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ส่วนท่ี  ๑ 
                                 บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
๒๕๕๑  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมีหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคม  ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง
สามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้งสามรูปแบบ  เพ่ือให้สามารถพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายดังกล่าว  จึงสมควรให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามอัธยาศัย ให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้             
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตามศักยภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิ ปัญญา            
อันจะมีผลในการพัฒนาก าลังคนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง          
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ  วันที่  ๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและ    
มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕๕๔”  โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาคนไทย       
ให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต      
ทั้งด้านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่ม ช่วงวัย                     
โดยเน้นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน กศน. จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายด้าน จัดการศึกษาต่อเนื่องโดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการงานและอาชีพให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนางานระดับพ้ืนฐาน ระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเปา้หมาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพ่ิมพูนรายได้ ทั้งนี้  
ให้มีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  และ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษามุ่ง เน้นให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือสังคมและ
ชุมชน ด้วยรูปแบบการประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจ
ชุมชน และการอนุรักษ์ พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร
เชิงบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาระบบคลังหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

หลักกำรด ำเนินงำนและบทบำทหน้ำที่  
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. กศน.อ าเภอ/เขต /กศน.ต าบล/แขวง  และ สถานศึกษา 

ขึ้นตรง  การจัดการศึกษาต่อเนื่องมีหลักด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักความสอดคล้องกับ

ศักยภาพ และความพร้อมของผู้ เรียน ความหลากหลายตามความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย     
รวมทั้งบูรณาการหลักปรัชญาคิดเป็น และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามความเหมาะสม  

๒. พัฒนาหลักสูตรที่ยึดหลักความสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามสภาพบริบทชุมชนและสังคม รวมถึงนโยบายของทางราชการ 

๓. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน ทักษะ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๔. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาชีพ พัฒนา
ทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน 

๒. ให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพ หรือการต่อยอดอาชีพเดิมให้
พัฒนาสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  ๓. ให้กลุ่มเป้าหมายด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มเป้ำหมำย   

ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ   
ประกอบอาชีพ เป็นการเพ่ิมรายได้ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐ อาทิ  กลุ่มผู้สูงวัย          
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กลุ่มเยาวชนนอกระบบ กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มประชาชนบริเวณชายแดนภาคใต้ และกลุ่มประชาชน
พ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องของส ำนักงำน กศน. มี 3  ลักษณะ 
 

 

ลักษณะการจัด 
การศึกษาต่อเนื่อง 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1.การเรียนรู้ 

เป็นกลุ่ม  
2.การเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ 
3. การเรียนรู้ใน

สถานประกอบการ 
4. การเรียนรู้จาก
ฐานการเรียนรู้ 

5. การเรียนรู้
รายบุคคล 

1.จัดโดยสถานศึกษา      
2.จัดโดยสถานศึกษาร่วมกับ 
   ภาคีเครือข่าย      
3.จัดโดยภาคีเครือข่าย      
 

 1. จัดโดยสถานศึกษา กศน. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง 5 วิธี คือ การเรียนรู้            
เป็นกลุ่ม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ในสถานประกอบการ การเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้   
และการเรียนรู้รายบุคคล 
 2. จัดโดยสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง 5 วิธี คือ
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ในสถานประกอบการ การเรียนรู้จากฐาน
การเรียนรู้ และการเรียนรู้รายบุคคล 
 3. จัดโดยภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่ายสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง 2 วิธี คือ                   
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม  และการเรียนรู้รายบุคคล 

นิยำมศัพท์ 
กำรศึกษำต่อเนื่อง  หมายถึง การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เป็น

หลักสูตรระยะสั้น ที่จัดตามความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต      
การพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งรวมถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ    
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สถำนศึกษำ  หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษาในก ากับ 

  สถำนศึกษำในก ำกับ  หมายถึง  สถานศึกษาภาคีเครือข่ายของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

วิทยำกร หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสถานศึกษาหรือภาคี
เครือข่ายให้ท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

 ผู้เรียน  หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาหรือภาคี
เครือข่าย 

 กำรเรียนรู้เป็นกลุ่ม  หมายถึง  การเรียนรู้ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ที่ต้องการเรียนรู้ใน
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษา หรือภาคีเครือข่าย  
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 กำรเรียนรู้จำก/แหล่งเรียนรู้  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในแหล่งเรียนรู้ 
เช่น ศูนย์สาธิตการท าไร่นาสวนผสม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 กำรเรียนรู้ในสถำนประกอบกำร  หมายถึง  การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ หรือแหล่งประกอบการ  หรือแหล่งเรียนรู้  เช่น โรงเรียนเสริมสวย ฯลฯ 
 กำรเรียนรู้จำกฐำนกำรเรียนรู้  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้ตามความต้องการ  ความสนใจ  ตามฐานการเรียนรู้ที่จัดให้โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละฐานการ
เรียนรู้ 

 กำรเรียนรู้รำยบุคคล  หมายถึง  การเรียนรู้ของผู้เรียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องการจะ
เรียนรู้ในเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง  ซึ่ งเป็นความสนใจเฉพาะตัว ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาหรือภาคีเครือข่าย โดยผู้เรียนและวิทยากรร่วมกันวางแผน และออกแบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

กำรพัฒนำอำชีพ  หมายถึง การศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การประกอบอาชีพของบุคคล เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าสู่อาชีพ สามารถประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ
ของตนเองได้ โดยพิจารณาถึงความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคล 

กำรพัฒนำทักษะชีวิต   หมายถึง การศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน เพ่ือให้
มีความรู้ เจตคติและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้บุคคลสามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมกับการปรับตัว       
ในอนาคต เช่น  สุขภาพกายและใจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม   
ที่ดี เป็นต้น 

กำรพัฒนำสังคมและชุมชน  หมายถึง เป็นการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะ
จากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ แล้วน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น 
ประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น 
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ส่วนท่ี ๒ 
กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 

รูปแบบและวิธีกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 
  การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป
ทุกกลุ่มวัยได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ  ด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต 
พัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 

                           
 

วิธีและกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง  4   รูปแบบ  
1. รูปแบบกลุ่มสนใจ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีการรวมกลุ่ม

หรือไม่รวมกลุ่ม ดังนี้ 
                            1.1 จัดกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจที่มีการรวมกลุ่มกัน ของผู้เรียน
ต้ังแต่ 6 คนขึ้นไป หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง 
   1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามภารกิจ เช่น อ าเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ 
ผู้เรียนไม่มีการรวมกลุ่ม สนใจสมัครเรียน ณ สถานที่จัดกิจกรรม หลักสูตรไม่เกิน ๕ ชั่วโมง 
                    2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรตั้งแต่ 31 ชั่วโมง
ขึ้นไป ผู้เรียนตั้งแต่ 11 คนข้ึนไป 

3. รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน เป็นการอบรม การศึกษาดูงานการจัดเวที
ประชาคม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ มีเจตคติ และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยมีโครงการและหลักสูตรที่มีช่วงระยะเวลาจัด
ทีแ่น่นอน ผู้เรียนกลุ่มละ 15 คนขึ้นไป หลักสูตร 1-3 วัน 

4. รูปแบบการเรียนรู้รายบุคคล เป็นการเรียนรู้ของผู้เรียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ต้องการจะเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาหรือภาคีเครือข่าย  
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องของส ำนักงำน กศน. มี ๓ ลักษณะ 
๑. สถานศึกษาเป็นผู้จัด   
๒. สถานศึกษาร่วมจัดกับเครือข่าย  
๓. ภาคีเครือข่าย เป็นผู้จัด โดยสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายเป็นผู้จัด  

ทั้งนีเ้ครือข่ายและผู้เรียนต้องมีการท าข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจบหลักสูตร  
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง รูปแบบกลุ่มสนใจ 
 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ด้านพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีวิธีการจัด 4 รูปแบบ 
คือ รูปแบบกลุ่มสนใจ  รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ  รูปแบบการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน และ
รูปแบบเรียนรู้รายบุคคล โดยสถานศึกษามีข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 รูปแบบกลุ่มสนใจมี  ๒  ลักษณะ คือ 

1. การจัดตามความสนใจของผู้เรียนที่รวมกลุ่มตั้งแต่ ๖ คนข้ึนไป 
2. การจัดโดยผู้เรียนสมัครเรียน ณ สถานที่จัด  

ซึ่งในแต่ละลักษณะมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 

แผนผัง ๑  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง “กลุ่มสนใจ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

ลักษณะที่ ๑ ลักษณะท่ี ๒ 

ประชำสัมพันธ์ 

ผู้เรียนรวมกลุ่ม 

แจ้งกำรจัดกิจกรรม 
ต่อส ำนักงำน กศน. จังหวัด/กทม. 

