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คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คานา
ตอนที่ ๑ บทนา
หลักการและเหตุผล
หลักการ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
รูปแบบการจัด
ลักษณะการจัด
การจัดการศึกษาต่อเนื่องตามวงจรควบคุมคุณภาพของเดมิ่ง
ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Do)
ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน(Check)
ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)
ตอนที่ ๒ การดาเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
๒. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๓. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชม
ขั้นตอนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
วิธีดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ
ขั้นสรุป นิเทศติดตาม และรายงานผล
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-ขตอนที่ ๓ การนิเทศ ติดตาม และรายงาน
การนิเทศ ติดตาม
กระบวนการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ขั้นตอนการวางแผนการนิเทศติดตามผล (P)
ขั้นตอนการดาเนินการนิเทศติดตาม (D)
ขั้นตอนการประเมินผลการนิเทศติดตาม (C)
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (A)
ภาคผนวก เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบการขอดาเนินการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน. ๑ ตัวอย่าง ใบสมัครผู้เรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน. ๒ ตัวอย่าง บันทึกขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มและเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน. ๓ ตัวอย่าง ใบสมัครวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน. ๔ ตัวอย่าง ทะเบียนผู้เรียนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน. ๕ ตัวอย่าง คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร
แบบ กน. ๖ ตัวอย่าง แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน. ๗ ตัวอย่าง แบบเขียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน. ๘ ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขอเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน. ๙ ตัวอย่าง บัญชีลงเวลาเรียนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน.๑๐ ตัวอย่าง แบบประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กรอบการประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน.๑๑ ตัวอย่าง แบบรายงานผลการจบหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน.๑๒ ตัวอย่าง ใบสาคัญผู้ผ่านการเรียน
แบบ กน.๑๓ ตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้
รายละเอียดการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรและรายงานผลการจัดกิจกรรม
- การขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
แบบ กน.๑๔ ตัวอย่าง หนังสือราชการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
แบบ กน.๑๕ ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ
แบบ กน.๑๖ ตัวอย่าง สรุปงบหน้าการเบิกเงิน
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-คแบบ กน.๑๗ ตัวอย่าง บัญชีลงเวลาของวิทยากร
แบบ กน.๑๘ ตัวอย่าง ใบสาคัญรับเงิน
แบบ กน.๑๙ ตัวอย่าง แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร
- การนิเทศติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน.๒๐ ตัวอย่าง เครื่องมือนิเทศติดตามการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กน.๒๑ ตัวอย่าง แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕๕๔
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๓๕๔๗๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น
- หนังสือสานักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๑๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น
- หนังสือสานักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๔/๑๘๙๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุฝึกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕๕๔
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ตอนที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช 2545)
และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
สาคัญในการพัฒนาคนไทยให้ได้รั บ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต ทั้งด้านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงจาเป็นที่จะต้ องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ ก ลุ่ มเป้ า หมายประชาชนได้รั บ การเรีย นรู้ที่ส อดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒ นาอาชี พ
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒ นาสั งคมและชุมชน ซึ่งจาเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ตามความ
ต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเน้นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ตามหลั ก
ปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
พุทธศักราช 2554 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยสานักงาน กศน.ได้กาหนดนโยบายด้านการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
หลักการ
1. มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ พัฒนา
ทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. พัฒนาหลักสูตรที่ยึดหลักความสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามสภาพ
บริบทชุมชนและสังคม รวมถึงนโยบายของทางราชการ
๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยยึดหลักความสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของ
ผู้เรียน ความหลากหลายตามความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งบูรณาการปรัชญาคิดเป็น และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ตามความเหมาะสม
๔. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคม
และชุมชน
๒. ให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพหรือการต่อยอดอาชีพเดิมให้พัฒนา สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
๓. ให้กลุ่มเป้าหมายดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุม่ เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
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เป้าหมาย
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีการใช้ความรู้จากภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะชีวิตที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
รวมทั้งมุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็ น เครื่ องมือในการพัฒ นาสั งคมและชุมชนให้ พึ่งตนเองได้ ตามหลั กปรัช ญาคิดเป็น
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการจัด
การจั ดการศึกษาต่อเนื่ อง ประกอบไปด้ว ยกิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีวิธีการจัด ๒ รูปแบบ คือ
๑. รูปแบบกลุ่มสนใจ เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง
โดยมีผู้เรียนจานวนกลุ่มละ ๖ คนขึ้นไป
๒. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตร ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป
โดยมีผู้เรียนจานวนกลุ่มละ ๑๑ คนขึน้ ไป แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑ ชั้นเรียนระยะสั้น เป็นการจัดหลักสูตรตั้งแต่ ๓๑ - ๑๐๐ ชั่วโมง
๒.๒ ชั้นเรียนระยะยาว เป็นการจัดหลักสูตร ๑๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป
ลักษณะการจัด
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษาสามารถจัดได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. สถานศึกษา กศน. เป็นผู้จัด
๒. สถานศึ กษา กศน. ร่ วมจั ดกั บภาคีเ ครื อ ข่า ย โดยให้ ส ถานศึก ษา ประสานการด าเนิ นงานร่ ว มกั บ
ภาคีเครือข่าย
๓. ภาคี เ ครื อ ข่ า ย เป็ น ผู้ จั ด สถานศึ ก ษา กศน. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ น ผู้ จั ด โดยมี ก าร
จัดทาข้อตกลงร่วมกัน
การจัดการศึกษาต่อเนื่องตามวงจรควบคุมคุณภาพของเดมิ่ง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เป็นกระบวนการทางานร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเตรียมการด้านกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบบริหารงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ
ของเดมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act)
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ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
๑. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมโดยกาหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์การดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
๒. เตรี ย มผู้ เ รี ย นก่ อ นเข้า สู่ การเรี ยนรู้ กิ จกรรมการศึ ก ษาต่อ เนื่อ ง โดยสถานศึ กษาจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้
เรื่อง “คิดเป็น” หรือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองว่า กิจกรรมใดในการศึกษา
ต่อเนื่องที่ตอบสนองความต้องการจาเป็นรายบุคคล
๓. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง สถานที่ การขออนุมัติจัดตั้งกลุ่ม การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์การสอน ฯลฯ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Do)
๑. ดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ตามที่กาหนดไว้ใน ๒ รูปแบบ คือ กลุ่มสนใจ และชั้นเรียนวิชาชีพ
๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรมภายหลังการจัดเสร็จสิ้น เพื่อรายงานสภาพปัญหา ผลการจัด พร้อมข้อเสนอแนะ
แก่ผู้บริหารทราบ
ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)
๑. ประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เป็นรายกิจกรรม และในภาพรวมของโครงการ
๒. รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส และรายปี
ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)
นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
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ตอนที่ ๒
การดาเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
การจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ ความจ าเป็ น
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน สถานศึกษาต้องจัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ตนเองของผู้เรียน โดยยึดหลักปรัชญาคิดเป็น
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้การจัดกิจกรรม
สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของผู้เรียน ดังมีกระบวนการตามกรอบแนวคิด ต่อไปนี้
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

4

จากกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาต่อเนื่อง จะเห็นว่า การเตรียมความพร้อมก่อนดาเนิน การจัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อ เนื่องให้แ ก่ผู้เรี ยน จะต้อ งค านึง ถึ ง ความต้ องการ ความจาเป็น และความแตกต่ างของผู้เรี ยนแต่ ละคน สถานศึ ก ษา
จึงควรต้องศึกษาข้อมูลและดาเนินการตามกระบวนการ โดยฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ตนเองให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถค้นหาสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้ จริ งของตนเอง อันจะนาไปสู่ก ารเลือ กเรี ยนกิ จกรรม กศน. ได้อ ย่า ง
เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด ในการฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ตนเอง เป็นการบูรณาการ “หลักปรัชญา
คิดเป็น” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในกระบวนการเลือกและการตัดสินใจของผู้เรียน ซึ่งสามารถประมวลได้
เป็น ๒ ด้าน คือ
๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สามารถที่จะหาทางช่วยตนเองเป็นเบื้องต้น โดยการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อนาไปสู่การจัดการชีวิตด้านการลดรายจ่าย และการเพิ่มรายได้
๒. ปัญ หาทั่ ว ไปในชี วิ ต ประจ าวัน ผู้เ รี ยนสามารถนาผลจากการวิเคราะห์สู่กิ จกรรมการศึ ก ษาที่เ หมาะสม
กับผู้เรียนแต่ละคน เป็นรายบุคคล
ซึ่งสถานศึกษา กศน. จะได้จัดเป็นกิจกรรมการศึกษาใน ๒ รูปแบบ คือ
๑. รูปแบบกลุ่มสนใจ เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องประชาชน โดยหลั ก สู ต รมี ค วามยื ด หยุ่ น ด้ า นเนื้ อ หา สาระ ระยะเวลาเรี ย น และสถานที่
ตามความต้องการและความจาเป็นของกลุ่มเป้าหมาย หรือชุมชน หรือนโยบายของทางราชการ
๒. รู ปแบบชั้นเรี ยนวิช าชีพ เป็นการจัดการศึ กษาหลักสูตรวิชาชีพ ที่สถานศึ กษาจัดขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ดัง กล่า วไปประยุก ต์ ใ ช้ ในการประกอบอาชี พ และพั ฒ นาต่ อ ยอด อั นจะนาไปสู่ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต แก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และชุมชนเข้มแข็งต่อไป
แนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยกิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเลือกจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ และชั้นเรียนวิชาชีพ ได้ตาม
ความเหมาะสมโดยใช้หลักสูตรจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
- หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเอง
- หลักสูตรกลางที่สานักงาน กศน. จัดทาขึ้น
- หลักสูตรที่สถานศึกษาอื่นในสังกัด สานักงาน กศน. จัดทาขึ้น
- หลักสูตรของสถานศึกษาอื่นที่ไม่สังกัด สานักงาน กศน.
- หลักสูตรของหน่วยงานอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานนั้น ๆ
ทั้งนี้ หลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งมีแนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ และมีทักษะ
ในอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบด้วย ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
การคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร และทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาชีพ มีคุณลักษณะที่สาคัญในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ความคิดเชิงบวก ความมุ่งมั่นในการทางาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การรักษาสิ่งแวดล้อม และการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้จากวิทยากรหรือผู้รู้ที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ
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การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
- ระดับการพัฒนาอาชีพเพื่อการทามาหากิน
- ระดับการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม

แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเอง ตามความสนใจเรียนในอาชีพนั้น ๆ
๒. สถานศึกษาจัดหา หรือพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
๓. ผู้สอน วิทยากร วิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ
๔. ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๕. ประเมินผลการเรียน
๖. ติดตามผลหลังจากจบหลักสูตร
๒. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูล
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต ๑๐ ประการ คือ
(๑) ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างรอบคอบ
(๒) ทั ก ษะการแก้ ปัญ หา หมายถึ ง ความสามารถในการจั ดการกั บ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิ ตได้ อ ย่า งมี ร ะบบ
ไม่เกิดความเครียด
(๓) ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห์ แยกแยะข้ อ มู ล ข่ า วสาร ปั ญ หา
และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวได้
(๔) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ช่วยในการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหา เพื่อค้น หาทางเลือกต่าง ๆ และผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถนาประสบการณ์มาปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีพลังในการต่อสู้ และอย่างเหมาะสมกับวัย
(๕) ทั ก ษะการสื่อ สารที่ มี ประสิทธิภ าพ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ ค าพู ด และท่ า ทางเพื่ อ แสดงออก
ถึง ความคิ ดและความรู้ สึก ของตนเองอย่า งถู ก ต้ อง เหมาะสม เช่ น การแสดงความคิ ดเห็น ความต้ อ งการ ความชื่นชม
การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ
(๖) ทั ก ษะการสร้ า งสัม พั น ธภาพ หมายถึ ง ความสามารถสร้ า งความสั ม พั น ธ์ที่ ดีร ะหว่า งบุ ค คล และรัก ษา
ความสัมพันธ์นั้นไว้ได้
(๗) ทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อเสีย ของตนเอง
รู้ความต้องการ และสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้รู้ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
(๘) ทั ก ษะความเห็นใจผู้อื่ น หมายถึ ง มี ค วามเข้ า ใจความเหมื อ นหรื อ ความแตกต่ า งระหว่า งบุค คล ในด้า น
ความสามารถ เพศ วัย ระดั บการศึ ก ษา ศาสนา ความเชื่ อ สี ผิว อาชี พ ฯลฯ เข้ า ใจความรู้ สึก และยอมรั บบุ ค คลอื่ น
ที่ต่างจากตนเอง
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(๙) ทั ก ษะการจัดการกั บอารมณ์ ต่า ง ๆ หมายถึ ง การรั บรู้ อ ารมณ์ข องตนเองและผู้อื่ น รู้ ว่าอารมณ์มีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีจัดการกับอารมณ์โกรธหรือโศกเศร้าที่ส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม
(๑๐) ทักษะการจัดการกับความเครียด หมายถึง การรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธี ผ่อนคลายความเครียด
และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด

แนวคิดในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
และเจตคติ เกี่ยวกับเนื้อหาใน ๗ เรื่อง โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นาทักษะชีวิต ๑ – ๑๐ ทักษะ มาบูรณาการ
ให้ผู้เรียนมีเจตคติ และมีทักษะชีวิต เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้ เมื่อจัดครบทุกเนื้อหาแล้วผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะชีวิตครบทั้ง 10 ทักษะ
ส่วนเนื้อหาทีส่ ถานศึกษานาไปจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเน้นใน ๗ เรื่อง คือ
๑. สุขภาพกาย-จิต
๒. ยาเสพติด
๓. เพศศึกษา
๔. คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๕. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นความสาคัญที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
หรื อปรั บ เปลี่ ย นพฤติกรรม มีทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง ได้ฝึ กทักษะชีวิตที่จาเป็นเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
ตัวอย่าง เช่น
- ผู้สูงอายุในชุมชน มีปัญหาป่วยเป็นโรคเบาหวาน/หัวใจ สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมทักษะชีวิต โดยฝึกทักษะ
คิดวิเคราะห์ หาสาเหตุ ผลกระทบของโรคต่ อการดาเนิ นชี วิต คิ ดแนวทางการปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมการกิ นอาหาร
ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ เ มนู อ าหารต้ า นโรค ฝึ ก คิ ด วิ เ คราะห์ ว่ า ตนเองเหมาะกั บ การออกก าลั ง กายแบบไหน
เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และฝึกท่าออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น
- ผู้สูงอายุในชุมชน ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ท้อแท้ ขาดกาลังใจ รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า สามารถจัดกิจกรรม
ทักษะชีวิต โดยฝึ กทักษะการตระหนั กรู้ และเห็ นคุณค่าในตนเอง เช่น ให้ เล่าถึงความหลัง ความภูมิใจ ความส าเร็จ
ในการเลี้ยงลูก เพื่อให้เกิดความภาคภู มิใจ ค้นหาความสนใจในงานอดิ เรกเพื่อแก้เหงา หรือทาอาชีพได้ หากมีปัญหา
เรื่ อ งการพู ด คุ ย สื่ อ สารกั บ คนในครอบครั ว ให้ ฝึ ก ทั ก ษะการพู ด คุ ย เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งกั น หากมี ปั ญ หา
ความเครียด ให้ฝึกทักษะการจัดการความเครียด โดยหาสาเหตุของความเครียดและวิธีการผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น
- กลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีปัญหาความขัดแย้ง ทาผิดกฎจารจร ไม่รู้จักสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี ตัดไม้
ทาลายป่า ทิ้งขยะจนล้นเมือง ติดยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร ทุจริตคอรับชั่น ถูกทาร้าย ขโมยทรัพย์สิน หลงเชื่อ
งมงายในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ สามารถจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโดย ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากข่าวหนังสือพิมพ์ หรือ
สถานการณ์ จ ริ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาในชุ ม ชน เพื่ อ ค้ น หาสาเหตุ ผลเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน ฝึ ก ทั ก ษะ
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยคิดหาทางเลือกที่ปฏิ บัติได้ ฝึกทักษะการสื่อสารพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน เป็นต้น
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แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และนโยบายของแต่ละระดับ
๒. การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต เป็ น การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
เน้นการชวนคิด ชวนคุยเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ การสร้างเสริมเจตคติ ที่ดี และการฝึกทักษะ
ชีวิตที่จาเป็น เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม อาจใช้ข่าวหนังสือพิมพ์ บทความ กระทู้จากเว็บไซต์ ละคร รวมถึงสื่อบุคคล
ที่เป็นประเด็นปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้เรื่องชีวิตในลักษณะ “บทเรียนชีวิต”ที่จะนามาพูดคุยเพื่อร่วมกันคิด
ร่วมกันระมัดระวังป้องกันและหาทางแก้ไข
๔. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นจุดเน้น ได้แก่
- ผู้สูงอายุ
- เยาวชนกลุ่มเฉพาะ เช่น คุณแม่วัยใส กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด
- กลุ่มอื่น ๆ
๓. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ดังนี้
๓.๑ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
- หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
- การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
- การทาบัญชีครัวเรือน
- วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
แนวทางการจัดกิจกรรม หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประกอบด้วย
๑. สารวจชุมชน หมู่บ้าน ตาบลที่มีโครงการตามพระราชดาริ หรือพื้นที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
๒. ถอดองค์ความรู้จากสิ่งที่พระองค์ทรงงาน ร่วมกับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งควรมี
หัวข้อหลักในการถอดองค์ความรู้ ดังนี้
- หลักการ วิธีการในการแก้ปัญหา
- ผลสาเร็จจากโครงการ
- แนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
๓. เผยแพร่และนาไปสู่การปฏิบัติในชุมชน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน
- จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
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- กระบวนการดาเนินการควรครอบคลุมการเรียนรู้ ด้านทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการสร้างเสริม
เจตคติที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข)
- ประสานความร่วมมือการดาเนินงานกับวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
๓.๒ การเรียนรู้การใช้ เ ทคโนโลยีที่เ หมาะสม เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเน้นการแก้ปัญหา
การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม และวิกฤติพลังงาน โดยเน้นการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
และการใช้ เ ครื่ อ งทุ่น แรง โดยให้ ผู้ เ รี ย นน าองค์ ค วามรู้ จากภูมิ ปั ญญา จากการศึก ษาค้ น คว้ า นวัต กรรมที่มี อ ยู่ หรื อ
อาจประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา เพื่อปรับใช้ในครัวเรือน เช่น การนาขยะหรือมูลสัตว์ มาผลิตเป็นก๊าชชีวภาพ การถนอมอาหาร
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. สารวจภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของพื้นที่
เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านพลังงานสะอาด ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. เลือกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการดาเนินงาน
๓. ประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญา ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม
๔. จัดทาหลักสูตรและดาเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่เหมาะสม

