
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาความวา การจัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภทตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจน สํานักงาน กศน.จึงดําเนินการตามนโยบาย โดยกําหนด
เปาหมายของการจัดการศึกษาอาชีพ ใหสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาอาชีพ ตองมุงเนนใหผูเรียนท่ีจบ
หลักสูตร สามารถนําความรูและทักษะไปประกอบอาชีพ มีงานทํา สรางรายไดท่ีม่ังค่ังและม่ันคง   
ดังนั้น การจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาว จึงตองปรับเปล่ียนการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยจัดใหมีศูนยฝกอาชีพในชุมชน และใชสถานศึกษา กศน. เปนฐาน
การจัดกจิกรรมใหแกประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นท่ีบริการ เนนการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูจากผูมีประสบการณในอาชีพโดยตรง ผูสอนเปนวิทยากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ และเปนผูประกอบการในอาชีพนั้น ๆ ใหความสําคัญตอการประเมินผลการจบ
หลักสูตรท่ีเนนทักษะ ความสามารถ และการมีผลงาน ช้ินงาน ท่ีไดมาตรฐานออกสูตลาดได 
 เพื่อใหการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเปนไป
ในแนวทางเดยีวกัน สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานศูนยฝกอาชีพชุมชน 
การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ข้ึนเพื่อใหสถานศึกษา กศน.อําเภอไดนําไปเปนคูมือในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป และขอขอบคุณคณะผูจัดทําทุกทานท่ีไดรวมกันจัดทําคูมือ
ดังกลาวสําเร็จไดดวยดี  
 
                                                                                               สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
                                                                                                    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
          หนา 
คํานํา 
สารบัญ 
บทนํา             ๑ 
ตอนท่ี ๑  ศูนยฝกอาชีพชุมชน          ๒ 
ตอนท่ี ๒ การดําเนินงานจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา       ๕ 
ตอนท่ี ๓ วิธีการดําเนินงานจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา      ๗ 
ตอนท่ี ๔ งบประมาณดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา     ๑๕ 
ตอนท่ี ๕ การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา   ๑๗ 
ตอนท่ี ๖ แนวทางการนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา   ๒๐ 
ตอนท่ี ๗ บทบาทผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา    ๓๓ 
เอกสารประกอบการคนควา         ๓๕ 
ภาคผนวก           ๓๖ 
คณะผูจัดทํา                        ๖๐ 
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ความเปนมาและความสําคัญ  
  

 การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตองมุงเนนการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนกลุมเปาหมาย ใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการ
ประกอบอาชีพของบุคคล และกลุมบุคคล เปนการแกปญหาการวางงานและสงเสริมความเขมแข็งใหแก
เศรษฐกิจชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ๒๕๕๕ ภายใตกรอบเวลา ๒ ป ท่ีจะ
พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นท่ีใน ๕ กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันไดใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก “รูเขา 
รูเรา เทาทัน เพื่อแขงขันไดในเวทีโลก” และไดกําหนดภารกิจวา จะพฒันายกระดับและจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถใหประชาชนไดมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ังค่ัง และม่ันคง เพื่อ
เปนบุคลากรท่ีมีวินยัเปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและ
สังคม โดยคํานึงถึงศักยภาพและบริบท รอบ ๆ ตัวผูเรียน พัฒนาและยกระดับองคความรูและกระบวนการ
เรียนการสอนใหทัดเทียมอารยประเทศ ดวยการบริหารจดัการเทคโนโลยีสมัยใหม มุงเปาหมายของการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับศักยภาพในการทํางานใหบุคลากรไทยแขงขันไดใน
ระดับสากลภายใตศักยภาพ ๕ ดาน ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ี ศักยภาพของ
พื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภมิูประเทศและทําเลที่ต้ังของแตละพื้นท่ี ศักยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวติของแตละพื้นท่ี และศักยภาพของทรัพยากรมนษุยในแตละพืน้ท่ี 
นอกจากนั้นยงัไดกําหนดหลักสูตรออกเปน ๕ กลุมอาชีพใหม ไดแก  หลักสูตรกลุมอาชีพเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม   พาณิชยกรรมและบริการ  ความคิดสรางสรรค และอาชพีเฉพาะทาง  
 สํานักงาน กศน. จึงไดนํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวสูการปฏิบัติ เพื่อจัดการศึกษาพัฒนา
อาชีพใหกลุมเปาหมายและประชาชนมีรายไดและมีงานทําอยางยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแขงขันท้ัง
ในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ไดปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยจดัศูนยฝก
อาชีพชุมชนท่ัวประเทศ ซ่ึงการดําเนินการดงักลาวจะทําใหการจัดการศึกษาของประเทศ และของ
สํานักงาน กศน. เปนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหมท่ีสรางความม่ันคงใหแกประชาชนและ
ประเทศชาติ และจะทําใหการจัดการศึกษาของประเทศเปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางแทจริง 
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ศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 

