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แนวทางการจัดท าเอกสาร 
การสรุปผลการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมงีานท า (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) 

 

ส านักงาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัท ารูปแบบ การสรุปผลการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการ                  
มีงานท า (ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน) ส าหรับ กศน.อ าเภอ ส าหรับการประเมินการจดัการศึกษาอาชีพและการ
จดัท าเอกสาร  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั จึงก าหนดรูปแบบดงัน้ี 

 ปก 
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 สารบญั 
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สรุปผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมงีานท า 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 

การจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า หลกัสูตร................................. 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบล.......................... กศน.อ าเภอ................... จังหวดัฉะเชิงเทรา 

วนัที.่......................เดือน...................................พ.ศ..................... 

ณ .................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ช่ือ – นามสกุล ........................................................................... 

กศน.ต าบล................................................. 

กศน.อ าเภอ..................................................... 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัฉะเชิงเทรา 

รูปภาพ 
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ค าน า 

 

 การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าของ ส านกังาน กศน.   เป็นการยกระดบัการจดัการศึกษาเพื่อ

พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง เป็นบุคคลท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม  จึงควรมีการประเมินผลการจดั

การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า   

 การสรุปผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาอาชีพ หลกัสูตร..........................................................           

ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนต าบล.................................... กศน.อ าเภอ....................................  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี...................................................................................................................... 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า หลกัสูตร..........................

ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนต าบล.................................... กศน.อ าเภอ.................................... จงัหวดัฉะเชิงเทรา น้ี 

สามารถน ามาเป็นบทเรียนและพฒันาในการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าของ ส านกังาน กศน.ต่อไป

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ  

 กศน.อ าเภอ............................ จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มน้ีจะบ่งบอกถึงการบรรลุ

วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน และจะเป็นประโยชน์ต่อการ

จดักิจกรรมของ ส านกังาน กศน. ทั้งในการบริหารงาน การพฒันางาน การท างาน ท่ีตรงตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียน ผูรั้บบริการและชุมชนและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้ 

 ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี

ดว้ย 

 

 

กศน.อ าเภอ................................. 

วนั.......เดือน.....................ปี.......  
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ส่วนที ่ ๑ 

บทน า 

 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ

ใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพของบุคคล และกลุ่มบุคคล เป็นการแกปั้ญหาการ

ว่างงานและส่งเสริมความเขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 

๒๕๕๕ ภายใตก้รอบเวลา ๒ ปี ท่ีจะพฒันา ๕ ศกัยภาพของพื้นท่ีใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนั

ไดใ้น ๕ ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทนั เพื่อแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก” และไดก้ าหนดภารกิจว่า จะ

พฒันายกระดบัและจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายไดท่ี้มัง่คัง่ และมัน่คง เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีวินยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม โดยค านึงถึงศกัยภาพและบริบทรอบ ๆ ตวัผูเ้รียน พฒันาและยกระดบั

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทดัเทียมอารยประเทศ ด้วยการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สมยัใหม่ มุ่งเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัศกัยภาพในการท างานให้

บุคลากรไทยใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากลภายใตศ้กัยภาพ ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี  

ศกัยภาพของศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นท่ี  และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่

ละพื้นท่ี นอกจากนั้นยงัไดก้ าหนดหลกัสูตรออกเป็น ๕ กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ 

๑. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นเกษตรกรรม 

๒. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นอุตสาหกรรม 

๓. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นพาณิชยกรรม 

๔. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นความคิดสร้างสรรค ์

๕. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

 ส านักงาน กศน. จึงได้น านโยบายและยุทธศาสตร์ดงักล่าวสู่การปฏิบติั เพื่อจดัการศึกษาพฒันา

อาชีพให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมีรายไดแ้ละมีงานท าอยา่งย ัง่ยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งใน

ระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากลโดยจดัศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนทัว่ประเทศ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะท า

การจดัการศึกษาของประเทศ และของส านกังาน กศน. เป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ท่ี

สร้างความมัน่คงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ และจะท าให้การจดัการศึกษาของประเทศเป็นการจดั