ขั้นตอนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยกิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการเรียนรู้การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมี ๒ รูปแบบ
ประกอบไปด้วยรูปแบบ กลุ่มสนใจ และชั้นเรียนวิชาชีพ ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบในการจัดกิจกรรมได้ตาม
ความเหมาะสม การดาเนินงานแต่ละรูปแบบ มีกระบวนการดังนี้
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
รูปแบบกลุ่มสนใจ

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

รูปแบบกลุ่มสนใจ

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

ขั้นเตรียมการ
๑.ประชาสัมพันธ์ ให้สถานศึกษาระดับอาเภอ/เขต และเจ้าหน้าที่ กศน.ตาบล/แขวง
จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในลักษณะ
- เคาะประตูบ้าน
- แจกแผ่นพับ
- เสียงตามสาย
- ออกอากาศทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
- เว็บไซต์ เฟสบุค
- อื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่

สถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงาน จะต้องจัดทาเอกสาร
สาหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจประกอบด้วย
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
- หนังสือขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายในพื้นที่
- เว็บไซต์ เฟสบุค ฯลฯ ของสถานศึกษา
- ภาพถ่ายกิจกรรมที่ผ่านมา

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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กิจกรรม
๒.รับสมัคร
ผู้เรียน

วิธีการดาเนินงาน

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบกลุ่มสนใจ
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
รูปแบบกลุ่มสนใจ
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
ให้สถานศึกษาจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ ับสมัคร หรือจะมอบหมายให้ครู กศน.
ตาบล/แขวง หรือวิทยากร ทาหน้าที่รับสมัคร
ผู้เรียนควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
- ใบสมัครผูเ้ รียน (แบบ กน.๑)
๑.เป็นผู้มสี ัญชาติไทย
- เอกสารประกอบใบสมัคร เช่น สาเนาบัตรประจาตัว
๒.อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป
ประชาชน พร้อมรูปถ่าย (ถ้ามี) เป็นต้น

ขั้นดาเนินการ
๑.กาหนดพื้นที่/
กลุ่มเป้าหมาย

ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
๑.กรณีนาข้อมูลจากใบสมัครจากผู้ที่สนใจในพื้นที่ ที่สถานศึกษาจัด
เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์
๑.๑ สถานศึกษานาใบสมัครมาคัดแยกกลุม่ ผูเ้ รียนตามความสนใจ
๑.๒ กาหนดพื้นที่ ที่เหมาะสมสาหรับการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
๑.๓ แจ้งให้ผู้เรียนทราบกาหนด วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม
๒. กรณี น าข้ อ มู ล จากแผนจุ ล ภาคระดั บ ต าบล หรื อ การจั ด เวที
ชาวบ้าน หรือเวทีประชาคม
๒.๑ สถานศึกษานาข้อมูลที่ได้รับจากการจัดเวทีชาวบ้าน หรือเวที
ประชาคม มาคัดแยกกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มตามความสนใจ
๒.๒ สถานศึกษากาหนดพื้นที่ ที่เหมาะสมสาหรับการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ แต่ละรูปแบบให้กลุ่มเป้าหมาย
๒.๓ ผู้รับผิดชอบงาน แจ้งให้ผู้เรียน ทราบ กาหนด วัน เวลา สถานที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒.รับสมัคร
วิทยากร

ผู้รับผิดชอบเปิดกลุ่มของสถานศึ กษา ประสานงานหาวิทยากรผู้สอน ใบสมัครวิทยากร (แบบ กน.๓)
วิทยากรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้ที่มี คุณวุฒิหรือ เกียรติบัต รรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตร
นั้น ๆ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชานาญ ประสบการณ์ในสาขาวิชา
หรือหลักสูตรนั้น และ
๒. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้
โดยให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง

๓.จัดหาหรือ
จัดทาหลักสูตร

- สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ทาหน้าที่พิจารณา
หลักสูตร
- เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบตามหลักสูตร
- เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่ออนุมัติการใช้หลักสูตร

เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน ด าเนิ น การจั ด ท าเรื่ อ ง
ขออนุ ญ าตเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร ที่ ผู้ เ รี ย นสนใจ โดยใช้
ใบขออนุญาตเปิดสอน (แบบ กน.๒)
พร้ อ มแนบหลั ก ฐานการสมั ค รเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
จากผู้เรียน หรือจากการจัดทาเวทีชาวบ้าน หรือเวที
ประชาคม ฯลฯ

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
- หลักสูตร

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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กิจกรรม
๔.การจัดตั้งกลุ่ม

๕.จัดทาทะเบียน

๖.การจัดการ
เรียนการสอน

๗.การวัดและ
ประเมินผล

๗.๑ แนวทาง
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียน

วิธีการดาเนินงาน
รูปแบบกลุ่มสนใจ

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

รูปแบบกลุ่มสนใจ

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

- ให้ กศน.ตาบล/แขวงหรือผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม ในพื้นที่หรือภาคี
เครือข่ายเป็นผู้ดาเนินการเสนอขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรที่ผู้เรียน
สนใจต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยใช้ ใ บขออนุ ญ าตเปิ ด สอน
(แบบ กน.๒) พร้ อ มแนบหลั ก ฐานการสมั ค รเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
จากผู้เรียน หรือจากการจัดทาเวทีชาวบ้าน หรือเวทีประชาคม ฯลฯ
- ให้วิทยากร และ กศน. ตาบล/แขวง จัดทาหลักสูตรอาชีพร่วมกัน
ในการขอจัดตั้งกลุ่ม

แบบการขอจัดตั้ง (ตามแบบ กน.๒,๓,๔,๗)

ให้ กศน.ตาบล/แขวง หรือผู้รับผิดชอบ ของสถานศึกษารวบรวมข้อมูล
ใบสมั ค รผู้ เ รี ย น จั ด ให้ เ ป็ น ระบบ จั ด ท าทะเบี ย นผู้ เ รี ย น ตามแบบ
ที่กาหนด

แบบทะเบียนผูเ้ รียน (ตามแบบ กน.๔)

- ให้ กศน.ตาบล/แขวง หรือผู้รับผิดชอบ ของสถานศึกษา ประสาน
วิทยากร จัดการเรียนการสอนตามแผนที่กาหนด และให้ผู้รับผิดชอบ
งาน ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรผู้สอนอีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
- ให้ผู้บริหาร กศน. อาเภอ/เขต ศึกษานิเทศก์ และผู้ได้รับมอบหมาย
นิเทศการสอนเป็นระยะ
๑. การวั ด และประเมิ น ผล
ให้ ป ระเมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด การ
เรียน โดยใช้วิธีการประเมิน
หลากหลายวิธี โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง

๑. การวัดและประเมินผล ให้ประเมิน
จากพั ฒ นาการ หรื อ ความก้ า วหน้ า
ในทั ก ษะอาชี พ ที่ เ รี ย น ก่ อ นเรี ย น
ระหว่างเรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียน
โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายวิธี
ทีเ่ น้นการประเมินตามสภาพจริง

๒. การวั ด และประเมิ น ผล ๒. การวั ด และประเมิ น ผลต้ อ ง
ต้องครอบคลุมความรู้ ทักษะ คร อบ คลุ มค วา ม รู้ ทั ก ษะ แ ล ะ
และคุณลักษณะที่สาคัญตาม คุณลักษณะที่สาคัญในงานอาชีพ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
๑. ความรู้ตามหลักสูตร
๒. ทักษะการปฏิบัติงาน
ตามหลักสูตร
๓. คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนตามหลักสูตร

- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
- รายงานการจัดกิจกรรมของวิทยากร

เครื่ อ งมื อ วั ด และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั งเ รี ย น
(สถานศึกษา และวิทยากร
ร่วมกันจัดทา)

- เครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมิ น ผลก่ อ นเรี ย น
ระหว่ า งเรี ยน และหลั ง
เรียน (สถานศึกษา และ
วิทยากรร่วมกันจัดทา)

