพื้นท่ี สอดคลอ้งกบั

สภาพเศรษฐกิจและสงัคม / เป้าหมายหลกั คือ 

ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถและมี

อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 

    -  หลกัสูตร มี 2 ประเภท คือ  

       1. ยดึหลกัการ  5 กลุ่มอาชีพ (เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค ์

และอาชีพเฉพาะทาง)  และ     

        2. ศกัยภาพของพื้นท่ี (ภูมิอากาศ ภูมิ

ประเทศ ทาํเลท่ีตั้ง ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วิถี

ชีวิต ฯ เป็นตน้) 

      - ความถูกตอ้งและความเหมาะสมในการ

ลาํดบัเน้ือหาวิชา สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

เรียนรู้ (ช่องทางการประกอบอาชีพ, ทกัษะการ

ประกอบอาชีพ , การบริหารจดัการในการ

ประกอบอาชีพ และโครงการประกอบอาชีพ)  

การอนุมัตหิลกัสูตร 

2.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูอ้นุมติัหลกัสูตร

ดงักล่าวนั้น 

การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
2.4 สถานศึกษาส่งหลกัสูตรท่ีไดรั้บการอนุมติั

แลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีงานการศึกษาต่อเน่ือง เพื่อ

นาํเสนอหลกัสูตรท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ ทาง

เวบ็ไซต ์www.padrew.net / www.ccs.nfe.go.th 

และจดัส่งหลกัสูตรไปยงักลุ่มพฒันาการศึกษา

นอกโรงเรียน สาํนกังาน กศน.  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลกัฐานท่ีแสดงวา่หลกัสูตรไดรั้บ

การประชาสมัพนัธ์ ทางเวบ็ไซต ์

http://ccs.nfe.go.th/padrew/ 

และ  

http://www.padrew.net  
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กจิกรรม วธีิดาํเนินการ หลกัฐาน/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 การจัดเกบ็หลกัสูตร (คลงัหลกัสูตร)

2.5 เจา้หนา้ท่ีงานการศึกษาต่อเน่ือง รวบรวม

หลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัทั้งจากหน่วยงานอ่ืนและ

สถานศึกษาพฒันาข้ึนเอง ท่ีผา่นการอนุมติัจาก

สถานศึกษาแลว้ ใหเ้กบ็ไวเ้ป็นคลงัหลกัสูตรของ

สถานศึกษา เพื่อความสะดวกในการนาํมาใช้

จดัทาํบญัชีรายช่ือหลกัสูตร 

2.6 จดัทาํบญัชีรายช่ือหลกัสูตร 

 

- บญัชีรายช่ือหลกัสูตร 

- คลงัหลกัสูตร การจดัการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานทาํ (รูปเล่ม

หลกัสูตร/แฟ้มหลกัสูตร)               

พร้อม CD  
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รูปแบบหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพือ่การมงีานทาํ 
 

 
ปก 
 

หลกัสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 
 

หลกัสูตร............................................................. 
กลุ่มอาชีพ....................................................... 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาํเภอ................................................. 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัฉะเชิงเทรา 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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หลกัสูตร................................................ 
จํานวน  ...............  ช่ัวโมง  

กลุ่มวชิาอาชีพ........................................  
 
ความเป็นมา 
  
 
  
หลกัการของหลกัสูตร 
 1.จดักิจกรรมการเรียนรู้   ปฏิบติัการจริงโดยใหผู้เ้รียนออกแบบและสร้างเวบ็ไซตต์ามความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 
 2.เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้  และมีทกัษะสามารถนาํความรู้ไปประกอบอาชีพได ้
 3. 
 
จุดหมาย   
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  หลกัการของการออกแบบ และสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม
สาํเร็จรูปได ้
 2. 
 3. 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
 1.   ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 

2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ  
3.  

 
คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

1. สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ไดดี้ 
2. สามารถใชโ้ปรแกรมในการออกแบบ  ตกแต่ง  ภาพได ้

 
ระยะเวลา   จาํนวน.......................ชัว่โมง 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 
2.  ทกัษะการประกอบอาชีพ     
3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ   
4.  โครงการประกอบอาชีพ     

       4.1  ความสาํคญัของโครงการประกอบอาชีพ  
       4.2  ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ 
       4.3  องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพ 
       4.4  การเขียนโครงการ     
       4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการ  
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1.การบรรยาย 
 2.การฝึกปฏิบติัเป็นรายบุคคล 
 3. 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  คู่มือประกอบการอบรม  การออกแบบและพฒันา web site 
 2. ใบงาน  
 3. คอมพิวเตอร์  
  
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้จากแบบทดสอบก่อนและหลงัเขา้รับการอบรม 
2. ประเมินระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั 
3. ประเมินจากผลงานของผูเ้รียน 
 

การจบหลกัสูตร 
1. มีเวลาเรียน  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
3. มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทยีบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถนาํไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกท่ี
สถานศึกษาไดจ้ดัทาํข้ึน 
 
บรรณานุกรม 
 
รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตร (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
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ตอนที ่๖  บทบาทผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