จัดหำหรือท ำหลักสูตรและ จัดหำวิทยำกร 

ขออนุญำตจัด/แต่งตั้งวิทยำกรและจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ 

ขออนุญำตแต่งตั้งวิทยำกรและจัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
 

จัดหำ/ จัดท ำหลักสูตรและจัดหำวิทยำกร
วิทยำกร

ศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
เรียนรู้

จัดกำรเรียนรู้และประเมินผล 

จัดท ำหลักฐำนกำรจบหลักสูตร 

เบิกค่ำใช้จ่ำยและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

นิเทศ/ติดตำม 
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง รูปแบบกลุ่มสนใจ  ลักษณะที่ ๑ 
 ลักษณะที่ ๑ การจัดการศึกษารูปแบบกลุ่มสนใจ ลักษณะที่เป็นไปตามความสนใจ
ของผู้เรียนที่รวมกลุ่มกันตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไป ซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินการขออนุญาตจัดการศึกษา
ต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ โดยขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชำสัมพันธ์แก่ประชำชน   
    สถานศึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาหรือ

สอบถามความต้องการ ความสนใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ
ภารกิจของสถานศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ  เวทีชาวบ้าน ผ่านผู้น าชุมชน หอกระจายข่าว
หรือช่องทาง Website  facebook  LINE  เป็นต้น 
 2. รวมกลุ่มผู้เรียน    
     ประชาชนที่มีความสนใจ ต้องการเรี ยนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตรงกัน รวมตัว     
อย่างน้อยกลุ่มละ 6 คนขึ้นไป จัดท ารายชื่อผู้เรียนในใบลงทะเบียนตามแบบ  แบบ กศ.ตน. ๑       
เพ่ือประสานสถานศึกษา 

3.  จัดหำ หรือจัดท ำหลักสูตร  
      3.1 สถานศึกษาจัดหาหลักสูตรเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน        

ในข้อ 2 โดยหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติหลักสูตร   

      3.2 สถานศึกษาจัดหาวิทยากร ที่มีความรู้และหรือมีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้และเนื้อหาตามหลักสูตร  และให้วิทยากรเขียนใบสมัครเป็นวิทยากรการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง   แบบ กศ.ตน. 2 

    
                       แบบ กศ.ตน. ๑                                         แบบ กศ.ตน 2                

                                
 

 

https://drive.google.com/file/d/1icAjotj3x14dbDeeEQ1glqAWnscdt7PR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPxhcZKsl2krvgdXRam8uFo3ETdfvjJr/view?usp=sharing
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4. จัดท ำเอกสำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง  
สถานศึกษาจัดท าเอกสารเพ่ือขออนุญาตจัดดการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือเสนอ

ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
4.1  มีค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร ส าเนาให้วิทยากรเพื่อทราบแบบ กศ.ตน. 3  
4.2 จัดท าเอกสารเพ่ือขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา แบบ กศ.ตน. 4 
  4.3 แผนที่สถานที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง หรือใช้จากแผนที่ google map      
ได้เพ่ือเป็นข้อมูลในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้อง  แบบ กศ.ตน. 29 
  4.4 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่สถานศึกษาเคยจัด สามารถน ามาใช้ได้เลย
หากเป็นหลักสูตรที่ไม่เคยจัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาจากสถานศึกษาอ่ืนหรือจัดท าขึ้นใหม่ ต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและขออนุมัติให้ใช้โดยผู้บริหารสถานศึกษา แบบ กศ.ตน.๑5
   

                      แบบ กศ.ตน. 3                            แบบ กศ.ตน. 4                                 

                           
                     แบบ กศ.ตน. 29                                        แบบ กศ.ตน. ๑5             

                           

https://drive.google.com/file/d/1AbTxou6Wp9d1JjxHqMIKmH39lhROxL4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eynFEAc9420NoXHeU3RqjjXITdUA6hDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKhAFtYBGEXJmns5RImb0KDGz-MHOs2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzK_5Iq7AgDE8mVvFP7RzKALwOBNbO3t/view?usp=sharing
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                ๔.5  ใบลงทะเบียนผู้สมัครเรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งสถานศึกษา
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม เพ่ือความสะดวกของประชาชนผู้สนใจ โดยที่สถานศึกษาที่เป็น 
กศน.อ าเภอ/เขต  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏร์ไทยบริเวณชายแดนต้องมีเจ้าหน้าที่งานการศึกษา
ต่อเนื่องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แบบ กศ.ตน. ๑  
  ๔.6  ใบสมัครวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน. ๒ 
  ๔.7  ค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร  แบบ กศ.ตน. ๓   
 ๔.8 รายการวัสดุอุปกรณ์ ที่ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
การศึกษาต่อเนื่องของแต่ละหลักสูตร จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่
ละหลักสูตร  แบบ กศ.ตน. ๘ 
                        แบบ กศ.ตน. ๑                                        แบบ กศ.ตน. ๒                                  

                        
    
                         แบบ กศ.ตน. ๓                                          แบบ กศ.ตน. ๘   

                        

https://drive.google.com/file/d/1icAjotj3x14dbDeeEQ1glqAWnscdt7PR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPxhcZKsl2krvgdXRam8uFo3ETdfvjJr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbTxou6Wp9d1JjxHqMIKmH39lhROxL4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CTxaIWLlSFzrTChSJ7LeTzVSuY8eNrwv/view?usp=sharing
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                      5. จัดท ำบันทกึขออนุญำตจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง       
    จัดท าบันทึกขออนุญาต  แบบ กศ.ตน. 16,  รายละเอียดตามข้อ ๔ (๔.๑-๔.๖)  
พร้อมทั้ง  แบบ กศ.ตน.  29, 1 2, 3, 8 
                     แบบ กศ.ตน. ๑6                                      แบบ กศ.ตน. 29        

                                                      
                      แบบ กศ.ตน. ๑                                       แบบ กศ.ตน. ๒              

                     
    
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1XVKDMkzWTIE3G2WmxXYRaaoB4bzcPA_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKhAFtYBGEXJmns5RImb0KDGz-MHOs2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1icAjotj3x14dbDeeEQ1glqAWnscdt7PR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPxhcZKsl2krvgdXRam8uFo3ETdfvjJr/view?usp=sharing
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                           แบบ กศ.ตน. ๓                                     แบบ กศ.ตน. ๘     

                      
 
  6. สถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอ/เขต ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งการจัดกิจกรรมเสนอต่อ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑ สัปดาห์  แบบ กศ.ตน. 4 

แบบ กศ.ตน. 4 

 
 

 7. จัดกำรเรียนรู้  วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
7.1 สถานศึกษาจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรียน ในการเรียนรู้ 
7.2 วิทยากรจัดเตรียมสื่อและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยจัดเตรียม

เอกสารการจัด ดังนี้ ใบลงเวลาวิทยากร ใบลงเวลาผู้เรียน เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ  
แบบ กศ.ตน. 5, 6, 7, 11      

 

                     

https://drive.google.com/file/d/1AbTxou6Wp9d1JjxHqMIKmH39lhROxL4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CTxaIWLlSFzrTChSJ7LeTzVSuY8eNrwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eynFEAc9420NoXHeU3RqjjXITdUA6hDr/view?usp=sharing
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                      แบบ กศ.ตน. 5                                      แบบ กศ.ตน. 6 

                          
                      แบบ กศ.ตน. 7 (1)                              แบบ กศ.ตน. 7  (2) 

             
แบบ กศ.ตน. 11 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1PAD4XoRBX44dgqcYm2uE-IwjaiJNRVnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVWqlEOT5xKIvmT24iLwG1u-GfVAPVJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syFPSeGXiMlR2JQ8ZjUkzxwebq6LZVej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYlGQdsJIvrFx_6UExPOJasggBJ9TXWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NvQ8cGPgI3iEpK-e9sUGmky8REhDdL-/view?usp=sharing
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 ๗.2  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยากร ในการน าไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร   
แบบ กศ.ตน. 12, ๗ (๑), (๒), 10             
                              
                        แบบ กศ.ตน. 12                                    แบบ กศ.ตน. 7 (1)                      

                           

                     แบบ กศ.ตน. 7 (2)                                     แบบ กศ.ตน. 10 

                         

                                      

