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บทนา
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545) และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
สาคัญในการพัฒนาคนไทยให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต ทั้งด้านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิท ยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงจาเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนาทักษะชีวิต และการ
พัฒนาสังคมและชุมชน ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสภาพปัญหาของชุมชน โดยเน้นกระบวนการคิด
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน จึงกาหนดรูปแบบการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และเวทีประชาคม ให้สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
นิยามศัพท์
การฝึกอบรมประชาชน หมายถึง การอบรม การศึกษาดูงาน การจัดเวทีประชาคม หรือ กิจกรรม
อื่นที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรม ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การส่ งเสริ มการดาเนิ น ชีวิ ตตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง และการเรีย นรู้การใช้เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม เพี่อให้ประชาชนได้รับความรู้ มีเจตคติ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยมี
โครงการและหลักสูตรที่มีช่วงระยะเวลาจัดที่แน่นอน
หลั กสู ตรการฝึ กอบรมประชาชน หมายถึ ง แผนประสบการณ์ การจั ดกิ จกรรมให้ กั บประชาชน
ประกอบด้วย หลักการของหลักสูตร จุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ขอบข่ายเนื้อหา การจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ สื่ อการเรี ย นรู้ การวัดและประเมิน ผล การจบหลั กสู ตร เอกสารหลั กฐานการศึกษา เพื่อ เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการฝึกอบรมประชาชน หมายถึง กระบวนการทางานหรือการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชน ที่มี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดาเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ เครือข่าย โครงการที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของ
โครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

หน้า 1

ขอบเขตการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน สานักงาน กศน. ได้กาหนดกรอบกิจกรรมที่จัดให้สถานศึกษา กศน.
จัดอบรมให้กับประชาชนไว้ ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการฝึกอบรมประชาชน เพื่อให้มีความรู้ที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้ มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสั งคมปัจจุบันสามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิด ทักษะชีวิต ๑๐
ประการ คือ
(๑) ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตได้
อย่างรอบคอบ
(๒) ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ
ไม่เกิดความเครียด
(๓) ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา
และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวได้
(๔) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ช่วยในการ
ตัด สิ น ใจ และแก้ ไขปั ญหา เพื่ อ ค้น หาทางเลื อกต่ าง ๆ และผลที่จ ะเกิ ด ขึ้น ในแต่ ล ะทางเลื อก และสามารถน า
ประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีพลังในการต่อสู้ และอย่างเหมาะสมกับวัย
(๕) ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ ค าพู ด และท่ า ทาง
เพื่อแสดงออกถึงความคิดและความรู้ สึกของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม เช่น การแสดงความคิดเห็ น ความ
ต้องการ ความชื่นชมการขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ
(๖) ทั กษะการสร้ า งสั มพัน ธภาพ หมายถึง ความสามารถสร้างความสั มพั นธ์ที่ดี ระหว่า งบุคคล
และรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้
(๗) ทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อเสีย
ของตนเอง รู้ความต้องการ และสิ่ งที่ไม่ต้องการของตนเอง ซึ่ งจะช่วยให้ รู้ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ
(๘) ทักษะความเห็นใจผู้อื่น หมายถึง มีความเข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ เข้าใจความรู้สึก และยอมรับ
บุคคลอื่นที่ต่างจากตนเอง
(๙) ทักษะการจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ หมายถึง การรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์
มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีจัดการกับอารมณ์โกรธหรือโศกเศร้าที่ส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจ
ได้อย่างเหมาะสม
(๑๐) ทักษะการจัดการกับความเครียด หมายถึง การรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย
ความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด
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ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้ฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติ
เกี่ยวกับเนื้อหาใน ๗ เรื่อง โดยให้นาทักษะชีวิต ๑ – ๑๐ ทักษะ มาบูรณาการให้มีเจตคติ และมีทักษะชีวิต เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้ เมื่อจัดครบทุกเนื้อหาแล้วต้องได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตครบทั้ง 10 ทักษะ
ส่วนเนื้อหาที่สถานศึกษานาไปจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเน้นใน ๗ เรื่อง คือ
(๑) สุขภาพกาย-จิต
(๒) ยาเสพติด
(๓) เพศศึกษา
(๔) คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
(๕) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗) ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
๒. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการฝึกอบรมประชาชน ด้วยกระบวนการให้ประชาชน
รวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนด้านอื่น ๆ เช่น การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การคุ้มครองผู้บริโ ภค การป้องกันการทุจริต เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการฝึกอบรมประชาชน
ที่นากรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้ดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น บนพื้นฐานของทางสายกลาง และไม่ประมาท
โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างความคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ ในการดาเนินชีวิต และมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เช่น การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ การ
ทาบัญชีครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ การประหยัดพลังงาน เป็นต้น
๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นการฝึกอบรมประชาชน เพื่อให้ความรู้
เน้นการแก้ปัญหา การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม และวิกฤติพลังงาน โดยเน้นการประหยัดพลังงาน
การใช้พลังงานทดแทน และการใช้เครื่องทุ่นแรง โดยนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญา จากการศึกษาค้นคว้านวัตกรรม
ที่มีอยู่ หรือ อาจประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา เพื่อปรับใช้ในครัวเรือน เช่น การเรียนรู้การนาขยะหรือมูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าช
ชีวภาพ การถนอมอาหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
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ตอนที่ ๒
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
การจั ดกิจ กรรมฝึกอบรมประชาชน เป็นกระบวนการที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้
มีทักษะ และเจตคติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การจัดการฝึกอบรมประชาชน เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ในการจั ด การฝึ กอบรมจะต้อ งมีค วามรู้ ค วามเข้า ใจถึ งวิ ธีก ารจั ดกิ จกรรมฝึ ก อบรมประชาชน ในแต่ ล ะขั้ นตอน
อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมประชาชนมีวิธีการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

๑. การส ารวจสภาพปัญ หาและความต้อ งการของประชาชนและกลุ่ มเป้า หมาย สถานศึก ษา
สามารถดาเนินการได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดเวทีประชาคม การใช้ข้อมูลสารสนเทศในแผนจุลภาค
(Micro Planning) แผนชุมชน ข้อมูล จปฐ. นโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมจัดลาดับ
ความต้องการ และความจาเป็น
๒. การจัดทาหลักสูตร
ในการฝึกอบรมประชาชน สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทาหลักสูตร เพื่อกาหนดทิศทาง มีขั้นตอน
และกระบวนการ ดังนี้
๒.๑ ความเป็นมา เป็นส่วนสาคัญที่แสดงถึงความต้องการ ความจาเป็น หรือปัญหา ที่ต้องมีการ
จัดทาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของประชาชน ดังนั้น ในการเขียนความเป็นมาของหลักสูตร
ต้องเขียนให้เห็นถึงเหตุผลและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรนั้นอย่างชัดเจน
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๒.๒ หลักการ เป็นหลักสูตรที่ต้องนาข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพชุมชน สังคม
นามาบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้กับประชาชน ดังนั้น การเขียนหลักการของหลักสูตรจะต้องเขียนให้ค รอบคลุมสาระสาคัญของเรื่อง
ต่อไปนี้
๒.๒.๑ บูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ทุนทางสังคม ศักยภาพ และวิถีของชุมชน
ในแต่ละพื้นที่
๒.๒.๒ ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
๒.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ และนาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
๒.๓ วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องชี้แนวทางในการดาเนินงานถึงผลสาเร็จที่ต้องการ โดยวัตถุประสงค์
จะเป็นการบอกว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องชัดเจนปฏิบัติได้ วัดได้ และประเมินได้
ในระยะเวลาที่กาหนด วัตถุประสงค์ ต้องเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม วัตถุประสงค์ไม่ควรมี หลายข้อ และควร
เรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย
หลักการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดี ต้องมีความชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ ระบุถึง
การกระทาที่สามารถปฏิบัติได้ มีความเป็นเหตุเป็นผล และสอดคล้องกับความเป็นจริง
๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย เป็นการกาหนด หรือระบุคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม (ประชาชน
ทั่วไป ไม่ต่ากว่ากลุ่มละ ๑๕ คน)
๒.๕ ระยะเวลา เป็นการกาหนดระยะเวลา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหา (ไม่เกิน ๑ – ๓ วัน
ยกเว้นเวทีประชาคม สามารถดาเนินการตามความเหมาะสม)
๒.๖ โครงสร้างเนื้อหา เป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ หัวเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา
วิธีการฝึกอบรม จานวนชั่วโมง (ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ)
๒.๗ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ เป็นการระบุสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น สื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิคส์
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ตลอดจนวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๒.๘ การวัดและประเมินผล ใช้รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของ
หลักสูตรหลังการฝึกอบรม
๒.๙ เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม เป็นการระบุระยะเวลาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของหลักสูตร/โครงการ สาหรับกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมให้สถานศึกษาพิจารณาตามความ
เหมาะสม
๒.๑๐ หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม สถานศึกษาจัดทาวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม
เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม
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แบบการเขียนหลักสูตรการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
ชื่อหลักสูตร ………………(ระบุชื่อหลักสูตรที่จะจัด)………จานวน…..…(ระบุจานวนที่จะจัด)……….…ชั่วโมง/วัน
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต................................จังหวัด…………..........
กิจกรรม  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 การส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ความเป็นมา…………(ระบุความต้องการ ความจาเป็น หรือปัญหา ที่ต้องมีการจัดทาหลักสูตรนี้ขึ้น)……..…....……........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...………

หลักการของหลักสูตร……………(ระบุสาระสาคัญของเรื่อง)………………………………….…………………….......................…..........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..……………………………...

วัตถุประสงค์………(บอกว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง การเขียนวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนปฏิบัติได้ วัดได้ และประเมินได้)…........…
………………………………………………………….……………………………………………………………………...................................................…….…....

กลุ่มเป้าหมาย……………(ระบุคณุ สมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม) ……..…..………………………...…….....................................…..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

ระยะเวลา……………(ระบุระยะเวลาที่จะจัด )…………………………………………………………………..……………….………............................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….......…..