สํานักงาน กศน.จังหวดัฉะเชิงเทรา 
๑. นาํนโยบายสู่การปฏิบติัโดยกาํหนดเป็นนโยบายจงัหวดัท่ีชดัเจน 
๒. ศึกษาแนวคิด กรอบการทาํงาน วีธีการและยทุธศาสตร์ใหช้ดัเจน 
๓. ประชุมช้ีแจงมอบหมายภารกิจให ้กศน.อาํเภอทุกอาํเภอ 
๔. จดัทาํแนวทาง คู่มือการดาํเนินงานและอบรมบุคลากรในสงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
๕. วางระบบการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล 
๖. ประสานเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม 
๗. นิเทศ ติดตาม ร่วมกบัสถานศึกษาเพื่อใหก้าํลงัใจและร่วมแกไ้ขปัญหา 

 

กศน.อาํเภอ 
๑ นาํนโยบายมาสู่การปฏิบติัโดยดาํเนินการตามคู่มือการดาํเนินงานการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมี

งานทาํของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงสู่ กศน.ตาํบล 
๒. ศึกษาแนวคิด กรอบการทาํงาน วิธีการและยทุธศาสตร์ใหช้ดัเจน 
๓. ประชุมช้ีแจงมอบหมายภารกิจใหบุ้คลากรในสงักดั 
๔. จดัหาแหล่งวิทยากรและประสานเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการ

ดาํเนินกิจกรรม 
๕. ดาํเนินการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํตามแผนท่ีกาํหนด 
๖. อ่ืน  ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ครูอาสาสมัคร 
 ๑.  ภารกิจหลกั จดัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ตามภารกิจเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและ
พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 ๒.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอน ร่วมกบัครู กศน.ตาํบล 
 ๓.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในการดาํเนินการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ ทั้ง
ร่วมกบัหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ครู กศน.ตําบล 
 ทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการวางแผนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ประสานงานกบัเครือข่าย วิทยากร 
สอนตามความเช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละวิชา 
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ตอนที ่๗   การอบรมครูและวทิยากร 

 
 การอบรมครู และวทิยากร 
 การอบรมครู กศน.ตาํบล และวิทยากร สาํหรับการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและมีงานทาํเป็น
ภารกิจท่ีสาํคญัของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะตอ้งดาํเนินการ โดยแบ่งการอบรม ไดด้งัน้ี 
 ๑. การอบรมพฒันาครู กศน.ตาํบล บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ในสงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ในการเป็นผูก้ระตุน้ สร้างบรรยากาศและเป็นพี่เล้ียงในการช่วยจดัการกบัปัญหาในการศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพและมีงานทาํ โดยเฉพาะครู กศน.ตาํบล ตอ้งมีทกัษะสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียน คิดวิเคราะห์ และ
ประเมินตนเองดา้นความตอ้งการและการตดัสินใจเลือกอาชีพ ท่ีเหมาะสมเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้การฝึก
ทกัษะอาชีพและประกอบอาชีพมีงานทาํได ้
 ๒. การอบรมพฒันาวิทยากร ฝึกทกัษะอาชีพเป็นการอบรมเพื่อให้เขา้ใจแนวคิดหลกัการการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานทาํ จดักระบวนการเรียนรู้ ฝึกทกัษะอาชีพอยา่งมีคุณภาพ โดยเขา้ใจ
แนวคิดปรัชญาการศึกษา หลกัการสอนผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสม 
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ตอนที ่๘  เอกสาร / แบบฟอร์ม  การจดัการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการขออนุญาตจดัตั้งและขออนุมัตเิบิกจ่ายเงนิ (ปรับแก้ไข) 
  

1. แบบสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 
2. ใบสมคัรเรียน 
3. บนัทึกขออนุญาตจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 
4. แบบขออนุญาตจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 
5. บญัชีรายช่ือผูเ้รียน การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 
6. ใบสมคัรวิทยากร 
7. คาํสัง่แต่งตั้งวทิยากร 
8. โครงการท่ีไดรั้บการเห็นชอบจาก สาํนกังาน กศน.จงัหวดั 
9. หลกัสูตรท่ีขอเปิดสอน 
10. แผนการจดักิจกรรมตลอดหลกัสูตร 
11. แบบบนัทึกผลระหวา่งเรียน/กิจกรรม  
12. บญัชีลงเวลาเรียนผูเ้รียน 
13. บญัชีลงเวลาวทิยากร 
14. ใบปะหนา้ขอเบิกจ่าย (การเงินทาํ) 
15. ใบสาํคญัรับเงิน 
16. แบบรายงานโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน / แบบรายงานผูจ้บหลกัสูตร(กศ.ต่อเน่ืองเดิม)   

(ต้องแนบในการเบิกจ่ายทุกโครงการ เม่ือส้ินสุดกจิกรรมน้ันๆ) 
17. แบบรายงานขอ้มูลสารสนเทศ 
18. แบบประเมินคุณธรรม ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ การศึกษาต่อเน่ือง (การสรุปผล) 
19. แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ (การสรุปผล  ถ้าเบิก 2 