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ngul74wDlJQWYChAnVZ4bIdqNy3sD-YJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syFPSeGXiMlR2JQ8ZjUkzxwebq6LZVej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYlGQdsJIvrFx_6UExPOJasggBJ9TXWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xm3mkWPFCLqE0PMK6lCXJMZ8h3SNYqGX/view?usp=sharing
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 ๘. จัดท ำหลักฐำนกำรจบหลักสูตร  
                        วิทยากรรวบรวมหลักฐานการเข้าเรียนของผู้ เรียนแต่ละครั้ง การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการจบหลักสูตร เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ืออนุมัติการจบหลักสูตร และออกหลักฐานการจบหลักสูตรตามแบบวุฒิบัตรผู้ผ่าน   
แบบ กศ.ตน. 6, 9, 10, 11      
                        แบบ กศ.ตน. 6                                    แบบ กศ.ตน. 9 

                         

                    แบบ กศ.ตน. 10                                           แบบ กศ.ตน. 11    

                                                               

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OVWqlEOT5xKIvmT24iLwG1u-GfVAPVJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjALQu9PI-l_P1PfnJshs8a5FLlvIl0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xm3mkWPFCLqE0PMK6lCXJMZ8h3SNYqGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NvQ8cGPgI3iEpK-e9sUGmky8REhDdL-/view?usp=sharing
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 ๙. เบิกค่ำใช้จ่ำย   
       สถานศึกษารวบรวมและจัดท าหลักฐานเบิกค่าใช้จ่าย โดยเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ดังนี้  

   ๙.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
               ๙.๒  ค่าวัสดุ กรณีท่ีมีค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น

เหมาะสม ประหยัดเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง
กลุ่มละไม่เกิน 1,000 บาท 

   ๑๐. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
                ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ        

กลุ่มสนใจ  เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา บันทึกในระบบ DMIS และตามที่ส านักงาน กศน. แจ้ง 
    ๑๑. กำรนิเทศ ติดตำมผล   แบ่งเป็น  ๒  ช่วงเวลา ดังนี้  

  ๑๑.๑ นิเทศ ติดตามผลระหว่างจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของวิทยากรให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม สรุป
รายงานผลการนิเทศ ติดตามต่อผู้บริหารสถานศึกษา  แบบ กศ.ตน. 30   

 ๑1.๒ นิเทศ ติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษา
ด าเนินการนิเทศติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ของผู้จบหลักสูตร หลังเสร็จ  
สิ้นการเรียนภายในระยะเวลา ๑ เดือน และสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามต่อผู้บริหารสถานศึกษา          
แบบ นิเทศ กศ.ตน. 22 

                  แบบนิเทศ กศ.ตน 30                                 แบบ กศ.ตน 22                       

                             
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1etaBQ2NfxSuWXwyqU_KsjiWEszFNxtb_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHFp9UWMceK0W3JEfL_GJMEzgsfXASM5/view?usp=sharing
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง รูปแบบกลุ่มสนใจ ลักษณะที่ ๒ 
  ลักษณะท่ี ๒ การจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ ที่จัดในลักษณะของการจัด
กิจกรรม โดยผู้เรียนสมัครเรียน ณ สถานที่จัด สถานศึกษาจัดเตรียมวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
อ าเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ การร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้ 

๑. วิเครำะห์สภำพปัญหำและความต้องการเรียนรู้เบื้องต้นของกลุ่มเป้ำหมำย 
สถานศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน และความต้องการเรียนรู้ของ

กลุ่มเป้าหมาย  จากข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ตามบริบทของพ้ืนที่ และกิจกรรมเฉพาะกิจ ด้วยวิธีการ     
ที่หลากหลาย เช่น วิเคราะห์เอกสาร การท าเวทีประชาคม เวที เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
  ๒. จัดหำหรือจัดท ำหลักสูตร และจัดหำวิทยำกร  

   สถานศึกษา จัดหาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากข้อ ๑  
หรือจัดท าหลักสูตร (กรณีที่ไม่มี) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติหลักสูตร รวมทั้งจัดหาวิทยากร พร้อมรับสมัครวิทยากร แบบ กศ.ตน. 15, 2   

        แบบ กศ.ตน. 15                                       แบบ กศ.ตน. 2 

                         
 

    ๓. ขออนุญำตจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง  แต่งตั้งวิทยำกร และจัดหำวัสดุอุปกรณ์  
 สถานศึกษา จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ

กลุ่มสนใจ  แบบ กศ.ตน. 16, พร้อมทั้งแนบค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร รวมทั้งขออนุมัติหลักการซื้อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนจัดกลุ่มสนใจ ทั้งเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อประกอบการ
เรียนรู้ แบบ กศ.ตน. 3, ๘      

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VzK_5Iq7AgDE8mVvFP7RzKALwOBNbO3t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPxhcZKsl2krvgdXRam8uFo3ETdfvjJr/view?usp=sharing
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แบบ กศ.ตน. 16 
 

                 
                               

                        แบบ กศ.ตน. 3                                         แบบ กศ.ตน. 8 

                     
 

   ๔. แจ้งกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

 สถานศึกษาจัดท าหนังสือแจ้งหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ เสนอให้
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในวางแผนการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวน        
การเรียนรู้ แบบ กศ.ตน. 4    
   
   
 

https://drive.google.com/file/d/1XVKDMkzWTIE3G2WmxXYRaaoB4bzcPA_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbTxou6Wp9d1JjxHqMIKmH39lhROxL4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CTxaIWLlSFzrTChSJ7LeTzVSuY8eNrwv/view?usp=sharing
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   ๕. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
   5.1  วิทยากรจัดท าแผนการจัดเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร จัดเตรียมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  บัญชีลงเวลาของผู้เรียน /บัญชีลงเวลาของวิทยากร  แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ   แบบ กศ.ตน. 12, 5, 6, 7 (๑) และ (๒), 10   
   5.2  สถานศึกษา นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของวิทยากรให้
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ กศ.ตน. 30                    
                 แบบ กศ.ตน. 4                                   แบบ กศ.ตน. 12                     

                       
 
                       แบบ กศ.ตน. 5                                  แบบ กศ.ตน. 6 

                        
                    
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1eynFEAc9420NoXHeU3RqjjXITdUA6hDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngul74wDlJQWYChAnVZ4bIdqNy3sD-YJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAD4XoRBX44dgqcYm2uE-IwjaiJNRVnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVWqlEOT5xKIvmT24iLwG1u-GfVAPVJM/view?usp=sharing
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                    แบบ กศ.ตน. 7 (1)                                แบบ กศ.ตน. 7  (2) 

              
   
                       แบบ กศ.ตน. 10                                  แบบ กศ.ตน. 30    

                        
 
  ๖. จัดท ำหลักฐำนกำรจบหลักสูตร  

 วิทยากร รวบรวมหลักฐานการเข้าเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนผู้จบหลักสูตร เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติการจบหลักสูตร และออก
หลักฐานการจบหลักสูตรตาม  แบบ กศ.ตน. ๖, 7, ๙, ๑๑ 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1syFPSeGXiMlR2JQ8ZjUkzxwebq6LZVej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYlGQdsJIvrFx_6UExPOJasggBJ9TXWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xm3mkWPFCLqE0PMK6lCXJMZ8h3SNYqGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etaBQ2NfxSuWXwyqU_KsjiWEszFNxtb_/view?usp=sharing
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                        แบบ กศ.ตน. 6                                 แบบ กศ.ตน. 7 (1) 

                                                                        
                        แบบ กศ.ตน. 7  (2)                              แบบ กศ.ตน. 9 

                       
                                                
                                                      แบบ กศ.ตน. 11  

                                          

https://drive.google.com/file/d/1OVWqlEOT5xKIvmT24iLwG1u-GfVAPVJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syFPSeGXiMlR2JQ8ZjUkzxwebq6LZVej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYlGQdsJIvrFx_6UExPOJasggBJ9TXWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjALQu9PI-l_P1PfnJshs8a5FLlvIl0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NvQ8cGPgI3iEpK-e9sUGmky8REhDdL-/view?usp=sharing
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  ๗. กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย  
 สถานศึกษา รวบรวมและจัดท าหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายโดยเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

หน่วยงานต้นสังกัดตามทีห่น่วยงานต้นสังกัดก าหนด ดังนี้  
๗.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

 ๗.๒ ค่าวัสดุ กรณีที่มีค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น
เหมาะสม ประหยัดเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป หลักสูตรไม่เกิน 5 ชั่วโมง
กลุม่ละไม่เกิน 1,000 บาท  

        ๘. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
              จัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจทั้ง