การศึกษาตลอดชีวติอยา่งแทจ้ริง 
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นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

นโยบายเร่งด่วน 

 ๒.  การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 ๒.๑  เร่งเสนอจดัตั้งคณะกรรมการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนจงัหวดัในทุกจงัหวดั โดยมีผูอ้  านวยการ

ส านกังาน กศน.จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นกลไกในการก าหนดทิศทาง 

อ านวยการ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการด าเนินงานการจดัการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานท าของศูนยฝึ์กอาชีพชุมชุมชนของจงัหวดั 

 ๒.๒  เร่งส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน

ท าของประชาชน ความตอ้งการดา้นแรงงาน สินคา้และบริหาร รวมทั้งศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี ทั้ง ๕ ดา้น 

ได้แก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ลกัษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษยเ์พื่อน ามาก าหนดลกัสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลกั ได้แก่ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค ์และบริหารจดัการและบริการ 

 ๒.๓  เร่งพฒันาและจดัท าหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียน ความตอ้งการของตลาด และศกัยภาพของพื้นท่ีโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจดัการศึกษาอาชีพแนว

ใหม่เป็นการจดัการศึกษาท่ีสามารถสร้างอาชีพหลกัท่ีมัน่คงให้กบัผูเ้รียน โดยสามารถสร้างรายไดไ้ดจ้ริงทั้ง

ในระหวา่งเรียนและส าเร็จการศึกษาไปแลว้ และสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหก้บัอาชีพ เพื่อพฒันาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถเชิงการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 ๒.๔  จดัให้มีศูนยฝึ์กอาชีพในทุกอ าเภออย่างน้อย อ าเภอละ ๒ แห่ง เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการฝึก 

พฒันา สาธิตและสร้างอาชีพของผูเ้รียนและชุมชน รวมทั้งเป็นท่ีจดัเก็บ แสดง จ าแหน่าย และกระจายสินคา้

และบริการของชุมชนอยา่งเป็นระบบครบวงจร  

 ๒.๕ ประสานการด าเนินงานกบัศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆในพื้นท่ี

เพื่อเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และ

ระหวา่งจงัหวดั 

 ๒.๖  จดัให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนต่างๆ ส าหรับ

เป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเขม้แข็งและการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นอาชีพอย่าง

ต่อเน่ืองใหก้บัผูเ้รียน 

 ๒.๗ จดัให้มีการก ากบั ติดตาม และรายงานผลการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างเป็น

ระบบและต่อเน่ือง พร้อมทั้งน าผลท่ีได้มาใช้ในการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตามความ
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ตอ้งการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าของประชาชน ความตอ้งการของตลาด และสอดคล้องกบั

ศกัยภาพของพื้นท่ีทั้ง ๕ ดา้น 

 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอ...........................ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพ

ชุมชนข้ึนท่ีบริเวณ.................................................................... ใชเ้ป็นสถานท่ีฝึกอาชีพ ................................ 

จ  านวน ............ รุ่น   

รุ่นแรก  จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี  ....................................... ถึงวนัท่ี ......................................  ๒๕๕๕

หลกัสูตร  ...................  ชั่วโมง และ รุ่นท่ี ๒ จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี  .......................................  ถึงวนัท่ี 

......................................  ๒๕๕๕หลกัสูตร  ...................  ชัว่โมง 

โดยได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละต าบลของอ าเภอ

....................ท่ีสนใจสมคัรเขา้เรียนหลกัสูตร..................................สามารถน าความรู้ไป.................................

เพื่อสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัตนเอง ชุมชนและสังคม 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมิน 

 เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการ ศูนยฝึ์กอาชีพวิชา................................ของศูนยฝึ์กอาชีพ

ชุมชน ต าบล...............................  กศน.อ าเภอ................................... 