โครงสร้างเนื้อหา
ที่

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1
2
3

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
(ระบุ)

(ระบุ)

สือ่ /วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ ……………..…(ระบุสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม)……………………………………………………...............…….....……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…........…..
การวัดและประเมินผล …………………(ระบุรูปแบบการประเมิน)………………..…………………………………………...............….....…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…....….....
เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม ………………(ระบุเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม)……………………………………………..…....................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…........…..
หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม ………………………(วุฒิบัตร)……....……………………………………………………….........……………......……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…...…....…..
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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๓. จัดทาโครงการฝึกอบรม
เมื่อสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมประชาชนเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาจัดทาโครงการ
เพื่อดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชน โดยมีองค์ประกอบของโครงการ ดังนี้
๓.๑ ชื่อโครงการ จะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมเฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจน
๓.๒ ความสอดคล้องกับนโยบาย พร้อมระบุข้อมูลดังนี้
แผนงาน...................................................................
นโยบาย/จุดเน้น......................................................
สอดคล้องกับมาตรฐาน กศน. ในการประเมินคุณภาพการศึกษา........................
สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของจังหวัด ข้อที่………………………
๓.๓ หลักการและเหตุผ ล เป็นการระบุถึง สาเหตุ ความจาเป็น ที่ต้องมีการจัดทาโครงการ
เป็นการพรรณนาความ โดยอ้างนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรม/จังหวัด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีน้าหนัก น่าเชื่อถือ
และให้เห็นความสาคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจ
อนุมัติโครงการของผู้มีอานาจ
๓.๔ วัตถุประสงค์ เป็นการระบุถึงเจตจานงในการดาเนินงานของโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึง
ผลที่ต้องการจะบรรลุ ความสาเร็จไว้อย่างกว้าง ๆ ชัดเจนและไม่คลุมเครือ โดยโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีวัตถุประสงค์
มากกว่า ๑ ข้อก็ได้ ที่เรียกว่า KPA ทั้งนี้การเขียนโครงการอบรมของสถานศึกษา มักระบุวัตถุประสงค์ ๓ ข้อเป็นพื้นฐาน
คือ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม (K=Knowledge) และวัดทักษะความสามารถในการปฏิบัติ
(P=Practice) รวมทั้งวัดทัศนคติของผู้ เข้าอบรมต่อเรื่องที่อบรม (A=Attitude) ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ถ้าเขียนได้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม จะทาให้สามารถมองเห็นถึงวิธีประเมินผล และเครื่องมือประเมินผลได้ในคราวเดียวกัน
๓.๕ เป้าหมาย เป็นการระบุถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้จากการดาเนินโครงการ โดยจะระบุ
ทั้งผลที่เป็นเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ เป้าหมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า
มีการระบุสิ่งที่ต้องการทาได้ชัดเจน และระบุเวลาที่ต้องการจะบรรลุผลสาเร็จ
๓.๖ วิธีการดาเนินงาน เป็นการระบุถึงรายละเอียดในการปฏิบัติ โดยปกติจะแยกเป็นกิจกรรม
หลากหลายกิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมหลัก ๆ ที่แสดงให้เห็น ถึงความชัดเจน ตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นจนถึงกิจกรรม
สุดท้ายว่า มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องทา
๓.๗ วงเงินงบประมาณ เป็นการระบุถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยระบุ
แหล่งที่มาจากแผนงานใด งบรายจ่ายใด ตลอดจนระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่าย เช่น งบดาเนินงาน หรืองบรายจ่ายอื่น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อให้เห็นความชัดเจนในการใช้จ่ายเงิน
๓.๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการระบุวงเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส โดยระบุแผนการ
ใช้จ่ายเงินในการฝึกอบรมว่าจะใช้ในไตรมาสใด จานวนเท่าไร
๓.๙ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และมีขอบเขต
ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
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๓.๑๐ เครือข่าย เป็นการระบุบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ร่วมจัด
๓.๑๑ โครงการที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (ถ้ามี)
๓.๑๒ ผลลั พธ์ (Outcome) เป็ นการระบุ ผ ลที่ คาดว่า จะได้รั บ ต่อ เนื่อ งจากโครงการ หรื อ
ผลประโยชน์จากผลผลิต (Output) ที่มีต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบนั้น ได้รับในลักษณะอย่างไร
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๓.๑๓ ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
๓.๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่า ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด เป็นรูปธรรมในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ อันเกิดจากงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
๓.๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่า ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด เป็น ผลประโยชน์จากผลผลิตที่มีต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม
๓.๑๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการระบุถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการ เช่น ถ้าจะประเมินความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย อาจใช้แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ถ้าจะประเมินทักษะ ให้ดูจากการปฏิบัติจริงหรือชิ้นงาน
ในเรื่องนั้น และถ้าจะประเมินเจตคติ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม อาจใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นต้น ในส่วน
ของการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ จะมีการติดตามผลหลังการอบรมเพื่อดูผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งการติดตามผล
หลังโครงการ อาจดาเนินการหลังโครงการสิ้นสุดแล้วระยะหนึ่งตามความเหมาะสม เช่น ๓ เดือน ๖ เดือน เป็นต้น
๔. การดาเนินงานโครงการฝึกอบรม
เมื่ อ เขี ย นโครงการฝึ ก อบรม และเสนอขออนุ มั ติ ไ ปตามขั้ น ตอนเรี ย บร้อ ยแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม ควรจะต้องร่วมกันวางแผนดาเนินการฝึกอบรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ หรือ
ที่เรียกว่า Action Plan ซึ่งระบุถึงกิจกรรมต่าง ๆ ขั้นตอน และแนวทางที่จะดาเนินการอย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุ
ลาดับการกระทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยว่าสิ่งใดจะต้องดาเนินการก่อน-หลัง ตลอดจน กาหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการสาหรับแต่ละกิจกรรมอันเป็นการแบ่งงานกันทาไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การดาเนินงาน เป็นไปอย่างมี
ระบบ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีขั้นตอน รู้ข้อมูล เหตุผลความจาเป็น และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ทาให้เกิดความร่วมมือ ประสานงานกันระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน สะดวกในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนอาจช่วยลดปัญหา อุปสรรค และช่วยทาให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
การดาเนินงานโครงการฝึกอบรมในแต่ละสถานศึกษาอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
ตามความเหมาะสม และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา สาหรับขั้นตอนและกิจกรรมที่สาคัญ ๆ จะคล้ายคลึงกัน
เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการตรวจสอบ (Checklist) ถึงสิ่งต่าง ๆ ของผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานโครงการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจแบ่งการวางแผนการดาเนินงานฝึกอบรม
ออกเป็น ๓ ส่วน คือ การดาเนินงานก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม
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(๑) การดาเนินงานก่อนการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเตรียมการดาเนินงาน ดังนี้
๑) การคัดเลือกวิทยากร ควรพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ซึ่งมีประสบการณ์ ในเรื่อง
ที่ฝึกอบรม โดยทั่วไปจะพิจารณาถึงคุณสมบัติในด้าน ความรอบรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการถ่ายทอด การนาเสนอ
และความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒) การเชิญวิทยากร เมื่อมีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเชิญเป็นวิทยากรแล้ว ควรติดต่อทาบทาม
วิทยากรเป็นการภายใน โดยแจ้งให้วิทยากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม หัวเรื่อง วัตถุประสงค์ วัน-เวลา
ที่เป็นวิทยากร ตลอดจนคุณสมบัติและจานวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวิทยากรตกลงรับเชิญไว้แล้ว จึงส่ ง
หนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากร พร้อมทั้งแนบ
เอกสารที่วิทยากรควรทราบ ได้แก่ รายละเอียดของโครงการฝึกอบรม กาหนดการฝึกอบรม รายละเอียดหัว เรื่อง
การประเมินผลการฝึกอบรม ในหัวเรื่องที่เชิญ
๓) เมื่อวิทยากรได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้จัดฝึกอบรมควรติดต่อขอพบวิทยากร
เพื่อขอรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมหัวเรื่องที่รับเชิญ ขอรับประวัติของวิทยากร สอบถามเกี่ยวกับเทคนิคฝึกอบรม
และโสตทัศนูปกรณ์ที่จะใช้ รูปแบบการจัดสถานที่ฝึกอบรมที่วิทยากรต้องการ สอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่
ฝึกอบรม และความต้องการในการจัดรถรับ-ส่งของวิทยากร
๔) การเลื อ ก การจอง และการจั ด สถานที่ ฝึ ก อบรม ในการเลื อ กสถานที่ ฝึ ก อบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องให้ความสาคัญ ในประเด็นต่อไปนี้
๔.1) ให้เลือกห้องที่มีขนาดใหญ่หรือเล็ก เหมาะสมพอดีกับจานวนผู้เข้าอบรม และ
เหมาะสมกับเทคนิควิธี กิจกรรมการฝึกอบรม มีขนาดของห้องไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป
๔.๒) ควรเป็นห้องที่มีทางเข้า-ออก ทางด้านหลังห้องเพียงด้านเดียว เพื่อป้องกันการ
เดินผ่านไป-มา รบกวนบรรยากาศของการฝึกอบรม ระหว่างที่มีการฝึกอบรมอยู่
๔.3) ควรเป็นห้องที่ทุกคนมองเห็นกันได้ เมื่อพูดก็สามารถได้ยินเสียงกันและกันอย่าง
ชัดเจน และสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้
๔.4) ภายในห้องควรมีสิ่งอานวยความสะดวกสบายพอสมควร เป็นห้องที่มีการระบาย
อากาศได้ดี ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป และมีแสงสว่างที่เพียงพอ
๔.5) มีโสตทัศนูปกรณ์ช่วยในการฝึกอบรมเตรียมพร้อม เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ
การจองสถานที่ฝึกอบรมของสถานศึกษาเอง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่ ให้เลือก
สถานที่และดาเนินการขอจองใช้สถานที่ล่วงหน้า ในกรณีที่ใช้สถานที่ของหน่วยงานอื่น ให้ ทาความเข้าใจ ศึกษา
ระเบียบ และถือปฏิบัติในการขอใช้สถานที่นั้นด้วย
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การจัดสถานที่ฝึกอบรม ควรจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบดังนี้
๑. รูปแบบ หรือ ประเภทของโครงการฝึกอบรม ว่าเป็นการฝึกอบรม การสัมมนา
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างกัน
๒. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และกิจกรรมที่จะใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
๓. จานวนผู้เข้าอบรม
๔. ความสอดคล้องและสนับสนุนการเรียนรู้ชองผู้เข้าอบรม ตามหลักการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่
๕. ความต้องการของวิทยากร
การฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายและอภิปราย ประกอบด้ว ยการซักถาม
เป็นส่วนใหญ่ การจัดที่นั่งฝึกอบรม ควรจัดเป็นรูปตัวยู หรือรูปเกือกม้า หรือถ้าหากผู้เข้าอบรมมีจานวนมาก อาจจัดเป็น
รูปตัวยูซ้อนกันหลายๆ วง จะมีความเหมาะสมมากกว่าแบบห้องเรียน เพราะจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นกันได้
แทบทั้งหมด เอื้อต่อการสื่อสารสองทาง ทั้งระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร และระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
การฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ซึ่งวิทยากรต้องคอย ตรวจสอบ
ความคืบหน้า และให้คาแนะนาระหว่างการปฏิบัติในเวลาเดียวกัน การใช้สถานที่ฝึกอบรมอาจจาเป็นต้องใช้ห้องใหญ่
มีทั้งที่นั่งฟังบรรยาย และจัดแยก โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ สาหรับฝึกปฏิบัติได้ในห้องเดียวกัน
๕) การวางแผนพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรมนับเป็นส่วนสาคัญต่อการฝึกอบรม เพราะเป็นส่วนที่สามารถ
สร้างความรู้สึกต่อการฝึกอบรมนั้น ๆ ได้เป็นอย่างมาก อย่างน้อยที่สุดพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ทาให้ผู้เข้าอบรม
ตระหนักถึงความสาคัญของโครงการฝึกอบรม อาจจัดเป็นแบบทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ตามความเหมาะสม
ในการวางแผนพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
๕.1) การเชิญประธานในพิธี ทาหนังสือเชิญ โดยแนบรายละเอียดโครงการฝึกอบรม
กาหนดการฝึกอบรม และร่างคากล่าวเปิดการอบรม
๕.2) การเชิญผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด -ปิดการฝึกอบรม ผู้กล่าวรายงาน ควรเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
๕.3) การเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ควรส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม เช่น ผู้บริหาร วิทยากร และภาคีเครือข่าย
๕.4) การประชาสัมพันธ์พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว
แผ่นปลิว เป็นต้น
๕.5) การจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ในสถานที่ซึ่งจะใช้ดาเนินพิธีเปิด -ปิด
การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ควรจะมีสิ่งต่อไปนี้เพื่อใช้ในพิธี โต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ธงไตรรงค์ ที่นั่งสาหรับประธาน ผู้กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าอบรม แท่นพูด เป็นต้น
๕.6) การจัดเตรียมร่างคากล่าวรายงาน และคากล่าวของประธาน ในพิธีเปิด -ปิด
การฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ดาเนินการจัดทาร่างคากล่าวรายงาน และร่างคากล่าวในพิธี
เปิด- ปิดในการฝึกอบรม และจัดส่งให้แก่เลขานุการของประธาน และผู้กล่าวรายงานก่อนล่วงหน้า
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๖) การจัดทากาหนดการฝึกอบรม
เมื่อได้วางแผนการดาเนินการฝึกอบรม และเตรียมการในเรื่องวิทยากร สถานที่ การ
เปิด-ปิดฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมต้องเขียนกาหนดการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและมี
ประโยชน์ในการบริหารโครงการฝึกอบรม เพราะเป็นเอกสารซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ รายการและ
ขั้นตอนของกิจกรรม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและบทบาทของเขาเหล่านั้นในการฝึกอบรม และ เป็นเสมือนสื่อ
ที่ผู้จั ดโครงการฝึกอบรมใช้ในการนั ดหมายผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งอาจมีวิธีการเขียน กาหนดการฝึ กอบรม
3 รูปแบบ คือ
๖.1) กาหนดการแบบเขียนบรรยายเป็นรายบรรทัด
๖.2) กาหนดการแบบเป็นตารางข้อมูลของกิจกรรม
๖.3) กาหนดการแบบเป็นตารางข้อมูลชนิดเบ็ดเสร็จ
๗) การติดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจทาได้ ๓ วิธี
๗.๑) การเชิญ ทาหนังสือเชิญไปยัง บุคคล ผู้นาชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณา
บุคลากรหรือประชาชนเข้าร่วมโครงการ
๗.๒) การเชิญชวน ใช้การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
๗.๓) การสมัคร กรณีโครงการที่มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๘) การดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน
เมื่อได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรมแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมจะต้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินของโครงการ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา แต่โดยทั่วไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องนาสาเนาการอนุมัติโครงการ ไปใช้เป็นหลักฐานทาสัญญายืมเงิน เพื่อขอยืมเงินทดรองจ่ายในการ
ฝึกอบรมล่วงหน้า
๙) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้มีจานวน
เพียงพอกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะประกอบด้วย
๙.1) รายละเอียดโครงการฝึกอบรม รวมทั้งหลักสูตร
๙.2) กาหนดการฝึกอบรม
๙.3) เอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาสาระตามหัวเรื่องการฝึกอบรม
๙.4) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑๐) การจัดเตรียมการบริการอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารระหว่างการฝึกอบรม
ผู้จัด โครงการฝึก อบรมก็จ ะต้อ งเตรีย มประมาณการจานวนผู้เ ข้า ร่ว มโครงการ
เพื่อจัดเตรียมสั่งซื้ออาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารระหว่างฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และคานึงถึงผู้ที่มี
ข้อจ ากัดในทางศาสนา หรื อ ผู้ ที่มีปั ญหาเกี่ยวกับการแพ้อาหารบางชนิด ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๖๖๐๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๓๑๙๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
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(๒) การดาเนินงานระหว่างการฝึกอบรม
นับตั้งแต่วันเปิดการฝึกอบรมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมจะต้อง
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน หากเกิดข้อขัดข้องหรือมีปัญหาระหว่างฝึกอบรมต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรือรายงานให้ผู้มีอานาจทราบ เพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
โครงการฝึกอบรมจะต้องมีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
(๓) การดาเนินงานหลังการฝึกอบรม
หลั งจากการฝึ กอบรมสิ้ นสุ ดลง เจ้าหน้าที่ผู้ ดาเนินโครงการฝึ กอบรม มีงานที่จะต้องปฏิบัติ
ต่อเนื่อง ได้แก่
๓.๑) การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม จะต้องมีการนาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผล
การฝึกอบรมที่เก็บรวบรวมไว้ มาวิเคราะห์สรุป เพื่อจัดทารายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการฝึกอบรม ทั้งในแง่ของหลักสูตร วิทยากร เอกสาร และการบริหารโครงการฝึกอบรม
และเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมอาจต้องดาเนินการติดตามผลการฝึกอบรมต่อไป
๓.๒) การดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน จะต้องมีการนาเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ขอ
อนุมัติไว้ในโครงการฝึกอบรม โดยการส่งใบสาคัญการจ่ายเงินและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชดใช้เงินยืม
ที่ ไ ด้ ท าสั ญ ญายื ม เงิ น และได้ รั บ เงิ น มาใช้ จ่ า ยก่ อ นแล้ ว ไปยั ง หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ประกอบด้วย บันทึกสรุปรายการและยอดเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก โครงการฝึกอบรมทีไ่ ด้รับอนุมัติแล้ว หลักสูตร กาหนดการ
ฝึกอบรม ใบเสร็ จรั บเงิน หรื อใบส าคัญรั บเงิน ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม บัญชีล งเวลาผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
วิทยากร คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
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แบบเขียนโครงการฝึกอบรม
1.ชื่อโครงการ………….(ระบุชื่อโครงการที่สั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายสาระโดยรวมของโครงการ ) ……………..….........................................…
2.ความสอดคล้องกับนโยบาย………….(ระบุนโยบายและมาตรฐานที่สอดคล้อง) นโยบาย/มาตรฐานที่ ……………………....................................…
3.หลักการและเหตุผล………….(ระบุภมู ิหลัง/ที่มา/ความสาคัญ/หลักการ/หรือเหตุผลของโครงการ)…………......…………...…...........................…..….
4.วัตถุประสงค์…………..(ระบุเจตจานงในการดาเนินงานโครงการ ที่สามารถวัดและประเมินผลได้) ………...........…..........................................………
5.เป้าหมาย……..(ระบุผลผลิต (Output) ในภาพรวมของทั้งโครงการที่เป็นรูปธรรม ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ…….........................……………
6.วิธีการดาเนินการ………..(ระบุกิจกรรมหลักที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว)………………............................................................…
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้ระบุชื่อหน่วยงานและสถานศึกษาให้ชัดเจนด้วย)