ปริมาณ และคุณภาพเป็นเอกสารและในระบบ DMIS และตามที่ส านักงาน กศน. แจ้ง 
   ๙. กำรนิเทศ ติดตำมผล  

       ๙.๑ นิเทศ ติดตามผลระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของวิทยากรให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามประเด็นการนิเทศ ติ ดตามและสรุป
รายงานผลการนิเทศต่อผู้บริหารสถานศึกษา แบบ กศ.ตน. 30   

       ๙.๒ นิเทศ ติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษา
ด าเนินการนิเทศติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ของผู้จบหลักสูตร หลังเสร็จสิ้น
การเรียนภายในระยะเวลา  ๑  เดือน และสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
แบบ กศ.ตน. 22   

                  แบบนิเทศ กศ.ตน 30                               แบบ กศ.ตน 22                       

                             
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1etaBQ2NfxSuWXwyqU_KsjiWEszFNxtb_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHFp9UWMceK0W3JEfL_GJMEzgsfXASM5/view?usp=sharing
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง รูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ   
(หลักสตูรตั้งแต่ ๓๑  ชัว่โมงขึ้นไป) 

แผนผัง ๒ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่งรูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

การส ารวจความต้องการ/ 
ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เรียน 

วิทยากร/การจัดหาหรือจัดท าหลกัสูตร 
 

แต่งตั้งวิทยากร/ขอจัดตั้งกลุ่ม/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ ์

การจัดการเรยีนรู/้การวัดและประเมินผล 
 

การจบหลักสูตรและการออกหลักฐาน 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
 

เบิกค่าใช้จ่าย 
 

นิเทศ/ตดิตาม 
 

การติดตามผลการน าความรู้               
ไปใช้ประโยชน ์

 



แนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 24 

 

กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ   
(หลักสตูรตั้งแต่ 31 ช่ัวโมงขึ้นไป) 

๑.  ส ำรวจควำมต้องกำร/ประชำสัมพันธ์/รับสมัคร 
             ครู กศน.ต าบล หรือผู้ที่สถานศึกษามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
การส ารวจความต้องการและสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เคาะประตูบ้าน/แจก
แผ่นพับ เสียงตามสาย/ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค เวทีชาวบ้าน 
รายงานการประชุม และอ่ืนๆ ตามบริบทของพ้ืนที่ หรือน าข้อมูลจากแผนจุลภาคของ กศน.ต าบล   
มาใช้โดยรับสมัครผู้ที่มีความต้องการสนใจด้านอาชีพในเรื่องเดียวกันตั้งแต่ ๑๑ คนขึ้นไป และใช้
หลักสูตรในการจัดชั้นเรียนวิชาชีพตั้งแต่ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้        
แบบส ารวจความต้องการการศึกษาต่อเนื่อง ใบสมัครผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  
แบบ กศ.ตน. ๑๓, 1๔  

                     แบบ กศ.ตน. 13                       แบบ กศ.ตน. 14                    

             
 

๒. จัดหำ/จัดท ำหลักสูตร และจัดหำวิทยำกร   
  2.๑ การจดัหาหรือจัดท าหลักสูตร ด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ 
                           2.๑.๑ จัดหาหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมระบุจ านวนชั่วโมงในหลักสูตร และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือ
อนุมัติใช้หลักสูตร 
                           2.๑.๒ กรณีที่ ไม่มีหลักสูตรอยู่ เดิม ให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร         
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมระบุจ านวนชั่วโมงในหลักสูตร ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติใช้หลักสูตร       
ตามแบบฟอร์ม  แบบเขียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศ.ตน. 1๕   

https://drive.google.com/file/d/119e6OusIUQ40Negs6gC4GZ6PZjoGq9Cw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119e6OusIUQ40Negs6gC4GZ6PZjoGq9Cw/view?usp=sharing
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 2.2 จัดหาวิทยากรให้ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร วิทยากรควรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
หรือเกียรติบัตรรับรองโดยมีหลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ในสาขาวิชา
หรือหลักสูตรนั้น  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน  

 ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น ผู้ออกค าสั่งตามแบบฟอร์มใบสมัครวิทยากร   
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศ.ตน. 2  
 

    แบบ กศ.ตน. 15                                       แบบ กศ.ตน. 2 

                  
 
 ๓. กำรจัดตั้งกลุ่ม/แต่งตั้งวิทยำกร/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
     สถานศึกษา ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพตามแบบฟอร์ม เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ืออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม เอกสารในการขออนุญาตประกอบด้วย               
          ๓.๑ บันทึกขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม/เปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศ.ตน.๑6 
และรายละเอียดความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์  แบบ กศ.ต. ๘ 
      ๓.๒ ทะเบียนผู้เรียนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  แบบ กศ.ตน. 1  
      ๓.๓ แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศ.ตน. 29  
                          
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VzK_5Iq7AgDE8mVvFP7RzKALwOBNbO3t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPxhcZKsl2krvgdXRam8uFo3ETdfvjJr/view?usp=sharing
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                        แบบ กศ.ตน. 16                                     แบบ กศ.ตน. 8                                     

                               
           
                     แบบ กศ.ตน. 1                                 แบบ กศ.ตน. 29           

                      
 
   ๓.๔ ค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร  แบบ กศ.ตน. 3   
        ๓.๕ หนังสือแจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  แบบ กศ.ตน. 4 
 
                      
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1XVKDMkzWTIE3G2WmxXYRaaoB4bzcPA_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CTxaIWLlSFzrTChSJ7LeTzVSuY8eNrwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1icAjotj3x14dbDeeEQ1glqAWnscdt7PR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKhAFtYBGEXJmns5RImb0KDGz-MHOs2v/view?usp=sharing
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                         แบบ กศ.ตน. 3                                       แบบ กศ.ตน 4                                                                                    

                     

                 ๔. กำรจัดกำรเรียนรู/้วัดและประเมินผล   
        4.1 วิทยากรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษา 
ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของวิทยากรให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้                     
แบบ กศ.ตน. 12  

แบบ กศ.ตน. 12  

 
 

  4.2 วิทยากรและผู้เรียนต้องลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานและการเข้าเรียน
ตามล าดับ แบบ กศ.ตน. 5, 6  

https://drive.google.com/file/d/1AbTxou6Wp9d1JjxHqMIKmH39lhROxL4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eynFEAc9420NoXHeU3RqjjXITdUA6hDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngul74wDlJQWYChAnVZ4bIdqNy3sD-YJ/view?usp=sharing
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  4.3  วิทยากร วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล           
แบบ กศ.ตน. 7(๑) และ (๒)  โดยใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต เกณฑ์การให้คะแนน เป็นต้น   
      แบบ กศ.ตน. 5                                          แบบ กศ.ตน. 6 

                
                      แบบ กศ.ตน. 7 (1)                              แบบ กศ.ตน. 7  (2) 

              
 

 4.4 การบันทึกคะแนนและให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจ แบบ กศ.ตน. 10 
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ   

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PAD4XoRBX44dgqcYm2uE-IwjaiJNRVnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVWqlEOT5xKIvmT24iLwG1u-GfVAPVJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syFPSeGXiMlR2JQ8ZjUkzxwebq6LZVej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYlGQdsJIvrFx_6UExPOJasggBJ9TXWM/view?usp=sharing
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แบบ กศ.ตน. 10 

 
                

 ๕. กำรจบหลักสูตรและออกหลักฐำนกำรจบหลักสูตรแก่ผู้เรียน  
        วิทยากร รวบรวมหลักฐานการเข้าเรียนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้ครู กศน.ต าบลเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการจบหลักสูตรและออก
หลักฐาน เช่น ใบส าคัญผู้ผ่านการเรียน แบบ กศ.ตน. ๖, ๗, 12                                                                                                                                                                           
                                                  แบบ กศ.ตน. 6                                         

                                          
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Xm3mkWPFCLqE0PMK6lCXJMZ8h3SNYqGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVWqlEOT5xKIvmT24iLwG1u-GfVAPVJM/view?usp=sharing
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                   แบบ กศ.ตน. 7 (1)                                    แบบ กศ.ตน. 7 (2)     

                                                     
                                                    แบบ กศ.ตน. 12   

                                     
 