 

ขอบเขตของการประเมิน 

 1. ด้านหลกัสูตรเนือ้หา 

 เป็นการประเมินผลเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของ

โครงการ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร กิจกรรมท่ีจดัมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเน้ือหา มีส่ือ

ประกอบการเรียนรู้ วิทยากรผูส้อนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียน มีการวดัและ

ประเมินผลท่ีหลากหลาย โดนเน้นท่ีการปฏิบติัจริง รวมทั้งความพึงพอใจของผูเ้รียน เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ส าคญัของการจดัการศึกษา คือ 

  1.1 ความรู้ความเขา้ใจ 

  1.2 ปฏิบติัได ้น าไปใชไ้ด ้

  1.3 ความพึงพอใจ 
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 2. ด้านระยะเวลา 

 เวลาท่ีท าการประเมินระหวา่งวนัท่ี ..................................................................  

 

 3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การประเมินคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด จ านวน ...............................  คน 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการประเมินคร้ังน้ี จะเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ................................. ให้สามารถด าเนินโครงการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน การศึกษาระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในมาตรฐานท่ี ๓  
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ส่วนที ่๒ 

 วธิีด าเนินการ  

 

 การประเมินโครงการ ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนวิชา.................................... ของศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 

ต าบล.......................... ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ..................................... 

คร้ังน้ีเป็นการประเมินสรุปผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ (Summative Evaluation) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การประเมินผลคร้ังน้ี ท าการศึกษาทั้งกลุ่มประชากร คือผูเ้ขา้รับการอบรม ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน              

วชิา...................ของศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน ต าบล................... กศน.อ าเภอ................ จ  านวน ทั้งส้ิน...... คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คร้ังน้ี มีจ  านวน   ๕   แบบ คือ 

 ๑. แบบประเมินการใชห้ลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 ๓. แบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนจดัการเรียนรู้ 

 ๔. แบบประเมินวทิยากรท่ีจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 ๕. แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านครูผูส้อนและดา้นขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้/ดา้นส่ิง

อ านวยความสะดวก / คุณภาพของการจดักิจกรรม 
 

ประเด็นค าถามแบบปลายเปิด 

 ดา้นการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้รับการอบรมไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาตนเอง 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ขา้รับการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจระดบัดีมากข้ึนไป 

 ๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ขา้รับการอบรม มีความสามารถปฏิบติัไดแ้ละมัน่ใจ ระดบัมากข้ึนไป 

 ๓. ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ขา้รับการอบรม มีความพึงพอใจระดบัมากข้ึนไป 

 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (แนบโครงการทีไ่ด้รับความเห็นชอบ) 
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ส่วนที ่๓ 

ผลการประเมนิ 

 

ตอนที ่๑  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากผูเ้ขา้รับการอบรม จ านวนทั้งส้ิน ............... คน 

ตารางที ่๑ ผูเ้ขา้รับการอบรม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย   

หญิง   

รวม   

  

 จากตารางท่ี ๑  พบวา่  ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง          คน คิดเป็นร้อยละ     เ ป็น

เพศชาย             คน   คิดเป็นร้อยละ   

 

ตารางที ่๒ ผูเ้ขา้รับการอบรม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ ๒๕ ปี   

๒๕ – ๓๐ ปี   

๓๑ – ๓๕ ปี   

๓๖ – ๔๐ ปี   

๔๑ – ๔๕  ปี   

๔๖ – ๕๐  ปี   

๕๑  ปีข้ึนไป   

  

 จากตารางท่ี ๒  แสดงว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุ อยูใ่นช่วง          จ  านวน    คน   คิดเป็น

ร้อยละ    รองลงมา คือ ช่วงอาย ุ       จ  านวน     คิดเป็นร้อยละ       ตามล าดบั 
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ตอนที ่๒  ประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนผู้รับบริการ 

  ผูป้ระเมินไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคน  

ตารางที ่๓ ส่วนที ่๑ ดา้นความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กศน.  