รอบให้แนบรอบสุดท้าย) 
20. ภาพกิจกรรม (ใช้แนบทุกรอบทีเ่บิก) 

หมายเหตุ       ขอ้ 1 – 9   เอกสารประกอบขั้นตอนการขอเปิดกลุ่ม 
           ขอ้ 10 – 13   เอกสารประกอบในการจดักิจกรรมตลอดหลกัสูตร 
  ขอ้ 3 -5 , 7–  20   เอกสารประกอบในการเบิกจ่าย  
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แบบสํารวจข้อมูลความต้องการพฒันาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 
กศน.อาํเภอ.............................................. สํานักงาน กศน.จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 แบบสาํรวจชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจความตอ้งการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ ซ่ึงจะนาํผลการสาํรวจไป
จดัทาํแผนฝึกอบรมประจาํปีใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน และสถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด 

คาํช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้มูลและความตอ้งการของท่าน 

 ตอนที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ-นามสกลุ นาย นาง นางสาว..............................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................. 
อายุ    ตํ่ากวา่ ๑๕ ปี   ๑๕ - ๓๙ ปี    ๔๐ - ๕๙ ปี    ๖๐ ปีข้ึนไป 
ระดบัการศึกษา   ตํ่ากวา่ประถมศึกษา   ประถมศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนปลาย 
   ปวช.    อนุปริญญาตรี  ปริญญาตรี    อ่ืนๆ ระบุ.............. 
อาชีพ    รับราชการ    รัฐวิสาหกิจ    คา้ขาย    เกษตร 
   รับจา้ง/แรงงาน   ผูน้าํทอ้งถ่ิน    อบต./เทศบาล   อสม. 
   อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนที ่๒ ความต้องการพฒันาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

 ๒.๑ ท่านต้องการเข้ารับการฝึกทกัษะอาชีพในเร่ืองใด (เลือกไดม้ากกวา่ ๑ อาชีพ) 
  ๑. ดา้นเกษตรกรรม 
   ปลูกพืช/ผกัโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ   เล้ียงสตัว ์  อ่ืนๆ ระบุ........................... 
  ๒. ดา้นอุตสาหกรรม 
   ถนอมอาหาร      แปรรูปสมุนไพร   ช่างซ่อมกระเป๋า-รองเทา้    
  ช่างซ่อมโทรศพัทมื์อถือ   เบเกอร่ี       ทอผา้มดัหม่ี       
   ตดัเยบ็เส้ือผา้อุตสาหกรรม   อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
  ๓. ดา้นพาณิชยกรรม 
   คอมพิวเตอร์     การทาํบญัชี       การตลาด   อ่ืนๆ ระบุ............................ 
  ๔. ดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
   ผลิตภณัฑจ์ากดินไทย-ญ่ีปุ่น  ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอพื้นเมือง   ถกัสานจากเชือกปอ-ป่าน 
   การป้ันแป้งขนมปัง           อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 
  ๕. ดา้นการจดัการและการบริการ 
   ตดัผมเสริมสวย    ตดัเยบ็เส้ือผา้   นวดเพื่อสุขภาพ  ซ่อมเคร่ืองใชส้าํนกังาน 

1



คู่มือปฏิบติังานการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 

41 

   ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพ   ซ่อมคอมพิวเตอร์    อ่ืนๆ ระบุ........................... 
 
๒.๒ ช่วงเวลาทีท่่านคดิว่าสามารถเข้าร่วมฝึกทกัษะอาชีพ (เลือกไดม้ากกวา่ ๑ ) 

  วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. วนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 

  วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐ น. วนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

  วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. วนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................... 

 
๒.๓ ช่วงเดอืนทีท่่านคดิว่าสามารถเข้าร่วมทาํการฝึกทกัษะอาชีพได้(เช่น ม.ค. ก.พ. มี.ค. ......) 

 โปรดระบุ........................................................................................................................................... 
 
๒.๔ สถานทีสํ่าหรับการฝึกทกัษะอาชีพทีท่่านคดิว่าสามารถเดนิทางไปได้สะดวก (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ) 

  กศน. ตาํบล.....................................  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น 
  วดั.....................................................   เทศบาล..................................  ท่ีทาํการกาํนนั 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................................................ 
 
๒.๕ ท่านคดิว่าสามารถเดนิทาง เพือ่เข้าร่วมทาํกจิกรรมการศึกษาดูงาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกทกัษะอาชีพได ้
      ตามขอ้ใด (เลือกไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 

  ๑. ภายในจังหวดั 
   ไปเชา้-เยน็กลบั   พกัคา้งคืนได ้  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

  ๒. ต่างจังหวดั 
   ไปเชา้-เยน็กลบั   พกัคา้งคืนได ้  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 

ตอนที ่๓ ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ (ถา้มี) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………….
๒. …………….……………………………………………………………………………………………………. 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ขอขอบคุณสาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบสาํรวจ 

2
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สาํนกังาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 

ใบสมคัรเรียน 
 การศึกษาต่อเน่ือง (เดมิ)     การศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

 
หลกัสูตร/วชิา...................................................................จาํนวน...........ชัว่โมง  รอบ  เชา้   บ่าย   คํ่า 
เรียนตั้งแต่วนัท่ี....................................................................................ตาํบล......................................................... 