- แบบทดสอบ
- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
- ตรวจชิ้นงาน
- เกณฑ์การให้คะแนน
- แบบบันทึกการสังเกต
(สถานศึกษา และวิทยากรร่วมกันจัดทา)

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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กิจกรรม
๗.๒ เกณฑ์การ
ประเมินผล

๘.การจบ
หลักสูตร

๙.การออก
หลักฐาน

วิธีการดาเนินงาน
รูปแบบกลุ่มสนใจ

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

- กาหนดสัดส่วนคะแนน
ภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ เท่ากับ ๒๐ : ๘๐
โดยต้องได้คะแนนการประเมินภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
คะแนนภาคทฤษฎี หรือ ๑๒ คะแนน และต้องได้คะแนนภาคปฏิบัติไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของคะแนนภาคปฏิบัติ หรือ ๖๐ คะแนน
- การประเมิ น ผลการฝึ ก อาชี พ ให้ ป ระเมิ น ชิ้ น งาน และทั ก ษะ
ตามเกณฑ์ในเครื่องมือ (ข้อ ๗.๑)

รูปแบบกลุ่มสนใจ

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

- สถานศึกษาจัดทาเอง
- วิ ท ยากรเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลผู้ เ รี ย นตามแบบประเมิ น
ที่กาหนด

ให้สถานศึกษากาหนดเกณฑ์การจบหลักสูตร ดังนี้
-บัญชีลงเวลามาเรียน
- ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด -แบบทดสอบ
และผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
-ทะเบียนผู้จบหลักสูตร
(แบบ กน.๔)
-หลักฐานแสดงการจบหลักสูตร
(แบบ กน.๑๒)
๑.ให้สถานศึกษารวบรวมรายชื่อผู้จบหลักสูตร
๒.ออกหลักฐานใบสาคัญการจบหลักสูตรให้กับผู้เรียน
๓.ส่งรายงานผู้จบหลักสูตรให้สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ต่อไป

- แบบรายงานผลการจบหลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษา
ต่อเนื่อง
(แบบ กน.๑๑)
- ใบสาคัญผูผ้ ่านการเรียน
(แบบ กน.๑๒)

ขั้นสรุป นิเทศติดตาม และรายงานผล
๑.การนิเทศ
ติดตาม

๒.การรายงานผล

ผู้มีหน้าที่นิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหาร กศน.จังหวัด/กทม. ผู้บริหาร
กศน.อาเภอ/เขต ศึกษานิเทศก์ และผู้ได้รับมอบหมายนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอน ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน หรือ
วันที่ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และรายงานผลการ
นิเทศ
๑. ให้ วิทยากร และครูที่ รับ ผิดชอบในพื้ นที่ อาเภอ/เขต หรือ ภาคี
เครือข่าย จัดทาสรุป และรายงานผลการจบหลักสูตรให้สถานศึกษา
๒. ให้สถานศึกษาจัดทารายงานสรุปจานวนผู้เรียน
ผู้จบหลักสูตรต่อสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ต่อไป
๓. ศว./ ศฝช. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ต่อสานักงาน กศน.

แบบนิเทศติดตาม (แบบ กน.๒๐)

รายงาน (ตามแบบ กน.๑๑)

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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กิจกรรม
๓.การติดตามผล
ผู้เรียนหลังจบ
หลักสูตร
๔.การเบิก
ค่าใช้จ่าย

วิธีการดาเนินงาน
รูปแบบกลุ่มสนใจ

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

ให้สถานศึกษาติดตามผลผู้เรียนว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ ว ได้นา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
จัดในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบกลุ่มสนใจ

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตร
(ตามแบบ กน.๒๑)

รูปแบบกลุ่มสนใจ
๑ ค่าตอบแทนวิทยากร
ผู้เรียนตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
ชั่วโมงละไม่เกิน 1๒0 บาท

(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0406.6/ 35478
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น)

๒ ค่าวัสดุ
กรณี ที่มีก ารฝึ กปฏิ บัติใ ห้เบิ กจ่า ยเท่าที่ จ่ายจริงตามความจาเป็ น
เหมาะสม ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนี้
หลักสูตร ๑ – ๓๐ ชั่วโมง
จ่ายค่าวัสดุฝึก ได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/ กลุ่ม

ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวัส ดุ กระทรวงศึกษาธิการ
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง พ.ศ.๒๕๕๔ (ตาม
หนังสือสานักงาน กศน.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑/๑๕๕๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕)

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
๑ ค่าตอบแทนวิทยากร
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0406.6/ 35478
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น)

ผู้เรียนตั้งแต่ ๑๑ คนขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
ชั่วโมงละไม่เกิน ๒00 บาท
๒ ค่าวัสดุ
กรณีที่มีการฝึกปฏิบัติให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความ
จาเป็น เหมาะสม ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการดังนี้
๑) หลักสูตร ๓๑ – ๕๐ ชั่วโมง
จ่ายค่าวัสดุฝึกได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท /กลุ่ม
๒) หลักสูตร ๕๑ – ๗๐ ชั่วโมง
จ่ายค่าวัสดุฝึกได้ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท /กลุ่ม
๓) หลักสูตร ๗๑ ชั่วโมง ขึ้นไป
จ่ายค่าวัสดุฝึกได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท /กลุ่ม

ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวัส ดุกระทรวง ศึกษาธิการ
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง พ.ศ.๒๕๕๔ (ตาม
หนังสือสานักงาน กศน.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑/๑๕๕๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕)