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ……… (ระบุประมาณการงบประมาณจากทุกิจกรรมของโครงการ) ………………..........…..................……………
ตัวอย่างการคานวณงบประมาณการจัดประชุม
7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
7.2 ค่าอาหารกลางวัน
7.3 ค่าที่พัก
7.4 ค่าพาหนะ
7.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง
7.6 ค่าวัสดุประกอบการประชุม
7.7 ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
7.8 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
และค่าผ่านทาง

จานวนคน x ราคาอาหารว่างและเครื่องดื่ม x จานวนมื้อ
จานวนคน x ราคาอาหารกลางวัน x จานวนมื้อ
จานวนคน x ราคาที่พัก x จานวนคืน
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
ฯลฯ

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ…. (ระบุแผนการใช้จา่ ยงบประมาณตามกิจกรรมโดยจาแนกเป็นรายไตรมาส) …………………....……………............
กิจกรรมหลัก

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. ....)

ไตรมาสที่ 2
(ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. ....)

ไตรมาสที่ 3
(ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. ....)

ไตรมาสที่4
(ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. ....)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

(ระบุรายละเอียด)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ…….(ระบุชื่อหน่วยงานที่รักผิดชอบการดาเนินงานโครงการ)…………………………
10. เครือข่าย………………………....(ระบุชื่อหน่วยงานที่รว่ มดาเนินงานโครงการ)……………………………………….
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง………..(ระบุชื่อโครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี))……………………………………………………
12. ผลลัพธ์ (Out come) ………(ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือผลประโยชน์จากผลผลิต (Output) ...............................................................
....................................................ที่มีต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม)…………….......………………………………………………………

13. ดัชนีตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ระบุตัวชี้วัดที่แสดงผลงานเป็นรูปธรรมในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพอันเกิดจากงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลประโยชน์จากผลผลิตที่มีต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ……………..(ระบุวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ)…………………………………………………….
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๕. การนิเทศ ติดตามและรายงานผล
การนิเทศ ติดตามและรายงานผล เป็นกิจกรรมที่สาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนา
พัฒนา ปรับ ปรุงประสิ ทธิภาพการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการดาเนินกิจกรรม
การศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มพลังการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานต่าง ๆ สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรี ยน ดังนั้น ผู้บริห ารจึงควรจัด
ให้มีการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
การนิ เทศ ติดตามผล การจัดกิจกรรมฝึ กอบรมประชาชน เป็น กระบวนการทางานร่ว มกันของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้ กาหนดนโยบาย ผู้ บริหาร ผู้ ปฏิบัติงาน ผู้สอน ภาคีเครือข่าย และชุมชน
นับเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติขององค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถ
สร้างผลงานที่สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ทาหน้าที่นิเทศติดตามผล ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหาร
๒. ศึกษานิเทศก์
๓. ผู้ทาหน้าที่นิเทศที่ได้รับมอบหมาย
กระบวนการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
กระบวนการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน ดาเนินการเป็นระบบการบริหารงานตามวงจร
PDCA หรือวงจร เดมมิ่ง ของ Edward Deming ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do)
การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) และนาผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไข (Act) ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงกระบวนการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

สร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความตระหนักร่วมกัน
กาหนด/พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
วางแผนการนิเทศ
สร้างเครื่องมือ
จัดทาปฏิทนิ นิเทศติดตาม
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ขั้นตอนการวางแผนนิเทศติดตามผล (P) เป็นการเตรียมการและวางแผน ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความตระหนักร่วมกัน เป็นขั้นตอนการดาเนินงานอย่างกัลยาณมิตร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ หลักการ และสร้างศรัทธาและความสัมพันธ์ โดยอาจดาเนินการในลักษณะประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยวิธีการจูงใจมากกว่าการบังคับ
2. กาหนด/พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน ร่วมกัน เพื่อกาหนด
เป็นจุดมุ่งหมายการดาเนินงาน และการพัฒนาสู่มาตรฐานการจัดการศึกษา
3. การวางแผนการนิเทศติดตาม ผู้นิเทศติดตาม และผู้ปฏิบัติงานควรร่วมกันวางแผนและกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติการนิเทศติดตาม
๔. สร้ างเครื่ องมือนิ เทศติดตาม โดยจัดทาให้ มีลั กษณะที่ใช้ได้ส ะดวก สามารถเก็บข้อมูล ที่ต้องการได้
เที่ยงตรงมากที่สุด และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ นิเทศติดตามใช้นิเทศครู กศน./สถานศึกษา
ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
๕. จัดปฏิทินปฏิบัติการนิเทศติดตาม เพื่อให้การนิเทศติดตามเกิดประสิทธิภาพ ผู้นิเทศติดตามควรจัดทา
ปฏิทิน ปฏิบัติการนิเทศติดตามให้ส อดคล้องเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ และปฏิบัติ การนิเทศติดตาม
ตามแผนที่กาหนดไว้ ในกรณีที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ อาจให้เครือข่ายในพื้นที่ช่วยนิเทศติดตาม และรวบรวมข้อมูล
นิเทศติดตาม เพื่อนามาปรึกษาหารือร่วมกันในการประชุมประจาเดือน
ขั้นตอนการดาเนินการนิเทศติดตาม (D)
การดาเนินการนิเทศติดตาม เป็นการปฏิบัติการนิเทศติดตาม ตามแผนที่กาหนดไว้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากร
หลายฝ่าย เพื่อชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ดังนั้น การนิเทศติดตามควรยึดหลักประชาธิปไตยในการทางาน ให้ความสาคัญและให้การยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยดาเนินการอย่างเป็นระบบและยึดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ซึ่งผู้นิเทศ
ติดตามจะต้องเตรีย มตัว เองให้พร้อมทั้งด้านความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการนิเทศติดตาม
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการนิเทศติดตามนามาปรับปรุง วางแผนการนิเทศติดตามในครั้งต่อไป
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานนิเทศติดตามแต่ละครั้ง ผู้นิเทศติดตามต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. การบันทึกการนิเทศติดตาม ผู้นิเทศควรจดบันทึกผลการนิเทศติดตามทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานหรือ
สั ญ ญาร่ ว มกั น ระหว่า งผู้ นิ เ ทศติด ตาม และผู้ ป ฏิบั ติง านว่า มีสิ่ งใดที่ ยัง ต้อ งปรั บปรุง พัฒ นาให้ ได้ ตามข้ อก าหนด
ที่ต้องการ
2. การสรุปผลการนิเทศติดตาม เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศติดตามแต่ละครั้ง ผู้นิเทศติดตามจาเป็นต้อง
จัดทารายงานผลการนิเทศติดตาม ให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อการวินิจฉัยสั่งการ และทารายงานเก็บเข้าแฟ้ม และ
นาไปประกอบการรายงานผลการนิเทศติดตาม การรายงานผลการนิเทศติดตามอาจใช้การรายงานที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันที่สถานศึกษากาหนด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่สาคัญ อาทิ
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมการนิเทศติดตาม
- เนื้อหาสาระของการนิเทศติดตาม เช่น สภาพการดาเนินการ สภาพปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นต้น
- ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
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- การนาเสนอแนวทาง/ยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
- ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการพัฒนา
- การวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร เพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจกรรม
3. การพัฒนากิจกรรม ผู้นิเทศติดตามนาผลจากการนิเทศติดตามเข้าที่ประชุม ตามระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อพิจารณาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศติดตาม ตลอดจนพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหา
อื่น ๆ และนาไปวางแผนในการนิเทศติดตามในครั้งต่อไป
ขั้นตอนการประเมินผลการนิเทศติดตาม (C)
การประเมินผลการนิเทศติดตาม เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญยิ่งในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ การจัด
การศึกษา ควรสร้างข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งการประเมินผล ควรจะประเมินระหว่าง
การดาเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การพัฒนางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และควรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดู
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ว่าสนองตามข้อกาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดหรือไม่ นับได้ว่าเป็นการนิเทศเชิงวิจัย
ซึ่งจะทาให้ผู้นิเทศและผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
วิธีการประเมินผล สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. การประเมินผล โดยใช้เครื่องมือ ผู้ดาเนินการจะรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการประเมินผลในลักษณะนี้ ความสาคัญอยู่ที่การสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถรวบรวมข้อ มูล ให้ต รงกับ ความเป็น จริง มากที่สุด และเลือ กใช้ส ถิติข้อ มูล ที่เหมาะสม การนาเสนอผล
การประเมิน อาจนาเสนอด้วย แผนภูมิ กราฟ หรือเป็นการบรรยาย หรือประกอบด้วยทั้งสามส่วนรวมกัน เพื่อจะช่วยให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
๒. การประเมินผลด้วยการประชุม เป็นการประเมินผลที่อาศัยบุคลากรจานวนมาก เพื่อพิจารณา
ข้อมูลร่วมกัน อาจดาเนินการในลักษณะของการประชุมปรึกษาหารือ หรือสัมมนาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีความสามารถควบคุมการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ด้วยบรรยากาศแห่งความ
เป็นมิตรและไว้วางใจกันและกัน ซึ่งอาจนาวิธีการประเมินเช่นนี้ในวาระการประชุม เป็นการประเมินผลระหว่าง
การดาเนินการ ก่อนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการก็ได้
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
การรายงานผลการนิเทศติดตามหลังจากประเมินผลการนิเทศติดตามหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้นิเทศ
ติดตามควรจัดทารายงานผลการนิเทศติดตาม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้ง
ความร่วมมือสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. กศน.อาเภอ/เขต รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ต่อสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
๒. สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ต่อสานักงาน กศน.
๓. ศว./ ศฝช. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ต่อสานักงาน กศน.
ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (A) เป็นขั้นตอนของการนาผลการประเมินย้อนกลับมาวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อหา
แนวทางปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการนิเทศและการจัดกิจกรรม กศน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ตอนที่ 3
การบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
สานักงาน กศน. ได้กาหนดขอบข่ายของกิจกรรมที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะการฝึกอบรมประชาชน
ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน ซึ่งการเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับ
กิจกรรมดังกล่าว สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
ของสถานศึกษาสั งกัดสานักงาน กศน. ตามหนั งสื อกรมบัญชีกลาง ด่ วนที่สุ ด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๖๖๐๖ ลงวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หลักเกณฑ์ดังกล่าว สานักงาน กศน. แจ้งให้สถานศึกษาทราบ ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๓๑๙๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีแผนภูมิการบริหารงบประมาณ
ดังนี้

การบริหารงบประมาณ

ได้รับงบประมาณ

การวางแผนงบประมาณ

วางแผนการใช้งบประมาณ
กาหนดโครงการในแผน
จัดทาโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณ

ระบุค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์
จัดหาวัสดุอุปกรณ์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
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๑. การวางแผนงบประมาณ
เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน กศน.จังหวัด /กทม. หรือสานักงาน กศน.
แล้วแต่กรณี ให้สถานศึกษาวางแผนการใช้งบประมาณและกาหนดโครงการฝึกอบรมประชาชนไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /กทม./สถานศึ ก ษาขึ้ น ตรง (ค าสั่ งส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม ให้ขออนุมัติ
และขอความเห็นชอบต่อผู้มีอานาจเป็นกรณีไป
๒. การใช้จ่ายงบประมาณ
สถานศึกษาจัดทาหลักสูตร และโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจ โดยระบุค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษา สังกัด
สานักงาน กศน. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๖๖๐๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้
๒.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท
๒.๒ ค่าอาหาร ไม่เกินมื้อละ ๗๐ บาท/คน
๒.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ ๒๕ บาท/คน
๒.๔ ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม เท่าที่จาเป็น เหมาะสมและประหยัด
๒.๕ ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงาน ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด
๒.๖ ค่าเช่าสถานที่อบรมตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ ทั้งนี้ให้
พิจารณาสถานที่ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นอันดับแรก
๒.๗ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
๒.๘ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๑ – ๒.๘ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ
เมื่อสถานศึกษาดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ต้องดาเนินการดังนี้
๓.๑ รวบรวม จัดทาเอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
๓.๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท หลักฐานการจ่ายใช้ใบสาคัญรับ
เงิน ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก
๓.๑.๒ ค่าอาหาร หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หลักฐานการเบิกจ่ายประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน
หรือใบสาคัญรับเงิน ระบุรายละเอียด เช่น จ่ายเป็นค่าอาหาร หรือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ จานวน
กีม่ ื้อ ๆ ละเท่าไร จานวนกีค่ น (ผู้จัดเป็นผู้รับรอง)
๓.๑.๓ ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม เท่าที่จาเป็น เหมาะสม และประหยัด ดาเนินการตามระเบียบ
พัสดุ การจัดซื้อต้องเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างการอบรม
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๓.๑.๔ ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงาน ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด ดาเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ
๓.๑.๕ ค่าเช่าสถานที่อบรมตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
ทั้งนีใ้ ห้พิจารณาสถานที่ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นอันดับแรก หากเป็นสถานที่ราชการ หลักฐานการรับเงิน
ต้องใช้ใบเสร็จของส่วนราชการ
๓.๑.๖ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
๓.๑.๗ การเบิกค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานให้ดาเนินการ ตามระเบียบฝึกอบรม พร้อมแนบ
หลักฐาน
๓.๑.๘ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ บัญชีรายชื่อ การลงลายมือชื่อ/ลงเวลาผู้เข้ารับการอบรม
โครงการ หลักสูตร ตารางการอบรม หนังสือเชิญวิทยากร
๓.๒ ขออนุมัติเบิก
๓.๒.๑ จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกต่อผู้มีอานาจตามลาดับ ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก
๓.๒.๒ จัดทาหนังสือนาส่งเอกสาร/หลักฐานการเบิกเงินที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยังสานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. เพื่อส่งใช้เงินยืมในระบบ GFMIS ต่อไป
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แบบฟอร์มประกอบการจัดทา
การวางแผนระดับจุลภาคในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของ กศน. ตาบล/แขวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กศน. ตาบล/แขวง..................................... อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน
1. สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตาบล/แขวง)
ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร
2. สภาพทางสังคม – ประชากร
จานวนครัวเรือน จานวนประชากร จาแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ศาสนา ชาติพันธุ์ และระดับการศึกษา
3. สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน รายได้เฉลี่ยของประชากร
4. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณที่สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา
ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่และองค์กร ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ประเภทกิจกรรมทางสังคม –
วัฒนธรรม และต้นทุนงบประมาณ (ระบุแหล่งทุนด้านงบประมาณของชุมชน)
5. ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จาแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการรู้หนังสือ ด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ และ ปวช.) ด้านอาชีพ ด้านการ
พัฒนาทักษะชีวิต ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กศน. ตาบล / แขวง (SWOT Analysis)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1.1 จุดแข็งของ กศน.ตาบล/แขวง (Strengths - S)
ด้านบุคลากร (ครู กศน.ตาบล/แขวง คณะกรรมการ กศน.ตาบล/แขวง วิทยากร) ด้านงบประมาณ
ด้านอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และด้านโครงสร้างองค์กร/การบริหารจัดการ ค่านิยมองค์กร
1.2 จุดอ่อนของ กศน.ตาบล / แขวง (Weaknesses - W)
ด้านบุคลากร (ครู กศน.ตาบล/แขวง คณะกรรมการ กศน. ตาบล/แขวง วิทยากร) ด้านงบประมาณ
ด้านอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และด้านโครงสร้างองค์กร/การบริหารจัดการ ค่านิยมองค์กร
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
2.1 โอกาส (Opportunities - O)
ด้านนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเทคโนโลยี/การคมนาคม ติดต่อสื่อสาร และด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats - T)
ด้านนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเทคโนโลยี/การคมนาคม ติดต่อสื่อสาร และด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3 แนวทาง/กลยุทธ์การดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของ กศน.ตาบล/แขวง

(ตามผลการวิเคราะห์ในส่วนที่ 2)
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ส่วนที่ 5 แผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาหรับกลุ่มเป้าหมายในตาบล
กลุ่มเป้าหมาย
(ตามการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา)

ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (จานวนเป้าหมาย (คน) /รายกิจกรรม)
การรู้หนังสือ

1. กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส
1.1 กลุ่มผู้พิการ
1.2 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงาน
นอกระบบ
1.3 กลุ่มชาติพันธุ์ (ชนกลุ่มน้อย)
รวม
2. กลุ่มผู้พลาดโอกาส
2.1 กลุ่มเด็ก/เยาวชนที่ออก
กลางคันจากระดับการศึกษา
ภาคบังคับ
2.2 กลุ่มผู้จบการศึกษาภาค
บังคับแต่ไม่ได้เรียนต่อ
2.3 กลุ่มทหารกองประจาการที่
ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามัญ

ปวช.

ด้านอาชีพ

ด้านทักษะชีวิต

ด้านการพัฒนา

ด้านปรัชญาของ

การศึกษาตาม

สังคมและชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง

อัธยาศัย

รวม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
- ร้อยละของ
จานวนกลุ่ม
เป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายที่
กาหนดรายกลุ่ม

- ร้อยละของ
จานวนกลุ่ม
เป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายที่
กาหนดกลุ่มใหญ่
ทุกกลุ่มโดย
ภาพรวม

2.4 กลุ่มเด็ก/เยาวชนเร่ร่อน/ไร้
บ้าน
2.5 กลุ่มเด็ก/ เยาวชน/ลูก
กรรมกรก่อสร้าง
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กลุ่มเป้าหมาย
(ตามการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา)

ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (จานวนเป้าหมาย (คน) /รายกิจกรรม)
การรู้หนังสือ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามัญ

ปวช.

ด้านอาชีพ

ด้านทักษะชีวิต

ด้านการพัฒนา

ด้านปรัชญาของ

การศึกษาตาม

สังคมและชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง

อัธยาศัย

รวม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

2.6 กลุ่มเด็ก/เยาวชนที่มีความ
พร้อมแต่ไม่ต้องการรับ
การศึกษาในระบบปกติ
2.7 กลุ่มผู้สูงอายุ
รวม
3. กลุ่มผู้ขาดโอกาส
3.1 กลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ภัยจากการก่อการร้าย/ก่อ
ความไม่สลบในบริเวณ
ชายแดน
3.2 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ชนบท
ห่างไกล/ยากลาบากในการ
คมนาคมติดต่อสื่อสาร
3.3 กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ
3.4 กลุ่มผู้ต้องขัง
3.5 กลุ่มเด็ก/เยาวชนในสถาน
พินิจ
3.6 กลุ่มแรงงานต่างด้าว(แรงงาน
ข้ามชาติ)

3.7 กลุ่มคนไร้สัญชาติ/ไร้รัฐ
รวม
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กลุ่มเป้าหมาย
(ตามการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา)

ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (จานวนเป้าหมาย (คน) /รายกิจกรรม)
การรู้หนังสือ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามัญ

ปวช.

ด้านอาชีพ

ด้านทักษะชีวิต

ด้านการพัฒนา

ด้านปรัชญาของ

การศึกษาตาม

สังคมและชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง

อัธยาศัย

รวม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

4. กลุ่มที่ไม่มีเงื่อนไขข้อจากัดใน
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/
การเรียนรู้
4.1 กลุ่มบุคคลผู้เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน
4.2 กลุ่มผู้นาชุมชนทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
4.3 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาใน
ระบบโรงเรียนทีส่ นใจเติม
เต็มความรู้
4.4 กลุ่มประชาชน
รวม
รวมทุกกลุ่มเป้าหมาย
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แบบสารวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ...............................................................นามสกุล...................................................... เกิดปี พ.ศ ..................
เพศ � 1.ชาย � 2.หญิง
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน) เลขที่..........หมู่ที่...........ถนน.........................ชุมชน/หมู่บ้าน.........................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................................
ที่อยู่(ปัจจุบัน) เลขที่..........หมูท่ ี่...........ถนน.............................ชุมชน/หมู่บ้าน....................................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย (โปรดระบุเลข 1- 17) .......................................................
1. ระดับการศึกษาของท่าน
� 1. ไม่จบประถมศึกษา
� 2. จบประถมศึกษา � 3. จบมัธยมศึกษาตอนต้น
� 4. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
� 5. จบอนุปริญญา � 6. จบปริญญาตรี
� 7. จบปริญญาโท
� 8. จบปริญญาเอก
2. สถานะการรู้หนังสือของท่าน
� 1. รู้หนังสือ (อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดคานวณได้) (หากตอบข้อนี้ ให้ข้ามไปตอบตั้งแต่ข้อ 4 เป็นต้นไป)
� 2. ไม่รู้หนังสือ (อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดคานวณไม่ได้ หรือ อ่านเขียนภาษาไทย และคิดคานวณได้บา้ ง)
(หากตอบข้อนี้ ให้ตอบตั้งแต่ข้อ 3 เป็นต้นไป)