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ.................................................... 
 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณากรอกขอ้มูลดว้ยตวับรรจง) 
ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................................  
เลขประจาํตวัประชาชน - - - -   ลกัษณะความพิการ (ถา้มี)................................................. 
เกิดวนัท่ี............เดือน............................พ.ศ.......... อาย.ุ............ปี  สัญชาติ...........................ศาสนา.....................................
อาชีพ..................................................................................... รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน…………………………..…บาท   
ความรู้สูงสุดจบระดบั    ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนปลาย 
   ประกาศนียบตัรวชิาชีพ   อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................... 
จบจากสถานศึกษา..........................................................................................................จงัหวดั........................................ 
บิดา   ช่ือ–นามสกลุ........................................................................................อาชีพ........................................................... 
มารดา ช่ือ–นามสกลุ.......................................................................................อาชีพ........................................................... 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้บา้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี............ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................
อาํเภอ/เขต.....................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย ์  
℡ โทรศพัท ์..........................................................  มือถือ -  
ความสามารถพิเศษ (ถา้มี)............................................................................................................................................. 
2. สนใจสมคัรเข้าเรียนการศึกษาต่อเน่ือง เน่ืองจาก...............  (ตอบไดไ้ม่เกิน 3 ขอ้) 
  ตอ้งการวฒิุบตัรเพื่อนาํไป......................................................................................................................... 
  เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบั/สาขา 
  ตอ้งการเปล่ียนอาชีพ 
  ตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
  ตอ้งการมีอาชีพเสริม/อาชีพหลกั 
  ตอ้งการความภาคภมิูใจและการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน สังคม 
3. ท่านไดรั้บข่าวสารการรับสมคัรจาก............................................................................................................ 
4. พร้อมนีไ้ด้แนบ     รูปถ่าย จาํนวน 1 รูป    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน   อ่ืน ๆ (ระบุ).................................... 
 
 ลงช่ือ..........................................................ผูส้มคัร 
 (..................................................................) 
 

เลขที่
......................
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  ลงช่ือ.........................................................เจา้หนา้ท่ี 
 (.................................................................) 

แบบขออนุญาตการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

   เขียนท่ี…………..หมู่ท่ี……ตาํบล……………… 
       อาํเภอ.......................   จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

      วนัท่ี……….เดือน ………………พ.ศ…………. 

เร่ือง   ขออนุญาตเปิดสอนอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

เรียน   ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอ............................... 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. รายละเอียดเน้ือหาวิชาและรายละเอียดของหลกัสูตร 
2. บญัชีรายช่ือนกัศึกษา 

   ขา้พเจา้……………………………ตาํแหน่ง……………………………………………… 

มีความประสงคข์ออนุญาตเปิดสอนอาชีพเพื่อการมีงานทาํ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน จึงเสนอเร่ืองขออนุญาตเปิดสอนอาชีพเพื่อการมีงานทาํ เพื่อพิจารณา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. วิชาท่ีจดั……………………………สถานท่ี………………………………………. 
เลขท่ี……….หมู่ท่ี…….ตาํบล……………….จาํนวนสมาชิก   ชาย…….คน   หญิง…….คน   รวม……..คน  
หลกัสูตร………….ชัว่โมง  ขอเบิกค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน………………..บาท 

2. ตั้งแต่วนัท่ี……..เดือน………พ.ศ……..ถึงวนัท่ี…….เดือน………..พ.ศ……….. 
วนัท่ีจดั  (จนัทร์-ศุกร์, เฉพาะเสาร์-อาทิตย)์ …………….ระหวา่งเวลา……………..น.  ถึง……………….น. 

3. วิทยากรผูส้อนช่ือ………………….....................…………………. เพศ………….
อาย…ุ………ปี   อาชีพ…....……… วฒิุการศึกษา……........……ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจดั………….ปี 

4. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนมีแลว้  คือ….................……………………………………… 
   (   )   ผูเ้รียนหามาเอง  (   )   ทางราชการจดัหาให ้ (   )   ผูส้อนหามาเอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะดาํเนินการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทาํ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
   ขอแสดงความนบัถือ 

 
                    ลงช่ือ………………..…………………… 

                             (.....................................................) 
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                                             ผูข้ออนุญาตเปิดสอน 

หมายเหตุ   ผู้ขออนุญาตต้องเป็นเจ้าของวสิาหกจิ/กลุ่ม/วทิยากร  
บัญชีรายช่ือผู้เรียน  การจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ  

๑. หลกัสูตรท่ีจดั............................................จาํนวน...................ชัว่โมง  ประเภทของหลกัสูตร....................  

๒. สถานท่ีดาํเนินการ....................................ตาํบล......................อาํเภอ.............................จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

๓. ระยะเวลาดาํเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี......................................................ถึงวนัท่ี................................................. 