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ตอนที่ ๓
การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
การนิเทศ ติดตาม
เป็นกิจกรรมที่สาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนา พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการดาเนินกิจกรรมการศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มพลังการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
การนิ เ ทศ ติ ด ตามผล การจั ดการศึก ษาต่ อ เนื่อ ง เป็ น กระบวนการท างานร่ว มกัน ของบุ ค ลากรที่เ กี่ ยวข้ อ ง
ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้กาหนดนโยบาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอน ภาคีเครือข่าย และชุมชน นับเป็นเครื่องมือสาคัญของ
ผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติขององค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ทาหน้าที่นิเทศติดตามผล ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหาร
๒. ศึกษานิเทศก์
๓. ผู้ทาหน้าที่นิเทศที่ได้รับมอบหมาย
กระบวนการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
กระบวนการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดาเนินการเป็นระบบการบริหารงานตามวงจร PDCA หรือวงจร
เดมมิ่ง ของ Edward Deming ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน
(Check) และนาผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไข (Act) รายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการวางแผนนิเทศติดตามผล (P) เป็นการเตรียมการและวางแผน ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความตระหนักร่วมกัน เป็นขั้นตอนการดาเนินงานอย่างกัลยาณมิตร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ หลักการ และสร้างศรัทธาและความสัมพันธ์ โดยอาจดาเนินการในลักษณะประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยวิธีการจูงใจมากกว่าการบังคับ
2. กาหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องร่วมกัน เพื่อกาหนดเป็นจุดมุ่งหมายการดาเนินงาน และการพัฒนา
สู่มาตรฐานการจัดการศึกษา
3. การวางแผนการนิ เทศติดตาม ผู้ นิเทศติดตามและผู้ ปฏิบัติงานควรร่ว มกันวางแผนและกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติการนิเทศติดตาม
๔. สร้างเครื่องมือนิ เทศติดตาม โดยจัดทาให้มีลักษณะที่ใช้ได้สะดวก สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้เที่ยงตรง
มากที่สุด และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้นิเทศติดตามใช้นิเทศครู กศน./สถานศึกษา ในการจัด
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (แบบ กน.๒๐)
๕. จัดปฏิทินปฏิบัติการนิเทศติดตาม เพื่อให้การนิเทศติดตามเกิดประสิทธิภาพ ผู้นิเทศติดตามควรจัดทาปฏิทิน
ปฏิบัติการนิเทศติดตามให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ และปฏิบัติการนิเทศติดตามตามแผนที่กาหนด
ไว้ ในกรณีที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ อาจให้เครือข่ายในพื้นที่ช่วยนิเทศติดตาม และรวบรวมข้อมูลนิเทศติดตาม เพื่อนามา
ปรึกษาหารือร่วมกันในการประชุมประจาเดือน
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ขั้นตอนการดาเนินการนิเทศติดตาม (D)
การดาเนินการนิ เทศติดตาม เป็ นการปฏิบัติการนิ เทศติดตามตามแผนที่กาหนดไว้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากร
หลายฝ่าย เพื่อชี้แนะ ส่งเสริม สนับ สนุน ช่วยเหลือ ให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ดังนั้น การนิเทศติดตามควรยึดหลักประชาธิปไตยในการทางาน ให้ความสาคัญและให้การยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยดาเนินการอย่างเป็นระบบและยึดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปั ญหา ซึ่งผู้
นิเทศติดตามจะต้องเตรีย มตัวเองให้พร้อมทั้งด้านความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการนิเทศติดตาม
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการนิเทศติดตามนามาปรับปรุง วางแผนการนิเทศติดตามในครั้งต่อไป
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานนิเทศติดตามแต่ละครั้ง ผู้นิเทศติดตามต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. การบันทึกการนิเทศติดตาม ผู้นิเทศควรจดบันทึกผลการนิเทศติดตามทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานหรือ
สัญญาร่วมกันระหว่างผู้นิเทศติดตาม และผู้ปฏิบัติงานว่ามีสิ่งใดที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตามข้อกาหนดที่ต้องการ
2. การสรุปผลการนิเทศติดตาม เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศติดตามแต่ละครั้ง ผู้นิเทศติดตามจาเป็นต้องจัดทา
รายงานผลการนิ เทศติดตามให้ ผู้ บ ริ ห ารได้รับทราบ เพื่อการวินิ จฉัยสั่ งการและทารายงานเก็บเข้าแฟ้ ม และนาไป
ประกอบการรายงานผลการนิเทศติดตาม การรายงานผลการนิเทศติดตามอาจใช้การรายงานที่เ ป็นรูปแบบเดียวกัน
ที่สถานศึกษากาหนด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่สาคัญ อาทิ
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมการนิเทศติดตาม
- เนื้อหาสาระของการนิเทศติดตาม ซึ่งได้แก่ สภาพการดาเนินการ สภาพปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นต้น
- ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
- การนาเสนอแนวทาง/ยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
- ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการพัฒนา
- การวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร เพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจกรรม
3. การพัฒนากิจกรรม ผู้นิเทศติดตามนาผลจากการนิเทศติดตามเข้าที่ประชุมตามระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อพิจารณาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศติดตาม ตลอดจนพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาอื่น ๆ
และนาไปวางแผนในการนิเทศติดตามในครั้งต่อไป
ขั้นตอนการประเมินผลการนิเทศติดตาม (C)
การประเมินผลการนิเทศติดตาม เป็นขั้นตอนที่มีค วามสาคัญยิ่งในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ควรสร้างข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งการประเมินผลควรจะประเมินระหว่าง
การดาเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การพัฒนางานได้บรรลุวัตถุประสงค์และควรประเมินผลเมื่อ จบหลักสูตร เพื่อดูผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าสนองตามข้อกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดหรือไม่ นับได้ว่าเป็นการนิเทศเชิงวิจัย ซึ่งจะทาให้ผู้นิเทศ
และผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีการประเมินผล สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. การประเมิน ผลโดยใช้เครื่ องมือ ผู้ ด าเนินการจะรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่อ งมือต่าง ๆ กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการประเมินผลในลักษณะนี้ ความสาคัญอยู่ที่การสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถ
รวบรวมข้ อ มู ล ให้ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด และเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม การน าเสนอผลการประเมิ น
อาจนาเสนอด้วย แผนภูมิ กราฟ หรือเป็นการบรรยาย หรือประกอบด้วยทั้งสามส่วนรวมกัน เพื่อจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้ง่ายยิ่งขึ้น
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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๒. การประเมินผลด้วยการประชุม เป็นการประเมินผลที่อาศัยบุคลากรจานวนมาก เพื่อพิจารณาข้อมูล
ร่วมกัน อาจดาเนินการในลักษณะของการประชุมปรึกษาหารือ หรือสัมมนาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุ มต้ อ งมี ความสามารถควบคุ มการประชุม ให้ บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ที่ ต้ องการด้ ว ยบรรยากาศแห่ งความเป็ นมิ ต ร
และไว้วางใจกันและกัน ซึ่งอาจนาวิธีการประเมิ นเช่นนี้ในวาระการประชุม เป็นการประเมินผลระหว่างการดาเนินการ
ก่อนมีการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตรก็ได้
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
การรายงานผลการนิเทศติดตามหลังจากประเมินผลการนิเทศติดตามหรือเมื่อจบหลักสูตร ผู้นิเทศติดตาม
ควรจัดทารายงานผลการนิเทศติดตาม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งความร่วมมือ
สนับสนุนในเรื่องต่างๆ 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 เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการนิเทศและการจัดกิจกรรม กศน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนภูมิแสดงกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ภาคผนวก

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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แบบ กน.๑

แบบการขอดาเนินการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง

เลขที่………………….

ตัวอย่าง ใบสมัครผู้เรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต.........................
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร/กิจกรรม……………………………….............จานวน........................ชั่วโมง
รูปแบบ
กลุ่มสนใจ
ชั้นเรียนวิชาชีพ
1. ข้อมูลส่วนตัว (กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง)
ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว……………………...........................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................เกิดวันที่/เดือน/พ.ศ...............................
อายุ.........................ปี สัญชาติ......................................ศาสนา...................................อาชีพ…………............................
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน...............................บาท ความรู้สูงสุดจบระดับ………………………………………………………………...
จากสถานศึกษา........................................................................................ จังหวัด……………………………………………....
บิดา ชื่อ-สกุล..................................................................................................อาชีพ……………....................................
มารดา ชื่อ-สกุล..............................................................................................อาชีพ……………....................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่…………………..หมู่ท…ี่ …………………..ถนน/หมู่บ้าน……………………………………………….....
ตาบล……………………………………………..อาเภอ……………………………………………จังหวัด……………………………………....
รหัสไปรษณีย…์ …………………………………………..โทรศัพท์............................................................................................
ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)..........................................................................................................................................
2. สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก……………………………………………….................................................................
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับ/สาขา.....................................................................................................
ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต้องการมีอาชีพเสริม/อาชีพหลัก
3. สถานะภาพของผู้สมัคร
เป็นผู้ว่างงาน
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สมาชิกกองทุนสตรีเทศบาล
อสม./อสส.
รับจ้าง
เกษตรกร
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………
4. ท่านได้รับข่าวสารการรับสมัครจาก……………………………………………………………………………………………………………..
5. พร้อมนี้ได้แนบ
สาเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
สาหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายละเอียด/ความเห็น
ลงชื่อ………………………………………………….ผู้สมัคร
……………………………………………….
(………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับสมัคร
วันที่/เดือน/ปี………………………………………….
(…………………………………..)
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่าง บันทึกขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มและเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง

แบบ กน.๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กศน.ตาบล/แขวง............................กศน.อาเภอ/เขต .......................... โทร. ..................................
ที่ ศธ ๐๒๑๐................... /............
วันที่.................................................................
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง...รูปแบบ...............วิชา..............................................หลักสูตร................ชั่วโมง
เรียน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ................................
ด้วย กศน.ตาบล........................................................มีความประสงค์ ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง
รูปแบบ................................. วิชา.................................................หลักสูตร.......................ชั่วโมง ให้กับประชาชน
ตาบล...................................อาเภอ .......................................ณ .................................................บ้านเลขที่......................
หมู่.............ตาบล............................อาเภอ................................จังหวัด...............................ในระหว่างวันที่.......................
เดือน.......................พ.ศ.............ถึงวันที่..............เดือน........................พ.ศ...............เรียนวัน.............................ถึงวัน
........................เว้นวัน............................ถึงวัน...................................ตั้งแต่เวลา...........................ถึงเวลา.........................
เรียนวันละ...............ชั่วโมง มีผู้เรียนจานวน...........คน ชาย...........คน หญิง..........คน ดังรายชื่อที่แนบ โดยมี
............................................................ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว คือ
๑ ..........................................................ได้จาก...............................................................
๒...........................................................ได้จาก...............................................................
การเปิดสอนหลักสูตร ........................................................ จานวน ............ชั่วโมง
กศน. ตาบล/แขวง .............................กศน.อาเภอ/เขต ................. โดยขอใช้เงินงบประมาณปี .......................
.ประเภทงบ.....................รหัส ........................ ภายในวงเงิน ..........................บาท (............................................).
รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
๑. อนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรวิชา ............................จานวน ...............ชั่วโมง ณ .........................
ในระหว่างวันที่ ........................................ถึงวันที่ .........................โดยขอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน ......................บาท
(............................................).
๒. อนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สาหรับการเปิดสอนฯ ภายในวงเงิน ............... บาท
(........................................................)
(...................................................)
หัวหน้า กศน.ตาบล/แขวง..............................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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แบบ กน.๓

ตัวอย่าง ใบสมัครวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

รูปถ่าย

วันที่..................เดือน.........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
อายุ......................ปี เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................เกิดวันที่..........................
เดือน.........................................พ.ศ........................จังหวัด................................สัญชาติ................................................
เชื้อชาติ......................................ศาสนา...................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.....................................................
หมู่ที่............................ถนน..............................ตาบล.......................................อาเภอ...................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์...............................................................
วุฒิการศึกษา.............................................................สาขาวิชา...................................................... ................................
ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ...............................................สถานที่ทางาน..............................................................................
ตาบล.............................อาเภอ..............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.......................................
ประสบการณ์งานการศึกษาต่อเนื่อง เคยสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชา..............................................................................
....................................................................................................................................ระยะเวลา..................................ปี
สถานที่สอน..............................................................................อาเภอ..................................จังหวัด................................
ขอสมัครเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชา..............................................................................................................
ที่อยู่/ที่ทางานที่สามารถติดต่อได้สะดวก..........................................................................................................................
........................................................................................................โทรศัพท์..................................................................
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารรับรองความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาที่
ประสงค์จะสมัครเป็นวิทยากรเพื่อประกอบการพิจารณา หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นวิทยากรหลักสูตร
ระยะสั้น ข้าพเจ้าจะอุทิศเวลาเพื่อการศึกษาของชุมชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(ลงชื่อ).......................................................
(...................................................)