 

ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(มากทีสุ่ด) 
๔ 

(มาก) 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(น้อย) 

๑ 

(น้อยทีสุ่ด) 

 ด้านครูผู้สอน/วทิยากรผู้จัดกจิกรรมการเรียนรู้      

๑ ความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีจดักิจกรรม      

๒ เทคนิค/วธีิการจดักิจกรรมของวทิยากร      

๓ การให้เกียรติและให้ความส าคญัต่อผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

     

๔ พฤติกรรมและบุคลิกภาพของวทิยากร      

 ด้านขั้นตอนกระบวนการจัดกจิกรรม      

๕ การช้ีแจงวตัถุประสงค ์วธีิการเขา้ร่วมกิจกรรม      

๖ การช้ีแจงข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆระหว่าง

การอบรม 

     

๗ การ เ ปิดโอกาสให้ผู ้ เ ข้ า ร่ วม กิจกรรมได้

แสดงออกร่วมกนั 

     

๘ จ านวนวนัและระยะเวลาในการจดักิจกรรม      

๙ การออกเอกสารใบส าคญัเกียรติบตัรแก่ผูผ้่าน

การเขา้ร่วมกิจกรรม 

     

๑๐ การติดตามและให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมหลังจาก

เขา้ร่วมกิจกรรมของผูจ้ดั 

     

๑๑ การสนับสนุนเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม

อ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(มากทีสุ่ด) 
๔ 

(มาก) 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(น้อย) 

๑ 

(น้อยทีสุ่ด) 

 ด้านจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

     

๑๒ สถานท่ีจดัมีความเหมาะสมส าหรับจดักิจกรรม      

๑๓ สถานท่ีจดักิจกรรมสะดวกต่อการเดินทาง      

๑๔ การใหบ้ริการดา้นอาหาร/เคร่ืองด่ืมแก่ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

     

๑๕ การบริการ ส่ือ อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือประโยชน์และ

สนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

     

๑๖ การบริการอ่ืนๆของเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดักิจกรรม      

 ด้านคุณภาพของการจัดกจิกรรม      

๑๗ กิจกรรมท่ีจัดมีประโยชน์และสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

     

๑๘ ความ รู้  ทักษะและประสบการณ์ ท่ีได้ รับ 

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

     

๑๙ กิจกรรมท่ีจดัสามารถส่งผลดีต่อการพฒันา คน 

สงัคม และชุมชน 

     

 

 จากตารางท่ี ๓  พบวา่ ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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 ส่วนที ่๒ ดา้นการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ 

 ๑.  ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาตนเอง หรือไม่ 

อยา่งไร 

  ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์  ในเร่ือง 

  ใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนั 

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

  ใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ใหค้นในครอบครัว  

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

  ใชเ้ป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อเน่ือง 

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

 

 ความคิดเห็นเพิม่เติม 

๑. ส่ิงดีๆ / ความประทบัใจดีๆ ท่ีไดรั้บจากการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กศน. 

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

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

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

 

๒. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันา ปรับปรุงการจดักิจกรรม กศน. 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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ตอนที ่๓   ระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า 

  ผูป้ระเมินไดแ้ก่ คณะผูนิ้เทศ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที ่๔ แบบประเมินการใชห้ลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 

ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(ดมีาก) 
๔ 

(ด)ี 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(พอใช้) 

๑ 

(ปรับปรุง) 

๑ เร่ือง/วิชา ท่ีจดัการมีความสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของชุมชน 

     

๒ เน้ือหาผูเ้รียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้      

๓ สถานศึกษามีการเผยแพร่หลกัสูตร      

๔ หลักสูตรท้องถ่ินท่ีสถานศึกษาพัฒนาข้ึนใช้

น่าสนใจ 

     

๕ หลกัสูตรท่ีจดัมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวติ 

     

๖ หลกัสูตรท่ีจดัท าใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาตนเอง      

๗ หลกัสูตรท่ีจดัส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดเป็น      

๘ หลกัสูตรท่ีจดัส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดี

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

     

 

 จากตารางท่ี ๔  พบวา่ ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่๔   ประเมินความพงึพอใจ ในการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า 

  ผูป้ระเมินไดแ้ก่ นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ริการ 

ตารางที ่๕ ระดบัความพึงพอใจในการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 

ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(ดมีาก) 
๔ 

(ด)ี 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(พอใช้) 

๑ 

(ปรับปรุง) 

๑ สถานศึกษามีส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

     