 ระหวา่งเวลา.......................น. ถึง ............................น.  

๔. ช่ือวิทยากร................................................................................................................................................... 

 ประเภท  (  ) วทิยากรภายนอก (  ) ลูกจา้ง กศน.  (    ) ขา้ราชการ กศน. 

๕. ประเภทงบประมาณ 

 (   ) งบดาํเนินงาน การศึกษาต่อเน่ือง (   )  งบรายจ่ายอ่ืน ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน   

 (   ) ไม่ใชง้บประมาณ   (   )  งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

๖. จาํนวนเงิน   ค่าตอบแทนวทิยากร..................................บาท      ค่าวสัดุ.................................. บาท  

  อ่ืนๆ..........................................................บาท   รวม........................................บาท 

๗. การแนะแนว (   ) มี (    ) ไม่มี 

ที ่ ช่ือ - นามสกุล อายุ อาชีพ การศึกษา ทีอ่ยู่ เลขประจําตวั
ประชาชน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ลงช่ือ.......................................ผูส้อน  ลงช่ือ............................................ผูข้ออนุญาตเปิดสอน 

ผูข้ออนุญาตเปิดสอน 
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 (..................................................)     (............................................................) 
.................../...................../..................    ........................./................../......................... 

ใบสมัครวทิยากร การจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 
กศน.ตาํบล................................ กศน.อาํเภอ.......................... จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
1.  ช่ือและนามสกลุ.................................................................................................................................... 
 เช้ือชาติ.................................สญัชาติ.................................ศาสนา....................................... 
2. เกิดวนัท่ี.................... เดือน.........................................พ.ศ.............................. ปัจจุบนัอาย.ุ...............ปี 
3. สถานภาพ (   ) โสด (  ) สมรส (  ) อ่ืนๆ ระบุ............................... 
4. สถานท่ีอยู.่............................................................................................................................................. 
5. วฒิุทางการศึกษา................................................................................................................................... 
6. ประกอบอาชีพ......................................สถานท่ีทาํงาน......................................................................... 
7. ขา้พเจา้ขอสมคัรเป็นวิทยากรสอนหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ ดงัน้ี 
 1.................................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................................. 
 3.................................................................................................................................................. 
8. พร้อมน้ีไดแ้นบ  รูปถ่ายหนา้ตรง 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป  สาํเนาบตัรประชาชน 
    สาํเนาทะเบียนบา้น    อ่ืนๆ ระบุ.................................... 
9. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
 
 
 
 
 
 
      (.....................................................................) 
      ......................./............................/.................... 
             วิทยากรผูส้อน 
 
 
 

รูปถ่าย 1. ขา้พเจา้มีคุณสมบติัทัว่ไปครบถว้น  

2. ขา้พเจา้มีความสามารถจริงตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้ 

3. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ท่ีแจง้ในใบสมคัรขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ 
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คําส่ังศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
.................................... 

ที่          /๒๕๕๕ 
เรื่อง  แตงตั้งวทิยากรผูสอนการศึกษาตอเนื่อง / การศึกษาอาชีพเพื่อ

การมีงานทํา 
 
 

  เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาตอเนื่อง การศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา ของ กศน.อําเภอ......................................  เปนไปดวย
ความถูกตองเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐ 
จึงแตงตั้ง............................................................................ เปนวิทยากร
ดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรดังนี้ 
 ๑. สาขาคหกรรม วิชาเสริมสวยสตรี  หลักสูตร ๑๐๐ ชั่วโมง  
ดําเนินการเรียนการสอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  มีผู เขารับการอบรม จํานวน ๒๐ คน  
สถานที่ดําเนินการเรียนการสอน ณ กศน.อําเภอเมือง 
 ๒. สาขาคหกรรม วิชาเสริมสวยสตรี  หลักสูตร ๑๐๐ ชั่วโมง  
ดําเนินการเรียนการสอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๕  

ตวัอยาง
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เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. มีผูเขารับการอบรม จํานวน ๒๐ คน  สถานที่
ดําเนินการเรียนการสอน ณ กศน.อําเภอเมือง 
 โดยไดรับคาตอบแทนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 
๐๔๐๖.๖/๓๕๔๗๔ ลงวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เรื่องการเบิก
คาใชจายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรระยะสั้น  จาก
เงินงบประมาณ แผนขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ ๔ 
ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ (โครงการจัดกระบวนการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง/โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน) ในอัตราวันละไมเกิน 
๕ ชั่วโมง 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๑ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  สั่ง  ณ  วนัที่  ๑๗  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

  (.............................................................) 
  ผูอํานวยการ 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย
อําเภอ....................... 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกจิกรรมตลอดหลกัสูตร 

 การศึกษาต่อเน่ือง   การศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 
หลกัสูตรวิชา.......................................................................................เวลา...................ชัว่โมง 

สถานท่ีจดั...................................................................................................... 