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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แบบ กน.๔

ตัวอย่าง ทะเบียนผู้เรียนผู้จบหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
วิชา.....................................................................จานวน....................ชั่วโมง
ระหว่างวันที่.................................................................................
สถานที่จัด...................................................................................................................................................................
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัว
อายุ ความรู้ อาชีพ
ประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผา่ น

เลขที่หลักฐาน
ใบสาคัญ

ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่าง คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร

แบบ กน.๕

คาสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต...............................
ที.่ .................../...................
เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ…………………………………
......................................
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต…………............ตาบล.........................
ดาเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง วิชา....................................................................................หลักสูตร.....................ชัว่ โมง
ให้กับประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ กศน.ตาบล/แขวง.....................
อาเภอ………………..จังหวัด………………….สถานที่จัด…........................................................................................................
ระหว่างวันที่...............เดือน..............................พ.ศ.................ถึงวันที่................เดือน..............................พ.ศ.................
เรียนวัน......................ถึงวัน.....................เว้นวัน................................................ตั้งแต่เวลา...................ถึงเวลา................
เรียนวันละ.............ชัว่ โมง จานวนวันที่เปิดสอน…………..วัน มีผู้เรียนจานวน..............คน ชาย..........คน หญิง............คน
อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งให้บุคคล
ดังต่อไปนี้
๑. ....................................................................................เป็นวิทยากร
๒. (ผู้รับผิดชอบเปิดกลุ่ม).................................................เป็นผู้ช่วยวิทยากร/ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
โดยให้วิทยากรเบิกค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................พ.ศ...........ถึงวันที.่ .........เดือน.....................พ.ศ...........
สั่ง ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ. …………
(.........................................................)
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต...........................
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่างแผนที่ สถานที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

แบบ กน.๖

สถานที่.......................................บ้าน.................หมู่ที่...........ตาบล.................................
อาเภอ...................................... จังหวัด……………………………………..
(หรืออาจใช้จากแผนที่ google map)

ศูนย์ กศน.
อาเภอ

ศูนย์ กศน.
ตาบล

บ้านม่วงงาม
ม.๔ ต.กระแสสินธุ์

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ตัวอย่าง แบบเขียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

แบบ กน.๗

ชื่อหลักสูตร ………………………………………………………………………………จานวน………………………………………ชั่วโมง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต..........................................

ความเป็นมา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

หลักการของหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

จุดมุ่งหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

กลุ่มเป้าหมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

ระยะเวลา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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โครงสร้างหลักสูตร
ที่

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัด
กระบวนการเรียนรู้

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
2
3
4
5

๖
๗
สื่อการเรียนรู้
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

การวัดและประเมินผล
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เงื่อนไขการจบหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะได้รับหลังจากจบหลักสูตร
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

การเทียบโอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขอเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง

ที่ ศธ

. ............./.............

แบบ กน.๘

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

เรื่อง แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ............................
เรียน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบ................................ จานวน....................ชุด
ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต.......................... ได้จัดการศึกษา
เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ............................ ดังต่อไปนี้
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........................
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ตัวอย่าง บัญชีลงเวลาเรียนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

แบบ กน.๙

หลักสูตร................................................ชัว่ โมง ผู้สอน..............................................จานวนนักศึกษา..............................คน
ระหว่างวันที่.......................................................................จานวน.............ชัว่ โมง เวลา...................น.ถึงเวลา..................น.
ณ .......................................................................อาเภอ/เขต..........................................จั งหวัด..............................

ที่

ชื่อ-สกุล

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

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

ลงชื่อ......................................................วิทยากรผู้สอน
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................ครู กศน.ตาบล/แขวง
(.....................................................)
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ลาดับที่

หมายเหตุ

เลขประจาตัว
ประชาชน

แบบ กน.๑๐
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
หลักสูตร..................................................................................จานวน..............................ชัว่ โมง
ระหว่างวันที่............เดือน...........................พ.ศ..............ถึงวันที่............เดือน...........................พ.ศ...................
สถานที่จัด ณ .................................................... ตาบล........................อาเภอ........................จังหวัด.................
ความรู้ความ ทักษะการ คุณภาพของ ความร่วมมือ จิตอาสา
ผลการ ระดับการประเมิน
เข้าใจใน
ปฏิบัติ
ผลงาน/ผล /ความสนใจ
ประเมินรวม (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
ชื่อ-สกุล
เนื้อหาสาระ
การปฏิบัติ
(20)
(20)
(30)
(1๕)
(1๕)
(100)

การประเมินผลการจบหลักสูตรอาจดาเนินการได้ดังนี้
1. การประเมินระหว่างเรียนและเมื่อจบหลักสูตร
2. ประเมินครั้งเดียวก่อนจบหลักสูตร
ทั้งนี้ เกณฑ์การจบหลักสูตรจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ........................................................... วิทยากร
(...........................................................)

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

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติ
(............................................................)
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอ/เขต......................................
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
| คู่ม๒๕๕๙)
ือการจัดการศึ28
กษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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กรอบการประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
กรอบการประเมิน
1. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ

วิธีการประเมิน
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
- สอบถามความรู้ความเข้าใจ

เกณฑ์การประเมิน
- คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ต้องได้ 1๒ คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน

2. ทักษะการปฏิบัติ

- สังเกตการปฏิบัติในระหว่างการ
เรียนรู้การจัดกิจกรรม
- ประเมินโดยให้สาธิต/แสดง
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ
- กรณีไม่มีการปฏิบัติจัดทาผลงาน
ให้ประเมินจากกระบวนการ
มีส่วนร่วม
(ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา)

- ปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน คล่องแคล่ว
รวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด/ปัญหา หากมี
ปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

3. คุณภาพของผลงาน/ผลการปฏิบัติ - สังเกต/ตรวจสอบผลงาน/ผลการ - ความถูกต้อง
ปฏิ บั ติ ว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ - ความสมบูรณ์
กาหนดหรือไม่
- ความแข็งแรงคงทน
- ความสวยงามประณีต
- ความประหยัด
- ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สภาพ
พื้นที่ ฯลฯ ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่
กับลักษณะหรือธรรมชาติของวิชา/
หลักสูตรนั้นๆ
4. ความร่วมมือ/ความสนใจ

- สังเกตการให้ความร่วมมือ ความ
ตั้งใจ สนใจ ระหว่างเรียนรู้ เข้าร่วม
กิจกรรม
- สั ง เกตจากการเข้ า ร่ว มกิ จ กรรม
สม่าเสมอ ตรงเวลา ฯลฯ

- สนใจ ตั้งใจ เรียนรู้
- ซักถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้สอนและ
ผู้เรียน
- เข้าเรียน – เลิกเรียนตรงเวลา

5. จิตอาสา

- สั ง เกต การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
อุ ทิ ศ เสี ย สละ โดยไม่ ต้ อ งร้ อ งขอ
ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เช่น ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์ ทาความ
สะอาดสถานที่ แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ

- ความมีน้าใจ
- อุทิศ เสียสละโดยไม่ต้องร้องขอ
- การช่วยเหลือแบ่งปัน
- การอาสาสมัครทาภารกิจต่างๆ

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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แบบ กน.๑๑

ตัวอย่าง แบบรายงานผลการจบหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………..
กศน.ตาบล/แขวง...........................................................
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต......................................
๑. ชื่อหลักสูตร......................................................................................................จานวน.....................ชั่วโมง
๒. ชื่อวิทยากร/ผู้สอน ........................................ วุฒิการศึกษา................ อายุ ………….ปี อาชีพ .........................
๓. ประเภทของผู้สอน ( ) 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 ประเภทงบรายจ่ายอื่น รหัส.....................................จานวน............................บาท
ค่าวัสดุ......................................บาท ค่าตอบแทนวิทยากร...................................บาท
๗. วิธีการสารวจความต้องการเรียน ดาเนินการอย่างไร ( ) ประชาคม ( ) แนะแนว ( ) สารวจความต้องการ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................
๘. จานวนผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามอายุและเพศ
เพศ
อายุ

ต่ากว่า ๑๕ ปี

๑๕-๓๙ ปี

๔๐-๕๙ ปี

๖๐ ปี ขึ้นไป

ช

ช

ช

ช

ญ

ญ

ญ

ญ

รวม
ช

รวมทั้งสิ้น
ญ

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้สาเร็จ
๙. จานวนผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามกลุ่มอาชีพและเพศ
รับ
พนักงาน
เพศ
ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง
ร
ฐวิ
ส
าหกิ
จ
ราชการ
อายุ

ช

ญ ช

ญ ช

ญ ช ญ

ช ญ

อื่นๆ

ไม่ระบุ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ช ญ ช ญ ช ญ

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้สาเร็จ
๑๐. จานวนผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายและเพศ
ผู้นา
ทหารกอง แรงงาน
แรงงาน
เพศ
อบต. ผู้ต้องขัง
ท้องถิ่น
ประจาการ
ไทย
ต่างด้าว
อายุ

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

เกษตรกร

อสม.