 ๖. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ในระบบ DMIS  

๗. กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
      การจดัการศึกษาต่อเนื่อง  รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ให้ด าเนินการเบิกจ่าย ดังนี้  
  ๗.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร  เบิกจ่ายชั่วโมงละ ไม่เกิน  ๒๐๐ บาท 
           ๗.๒ ค่าวัสดุฝึกวิชาชีพ ผู้เรียนตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป
จ่ายเป็นค่าวัสดุไม่เกิน 5,000 บาท และหากรายวิชาชีพใดมีความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่า       
ที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม โดยผ่านคณะกรรมการที่

https://drive.google.com/file/d/1syFPSeGXiMlR2JQ8ZjUkzxwebq6LZVej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYlGQdsJIvrFx_6UExPOJasggBJ9TXWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngul74wDlJQWYChAnVZ4bIdqNy3sD-YJ/view?usp=sharing
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ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งตั้งเพ่ือพิจารณาตามความความเหมาะสมและสภาพจริงภายใน
วงเงินงบประมาณและเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือราชการการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ บันทึก
ข้อความขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ สรุปงบหน้าการเบิกเงิน ใบส าคัญรับเงิน และแบบค าขอรับเงิน
ผ่านธนาคาร  แบบ กศ.ตน. ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 2๑                       
                      แบบ กศ.ตน. ๑๗                                       แบบ กศ.ตน. ๑8 

                                   
                        แบบ กศ.ตน. ๑9                                    แบบ กศ.ตน. 20                    

                       
                                                 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PXQd0nVKoG3cRymmJdW7VkZXjcdkvDtq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_XGp09rXZcOyoJ7_21gbA13QmM67QSCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pIzlTQoi2WQgtVwHx-0r1-CccHz9DlLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vYXA6nalBIlBvzfsCBon2JPqCgLbCb4E/view?usp=sharing
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                                                     แบบ กศ.ตน. 21 

                                        
๘. กำรนิเทศ/ติดตำมผล 

          ๘.๑ การนิเทศ ติดตามผลระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          ๘.๒ การนิเทศ ติดตามการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร สถานศึกษามีหน้าที่ ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลัง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน ๑ เดือน ตามแบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
แบบ กศ.ตน. ๒๒                                                

     แบบ กศ.ตน. ๒๒ 

         
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1NpmygBLVgFPezRoe7nTmC-wpOiXvLWuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHFp9UWMceK0W3JEfL_GJMEzgsfXASM5/view?usp=sharing
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องรูปแบบกำรฝึกอบรมประชำชน 
 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน  มี  ๒ ภารกิจ  คือ 
 ๑.  การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 ๒.  การด าเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  
ซึ่งในแต่ละภารกิจจะมีข้ันตอนการด าเนินการตามแผนผังและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

แผนผัง ๓ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง 

         ภำรกิจ ๑     ภำรกิจที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 

ส ำรวจควำมต้องกำรเรียนรู้ 

จัดกลุ่มผู้เรียน 

แจ้งกำรจัดกิจกรรม 
ต่อส ำนักงำน กศน. จังหวัด/กทม. 

จัดหำ /จัดท ำหลักสูตรและจัดหำวิทยำกร 

จัดตั้งกลุ่ม แต่งตั้งวิทยำกร 
และจัดหำวัสดุอุปกรณ์ 

ขออนุมัติโครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
แต่งตั้งวิทยำกรและจัดหำวัสดุอุปกรณ์ 

 

จัดหำ/ จัดท ำหลักสูตรและจัดหำวิทยำกร 

วิเครำะห์สภำพปัญหำและนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำย 

จัดกระบวนกำรเรียนรู้วัดและประเมินผล 

จัดท ำหลักฐำนกำรจบหลักสูตร 

เบิกค่ำใช้จ่ำยและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

นิเทศ/ติดตำม 
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่งรูปแบบกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชำชน  
  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน เป็นกระบวนการที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ มีทักษะและเจตคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนจึงเป็นหนึ่งใน
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ที่สถานศึกษาด าเนินการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป โดยมี
รูปแบบการจัดฝึกอบรมประชาชน  ซึ่งด าเนินการได้  2 ภารกิจ คือ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ของสถานศึกษา  และด าเนินการตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
เรื่องเร่งด่วน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรศกึษำต่อเนื่อง รูปแบบกำรฝึกอบรมประชำชน  ภำรกจิที่ ๑ และ ๒ 

๑. กำรส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำย 
    ๑.๑ สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
    ๑.๒ การจัดเวทีประชาคม  
    ๑.๓ การใช้ข้อมูลสารสนเทศในแผนจุลภาค (Micro Planning) แผนชุมชนข้อมูล 

จปฐ. 
    ๑.๔ การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์และความจ าเป็นเร่งด่วนโดย   

น าข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมจัดล าดับความต้องการ และความจ าเป็น  
  ๒. จัดหำหรือจัดท ำหลักสูตร และจัดหำวิทยำกรพร้อมออกแบบกิจกรรมกำร
ฝึกอบรม   
                     ๒.๑  การจัดหาหรือจัดท าหลักสูตร ด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ 
                 2.1.๑ จัดหาหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติใช้หลักสูตร 
                 ๒.1.2 กรณีที่ไม่มีหลักสูตรอยู่เดิมให้สถานศึกษา จัดท าหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติใช้หลักสูตร ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มเขียนหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง แบบ กศ.ตน. 1๕  

แบบ กศ.ตน. ๑5 

 

https://drive.google.com/file/d/1VzK_5Iq7AgDE8mVvFP7RzKALwOBNbO3t/view?usp=sharing
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         ๒.๒ จัดหาวิทยากรให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตร โดยวิทยากรต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรรับรองหรือหลักฐานอ่ืนๆที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ   
ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ในสาขาวิชาหรือหลักสูตร
นั้น และเป็น ผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งนี้ โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
เป็นผู้ออกค าสั่ง ซึ่ง ใช้แบบฟอร์ม ใบสมัครวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศ.ตน. 2                              
                                                     แบบ กศ.ตน. 2 

        
 
                 2.3  ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/โครงการให้สถานศึกษาออกแบบกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้
วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมซึ่งมีข้อควรพิจารณา ดังนี้ 
               2.3.1 กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/โครงการ 
               2.3.2 กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับ เพศ อายุ อาชีพ 
พ้ืนฐานความรู้และทักษะของกลุ่มเป้าหมาย 
               2.3.3 กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม ช่วยท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้และเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องแม่นย ามากข้ึน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเข้ารับการอบรม 
               2.3.4  ในการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจะ
ช่วยให้การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมเพียงพอ และประมาณการค่าสมนาคุณค่าตอบแทน
วิทยากรได้ถูกต้องแม่นย าได้โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
                   - ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน 
                   - ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะอภิปรายเป็นคณะจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน 
                   - ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือ
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมจ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ  2 คน 
 

https://drive.google.com/file/d/1xPxhcZKsl2krvgdXRam8uFo3ETdfvjJr/view?usp=sharing
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  ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
และไม่เกินอัตรา ที่ส านักงาน กศน.ก าหนด  
หนังสือส านักงาน กศน.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.04/8021 ลว 5 มิ.ย. 2561   

หนังสือส ำนักงำน กศน.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.04/8021 ลว 5 มิ.ย. 2561  
 

   

 ๓. เขียนโครงกำรเสนออนุมัติ 
       สถานศึกษาเขียนโครงการก าหนดรายละเอียดเสนอขออนุมัติตามแบบฟอร์ม

และขั้นตอนการจัดอบรมประชาชนพร้อมรายละเอียดการใช้งบประมาณให้ค านึงถึงความสอดคล้อง
กับหลักสูตร ระยะเวลา และผู้เข้าอบรมตามหลักสูตร มีเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ แบบเขียนโครงการ
ฝึกอบรม ควรก าหนดเนื้อหาการอบรมจ านวน 1-3 เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องมีสาระส าคัญพอสังเขป ดังนี ้

เรื่องท่ี  1 .............................ประกอบด้วย หัวข้อย่อย...................1-3  
เรื่องที่  2 .............................ประกอบด้วย หัวข้อย่อย...................1-3 

เรื่องที่  3 .............................ประกอบด้วย หัวข้อย่อย...................1-3 

พร้อมก าหนดรายละเอียดการจัดอบรมในการเสนอโครงการฯ ประกอบการพิจารณาด าเนินการได้ ตาม
แบบ กศ.ตน. ๒๓ (๑), (๒) 
                   แบบ กศ.ตน. ๒๓ (๑)                                แบบ กศ.ตน. ๒๓ (2) 
    

  

                        

https://drive.google.com/file/d/1B1KUr9uidzNNlzblwr-IrKP2MsDFbHqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DM7r-DF_iUSE5rCAqmmShQqYX9ViNR3D/view?usp=sharing
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๔.  เตรียมควำมพร้อมก่อนจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม 

        การเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ด าเนินการ ดังนี้ บันทึก    
ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมประชาชน ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฝึกอบรมประชาชนหรือ
หนังสือเชิญวิทยากร  เตรียมสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ประสาน
กลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงาน แบบ กศ.ตน. 2๔, ๒๕, ๒๖  

                       แบบ กศ.ตน. 2๔                                  แบบ กศ.ตน. ๒๕             

                            
 
                       แบบ กศ.ตน. ๒๖(1)                                 แบบ กศ.ตน. ๒๖(2) 

                                  
  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1IgXy19hJztYwdU7eDClkbTG1wR4DRY00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErllNYrWcwO3rWP3jbH6cxz4dR8ziK05/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zhFZlP_NFuBQoIAxesiYd-YG96oGhfT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6Sv4DcVz3JSUPDdTjSLH5DUoZWrQmlj/view?usp=sharing
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๕. กำรจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม 
     การด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดเวลาที่

วางแผนและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยใช้สื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย          
ซึ่งมเีอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ บัญชีลงเวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม  แบบ กศ.ตน. ๑, 6        

๖. กำรวัดผลและประเมินผล 
     ๖.๑ วิทยากรด าเนินการวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร โครงการและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น แบบทดสอบหรือแบบสังเกต เกณฑ์การให้คะแนน
ชิ้นงาน ทักษะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอาชีพนั้นๆ  

     ๖.๒ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะท างาน ก ากับ ติดตามแบบประเมินความพึงพอใจ              
แบบ กศ.ตน. 1๐  

๗. กำรจบหลักสูตรและออกหลักฐำนกำรจบหลักสูตรแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
     คณะท างานด าเนินการ รวบรวมหลักฐานการเข้าอบรม  การวัดและประเมินผล

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นผู้จบหลักสูตรตามก าหนด และเสนอเจ้าหน้าที่ทะเบียนออกหลักฐานการจบหลักสูตร
ตามแบบท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม แบบ กศ.ตน. 1๑ 
                     แบบ กศ.ตน. 1                                  แบบ กศ.ตน. 6                          

                         
                     แบบ กศ.ตน. 1๐                             แบบ กศ.ตน. 11                              

                     

https://drive.google.com/file/d/1icAjotj3x14dbDeeEQ1glqAWnscdt7PR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVWqlEOT5xKIvmT24iLwG1u-GfVAPVJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xm3mkWPFCLqE0PMK6lCXJMZ8h3SNYqGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NvQ8cGPgI3iEpK-e9sUGmky8REhDdL-/view?usp=sharing
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 8. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 
    รายงานผลการด าเนินงานแก่สถานศึกษาใช้แบบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น           

แบบรายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมประชาชน (แบบสรุปโครงการตามที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นให้
ครอบคลุมการตอบโจทย์ทั้งวัตถุประสงค์  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมการต่อยอดต่าง ๆ  
เป็นต้น แบบ กศ.ตน. 2๗  
                                                    แบบ กศ.ตน. 2๗ 

  
9.  กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
      จัดท าหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายโดยเบิกจ่ายตามหนังสือ ดังนี้ 
      9.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๖๖๐๖   

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด  ท่ี กค 0406.4/06606  

 

               
             

https://drive.google.com/file/d/1FbS9u8_Z0wJckdrWhFkR7Xoy2LgfR6qK/view?usp=sharing
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   9.๒ หนังสือ ส านักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.04/8021  
 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา  
ส านักงาน กศน. พ.ศ.2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561   

หนังสือ ส ำนักงำน กศน. ที่ ศธ 0201.04/8021 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2561 

      
10. ติดตำมผลกำรจัดอบรมโครงกำรฯ  

         การติดตามผลการจัดอบรมประชาชนในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดกิจกรรมอบรมประชาชนโดยอาจใช้แบบประเมินความพึงพอใจ               
แบบ กศ.ตน.1๐  

แบบ กศ.ตน. 1๐ 

 
 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1Xm3mkWPFCLqE0PMK6lCXJMZ8h3SNYqGX/view?usp=sharing
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง รูปแบบกำรเรียนรู้รำยบุคคล 

  การเรียนรู้รายบุคคล เป็นการเรียนรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ต้องการจะเรียนรู้ใน
เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง ซึ่งเป็นความสนใจเฉพาะตัว ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาหรือ
เครือข่าย โดยผู้เรียนและวิทยากรร่วมกันวางแผน ออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล สถานศึกษาสามารถจัดหรือประสาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

แผนผัง ๔ กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องรูปแบบกำรเรียนรู้รำยบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส ารวจความต้องการ/ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

นิเทศ/
ติดตาม 

 

   จัดหาหรือจัดท าหลักสตูร/ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ขออนุญาตจัดการเรยีนรู้รายบุคคล/เสนอ ผอ.สถานศึกษาเป็นผู้อนุญาต 
 

ขออนุญาต/แต่งตั้งวิทยากร 
 

จัดการเรียนรู้/การวัดและประเมินผล 
 

จบหลักสตูร/ออกหลักฐานการจบหลักสตูร/เบิกค่าใช้จ่าย 
 

ติดตามผลการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 
 

จัดหาแหล่งเรียนรู้และวิทยากร/จดัท าประกาศ/จัดท าMOU  
กับสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ 
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กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่งรูปแบบกำรเรียนรู้รำยบุคคล 

๑. ประชำสัมพันธ์/รับสมัคร 
     สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ ถึงกลุ่มเป้าหมาย (หรือน าข้อมูลจากแผนจุลภาคของ 

กศน.ต าบล) ผู้ที่มีความสนใจด้านอาชีพที่เรียนรู้จนสามารถปฏิบัติได้ภายในเวลาที่เหมาะสมและ        
ตามข้อตกลงใน MOU  แบบ กศ.ตน. 14    
 2. ขออนุญำตจัดกำรเรียนรู้รำยบุคคล  แบบ กศ.ตน. 4 

๓. จัดหำสถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำ  
     สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน จัดหาสถานประกอบการ/     

แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ให้ตรงตามความต้องการของผู้สนใจ ส ารวจความพร้อมของสถาน
ประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา และด าเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ  
 ๔. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง สถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำ  
               4.๑ จัดท าประกาศสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา แบบ กศ.ตน. ๒7  
                      แบบ กศ.ตน. 14                                         แบบ กศ.ตน. 4                  

                             
                                                แบบ กศ.ตน. ๒7   

                                                                                   

https://drive.google.com/file/d/1ABuacfm71wVfoz7jFeEx4d0pK3v9qYql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eynFEAc9420NoXHeU3RqjjXITdUA6hDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbS9u8_Z0wJckdrWhFkR7Xoy2LgfR6qK/view?usp=sharing
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                           4.๒ จัดท า MOU กับเครือข่าย โดยผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.       
ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอ/เขต และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.ที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค ผู้เรียนและ       
สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาโดยระบุบทบาทหน้าที่เป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย          
                        4.2.๑  สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา มีหน้าที่จัดหาสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร ประเมินผลการเรียนรู้ 
                        4.2.๒ สถานศึกษามีหน้าที่ จัดท าหลักสูตร ออกใบส าคัญ ตรวจสอบ
ทดสอบคุณภาพ เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถานประกอบการตามระเบียบ  
                           4.2.๓ ผู้เรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการ/
แหล่งการเรียน/ภูมิปัญญาก าหนด และเข้าศึกษาตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ก าหนด แบบ กศ.ตน. ๒8 
 5. จัดท ำหลักสูตร 

    สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา และผู้เรียน
ร่วมกันจัดท าหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรและ
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ แบบ กศ.ตน. 1๕ 
                      แบบ กศ.ตน. ๒8                                        แบบ กศ.ตน. 1๕              

                         
 
 6. จัดกำรเรียนรู ้

   สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด โดยสถานศึกษามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงาน
ดูแลการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าเรียนตามวัน/เวลาที่ก าหนดใน MOU และลงเวลาเรียน                      
ตามแบบบัญชีลงเวลาเรียนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  แบบ กศ.ตน. 5  

7. กำรวัดผลและประเมินผล 
    สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ด าเนินการวัดและประเมินผลโดยมี

สถานศึกษามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ก ากับ ติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และใช้แบบที่เกี่ยวข้องคือแบบประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศ.ตน. 7 
                                               

https://drive.google.com/file/d/1mjHLhMH_Lc1EdQSJl4Hdkn-GQxX-a6zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzK_5Iq7AgDE8mVvFP7RzKALwOBNbO3t/view?usp=sharing
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     แบบ กศ.ตน. ๕                   

                                            
 