3. สาเหตุของการไม่รู้หนังสือ (เฉพาะผู้ตอบข้อ 2 ไม่รู้หนังสือ ทั้งนี้สามารถตอบได้หลายข้อตามสภาพความเป็นจริง)
� 1. ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน � 2. ไม่เคยเข้าเรียน � 3. เคยเรียนแต่ไม่จบประถมศึกษา
� 4. ลืมหนังสือ
� 5. มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ � 6. ไม่เห็นความจาเป็นในการรู้หนังสือ

4. สถานะทางการศึกษาของท่านในปัจจุบัน
� 1. กาลังศึกษา
� 2. ไม่ได้ศึกษา
5. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ
� 1. รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ
� 2. ข้าราชการบานาญ
� 3. พนักงานบริษัทเอกชน � 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย � 5. เกษตรกร
� 6. รับจ้างทั่วไป/กรรมกร � 7. พระ/นักบวช/ผู้นาทางศาสนา � 8. นักเรียน/นักศึกษา
� 9. ไม่ประกอบอาชีพ
� 10. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................
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ตอนที่ 2 ความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557)
6. ท่านต้องการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ ในระดับใด
� 1. ต้องการ
� 1.1 การศึกษาเพื่ออ่านออกเขียนได้
� 1.2 การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
( � ประถมศึกษา � มัธยมศึกษาตอนต้น � มัธยมศึกษาตอนปลาย � ปวช. )
� 2. ไม่ต้องการ
7. ท่านต้องการให้ กศน.ตาบล จัดกิจกรรมด้านอาชีพหลักสูตรใด (โปรดระบุหมายเลข 1- 61 ตามคู่มือ) .................
7.1 วัตถุประสงค์ในการเรียนอาชีพ เพื่อ
� 1. ต้องการเข้าสู่อาชีพ
� 2. ต้องการพัฒนาอาชีพเดิมให้ดีขึ้น
� 3. ต้องการทาอาชีพเสริม
� 4. ต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่
7.2 ท่านต้องการเรียนอาชีพด้วยวิธีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
� 1. ศึกษาดูงาน
� 2. เรียนในสถานประกอบการ
� 3. เรียนในแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น � 4. เรียนทางไกล
� 5. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................
7.3 วันและเวลาที่ท่านคิดว่าสะดวกต่อการเข้าร่วมเรียนอาชีพ กับ กศน.
� 1.วันจันทร์- ศุกร์
เวลา ( ) 09.00 – 12.00 น. ( ) 13.00- 16.30 น. ( ) 17.00 – 20.00 น.
� 2.วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ( ) 09.00 – 12.00 น. ( ) 13.00- 16.30 น. ( ) 17.00 – 20.00 น.
� 3.ทุกวันในรอบสัปดาห์ เวลา ( ) 09.00 – 12.00 น. ( ) 13.00- 16.30 น. ( ) 17.00 – 20.00 น.
� 4.อื่น ๆ (โปรดระบุวันและเวลา) ...........................................

8. ท่านต้องการเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
� 1. สุขภาพ อนามัย
� 2. ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง
� 4. เพศศึกษา
� 5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
� 7. สาระบันเทิง
� 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร
� 10. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม � 11. การฝีมือ/การอาหาร
� 13. ภาษาอังกฤษ
� 14. ภาษาจีน
� 16. ภาษาเวียดนาม � 17. ภาษากัมพูชา
� 19. ภาษาอินโดนีเซีย � 20. ภาษามลายู � 21. ภาษาพม่า

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

� 3. กฎหมายในชีวิตประจาวัน
� 6. สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
� 9. แหล่งท่องเที่ยว
� 12. เศรษฐกิจ
� 15. ภาษาลาว
� 18. ภาษาตากาล็อก (ฟิลปิ ปินส์)
� 22. อื่นๆ (โปรดระบุ) ............

หน้า 30

แบบการขออนุมัติดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมประชาชน
ตัวอย่าง บันทึกขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กศน.ตาบล/แขวง............................กศน.อาเภอ/เขต .......................... โทร. ..................................
ที่ ศธ ๐๒๑๐................... /............
วันที่...............................................................................
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม.......................................................................................
เรียน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ................................
ด้วย กศน.ตาบล.......................................มีความประสงค์ ขออนุญาตจัดโครงการ…………...............................
ให้กับประชาชน ณ ...............................................บ้านเลขที่...................... หมู่...........ตาบล........................อาเภอ....................
จังหวัด...........................ในระหว่างวันที่..................เดือน.......................พ.ศ.............ถึงวันที่...........เดือน...................พ.ศ..............
มีผู้เรียนจานวน...........คน ชาย...........คน หญิง..........คน ดังรายชื่อที่แนบ โดยมี............................................................................
เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว คือ
๑ ..........................................................ได้จาก...............................................................
๒...........................................................ได้จาก...............................................................
โดยขอใช้เงินงบประมาณปี ....................... ประเภทงบ.........................รหัส ........................
ภายในวงเงิน ..........................บาท (...................................................................................).
รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
๑. อนุญาตจัดโครงการ………………………………………………………..........................
ในระหว่างวันที่ ........................................ถึงวันที่......................... โดยขอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน ......................บาท
(.......................................................).
๒. อนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สาหรับโครงการฝึกอบรมภายในวงเงิน ............... บาท
(........................................................)
(...................................................)
หัวหน้า กศน.ตาบล/แขวง..............................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากร

ที่ ๐๒๑๐.

/ …………………

กศน.อาเภอ/เขต............................
ที่อยู่ ..............................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.....................

เรื่อง

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

เรียน ...............................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย .........................................................................................................................
ด้วย...................................................กาหนดจัดโครงการ...........................................................................ให้แก่
..........................................................................จานวน................คน ตัง้ แต่วนั ที.่ .............เดือน.......................พ.ศ.................
ถึงวันที่...............เดือน.............................พ.ศ...................... ณ ........................................................โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
..................................................................................รายละเอียดตามส่งที่มาด้วยพร้อมหนังสือนี้
กศน.อาเภอ/เขต......................................พิจารณาแล้วเห็นว่า .......................................เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญ........................................
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง...................................................ในวันที่............เดือน.................................พ.ศ.........................
เวลา..............................น. ณ .....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญเป็นวิทยากร และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาเจ้าของเรื่อง ...........................................................
โทร ..................................................................
โทรสาร ...........................................................
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ที่ ศธ .............../………………

กศน.อาเภอ/เขต............................
ที่อยู่ ..............................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.....................

เรื่อง

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

เรียน ...............................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม
ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาเจ้าของเรื่อง.....................................จะจัดโครงการ....................................................
..........................................................................มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ....................................................................รายละเอียดดัง
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้ ระหว่าง วันที่..............................................ถึง วันที่...........................................................
ตั้งแต่เวลา...............................................น. ณ .................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาเจ้าของเรื่อง พิจารณาแล้ว ขอเชิญ ...............................................................
เข้ารับการอบรมโครงการ......................................................................ระหว่าง วันที่.......................................................
ถึงวันที่..................................................................... ตั้งแต่เวลา.....................น. ณ ..........................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ส่งแบบตอบรับและเข้าอบรมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาเจ้าของเรื่อง ...........................................................
โทร ..................................................................
โทรสาร ...........................................................
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม
โครงการ...........................................................................................
สถานที่ฝึกอบรม ณ .........................................................................
ระหว่างวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ...................
ถึง วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...........................
*************

ข้าพเจ้า........................................................................ตาแหน่ง....................................................................
หน่วยงาน......................................................................................................................................................
จังหวัด...................................................................................................................... ....................................
การติดต่อ โทรศัพท์ที่ทางาน...............................................
มือถือ................................................................
โทรสาร.............................................................
 เข้ารับการฝึกอบรมได้  ไม่เข้ารับการฝึกอบรม

กรุณาส่งแบบตอบรับ : ภายในวันที่ ............................เดือน ....................................พ.ศ.................................
หมายเลขโทรสาร .......................................................
การติดต่อประสานงาน : ชื่อ-นามสกุล.........................................................ตาแหน่ง............................................
หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .......................................................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง ทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิชา.....................................................................จานวน....................ชั่วโมง
ระหว่างวันที่.................................................................................
สถานที่จัด..............................................................................................................................................................
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

อายุ ความรู้ อาชีพ

ที่อยู่ปัจจุบัน

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผา่ น

เลขที่หลักฐาน
ใบสาคัญ

ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร

คาสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต...............................
ที.่ .................../...................
เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม…………………………………
......................................
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต…............ตาบล......................
ดาเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม.......................................................................................................
ให้กับประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ กศน.ตาบล/แขวง.................
อาเภอ………………..จังหวัด………………….สถานที่จัด…...................................................................................................
ระหว่างวันที่...............เดือน..........................พ.ศ.................ถึงวันที่................เดือน..............................พ.ศ.................
จานวน…..………..วัน มีผู้เรียนจานวน............คน ชาย..........คน หญิง............คน
อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งให้บุคคล
ดังต่อไปนี้
๑. ....................................................................................เป็นวิทยากร
๒. ....................................................................................เป็นวิทยากร
โดยให้วิทยากรเบิกค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................พ.ศ...........ถึงวันที.่ .........เดือน.....................พ.ศ...........
สั่ง ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ. …………
(.........................................................)
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต...........................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการจัดโครงการฝึกอบรมประชาชน

ที่ ศธ ๐๒. ๐๒๑๐/.............

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย..........
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.....................