กลุ่มสตรี

รวม

รวม
ทัง้ สิ้น

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้สาเร็จ
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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๑๑. จานวนผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา แยกตามระดับการศึกษาและเพศ
เพศ
อายุ

ต่ากว่า
ป.๔
ช

ญ

ป.๔
ช ญ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

อนุปริญญา ปริญญาตรี

สูงกว่า
ปริญญาตรี

รวม

ช

ช

ช

ช

ช

ช ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

ช

ญ

ญ

รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรียน
จานวนผู้สาเร็จ
๑๒. การติดตามผู้จบหลักสูตร
๑๒.๑ มีการติดตามผู้จบหลักสูตรหรือไม่
( ) ไม่มี เพราะ ................................................................................................................................
( ) มี ดาเนินการอย่างไร ....................................................................................................................
๑๒.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดหลักสูตร อยู่ในระดับใด .............................
๑๒.๓ ผู้จบหลักสูตรได้นาความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง ลดรายจ่าย..............คน
เพิ่มรายได้...............คน
ประกอบอาชีพ...............คน
อื่นๆ ระบุ....................................................คน
๑๒.๔ ผู้จบหลักสูตรสามารถนาความรู้ไปพัฒนาหรือต่อยอดอาชีพเดิมทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จานวน ...................คน
๑๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๓.๑ ปัญหา อุปสรรค
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ)........................................................................................................................................
๑๓.๒ ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................วิทยากร
(...........................................)
ลงชื่อ...........................................ครู กศน.ตาบล/แขวง
(...........................................)
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง
(.............................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(.............................................)
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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แบบ กน.๑๒

ตัวอย่าง ใบสาคัญผู้ผ่านการเรียน

เลขที่ .................
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต...........
ใบสาคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
.........................................................................
ผ่านการเรียนหลักสูตร ...................................จานวน....... ชั่วโมง
เมื่อวันที่ ...................................ถึง วันที่ ................................
ขอให้มีความสุขความเจริญ
................................
(นายทะเบียน)

.......................................
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต.............
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แบบ กน.๑๓

ตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้

หลักสูตร................................................................ จานวน ..................... ชั่วโมง
ระหว่างวันที่.............เดือน.........................พ.ศ............. ถึงวันที่.............เดือน............................พ.ศ..................
สถานที่จัด ณ .................................................... ตาบล................. อาเภอ................... จังหวัด..........................

ที่

5

ประเด็นการถาม

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

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

1
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

เนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของท่านเพียงใด
วิทยากรมาให้ความรู้ตรงตามเวลา
วิทยากรมาให้ความรู้ครบตามหลักสูตรกาหนด
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
จานวนสื่อ/อุปกรณ์การฝึกประกอบการเรียนเพียงพอเพียงใด
ท่านได้รับความรู้และสามารถฝึกทักษะได้ตามที่คาดหวังมากน้อย
เพียงใด
ความรู้ทักษะที่ได้ สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้เพียงใด
สถานที่เรียนเหมาะสมเพียงใด
ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกันเพียงใด
ระยะเวลาในการเรียน/ กิจกรรมเหมาะสมเพียงใด
ความรู้ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลา และความตั้งใจเพียงใด
ท่านพึงพอใจต่อหลักสูตรนี้เพียงใด

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

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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รายละเอียดการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรและรายงานผลการจัดกิจกรรม
- การขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
ตัวอย่าง หนังสือราชการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

ที่ ศธ ………………………

แบบ กน.๑๔

กศน.อาเภอ/เขต............................
ที่อยู่ ..............................................
..............................(วัน เดือน ปี)

เรื่อง ขอส่งใช้เงินยืมในระบบ GFMIS (โครงการ...............................................................................................)
เรียน ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด..................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
จานวน ........................ ชุด
ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต.............................................
ขอส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบ.................................... (โครงการ....................................................)
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
จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................)
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต.........................
กลุ่มงาน ...........................................................
โทร .............................. โทรสาร .....................
www. …………………………………………………...
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ

แบบ กน.๑๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต.................
ที่ ศธ ๐๒๑๐..................../....................

วันที่......................................................

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า.................................หลักสูตร.......................................................................
เรียน ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต..................................................
ตามที่ กศน.ตาบล/แขวง.....................ได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร...........................
กิจกรรม.......................................................................................พื้นทื่........................................................................
ในวันที่............. เดือน .......................พ.ศ. ............... ถึงวันที่ ............เดือน...................... พ.ศ. .......................
กิจกรรม......................คน ณ..............................................................บัดนี้ การดาเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามรามรายการดังนี้
ค่า................................... เป็นเงิน .................................. บาท
ค่า................................... เป็นเงิน .................................. บาท
รวมเป็นเงิน ........................... บาท
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น .......................บาท (..................................)
เบิกจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ....................... ของ กศน.อาเภอ/เขต.....................เบิกเงินงบประมาณ
ผลผลิตที่ ..........................รหัสงบประมาณ ......................................... (...........................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
(.............................................................)

ตาแหน่ง…………………………………………………………..
อนุมัติ
(.............................................................)

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต.............
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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แบบ กน.๑๖

ตัวอย่าง สรุปงบหน้าการเบิกเงิน

ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสนใจ งบประมาณ ......................................รหัสงบประมาณ..........................................
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต...........................................................

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หลักสูตร/ชั่วโมง

รวมเป็นเงิน ( ...........................)

-

-

จานวนเงิน
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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แบบ กน.๑๗

ตัวอย่าง บัญชีลงเวลาของวิทยากร

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต................................
ระหว่างวันที่..................................................................................................................
หลักสูตร/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
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ตัวอย่าง ใบสาคัญรับเงิน

แบบ กน.๑๘

ที่ กศน.อาเภอ/เขต..............................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว)............................................................อยู่บ้านเลขที่..................................
หมู่ที่..............ถนน..........................ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด..............................
ได้รับเงินจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต.......................................ดังรายการต่อไปนี้
จานวนเงิน

รายการ

บาท

ส.ต.

ได้รับเงินค่าตอบแทนวิทยากร แหล่งการเรียนรู้ชุมชน..................................
กศน.ตาบล..........................อาเภอ........................จังหวัด............................
จานวน....................ชั่วโมง จานวนผู้จบหลักสูตร....................................คน
ระหว่างวันที่..........................................................................เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเงิน

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

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

-

-

จานวนเงินเป็นตัวอักษร (.........................................................................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้ เบิก
(............................................)
ลงชื่อ...........................................ผู้จ่ายเงิน
(...........................................)
ตาแหน่ง..............................................
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ตัวอย่าง แบบคาขอรับเงินผ่านธนาคาร

แบบ กน.๑๙

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.............................วันที่หมดอายุ..............................
(........) ประชาชน
มีความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร.............................................สาขา........................................
เลขที่บัญชีเงินฝาก...........................................................ดังรายการต่อไปนี้
1...................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
2...................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
3...................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
4...................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.....................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้จ่ายเงิน/ ผู้บันทึกการโอน
(.....................................................)

หมายเหตุ : กาเครื่องหมาย / ในช่อง ( ) ช่องใดช่องหนึ่ง
: กรณีมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
จากเงินที่ได้รับจากทางราชการ
: หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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๒.๒ การนิเทศติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ตัวอย่าง เครื่องมือนิเทศติดตามการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ............

แบบ กน.๒๐

คาชี้แจง ให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาต่อเนื่อง
ครูผู้สอนหรือผู้เรียน สังเกตสภาพห้องเรียน กระบวนการจั ดการเรียนการสอน และตรวจทานเอกสารหลักสูตร สื่อ ฯลฯ
แล้วบันทึกสภาพที่พบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและผลงาน ชิ้นงานเด่นลงในแบบนิเทศติดตาม

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

สภาพที่พบ

ข้อนิเทศ

ข้อเสนอแนะ

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
รูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ
๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
๑.๑ หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
- หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วนตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรหรือไม่ ดาเนินการอย่างไร
- หลักสูตรที่ใช้ในการสอนได้พฒ
ั นาขึน้ เอง หรือนามาจาก
แหล่งอื่น (ระบุแหล่งที่มา)
- เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการสภาพปัญหา
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และแนวโน้มการพัฒนา
หรือไม่ อย่างไร
- หลักสูตรที่ดาเนินการสอดคล้องตามหลักการ และ
รูปแบบการจัดกลุ่มสนใจ และชัน้ เรียนวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร
- มีแผนงาน/ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพช่าง
พื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ
ตลาดแรงงานหรือไม่ อย่างไร
- มีการประชุมชี้แจง/ อบรมเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้
แก่วิทยากร ก่อนดาเนินการหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินหลักสูตรหรือไม่ ดาเนินการอย่างไร
๑.๒ จัดการเรียนรู้
- วิทยากร มีความรู้ความสามารถและมีเทคนิคการ
ถ่ายทอดเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- วิทยากร จัดการเรียนรู้ตามแผนที่กาหนด หรือไม่
- วัสดุ อุปกรณ์ มีความเพียงพอและสถานที่จัดกิจกรรม
เหมาะสม หรือไม่อย่างไร
- มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิน่ ประกอบการ
สอนหรือไม่ อย่างไร
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ประเด็นการนิเทศ