                      แบบ กศ.ตน. 7 (1)                                    แบบ กศ.ตน. 7 (2) 

                                 

  
 8. กำรจบหลักสูตรและออกหลักฐำนใหแ้ก่ผู้เรียน 
        สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา รวบรวมหลักฐานการเข้าเรียน      
การวัดและประเมินผล ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นผู้จบหลักสูตรตามก าหนด และเสนอสถานศึกษาออก
หลักฐานการจบหลักสูตรตามแบบ ผู้ผ่านหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบรายบุคคล     
แบบ กศ.ตน.1๑      

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PAD4XoRBX44dgqcYm2uE-IwjaiJNRVnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syFPSeGXiMlR2JQ8ZjUkzxwebq6LZVej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYlGQdsJIvrFx_6UExPOJasggBJ9TXWM/view?usp=sharing
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                                                    แบบ กศ.ตน. 1๑ 

                                     
   9. กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
        สถานศึกษาปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง            
การปรับปรุงค่าเหมาจ่ายในการบริหารจัดการเรียนการสอนนอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้ 
     9.1  ค่าใช้จ่ายรายหัวชั่วโมงละ  10 บาท  
     9.2  หลักสูตรตั้งแต่ 30-100 ชั่วโมง  

        9.3  เงื่อนไขการโอนเงินเมื่อจบหลักสูตรโอนให้เป็น ๒ งวด คือ 
        งวดที่ ๑  เมื่อสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนไปแล้ว ๕๐% ของหลักสูตร โอนให้ ๕๐% 
        งวดที่ ๒ เมื่อสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนไปจบหลักสูตร โอนให้อีก ๕๐% 

ประกำศ สป. เรื่องกำรปรับปรุงฯ (วันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2551) 

                                       
          เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน แบบค าขอรับเงิน

ผ่านธนาคาร แบบ กศ.ตน. ๒๐, 2๑                                                                            

https://drive.google.com/file/d/15NvQ8cGPgI3iEpK-e9sUGmky8REhDdL-/view?usp=sharing
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                          แบบ กศ.ตน. ๒๐                                      แบบ กศ.ตน. 2๑   

                            
  10. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

          10.๑ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบการเรียนรู้
รายบุคคลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ในระบบ DMIS  

          10.๒ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบเอกสาร 
          10.๓ จัดท าทะเบียนผู้เรียนรายบุคคล ทุกปีงบประมาณ 

        ๑1. กำรติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
          ๑1.๑ ติดตามผลระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของวิทยากรให้เป็นไปตามแผน การจัดการเรียนรู้ ตามประเด็นการนิเทศ ติดตาม และสรุป
รายงานผล การนิเทศติดตามต่อผู้บริหารสถานศึกษา แบบ กศ.ตน. 2๒  
                                                 แบบ กศ.ตน. 2๒ 

    
 

https://drive.google.com/file/d/1vYXA6nalBIlBvzfsCBon2JPqCgLbCb4E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NpmygBLVgFPezRoe7nTmC-wpOiXvLWuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHFp9UWMceK0W3JEfL_GJMEzgsfXASM5/view?usp=sharing
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   ๑1.2 ติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษา
ด าเนินการนิเทศ ติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ของผู้จบหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา ๑ เดือน และสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม เสนอผู้บริหารสถานศึกษา     

  ๑2. แหล่งที่มำของหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
  ๑2.๑ หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเอง 
  ๑2.๒ หลักสูตรกลางที่ส านักงาน กศน. จัดท าขึ้น  

    ๑2.๓ หลักสูตรที่สถานศึกษาอ่ืนในสังกัด ส านักงาน กศน. จัดท าขึ้น 
    ๑2.๔ หลักสูตรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน นอกสังกัด โดยได้รับอนุญาต
จากสถานศึกษา/หน่วยงาน  โดยมีกรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องดังนี้ 
        12.4.๑. ด้านพัฒนาอาชีพเป็นการจัดการเรียนรู้จากวิทยากรหรือผู้รู้ที่
ประกอบอาชีพโดยการฝึกปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ และมีทักษะในอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบด้วย ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ้ืนฐาน การคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการมี
คุณลักษณะที่ส าคัญ ในการประกอบอาชีพ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความคิดเชิงบวก ความมุ่งมั่นใน
การท างาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การรักษาสิ่งแวดล้อมและการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน เป็นต้น  
                12.4.2  ด้านพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อม
ส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต    
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต ๑๐ ประการ คือ 
                      1)  ทักษะการตัดสินใจ หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างรอบคอบ 
                      2)  ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึงความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างเป็นระบบไม่เกิดความเครียด 
                      3)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์ 
แยกแยะข้อมูลข่าวสารปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวได้ 
                      4)  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถในการใช้
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เพ่ือค้นหาทางเลือกต่างๆ และผลที่จะ
เกิดข้ึนในแต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีพลังในการ
ต่อสู้ และอย่างเหมาะสมกับวัย 
            ๕)  ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถใน
การใช้ค าพูดและท่าทางเพ่ือแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
เช่น  การแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความชื่นชมการขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน                 
การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 
            ๖)  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ หมายถึงความสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้  
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                           ๗)  ทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึงการรู้จัก
และเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อเสียของตนเองรู้ความต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยให้รู้ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ์ต่างๆ 
                                          ๘)  ทักษะความเห็นใจผู้อ่ืน หมายถึงมีความเข้าใจความเหมือน
หรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ   
สีผิว อาชีพ ฯลฯ เข้าใจความรู้สึกและยอมรับบุคคลอื่นที่ต่างจากตนเอง 
                          ๙)  ทักษะการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ หมายถึงการรับรู้อารมณ์ของ
ตนเองและผู้อ่ืน รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีจัดการกับอารมณ์โกรธหรือ
โศกเศร้า ที่ส่งผลทางลบต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม 
          ๑๐)  ทักษะการจัดการกับความเครียด หมายถึงการรับรู้ถึงสาเหตุ
ของความเครียดรู้วิธีผ่อนคลายความเครียดและแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด 
                  12.4.๓) ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการจัดกระบวนการให้บุคคล
รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ในด้านวัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อม พลังงาน เป็นต้น รวมทั้งสร้างกระบวนการจิตสาธารณะ 
โดยยึดหลักปรัชญาคิดเป็น/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด 

  ๑3. กำรน ำหลักสูตรไปใช้หลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ส่วนท่ี ๓ 
กำรนิเทศ ติดตำม และรำยงำนผล 

กำรนิเทศ ติดตำม 

  การนิเทศติดตาม เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือแนะน า 
พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ให้สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหาร  
จึงควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  
  การรายงานผล เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับผลการนิเทศ
และติดตามการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้เกิดความเข้าใจโดยวิธีการรายงานด้วยวาจา การรายงานด้วย
เอกสาร การรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือ  
   การจัดการศึกษาต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องมีการนิเทศ ติดตามผลและรายงานผล
เป็นการนิเทศภายใน โดยมีผู้ท าหน้าที่นิเทศ มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การนิเทศติดตามผล และรายงานผลโดยสถานศึกษา  
2. การนิเทศ ติดตามผล และรายงานผลโดยส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
3. การนิเทศ ติดตามผล และรายงานผลโดย ส านักงาน กศน. 
ส าหรับการนิเทศติตามผลและรายงานผล  โดยส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.       