ท่ี วนั/เดือน/ปี ชัว่โมง เร่ือง/เน้ือหา วิธีสอน/กิจกรรม 



คู่มือปฏิบติังานการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 

48 

     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 วิทยากรผูส้อน........................................................ 

 วนัท่ี........เดือน...................................พ.ศ.................... 

แบบบันทกึผลระหว่างเรียน/กจิกรรม 

สถานศึกษา  กศน.อาํเภอ..................................................... 
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ช่ือหลกัสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทาํ................................................................................ 

ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี  ...................................................  ถึงวนัท่ี  .......................................................... 

ระหวา่งเวลา............................. ถึง ............................ ณ................................................................................... 

 

วนัเดือนปี เน้ือหาสาระ/กิจกรรม ผลท่ีคาดวา่ผูเ้รียน

จะไดรั้บ 

ปัญหาอุปสรรค / 

ขอ้เสนอแนะ 

หมายเหตุ 

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

       ลงช่ือ....................................................วิทยากร/ผูส้อน 
                 (.........................................) 
      วนัท่ี..............เดือน...........................     พ.ศ.  25..... 
 
เจ้าหน้าทีต่รวจเยีย่มและนิเทศ บันทกึ ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค/อืน่ ๆ  
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

      ลงช่ือ...................................................ผูต้รวจเยีย่ม/นิเทศ 
                                                 (................................................) 
                                                                                  วนัท่ี  ..............เดือน......................พ.ศ.  25......    
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บัญชีลงเวลาผู้เรียน การจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 
ประจําเดือน.................................... 

หลกัสูตรวิชา....................................................................... จาํนวน.........................ชัว่โมง 
ระหวา่งวนัท่ี ...................................ถึงวนัท่ี.......................................... เวลา ...................................   

ณ  .................................................................................................. อาํเภอ........................  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
ที ่

 
ช่ือ - นามสกลุ 

วนั / เดือน / ปี  / ระยะเวลา ทีด่าํเนินการ 
      

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 

        ลงช่ือ.............................................วิทยากรผูส้อน 

       (........................................) 

 

      ลงช่ือ.............................................ครู กศน.ตาํบล  

       (........................................) 
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บัญชีลงเวลาวทิยากร/ผู้สอน 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ...............................  ประจาํเดือน ........................ 

การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ หลกัสูตร/วิชา ...........................................  จาํนวน ............... ชัว่โมง 

สถานท่ีจดั ................................... ........................................................... อาํเภอ................ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
วนั เดือน ปี เลขประจําตัว 

ประชาชน 
ช่ือ - นามสกลุ ลายมือช่ือ เวลามา ลายมือช่ือ เวลากลบั 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       

 

 จาํนวน....................วนั   จาํนวน.........................ชัว่โมง 

 

      ลงช่ือ.............................................ครู กศน.ตาํบล 

       (........................................) 
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แบบประเมนิและรายงานผลการจบหลกัสูตรอาชีพเพือ่การมีงานทาํ  
หลกัสูตร.........................................................  จํานวน ……… ช่ัวโมง 

ระหว่างวนัที่   ......... ......   เดอืน...........................   พ.ศ.  .......... 
 
 
 
ที ่

 
 
 

เลขประจําตวั
ประชาชน 

 
 

 
 
 

ช่ือ – สกลุ 
 
 
 
 

คะแนนระหว่างเรียน วดัผลการจบ 
หลกัสูตร 

คะ
แน

นท
ีไ่ด้รั

บ ร
วม

  1 
 +  

2 

ระด
บัผ

ลก
ารเ

รีย
นข

องผู้
เรีย

น 

คว
าม
คดิ

ริเริ่
ม 

ด้าน
การ

มสี่
วน

ร่วม
 

ด้าน
คว

าม
รู้ 

ด้าน
ทกั

ษะ
 

ด้าน
คุณ

ธร
รม

/จริ
ยธ

รรม
 

แบ
บค

วาม
รู้/ท

กัษ
ะ 

รวม
  1 

แบ
บว

ดัค
วาม

รู้ 
แบ

บป
ระเ

มนิ
ทกั

ษะ
 

รวม
  2 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

ลงช่ือ................................................ครูผูส้อน/วทิยากร                                   ลงช่ือ...................................ครู กศน.ตาํบล 

      (……………………………)             (……………………………) 

    ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติั 

            (...........................................) 

      ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอ.................... 
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ใบสําคญัรับเงนิ 
                                                           ท่ี กศน.อาํเภอ.............................. 
                                                    วนัท่ี ………เดือน ………………….. พ.ศ……… 

ขา้พเจา้   .....................................................................  อยูบ่า้นเลขท่ี   .........   หมู่ท่ี  ...............  
ตาํบล ............................ อาํเภอ............จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ไดรั้บเงินจากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ...................... ดงัรายการต่อไปน้ี 

รายการ จํานวนเงิน 
 

           ค่าตอบแทนวิทยากรการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

 หลกัสูตร............................................................ 

 ตั้งแต่วนัท่ี ......................................................................... 

 จาํนวน .................... ชัว่โมง  

            เป็นเงิน  
 
                                        
 
 

................