เรื่อง แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ............................
เรียน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบ................................ จานวน....................ชุด
ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต.......................... ได้จัดการศึกษา
เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ............................ ดังต่อไปนี้ ( ) กิจกรรม
๑. หลักสูตรวิชา.....................................................................................จานวน.........................ชัว่ โมง
สถานที่จัด.........................................................................................................................สอนวันละ........... .......ชั่วโมง
ระหว่างวันที่..................................................................วิทยากรชื่อ...............................................................................
๒. หลักสูตรวิชา.....................................................................................จานวน.........................ชัว่ โมง
สถานที่จัด.........................................................................................................................สอนวันละ..................ชั่วโมง
ระหว่างวันที่..................................................................วิทยากรชื่อ...............................................................................
๓. หลักสูตรวิชา.....................................................................................จานวน.........................ชัว่ โมง
สถานที่จัด.........................................................................................................................สอนวันละ..................ชั่วโมง
ระหว่างวันที่..................................................................วิทยากรชื่อ...............................................................................
๔. หลักสูตรวิชา.....................................................................................จานวน.........................ชัว่ โมง
สถานที่จัด.........................................................................................................................สอนวันละ..................ชั่วโมง
ระหว่างวันที่..................................................................วิทยากรชื่อ...............................................................................
๕. หลักสูตรวิชา.....................................................................................จานวน.........................ชัว่ โมง
สถานที่จัด.........................................................................................................................สอนวันละ..................ชั่วโมง
ระหว่างวันที่..................................................................วิทยากรชื่อ...............................................................................
เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต........................
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง บัญชีลงเวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม....................................................................................
ระหว่างวันที่.............เดือน................................พ.ศ................ถึงวันที่.............เดือน............................พ.ศ...................
ณ .................................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม…………………..คน

ที่

ชื่อ-สกุล

วันที่………………………
เวลามา
ลายมือชื่อ
เวลากลับ

วันที่………………………
เวลามา
ลายมือชื่อ
เวลากลับ

วันที่………………………
เวลามา
ลายมือชื่อ
เวลากลับ

1
2
3
4
5
6
7
8
ลงชื่อ......................................................วิทยากรผู้สอน
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................ครู กศน.ตาบล/แขวง
(.....................................................)
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร................................................................ จานวน ..................... ชั่วโมง
ระหว่างวันที่.............เดือน.........................พ.ศ............. ถึงวันที่.............เดือน............................พ.ศ..................
สถานที่จัด ณ .................................................... ตาบล................. อาเภอ................... จังหวัด..........................

ที่

ประเด็นการถาม

1
2
3
4
5
6
7

เนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของท่าน
วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
วิทยากรมีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
เอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
ความเหมาะสมของสื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
ท่านได้รับความรู้และสามารถฝึกทักษะได้ตามที่คาดหวัง
ความรู้และทักษะที่ได้รับ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ความเหมาะสมของสถานที่
ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกันเพียงใด
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการ/ขั้นตอนของการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้

8
9
10
11

5
ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
ดี

พอใช้

1

ต้องปรับปรุง
ต้อง
เร่งด่วน
ปรับปรุง

ข้อคิดเห็นอื่น
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

หน้า 39

ตัวอย่าง วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม

เลขที่ .................
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต...........
วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
.........................................................................
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ............................................จานวน...........ชั่วโมง/วัน
เมื่อวันที่ ...................................ถึง วันที่ ................................
ขอให้มีความสุขความเจริญ
................................
(นายทะเบียน)

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

.......................................
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต.............
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ตัวอย่าง แบบรายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมประชาชน
กศน.ตาบล/แขวง...........................................................
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต......................................
๑. ชื่อโครงการ......................................................................................................จานวน.................. ...ชั่วโมง/วัน
๒. ชื่อวิทยากร........................................ วุฒิการศึกษา................ อายุ ………….ปี อาชีพ .........................
๓. ประเภทของวิทยากร ( ) ข้าราชการ ( ) ลูกจ้าง ( ) วิทยากรภายนอก ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.................
๔. พื้นที่ดาเนินการ ( ) ในเขตเทศบาล ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน....................หมู่ที่......ตาบล...............อาเภอ.............
จังหวัด..........
( ) นอกเขตเทศบาล ชื่อหมู่บ้าน..............หมู่ที่......ตาบล................อาเภอ..................จังหวัด.................
๕. ระยะเวลาดาเนินการ เมื่อวันที่......เดือน...................พ.ศ.................สิ้นสุดเมื่อวันที่......เดือน...............พ.ศ
...............
๖. อนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณ ประเภทงบ……………….. รหัส.....................................จานวน............................
บาท
ค่าวัสดุ......................................บาท ค่าตอบแทนวิทยากร...................................บาท
๗. วิธีการสารวจความต้องการเรียน ดาเนินการอย่างไร ( ) ประชาคม ( ) แนะแนว ( ) สารวจความ
ต้องการ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................
๘. จานวนผู้เรียนและผู้ผ่านการอบรม จาแนกตามอายุและเพศ
เพศ

ต่ากว่า ๑๕ ปี
ช

อายุ

ญ

๑๕-๓๙ ปี
ช

ญ

๔๐-๕๙ ปี

๖๐ ปี ขึ้นไป

ช

ช

ญ

รวม

ญ

ช

รวมทั้งสิ้น
ญ

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม

๙. จานวนผู้เรียนและผู้ผ่านการฝึกอบรม จาแนกตามกลุ่มอาชีพและเพศ
เพศ
อายุ

รับราชการ

พนักงาน
รฐวิสาหกิจ

ช

ช

ญ

ญ

ค้าขาย

ช

เกษตรกรรม

ญ

ช

ญ

รับจ้าง

ช

ญ

อื่นๆ

ช

ญ

ไม่ระบุ

ช

ญ

รวม
ทั้งสิ้น

รวม

ช

ญ

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม

อายุ

๑๐. จานวนผู้เรียนและผู้ผ่านการฝึกอบรม จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายและเพศ
ผู้นา
ทหารกอง แรงงาน แรงงาน
เพศ
อบต. ผู้ต้องขัง
ท้องถิ่น

ประจาการ

ช ญ ช ญ ช ญ ช

ไทย

ต่างด้าว

เกษตร
กร

อสม.

กลุ่ม
สตรี

รวม

ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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รวม
ทั้งสิ้น

๑๑. จานวนผู้เรียนและผู้ผ่านการฝึกอบรม แยกตามระดับการศึกษาและเพศ
เพศ
อายุ

ต่ากว่า
ป.๔

ป.๔

ประถม ม.ต้น

ม.ปลาย

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช

ญ

อนุ ปริญญา สูงกว่า
ปริญญา ตรี
ปริญญาตรี

รวม

ช

ช

ญ ช ญ ช

ญ

รวมทั้งสิ้น

ญ

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม

๑๒. การติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรม
๑๒.๑ มีการติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรม
( ) ไม่มี เพราะ .................................................................................................................................
( ) มี ดาเนินการอย่างไร ...................................................................................................................
๑๒.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ อยู่ในระดับใด .............................
๑๒.๓ ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นาความรู้ไปใช้จริง ลดรายจ่าย..............คน
เพิ่มรายได้...............คน
ประกอบอาชีพ...............คน
พัฒนาคุณภาพชีวิต...............คน
อื่นๆ ระบุ..................คน
๑๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๓.๑ ปัญหา อุปสรรค
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ)......................................................................................................................... .........
๑๓.๒ ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................วิทยากร
(...........................................)
ลงชื่อ...........................................ครู กศน.ตาบล/แขวง
(...........................................)
ลงชื่อ...............................................เจ้า หน้าที่งานการศึกษา
ต่อเนื่อง
(.............................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(.............................................)

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง เครื่องมือนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
คาชี้แจง ให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาต่อเนื่อง
วิทยากรหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม สังเกตสภาพสถานที่ กระบวนการจัดการฝึกอบรม และตรวจทานเอกสารหลักสูตร
สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึกสภาพที่พบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและผลงาน ชิ้นงานเด่นลงในแบบนิเทศติดตาม

ชื่อสถานศึกษา/กลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม./ศฝช.................................จังหวัด..........................
ประเด็นการนิเทศ

สภาพที่พบ

ข้อนิเทศ

ข้อเสนอแนะ

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
รูปแบบฝึกอบรม
* การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- กิจกรรมดาเนินการสอดคล้องตามหลักการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ที่สานักงาน กศน.
กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของประชาชน ชุมชนและตรงตาม
เป้าหมาย ที่สานักงาน กศน. กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่
ประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม เมื่อจบ
หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
- มีการติดตามผลการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์หรือไม่
อย่างไร
* การส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมดาเนินการสอดคล้องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สานักงาน กศน.กาหนดหรือไม่
อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของประชาชน ชุมชนและตรงตาม
เป้าหมาย ที่สานักงาน กศน. กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการใช้รูปแบบกลุ่มสนใจ หรือชั้น
เรียนวิชาชีพ เพราะเหตุใด

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ประเด็นการนิเทศ

สภาพที่พบ

ข้อนิเทศ

ข้อเสนอแนะ

- มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม เมื่อจบ
หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
- มีการติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไม่
อย่างไร
* การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- กิจกรรมดาเนินการสอดคล้องตามหลักการจัดการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สานักงาน กศน.
กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของประชาชน ชุมชนและตรงตามเป้าหมาย
ที่สานักงาน กศน. กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการใช้รูปแบบกลุ่มสนใจ หรือชั้น
เรียนวิชาชีพ เพราะเหตุใด
- มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม เมื่อจบ
หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
- มีการติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไม่
อย่างไร

ลงชื่อ.............................................ผู้รับการนิเทศ
(..........................................)
............/............./............