ให้เป็นไปตามรูปแบบการนิเทศท่ี ส านักงาน กศน. ก าหนด 

กำรนิเทศ ติดตำมและรำยงำนผลโดยสถำนศกึษำ  
   การนิเทศ ติดตามผล และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่องโดยสถานศึกษา เป็น
การใช้ทรัพยากรบุคคลในแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสนับสนุนหลักการ การพัฒนา
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองเนื่องจากบุคลากรผู้นิเทศภายในเป็นผู้ที่รู้ปัญหาจริงมากกว่าผู้นิเทศภายนอก    
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่ท างานร่วมกันเป็นทีมของหน่วยงานอีกด้วย 
 

ผู้ท ำหน้ำที่นิเทศ ขั้นตอนกำรนิเทศ เครื่องมือกำรนิเทศ  
คณะกรรมการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รองผู้บริหาร
สถานศึกษา(ถ้ามี)/ศึกษานิเทศก์/
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือ
บุคลากรสถานศึกษาผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีหน้าที่นิเทศงาน
การศึกษาต่อเนื่องโดยตรงเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงาน  

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
สถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่   
๑. วางแผนการนิเทศร่วมกับ 
    ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. ก าหนดแผนการนิเทศ 
๓. จัดเตรียมระเบียบแนวทาง 
    ที่เก่ียวข้อง/สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์/ 
    เครื่องมือนิเทศ 
   
 

(แบบนิเทศ กศ.ตน.30) 
ค าชี้แจงการใช้เครื่องมือการ
นิเทศ 
ให้คณะกรรมการนิเทศภายใน 
- สังเกตกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  
- สอบถามผู้เรียน  
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ผู้ท ำหน้ำที่นิเทศ ขั้นตอนกำรนิเทศ เครื่องมือกำรนิเทศ  
รับรู้สภาพจริงในขณะด าเนินการ
สอน ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจผู้สอน
และผู้เรียน 

๔. นิเทศการจัดกจิกรรมตามแผนที่
ก าหนด 
  ๕. สรุปผลการนิเทศ ณ สถานที่นิเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง 
  ๖. รายงานผลการนิเทศ ติดตามผล 

- ตรวจเอกสาร ในการ
จัดการต่อเนื่อง 
- บันทึกข้อมูลสภาพที่พบ
พร้อมให้ข้อนิเทศ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาในแบบบันทึกการ
นิเทศ 

 

                                     แบบนิเทศ ติดตาม กศ.ตน. 30 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1etaBQ2NfxSuWXwyqU_KsjiWEszFNxtb_/view?usp=sharing


 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
                 ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หนงัสอืราชการที่เกี่ยวข้อง 

                 บรรณานุกรม 

                 คณะท างาน         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
  



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

บรรณานุกรม 

 
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม การนิเทศการจัดระบบกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกโรงเรียน.  

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖. 
                     . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔2 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)       
พ.ศ. ๒๕๔๕.  พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕. 
ประสานงานกลางการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, ศูนย์ ส านักกิจการพิเศษ  
          ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา.   
          ศูนย์ประสานงานกลาง การด าเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, ๒๕๕๒. 
ส่งเสริมปฏิบัติการ, กลุ่ม คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  รังษีการพิมพ์, ๒๕๕๕.  
                      . คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  รังษีการพิมพ์, 
๒๕๕๙.  
                      . คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน.  รังษีการพิมพ์, ๒๕๕๙.  
                      . แนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้คูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          (ฉบับปรับปรุง).  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕1.  
                      . แนวทางการด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน.  รังสีการพิมพ์, ๒๕๕๕. 
อังคณา วสุวรวงศ์. ทศนิเทศ. ๒๕๕๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คณะท างาน 

ที่ปรึกษา  
 ๑. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. 
 ๒. นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. 
 ๓. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
 ๔. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ ์ รองเลขาธิการ กศน. 
คณะท างานจัดท า (ยกร่าง) 
แนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.  นายนรา       เหล่าวิชยา  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก  
๒.  นางสาวทรงศรี วิระรังษิยาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓.  นางนลินี   ศรีสารคาม จันทร์ตรี   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
๔.  ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 
๕.  นายธีรยล แสงอ านาจเจริญ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๖.  นางวิบูลผล พร้อมมูล  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
๗.  นางเกษร ธานีรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๘.  พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง 
๙.  นายเกษม บาตรโพธิ์  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย 
   บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว 

 ๑๐. นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณิชย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
๑๑. นางสาวสุทธิกานต์  แย้มนิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๒. นายเทิดไทย        ธรรมธวัช ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๓. นายชรินทร์         แกล้วทนงค์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
๑๔. นางสาวชุติมา      กล่ ากลาย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๕. นางสาวพวงสุวรรณ์   พันธุ์มะม่วง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
๑๖. นางอุบล     ดีรัศม ี ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๗. นางสุทิศา    ซุ่นคง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๘. นางนิ่มนวล   อัครพิทยาอ าพน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
๑๙. นางสาวจรรยา สิงห์ทอง ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
   วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ  

 ๒๐. นางสาวเสาวภา บุรมเลิศ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอเมือง 
                                                               จังหวัดอุดรธานี 
 ๒๑. นายวิรัตน์ ค าด ี ศึกษานิเทศก ์ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒๒. นางปนัดดา สังสกฤษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มการคลัง 
 ๒๓. นางกฤษณา ปัญญาเจริญธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      กลุ่มแผนงาน 

                                                                             /๒๔. นางสาวณลิณีย…์ 
     



 
 

 ๒๔. นางสาวณลิณีย์     แสงพันตา  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. ๔ กลุ่มแผนงาน 
 ๒๕. นางเบ็ญจางค์      ถิ่นธานี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ  
      เลขานุการและคณะท างาน 
 ๒๖. นางญาณิศา         สุขอุดม  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
 ๒๗. นางสาวสุทิศา      ชุณหเรืองเดช นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
 ๒๘. นางสาวอุบลรัตน์   ค าพิมพา  นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน    
คณะท างานบรรณาธิการ 
การจัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑  

๑.  นางสาวอัจฉรา สากระจาย ข้าราชการบ านาญ  ประธาน 
๒.  นางสาวอรทัย จารุภัทรพาณิชย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
๓.  นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
๔.  นางจามรี  ภูเมฆ  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
๕.  นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๖.  นางสุภิญญา           บุตรกัณหา ครูช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๗. นางสาวเสรี  คงเนียม  ครูช านาญการ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
๘. นางปนัดดา   สังสกฤษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มการคลัง 

           ๙. นางลัคณา  นิลกล่ า  นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มการเจ้าหน้าที่  
         ๑๐. นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
         ๑๑. นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ เลขานุการและคณะท างาน 
         ๑๒. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
         ๑๓. นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

      ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
         ๑๔. นางสาวชนัญชิตา ดอนดง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
         ๑๕. นายทศพล  ราชเดิม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน    

      ๑๖. นางพิมพ์ใจ งามสมพรพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ    
      ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 

         ๑๗. นางไพรัช กาลเศรณี           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
                         ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
         ๑๘. นางสาวจุไรรัตน์ กาลเศรณี           นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
                          ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
         ๑๙. นายภาณุวิชญ์ สุโสภา               นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
                          ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 



 
 

คณะท างานบรรณาธิการ 
จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒  
          ๑.   นางสาวอัจฉรา  สากระจาย  ข้าราชการบ านาญประธาน 
          ๒.   นายนรา         เหล่าวิชยา  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
          ๓.   นางสาวทรงศรี วิระรังษิยาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
          ๔.   นางนลินี     ศรีสารคาม จันทร์ตรี  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
          ๕.   นายธีรยล    แสงอ านาจเจริญ  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
          ๖.   นางยุพิน     บัวคอม   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
 ๗.   นายเกษม    บาตรโพธิ์  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย  
    บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว 
 ๘.   นางสาวปานอุรา อาจสุข  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
 ๙.   นางจามรี ภูเมฆ  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 ๑๐. นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑๑. นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 ๑๒. นางสาวนิตยา จิตภักด ี  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
 ๑๓. นายสุนิตย์ ชูใจ  ครูช านาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาและพัฒนา 
     ต่อเนื่องสิรินธร 
 ๑๔. นางสาวจรรยา สิงห์ทอง  ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ 
     เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ 
 ๑๕. นางสุภิญญา บุตรกัณหา  ครูช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๑๖. นางสาวโชติกา ศรีหนาท  นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
 ๑๗. นางปนัดดา สังสกฤษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มการคลัง 
 ๑๘. นางลัคณา นิลกล่ า  นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
 ๑๙. นางเอ้ือมพร สุเมธาวัฒนะ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
     เลขานุการและคณะท างาน 
 ๒๐. นางสาวอุษณี โพธเดชขจร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
    ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
 ๒๑. นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
    ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
 ๒๒. นางพิมพ์ใจ งามสมพรพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
    ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
 ๒๓. นายไพฑูรย์ ภูนพผา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
                 ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
 ๒๔. นายภาณุวิชญ์ สุโสภา นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

   ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
 
 
 



 
 

คณะท างานบรรณาธิการ 
พิจารณาเนื้อแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)   

1. นางสาวอัจฉรา  สากระจาย ข้าราชการบ านาญประธาน 
2. นายนรา         เหล่าวิชยา  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
3. นางสาวทรงศรี  วิระรังษิยาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. นางยุพิน     บัวคอม  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
5. นางสาวจรรยา   สิงห์ทอง  ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ 

      เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ 
6. นางสาวปานอุรา  อาจสุข  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
7. นางจามรี   ภูเมฆ   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
8. นายสุนิตย์    ชูใจ   ครูช านาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาและพัฒนา 

      ต่อเนื่องสิรินธร 
9. นางลัคณา  นิลกล่ า  นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
10. นางปนัดดา    สังสกฤษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มการคลัง 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