 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 

                                                                  เป็นเงินทั้งส้ิน ..................... -
                 

  จํานวน              
                                

ลงช่ือ ……………………………………….ผู้รับเงิน 
                                                                     (.................................................) 
                           ลงช่ือ…………………….………………….ผู้จ่ายเงิน 
                                                                    (...................................................) 
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แบบรายงานขอมูลสารสนเทศ กศน.ตาํบล.................................. กศน.อาํเภอ.................................... 
วิชา............................................................ จํานวน.............................ชั่วโมง   ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่

..............................................ถึง.................................................... 
ชื่อวิทยากร................................................................................................... ณ สถานที่

..................................................................อําเภอ.....................................จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โปรดเลอืก ใสเครื่องหมาย  ตรงหนากิจกรรมที่จัดการเรียนการสอนเพียงกิจกรรมเดียวเทานั้น 
    การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา/ โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน  
    การศึกษาตอเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพ     
    การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน     การจัดการศึกษาให
กลุมเปาหมายพิเศษ................................. 

งบประมาณที่ใชในการจัดกิจกรรม  :  คาตอบแทนวิทยากร.......................................บาท   คาใชสอย...........................
บาท  คาวัสดุ.................................บาท รวม.........................................บาท 

จาํแนกตามกลุมอาย ุ           จาํแนกตามที่อยูอาศยั ใน/นอก 
เขตเทศบาล 

รายการ ต่ํากวา 15 
ป 

15 – 39 ป 40 – 59 ป 60 ปขึ้นไป รวม รายการ ในเขต นอกเขต 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญงิ ชาย หญิง ชาย หญิง 
- จาํนวนผู
ลงทะเบยีน

          - จาํนวนผู
ลงทะเบยีน
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เรยีน เรยีน
- จาํนวนผูจบ           - จาํนวนผู

จบ 
    

จาํแนกตามกลุมอาชพี 
รายการ รับ

ราชการ 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
คาขาย เกษตรก

รรม 
รับจาง อื่น ๆ รวม

ชา
ย 

ห
ญิง 

ชาย หญิง ช
าย

ห
ญิง

ชา
ย 

ห
ญิ
ง 

ชา
ย 

ห
ญิง

ช
าย

ห
ญิง

ช
าย

ห
ญงิ

- จาํนวนผู
ลงทะเบยีนเรยีน 

              

- จาํนวนผูจบ               

จาํแนกตามกลุมเปาหมาย 
รายการ ผูนํา

ทองถิ่น 
อบต. ผูตองขั

ง 
ทหารกอง
ประจาํการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน
ตางดาว 

เกษตร
กร 

อสม. อื่น ๆ  รวม 

ชา
ย 

ห
ญิง 

ชา
ย 

ห
ญิง

ช
าย

ห
ญิง

ชาย หญิง ชา
ย 

ห
ญิง

ชาย หญิ
ง 

ช
าย

ห
ญิง

ชา
ย 

ห
ญิ
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ช
าย 

ห
ญงิ 

- จาํนวนผู
ลงทะเบยีนเรยีน 

                    

- จาํนวนผูจบ                     
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  ลงชือ่............................................................ผูรายงาน     ลงชือ่
..........................................................ผูอาํนวยการสถานศกึษา 

    (.................................................................)        
(................................................................) 
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แบบประเมินคุณธรรม ผู้เรียน/ผู้รับบริการ การศึกษาต่อเนื่อง 
กศน.อาํเภอ......................................  สํานักงาน กศน.จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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แบบประเมินคุณธรรม ผู้เรียน/ผู้รับบริการ การศึกษาต่อเน่ือง 
กศน.อาํเภอ......................................  สํานักงาน กศน.จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 
ช่ือ – ช่ือสกลุ.....................................................................................................................  

หลกัสูตรวิชา............................................................................................ จาํนวน................ชัว่โมง 
สถานท่ีจดั..................................................................................................................................................... 
 

คุณธรรม/พฤตกิรรมบ่งช้ี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

หลกัฐานการประเมนิ 

1. ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความสะอาดและเป็นระเบียบ   ผลงานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
2. รักษาความสะอาดของที่สาธารณะ / สถานท่ีจดักิจกรรม   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
3. วาจาสุภาพ กล่าวคาํขอบคุณหรือขอโทษไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์   สังเกตพฤติกรรมต่อครู เพื่อน 
4. มีสัมมาคารวะและวางตวัในสังคมไดเ้หมาะสม   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
5. มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตวั มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่อ้ืออาทร   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
6. ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ การทาํงานดว้ยความตั้งใจ มีความเพียรพยายาม 
กระตือรือร้น 

  สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 

7. เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
8. ร่วมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน   สังเกตพฤติกรรม สอบถาม 
9. ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าเหมาะสมกบังาน   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
10. ตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
11. ไม่เอาส่ิงของของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
12. เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
13. ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ตกลงของสถานศึกษาและสังคม   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
14. ปฏิบติัตนถกูตอ้งตามศีลธรรมท่ีดีงาม   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 
15. เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม   สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม 