นโยบาย 
 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน กศน.ไดปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ โดยจัดใหมีศูนยฝกอาชีพชุมชน กศน.เปนฐานการจดักิจกรรมใหแกประชาชน
กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีบริการ สํานักงาน กศน.จังหวัด จดัทําเวทีประชาคมในระดับจังหวัด เพื่อกําหนด
กรอบอาชีพของจังหวดัจากนั้นสถานศึกษาจึงจัดทําเวทีประชาคมในระดับอําเภอ โดยการวเิคราะห
ศักยภาพของตนเองและพืน้ท่ี นําขอมูลความตองการดานอาชีพของทุกตําบลและภมิูปญญาทองถ่ิน มา
พิจารณารวมกบักรอบอาชีพของจังหวดั เพื่อกําหนดกรอบอาชีพของอําเภอ  
 นโยบายและจุดเนนการดําเนนิงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕  
เกี่ยวกับการจดัต้ังศูนยฝกอาชีพชุมชน ไดกําหนดไวดังนี้ 
 ๑. เรงเสนอจัดต้ังคณะกรรมการศูนยฝกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด โดยมีผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเปนกลไกในการกําหนดทิศทาง 
อํานวยการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล สงเสริมสนับสนุนและบูรณาการการดําเนินงานการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทําของศูนยฝกอาชีพชุมชุมชนของจงัหวัด  
 ๒. เรงสํารวจและวเิคราะหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความตองการดานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทําของประชาชน ความตองการดานแรงงาน สินคาและการบริหาร และการจัดการ รวมท้ังศักยภาพของ
แตละพื้นท่ี ท้ัง ๕ ดาน ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทําเล
ท่ีต้ัง ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณแีละวิถีชีวติ และทรัพยากรมนุษยเพื่อนํามากําหนดลักสูตรอาชีพตาม ๕ 
กลุมอาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค และบริหารจดัการ
และบริการ  
 ๓. เรงพฒันาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ความตองการของตลาด และศักยภาพของพืน้ท่ีโดยมีเปาหมายเพ่ือใหการจัดการศึกษาอาชีพ
แนวใหมเปนการจัดการศึกษาท่ีสามารถสรางอาชีพหลักท่ีม่ันคงใหกับผูเรียน โดยสามารถสรางรายไดได
จริงท้ังในระหวางเรียนและสําเร็จการศึกษาไปแลว และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการสราง
มูลคาเพิ่มใหกบัอาชีพ เพื่อพฒันาใหเปนผูประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแขงขันอยางยั่งยืน  
 ๔. จัดใหมีศูนยฝกอาชีพในทุกอําเภออยางนอย อําเภอละ ๒ แหง เพื่อเปนศูนยกลางในการฝก 
พัฒนา สาธิตและสรางอาชีพของผูเรียนและชุมชน รวมท้ังเปนท่ีจัดเก็บ แสดง จําหนาย และกระจายสินคา
และบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร  
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 ๕. ประสานการดําเนินงานกับศูนยฝกอาชีพชุมชนของหนวยงานและสถานศึกษาตาง ๆ ในพื้นท่ี
เพื่อเช่ือมโยงเปนเครือขายการฝกและสรางอาชีพของประชาชนและชุมชนในจงัหวดั กลุมจังหวัด และ
ระหวางจังหวดั  
 ๖. จัดใหมีระบบการประสานงานเพ่ือสนบัสนุนใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงทุนตาง ๆ สําหรับ
เปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานอาชีพอยาง
ตอเนื่องใหกับผูเรียน  
 ๗. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง พรอมท้ังนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการดาํเนินงานใหเปนไปตามความ
ตองการดานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ความตองการของตลาด และสอดคลองกับ
ศักยภาพของพื้นท่ีท้ัง ๕ ดาน 
 