๒ สถานศึกษามีการจดัท าท าเนียบส่ือ/แหล่งเรียนรู้

ท่ีง่ายต่อการสืบคน้ 

     

๓ สถานศึกษามีส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีตรงกับความ

ตอ้งการของท่าน 

     

๔ สถานศึกษามีส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

ทนัสมยัและเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

     

๕ สถานศึกษามีส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใช้

ไดง่้ายๆ 

     

๖ ท่านใช้ส่ือแล้วช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ

เน้ือหาเพิ่มมากข้ึน 

     

๗ สถานศึกษามีการปรับปรุงส่ือ/แหล่งเรียนรู้อยา่ง

สม ่าเสมอ 

     

 

 จากตารางท่ี ๕  พบวา่ ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่๕    ประเมินครู วทิยากรทีจั่ดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า 

  ผูป้ระเมินไดแ้ก่  ผูนิ้เทศ 

ตารางที ่๖ ระดบัความคิดเห็น ในการประเมินครู วทิยากรท่ีจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 

ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(ดมีาก) 
๔ 

(ด)ี 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(พอใช้) 

๑ 

(ปรับปรุง) 

๑ ครูมีการเตรียมการสอน ท าแผนการสอน      

๒ ครูใชเ้ทคนิคการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสมกบั

เน้ือหา 

     

๓ ครูมีการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของชุมชน 

     

๔ ครูมีการว ัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตร 

     

๕ ครูน าผลการประ เ มินมาปรับปรุงการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

     

๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการสอน/

หลกัสูตร 

     

๗ ครูมีการใช้ส่ือประกอบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 

     

๘ ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการฝึกปฏิบติัจริง      

๙ ผูเ้รียนมีความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม      

๑๐ ผูเ้รียนสามารถน าความรูไปใชป้ระโยชน์      

๑๑ สถาน ท่ี /บรรยากาศใน ท่ีพบก ลุ่ม /อบรม

เหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

 จากตารางท่ี ๖  พบวา่ ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่๖   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมคร้ังต่อไป 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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สรุป 

 

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผล 
เป้าหมายการบรรลุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความ

เขา้ใจระดบัมากข้ึนไป 

ร้อยละ   

๒. ความสามารถในการปฏิบติัได ้ ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถ

ปฏิบติัได ้ในระดบัมากข้ึนไป 

ร้อยละ   

๓. ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจ ระดับ

มากข้ึนไป 

ร้อยละ   

 

 การประเมินโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน วชิา............................ ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน ต าบล............. 

กศน.อ าเภอ..................................... มีผลการด าเนินกิจกรรม บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการประเมินการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
19 

ส่วนที ่๔ 

สรุปผลการประเมนิ 

 

 การประเมินโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนวิชา.............................................. ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 

ต าบล.................. หลกัสูตร....................... ชัว่โมง ระหวา่งวนัท่ี  .................................................................

จดัโดย กศน.อ าเภอ.................................. ซ่ึงการประเมินผลสรุป เส่ือส้ินสุดโครงการ (Summative 

Evaluation)  สรุปผลการประเมินดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมิน 

 เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการ ศูนยฝึ์กอาชีพวิชา...........................ของศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 

ต าบล................... กศน.อ าเภอ........................ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การประเมินผลคร้ังน้ี ท าการศึกษาทั้ งกลุ่มประชากร คือผูเ้ข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพวิชา

...........................ของศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน ต าบล................... กศน.อ าเภอ........................ 

จ านวน ทั้งส้ิน ..................... คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คร้ังน้ี มีจ  านวน   ๕   แบบ คือ 

 ๑. แบบประเมินการใชห้ลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 ๓. แบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนจดัการเรียนรู้ 

 ๔. แบบประเมินวทิยากรท่ีจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 ๕. แบบประเมินความพึงพอใจ ดา้นครูผูส้อนและดา้นขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้/ดา้นส่ิง

อ านวยความสะดวก / คุณภาพของการจดักิจกรรม 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ขา้รับการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจระดบัดีมากข้ึนไป 

 ๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ขา้รับการอบรม มีความสามารถปฏิบติัไดแ้ละมัน่ใจ ระดบัมากข้ึนไป 