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

ลงชื่อ..............................................ผู้นิเทศ
(............................................)
............/............./...........
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ตัวอย่าง แบบติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมประชาชนหลังจบหลักสูตร
กศน.ตาบล/แขวง ..................................กศน.เขต/อาเภอ................................จังหวัด..............................
ฝึกอบรมหลักสูตร.............................................................................................จานวน....................ชั่วโมง
ระหว่างวันที่….......................................................ชื่อวิทยากร...................................................
คาชี้แจง แบบติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับหลังจากการฝึกอบรมจบหลักสูตรแล้ว
การนาไปใช้ประโยชน์
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้

พัฒนาคุณภาพชีวิต

นาไปประกอบอาชีพ

อื่นๆ
(ระบุ)

ลงชื่อ............................................................................................ครู กศน.ตาบล/แขวง
(....................................................................................)

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงาน กศน..........................
ที่ ......................................................................................วันที่...........................................................................
เรื่อง ขอเบิก ( ) เงินงบประมาณ

( ) เงินนอกงบประมาณ

เรียน ผู้อานวยการ สานักงาน กศน...........................................
ด้วยงาน.......................................................................................ขอส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน
( ) นอกเงินงบประมาณ ( ) งบประมาณ งบรายจ่าย......................................จากรหัสบัญชี.................
แผนงบประมาณ เพื่อจ่าย.................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...............................
..........................................................................................................................................................................
เป็นเงิน..............................................บาท (......................................................................................................)
รายละเอียดดังหลักฐานที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่
(...............................................)
ตาแหน่ง...............................................
งานการเงิน
ความเห็นของผู้ที่มีอานาจอนุมัติ
ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้อง เห็นควรอนุมัติ ความเห็นของผู้อานวยการ กศน. อาเภอ/เขต..........................
ให้เบิกจ่ายเงิน ( ) นอกงบประมาณ
.................................................................................................
( ) งบประมาณ
.................................................................................................
จานวน..............................บาท.................สตางค์
ลงชือ่ ...........................................................................
(...............................................................)
(...................................................................)
..................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
.................../..................../....................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง สรุปงบหน้าการเบิกเงิน
งบประมาณ ......................................รหัสงบประมาณ..........................................
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต...........................................................

ที่

รายการ

งบรายจ่าย

โครงการ/ชั่วโมง/วัน

รวมเป็นเงิน ( ......................)

-

-

จานวนเงิน
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลงชื่อ ……………….……………………. ผู้รับรองการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการศูนย์................................................................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง หนังสือราชการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

ที่ ศธ ………………………

กศน.อาเภอ/เขต............................
ที่อยู่ ..............................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.....................

เรื่อง

ขอส่งใช้เงินยืมในระบบ GFMIS (โครงการ...............................................................................................)

เรียน ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด..................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

จานวน ........................ ชุด

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต........................................
ขอส่งหลักฐานการอนุมัติเบิก
เพื่อเบิกเงินจากระบบ GFMIS ดังรายการต่อไปนี้
- ค่า ............................................. เป็นเงิน .................................................. บาท
- ค่า ............................................. เป็นเงิน .................................................. บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ......................................... บาท ( ..............................................................................................................)
จากเงินงบประมาณ ..........................................โครงการ .....................................................รหัส ........................................
ทั้งนี้ ได้ยืมเงิน สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด ...........................ไปก่อนแล้ว ตามสัญญาเงินยืมที่ .............../...............
โดยมี ......................................................... เป็นผูย้ มื
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ
(.........................................)
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต.........................

กลุ่มงาน ...........................................................
โทร .............................. โทรสาร .....................
www. …………………………………………………...
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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แบบใบสาคัญรับเงิน
ที่........................................................
(ส่วนราชการเป็นผู้ให้)
วันที่ ..............เดือน.................... พ.ศ................
ข้าพเจ้า...................................................................................อยู่บ้านเลขที่...........................
ถนน................................. ตาบล.............................อาเภอ.............................จังหวัด.............. ..........................
ได้รับเงินจาก................................................................................. กระทรวง...................................................
ดังรายการต่อไปนี้
จานวนเงิน

รายการ

บาท

ส.ต.

รวม (บาท)
จานวนเงิน
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับเงิน
(................................................................)
ลงชื่อ...............................................................ผู้จ่ายเงิน
(...............................................................)

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

หน้า 49

การเขียน
แบบใบสาคัญรับเงิน
ที่ สานักงาน กศน. จังหวัด.................
(ส่วนราชการเป็นผู้ให้)
วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ข้าพเจ้า นาง ก. เป็นสุข อยู่บ้านเลขที่ 123/456 ถนนไชโย ตาบลไชโย อาเภอไชโย
จังหวัดชัยบุรี ได้รับเงินจาก สานักงาน กศน. ............................กระทรวงศึกษาธิการ ดังรายการต่อไปนี้
จานวนเงิน

รายการ

บาท

-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จานวน 20 คน

1,000

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จานวน 20 คน

1,000

รวม (บาท)
จานวนเงิน

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

ส.ต.

2,000

=สองพันบาทถ้วน)=
ลงชื่อ

นาง ก. เป็นสุข ผู้รับเงิน
( นาง ก. เป็นสุข )

ลงชื่อ

นาย ข. สดใส ผู้จ่ายเงิน
( นาย ข. สดใส )
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แบบใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จดั ฝึกอบรม....................................................................................................
โครงการ/………….....................................................................................................................
วันที่ ..............เดือน.........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า...........................................................................................อยู่บ้านเลขที่...............................................
ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต......................................................จังหวัด...............................................
ได้รับเงินจาก........................................................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

บาท
จานวนเงิน (......................................................................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................ผู้รับเงิน
(..............................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................ผู้จ่ายเงิน
(..............................................................................)

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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การเขียน
ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จดั ฝึกอบรม...............สานักงาน กศน.อาเภอ/เขต..........................................
โครงการ/หลักสูตร...............................................................................

วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ข้าพเจ้า........................................................................................อยูบ่ ้านเลขที่.........................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด..........................................
ได้รับเงินจาก........................................................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

ค่าตอบแทนวิทยากร เรื่อง .................................................. วันที่ .................................
เวลา 9.00 – 12.00 น. จานวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท

บาท

600

600

จานวนเงิน (.=หกร้อยบาทถ้วน=)
(ลงชื่อ)...................................................................................ผู้รับเงิน
(..............................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................ผู้จ่ายเงิน
(..............................................................................)

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ตัวอย่าง บัญชีลงเวลาของวิทยากร
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต................................
ระหว่างวันที่..................................................................................................................
โครงการ/วิชา.............................................................................จานวน.......................ชั่วโมง
สถานที่จัด ณ..................................................................................................................
ที่

วัน เดือน ปี

ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

จานวน............................วัน จานวน............................ชั่วโมง

ลงชื่อ........................................................
หัวหน้า กศน.ตาบล/แขวง..............................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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แบบคาขอรับเงินผ่านธนาคาร
สานักงาน กศน.อาเภอ/เขต..................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.................
เรียน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม................................................
ข้าพเจ้า...................................................................ตาแหน่ง............................................................
สานัก/กอง/ฝ่าย...........................................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่...............ถนน.........................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์...............................................
(........) ข้าราชการ
บัตร (........) ลูกจ้าง เลขที่................................วันออกบัตร.............................วันที่ หมดอายุ..............................
(........) ประชาชน
มีความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร.............................................สาขา........................................
เลขที่บัญชีเงินฝาก...........................................................ดังรายการต่อไปนี้
1...................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
2...................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
3...................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
4...................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.....................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้บนั ทึกการโอน
(.....................................................)

หมายเหตุ : กาเครื่องหมาย / ในช่อง ( ) ช่องใดช่องหนึ่ง
: กรณีมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
จากเงินที่ได้รับจากทางราชการ
: หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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ภาคผนวก ข.

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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หนังสือ/ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

หน้า 66

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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บรรณานุกรม
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. การนิเทศการจัดระบบกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกโรงเรียน.
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว., 2546.
ประสานงานกลางการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ, ศูนย์. แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา. สานักกิจการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ., 2552.
ไพโรจน์ คะเชนทร์. การฝึกอบรม. ออนไลน์. http://kachen.esy.es., พฤษภาคม ๒๕๕๙.
สุดสาย ศรีศักดา. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ. ออนไลน์.
www.nsdv.go.th., พฤษภาคม ๒๕๕๙.
อังคณา วสุวรวงศ์. ทศนิเทศ : แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพ.
หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน., 2553.

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
๑. นายสุรพงษ์ จาจด
๒. นางสาวอัจฉรา สากระจาย

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.

คณะยกร่าง คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน กศน.
๑. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
๒. นางศุทธินี งามเขตต์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลักสูตร
๓. นางสาววราภรณ์ นันท์สุคนธ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
๕. นายอาส พ้นเหตุ
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว
๖. นายสุชีพ สุนทรศร
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
๗. นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดสระบุรี
๘. นางวิบูลผล พร้อมมูล
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดนนทบุรี
๙. นายพัฒน์ ผดุงญาติ
รองผู้อานวยการ กศน. จังหวัดอ่างทอง
๑๐. นายพานิช ศรีงาม
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑. นายวีรยุทธ์ แสงสิรวิ ัฒน์
ผู้อานวยการ กศน. เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
๑๒. นายวรวิทย์ สุระโคตร
นิติกรชานาญการพิเศษ กลุ่มการเจ้าหน้าที่
๑๓. นางเกล็ดแก้ว เจริญศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์
๑๔. นางญาณิศา สุขอุดม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕. นางปนัดดา สังสกฤษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มการคลัง
๑๖. นางสาวจุฑาทิพย์ มหานาม
ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
๑๗. นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช นักวิชาการศึกษาชานาญการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
๑๘. นางหทัยทิพย์ มณีรัตน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวเพ็ญนภา อาเทศ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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คณะบรรณาธิการ คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน กศน.
๑. นางสาวอัจฉรา สากระจาย
๒. นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม
๓. นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
๔. นางสาวอังคณา วสุวรวงศ์
๕. นางวิมลพรรณ กุลัตถ์นาม
๖. นางขวัญใจ จันทรเจริญ
๗. นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์
๘. นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ

รองเลขาธิการ กศน.
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

ผู้พิมพ์
นางสาวเพ็ญนภา อาเทศ

คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
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