สรุป   

ข้อคดิเห็นของผู้ประเมนิ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 

   ลงช่ือ...........................................................ผูป้ระเมิน/วทิยากร 

                                            (...................................................................) 
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 แบบสอบถามความคดิเห็นและความพงึพอใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการการพฒันาอาชีพเพือ่การมีงานทาํ 

กศน.อาํเภอ.............................................. สํานักงาน กศน.จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
ตอนที๑่ ขอ้มูลทัว่ไป 
 คาํช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านเพียงช่องเดียว 
เพศ    ชาย    หญิง 
อาย ุ    ตํ่ากวา่ ๑๕ ปี    ๑๕-๓๙ ปี    ๔๐-๕๙ ปี    ๖๐ ปีข้ึนไป 
ระดบัการศึกษา   ป.๔    ป.๖    ม.ตน้    ม.ปลาย 
   ปวช.   ปวส.   ปริญญาตรี   อ่ืน ๆ โปรดระบุ............. 
อาชีพ    ผูน้าํทอ้งถ่ิน   อบต./เทศบาล   พนกังานรัฐวสิาหกิจ   ทหารกองประจาํการ 
   เกษตร  รับราชการ    คา้ขาย    รับจา้ง 
   อสม.   แรงงานต่างดา้ว   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
 
ตอนที่ ๒ ดา้นกระบวนการจดักิจกรรมและความพึงพอใจของผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ 
 คาํช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดบัการประเมิน 
ดมีาก 

5 
ด ี
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง 
1 

 
1. 

หลกัสูตร 
กิจกรรมท่ีจดัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

     

2. เน้ือหาของหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

     

3. การจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้รั้บบริการสามารถคิด
เป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น 

     

4. ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
การจดัทาํหลกัสูตร 

     

 
5. 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
จดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัผูเ้ขียน 

     

6. จดักิจกรรมเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน      
7. จดักิจกรรมเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก      
8. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจหรือ

มีทกัษะตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
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ที ่

 
รายการ 

ระดบัการประเมิน 
ดมีาก 

5 
ด ี
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง 
1 

 
9. 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
มีการวดัและประเมินผลตามจุดประสงคข์อง
หลกัสูตร 

     

10. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดักิจกรรมและ
ปรับหลกัสูตร 

     

 
11. 

ด้านวทิยากรผู้สอน  
วทิยากรเป็นผูมี้ความรู้และความชาํนาญในเร่ืองท่ี
สอน 

     

12. วทิยากรมีการเตรียมตวัและมีความพร้อมในการ
สอนหรือจดักิจกรรม 

     

13. วทิยากรถ่ายทอดความรู้ไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย      
14. วทิยากรเอาใจใส่ สังเกตการเรียนรู้ของผูเ้รียนและให้

ความช่วยเหลือจนผูเ้รียนเขา้ใจหรือปฏิบติัได ้
     

 
15. 

ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ 
ส่ือและวสัดุอุปกรณ์มีความทนัสมยั 

     

16. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์มีจาํนวนเพียงพอกบัผูเ้รียน      
17. มีส่ือและวสัดุอุปกรณ์สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการจดั

กิจกรรม 
     

18. มีแหล่งเรียนรู้ตอบสนองต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

     

19. แหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้      
 
20. 

ผลทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้หรือการเข้าร่วมกจิกรรม 
ไดรั้บความรู้และทกัษะดา้นการประกอบอาชีพ 

     

21. มีความมัน่ใจในการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบอาชีพ      
22. มีความมัน่ใจในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
     

23. มีความเช่ือมัน่ต่อความสามารถในสถานศึกษาของ 
กศน. ในการจดักิจกรรม 

     

24. มีความพึงพอใจต่อการรับบริการหรือเขา้ร่วม
กิจกรรม 
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ที ่

 
รายการ 

ระดบัการประเมิน 
ดมีาก 

5 
ด ี
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง 
1 

 
25. 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 

     

26. สถานศึกษามีขั้นตอนการบริการท่ีรวดเร็ว      
27. เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ชดัเจน      
28. เจา้หนา้ท่ีติดต่อประสานงานจนไดรั้บผลเป็นท่ีพอใจ      

 
ตอนที ่๓ ดา้นการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ 
 ท่านไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาตนเอง หรือไม่ อยา่งไร 

   ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไร 

   ไดน้าํไปใชป้ระโยชน์  ในเร่ือง 

    ใชใ้นการดาํรงชีวติประจาํวนั 

  (ระบุ) ................................................................................................................. 

    ใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ใหค้นในครอบครัว  

  (ระบุ) ................................................................................................................. 

    ใชเ้ป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อเน่ือง 

  (ระบุ) ................................................................................................................. 

 

 ความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 ๑. ส่ิงดีๆ / ความประทบัใจดีๆ ท่ีไดรั้บจากการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กศน. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 ๒. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันา ปรับปรุงการจดักิจกรรม กศน. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการพฒันาต่อไป 
สาํนกังาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 038-981622
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