 ๓. ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ขา้รับการอบรม มีความพึงพอใจระดบัมากข้ึนไป 

 

สรุปผลการประเมิน 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

แนวทางการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 

 
    โครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 

     หลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 

     เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายช่ือผูเ้รียน / ส่ือ เอกสารประกอบ /  

           หนงัสือติดต่อ หรือหนงัสือขอความร่วมมือ 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการ 

     ภาพประกอบการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ๓ – ๔ รูป  

           พร้อมค าบรรยายใตภ้าพ (แนบไฟลรู์ปภาพ ไร้ทล์งแผน่ CD มาดว้ย) 

 

 หมายเหตุ   อาจเพิ่มเติมหัวขอ้อ่ืนๆได ้ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของการจดัการศึกษาอาชีพ

เพื่อการมีงานท า (ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน) 
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แบบประเมินการใช้หลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า 

สถานศึกษา ............................................................................................................. 

ผู้ประเมินได้แก่  คณะผู้นิเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(ดมีาก) 
๔ 

(ด)ี 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(พอใช้) 

๑ 

(ปรับปรุง) 

๑ เร่ือง/วิชา ท่ีจดัการมีความสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของชุมชน 

     

๒ เน้ือหาผูเ้รียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้      

๓ สถานศึกษามีการเผยแพร่หลกัสูตร      

๔ หลักสูตรท้องถ่ินท่ีสถานศึกษาพัฒนาข้ึนใช้

น่าสนใจ 

     

๕ หลกัสูตรท่ีจดัมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวติ 

     

๖ หลกัสูตรท่ีจดัท าใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาตนเอง      

๗ หลกัสูตรท่ีจดัส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดเป็น      

๘ หลกัสูตรท่ีจดัส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดี

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้จองสถานศึกษา 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ประเมินความพงึพอใจ ในการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า 

สถานศึกษา ............................................................................................................. 

ผู้ประเมินได้แก่ นักศึกษาและผู้ใช้บริการ 

 

ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(ดมีาก) 
๔ 

(ด)ี 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(พอใช้) 

๑ 

(ปรับปรุง) 

๑ สถานศึกษามีส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

     

๒ สถานศึกษามีการจดัท าท าเนียบส่ือ/แหล่งเรียนรู้

ท่ีง่ายต่อการสืบคน้ 

     

๓ สถานศึกษามีส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีตรงกับความ

ตอ้งการของท่าน 

     

๔ สถานศึกษามีส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

ทนัสมยัและเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

     

๕ สถานศึกษามีส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใช้

ไดง่้ายๆ 

     

๖ ท่านใช้ส่ือแล้วช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ

เน้ือหาเพิ่มมากข้ึน 

     

๗ สถานศึกษามีการปรับปรุงส่ือ/แหล่งเรียนรู้อยา่ง

สม ่าเสมอ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินครู วทิยากรทีจั่ดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า 

สถานศึกษา ............................................................................................................. 

ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้นิเทศ 

 

ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(ดมีาก) 
๔ 

(ด)ี 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(พอใช้) 

๑ 

(ปรับปรุง) 

๑ ครูมีการเตรียมการสอน ท าแผนการสอน      

๒ ครูใช้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสมกับ

เน้ือหา 

     

๓ ครูมีการพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของชุมชน 

     

๔ ครู มีการว ัดและประ เ มินผลการ เ รียน รู้ตาม

หลกัสูตร 

     

๕ ค รูน า ผลก า รประ เ มิ นม าป รับป รุ ง ก า รจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

     

๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการสอน/

หลกัสูตร 

     

๗ ครูมีการใชส่ื้อประกอบการจดักระบวนการเรียนรู้      

๘ ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการฝึกปฏิบติัจริง      

๙ ผูเ้รียนมีความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม      

๑๐ ผูเ้รียนสามารถน าความรูไปใชป้ระโยชน์      

๑๑ สถานท่ี/บรรยากาศในท่ีพบกลุ่ม/อบรมเหมาะสม 

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

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

.......................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า 

ค าช้ีแจง  ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัข้อมูลของท่านเพยีงช่องเดียว และกรอกข้อมูลตาม