สภาพที่พบ

ข้อนิเทศ

ข้อเสนอแนะ

- มีบันทึกหลังสอนหรือไม่ อย่างไร
- มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตาม
หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
- มีเครื่องมือ วิธีการวัดผล ประเมินผลหรือไม่
- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทุกหลักสูตร
หรือไม่ อย่างไร
- มีการอนุมัติการจบหลักสูตรหรือไม่
- มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
หรือไม่ อย่างไร
๑.๓ การนาความรู้ไปใช้ของผู้เรียน
- มีกระบวนการติดตามผู้จบหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดทารายงานการติดตามผู้จบหลักสูตรหรือไม่
อย่างไร
- มีการจัดทาทะเบียนหรือทาเนียบผู้เรียน ผู้จบหลักสูตร
หรือไม่ อย่างไร
๒. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- กิจกรรมดาเนินการสอดคล้องตามหลักการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ที่สานักงาน กศน.กาหนด หรือไม่
อย่างไร
- กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชน และชุมชนหรือไม่ อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการใช้รูปแบบกลุ่มสนใจ หรือชั้นเรียน
วิชาชีพ เพราะเหตุใด
- แผนการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการฝึกทักษะชีวิต
ด้านใดบ้าง เหมาะสมกับสภาพกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
- มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่
ประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม เมื่อจบหลักสูตร
หรือไม่ อย่างไร
- มีการติดตามผลการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์หรือไม่
อย่างไร

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ข้อนิเทศ

ข้อเสนอแนะ

๓. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- กิจกรรมดาเนินการสอดคล้องตามหลักการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ที่สานักงาน กศน.กาหนดหรือไม่
อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของประชาชน ชุมชนและตรงตามเป้าหมาย
ที่สานักงาน กศน. กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่
ประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม เมื่อจบหลักสูตร
หรือไม่ อย่างไร
- มีการติดตามผลการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์หรือไม่
อย่างไร
๓.๑ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมดาเนินการสอดคล้องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สานักงาน กศน.กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของประชาชน ชุมชนและตรงตามเป้าหมาย
ที่สานักงาน กศน. กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการใช้รูปแบบกลุ่มสนใจ หรือชั้นเรียน
วิชาชีพ เพราะเหตุใด
- มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม เมื่อจบหลักสูตร
หรือไม่ อย่างไร
- มีการติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไม่
อย่างไร

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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๓.๒ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- กิจกรรมดาเนินการสอดคล้องตามหลักการจัดการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทีส่ านักงาน กศน.กาหนดหรือไม่
อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของประชาชน ชุมชนและตรงตามเป้าหมายที่
สานักงาน กศน. กาหนดหรือไม่ อย่างไร
- กิจกรรมที่ดาเนินการใช้รูปแบบกลุ่มสนใจ หรือชั้นเรียน
วิชาชีพ เพราะเหตุใด
- มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร
- มีการจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม เมื่อจบหลักสูตร
หรือไม่ อย่างไร
- มีการติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไม่
อย่างไร

ลงชื่อ.............................................ผู้รับ การนิเทศ
(..........................................)
............/............./............

ลงชื่อ..............................................ผู้นิเทศ
(............................................)
............/............./...........

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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แบบ กน.๒๑

ตัวอย่าง แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กศน.ตาบล/แขวง ..................................กศน.เขต/อาเภอ................................จังหวัด..............................
เข้าเรียนหลักสูตร.............................................................................................จานวน....................ชั่วโมง
ระหว่างวันที่….......................................................ชื่อวิทยากร...................................................

คาชี้แจง แบบติดตามผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์
ทีผู้เรียนได้รับหลังจากเรียนจบแล้ว
ที่

การนาไปใช้ประโยชน์

ชื่อ-นามสกุล
ผู้เรียน

ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้

พัฒนาคุณภาพชีวิต

นาไปประกอบอาชีพ อื่นๆ (ระบุ)

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

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

| คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
๑. นายสุรพงษ์ จาจด
๒. นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
๓. นางสาวอัจฉรา สากระจาย

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.

คณะยกร่าง คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ...)
๑. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
๒. นางศุทธินี งามเขตต์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลักสูตร
๓. นางสาวอังคณา วสุวรวงศ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
๔. นายประยุทธ์ หลักคา
ผู้อานวยการ กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๕. นายสุประณีต ยศกลาง
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดสกลนคร
๖. นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัด กทม.
๗. นายศุภชณัฏฐ์ หลักเมือง
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดเพชรบุรี
๘. นางสาวอัจฉรา สากระจาย
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดขอนแก่น
๙. นางสาววิเลขา ลีสวุ รรณ์
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดพะเยา
๑๐. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดหนองคาย
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดอุดรธานี
๑๒. นางวรรญา ทิพย์ดนตรี
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดสงขลา
๑๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดตรัง
๑๔. นายวสันต์ รัชชวงษ์
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดนครนายก
๑๕. นางกาญจนา บัววัฒน์
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๑๖. นายพานิช ศรีงาม
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๗. นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. นางสาวเนาวเรศ น้อยพานิช ผู้อานวยการ กศน. อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๑๙. นายวีรยุทธ์ แสงสิรวิ ัฒน์
ผู้อานวยการ กศน. เขตบางคอแหลม กทม.
๒๐. นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๑.นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธ์มะม่วง ผู้อานวยการ กศน. อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒๒. นายอนณ วรจิตต์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
๒๓. นางสาวอัญชลี โภคพูน
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ กลุ่มแผนงาน
๒๔. นางสาวนวลพรรณ ศาสตร์เวช ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ หน่วยศึกษานิเทศก์
๒๕. นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์ หน่วยตรวจสอบภายใน
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๒๖. นางสาววรรณพร ปัทมานนท์

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๒๗. นางกมลทิพย์ ช่วยแก้ว

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๒๘.นางพิสมัย หลงเจริญ
๒๙. นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุล
๓๐. นางสาวอรอุมา ศรีประทุมวงศ์
๓๑. นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
๓๒. นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช
๓๓. นางหทัยพิทย์ มณีรัตน์
๓๔. นางสาวเพ็ญนภา อาเทศ

ครูชานาญการพิเศษ กศน. จังหวัดชลบุรี
ครูผู้ชว่ ย กศน.อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ครูผู้ช่วย กศน.อาเภอ จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ เลขานุการและคณะทางาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทางาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทางาน
นักวิชาการศึกษา
ผู้ชว่ ยเลขานุการและคณะทางาน

คณะบรรณาธิการ ครั้งที่ ๑ คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ...)
๑. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
๒. นางสาวอังคณา วสุวรวงศ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
๓. นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน. กทม.
๔. นายสุประณีต ยศกลาง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร
๕. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย
๖. นางกาญจนา บัววัฒน์
ผู้อานวยการสานักงาน กศน. อาเภอบรรพตพิสัย
๗. นายไพรัตน์ เนืองเกตุ
ผู้อานวยการสานักงาน กศน. อาเภอสัตหีบ
๘. นางสาวกิตติยา โพนสูงเนิน
ผู้อานวยการสานักงาน กศน. อาเภอเต่างอย
๙. นางสาวนวลพรรณ ศาสตร์เวช ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
๑๐. นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๑๒. นางหทัยทิพย์ มณีรัตน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๑๓. นางสาวเพ็ญนภา อาเทศ
นักวิชาการศึกษา

ประธาน
รองประธาน

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสกลนคร
หน่วยศึกษานิเทศก์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะบรรณาธิการ ครั้งที่ ๒ คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ...)
๑. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
๒. นางสาวอังคณา วสุวรวงศ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
๓. นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
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คณะบรรณาธิการ ครั้งที่ ๓ คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ...)
๑. นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
๒. นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง
๓. นายธนกร เกื้อกูล
๔. นายวีรยุทธ์ แสงสิรวิ ัฒน์
๕. นางคุณลักษณ์ อุชชิน
๖. นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์
๗. นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี
๘. นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
ประธาน
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัด กทม.
ผู้อานวยการ กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการ กศน. เขตบางคอแหลม กทม.
ผู้อานวยการ กศน. เขตหนองแขม กทม.
ผู้อานวยการ กศน. เขตคลองสามวา กทม.
ผู้อานวยการ กศน. เขตดุสิต กทม.
นักวิชาการศึกษาชานาญการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ เลขานุการ

คณะบรรณาธิการ ครั้งที่ ๔ คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
๑. นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
๒. นางสาวจรรยา สิงห์ทอง

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์

ผู้พิมพ์
นางสาวเพ็ญนภา อาเทศ

นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
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