  ความเป็นจริง  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 เพศ     ชาย   หญงิ 

 อายุ   ต ่ากวา่ ๒๕ ปี   ๒๕ – ๓๐ ปี   ๓๑ – ๓๕ ปี    

   ๓๖ – ๔๐ ปี   ๔๑ – ๔๕  ปี   ๔๖ – ๕๐  ปี 

   ๕๑  ปีข้ึนไป 

ส่วนที ่1 ด้านความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

 

ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(มากทีสุ่ด) 
๔ 

(มาก) 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(น้อย) 

๑ 

(น้อยทีสุ่ด) 

 ด้านครูผู้สอน/วทิยากรผู้จัดกจิกรรมการเรียนรู้      

๑ ความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีจดักิจกรรม      

๒ เทคนิค/วธีิการจดักิจกรรมของวทิยากร      

๓ การให้เกียรติและให้ความส าคญัต่อผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

     

๔ พฤติกรรมและบุคลิกภาพของวทิยากร      

 ด้านขั้นตอนกระบวนการจัดกจิกรรม      

๕ การช้ีแจงวตัถุประสงค ์วธีิการเขา้ร่วมกิจกรรม      

๖ การช้ีแจงข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆระหว่าง

การอบรม 

     

๗ การ เ ปิดโอกาสให้ผู ้ เ ข้ า ร่ วม กิจกรรมได้

แสดงออกร่วมกนั 

     

๘ จ านวนวนัและระยะเวลาในการจดักิจกรรม      

๙ การออกเอกสารใบส าคญัเกียรติบตัรแก่ผูผ้่าน

การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ข้อ

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

๕ 

(มากทีสุ่ด) 
๔ 

(มาก) 

๓ 

(ปานกลาง) 

๒ 

(น้อย) 

๑ 

(น้อยทีสุ่ด) 

๑๐ การติดตามและให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมหลงัจาก

เขา้ร่วมกิจกรรมของผูจ้ดั 

     

๑๑ การสนับสนุนเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมกิจกรรม

อ่ืนๆอยา่งต่อเน่ือง 

     

 ด้านจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

     

๑๒ สถานท่ีจดัมีความเหมาะสมส าหรับจดักิจกรรม      

๑๓ สถานท่ีจดักิจกรรมสะดวกต่อการเดินทาง      

๑๔ การใหบ้ริการดา้นอาหาร/เคร่ืองด่ืมแก่ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

     

๑๕ การบริการ ส่ือ อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือประโยชน์และ

สนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

     

๑๖ การบริการอ่ืนๆของเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดักิจกรรม      

 ด้านคุณภาพของการจัดกจิกรรม      

๑๗ กิจกรรมท่ีจัดมีประโยชน์และสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

     

๑๘ ความ รู้  ทักษะและประสบการณ์ ท่ีได้ รับ 

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

     

๑๙ กิจกรรมท่ีจดัสามารถส่งผลดีต่อการพฒันา คน 

สังคม และชุมชน 
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 ส่วนที ่๒ ดา้นการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ 

 ท่านได้น าความรู้ท่ีได้รับจากการเขา้ร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาตนเอง หรือไม่ 

อยา่งไร 

   ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไร 

   ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์  ในเร่ือง 

    ใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนั 

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

    ใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ใหค้นในครอบครัว  

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

    ใชเ้ป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อเน่ือง 

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

 

 ความคิดเห็นเพิม่เติม 

 ๑. ส่ิงดีๆ / ความประทบัใจดีๆ ท่ีไดรั้บจากการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กศน. 

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

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

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

 

 ๒. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันา ปรับปรุงการจดักิจกรรม กศน. 

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

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

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

 

 

ขอบคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามครบทุกขอ้ 
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คณะผู้จัดท า 
 
 
ท่ีปรึกษา  ๑................................................................................. 
   ๒................................................................................. 
   ๓................................................................................. 
 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ ๑................................................................................. 
   ๒................................................................................. 
   ๓................................................................................. 
 