วัตถุประสงคการจัดต้ังศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 เพื่อเปนศูนยกลางในการฝกอาชีพ พัฒนา สาธิต และสรางอาชีพของผูเรียนและชุมชน 
รวมท้ังเปนท่ีจดัเก็บแสดง จําหนาย และกระจายสินคาและบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร
ตอไป 
 

การจัดต้ังศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 ๑. อาคาร สถานท่ี พิจารณาจากสถานท่ีท่ีมีอยูแลว หรือสถานท่ีท่ีหนวยงานภาคีเครือขายใหความ
อนุเคราะห ต้ังอยูในชุมชน 
 ๒. งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีจําเปนใชจากหนวยงาน สถานศึกษา กศน.ท่ีมีอยู หรือขอรับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือขาย 
 ๓. บุคลากร มอบหมายผูรับผิดชอบ บุคลากร กศน.ตามความจําเปน 
 

แนวทางการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 เพื่อใหการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชนเปนไปในแนวเดียวกัน สํานกังาน กศน.จึงไดกําหนด
แนวทางการดาํเนินงานดังนี ้
 ๑. กศน.อําเภอและ กศน.ตําบล คัดเลือกกลุมเปาหมาย ซ่ึงวิธีการหากลุมเปาหมาย ดังนี้ 
  ๑.๑ จากเวทีประชาคม 
  ๑.๒ จากขอมูลการสํารวจของหนวยงานตาง ๆ 
  ๑.๓ จากการสํารวจขอมูลความตองการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูของ
ประชาชน 
  ๑.๔ จากการท่ีประชาชนมาแจงความตองการ 
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 ๒. การจัดทําโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 
  ๒.๑ ใหสถานศึกษา กศน.จดัทําแผนงานและโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ตามหลักสูตร
ท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
  ๒.๒ ใหสถานศึกษาเสนอแผนงานและโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ใหสํานักงาน กศน.
จังหวดัพิจารณาเหน็ชอบและอนุมัติ ซ่ึงโครงการท่ีดีเม่ือกลุมเปาหมายเรียนจบหลักสูตรแลวตองมีอาชีพ
ไดจริง พรอมท้ังพิจารณาคาใชจายท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ี ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการศูนยฝก
อาชีพชุมชนจงัหวัดใหความเห็นชอบ 
  ๒.๓ สถานศึกษา กศน.ดําเนนิการตามแผนงานและโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
  ๒.๔ ใหสถานศึกษา กศน.รายงานผลการดาํเนินงานไปพรอมกับขออนุมัติเบิกจาย
งบประมาณ 
 ๓. ใหสถานศึกษา กศน.อําเภอแตงต้ังคณะกรรมการศูนยฝกอาชีพชุมชนระดับอําเภอ  
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การดําเนินงานจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 

หลักการ  
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการทํางาน กําหนดหลักการไวดงันี้  
 ๑. เปนการดําเนินงานท่ีมีความยืดหยุนดานหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลใน ๕ กลุมอาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค 
และบริหารจดัการและบริการ โดยเนนการบูรณาการใหสอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นท่ี ท้ัง ๕ ดาน 
ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทําเลที่ต้ัง  ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณแีละวถีิชีวิต และทรัพยากรมนษุยในแตละพืน้ท่ี  
 ๒. มุงพัฒนาคนไทยใหไดรับการศึกษา เพือ่พัฒนาอาชีพและการมีงานทําอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง
และเทาเทียมกนั สามารถสรางรายไดท่ีม่ันคง และเปนบุคคลท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานกึความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม  
 ๓. สงเสริมใหมีความรวมมือในการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย  
 ๔. สงเสริมใหมีการเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๕. สงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาตนเองโดยการดําเนนิงานพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา ท่ีมุงเนน
การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพฒันาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ ใหมีความพรอมท่ีจะสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 

จุดมุงหมาย  
 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะ ดังนี ้ 
 ๑. มีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ันคง  
 ๒. ตัดสินใจประกอบอาชีพใหสอดคลองกับศักยภาพตนเอง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม  
 ๓. มีความรู ความเขาใจ และฝกทักษะการประกอบอาชีพ  
 ๔. มีความรู ความเขาใจ และฝกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๕. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไปได  
 ๖. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม  
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กลุมเปาหมาย  
 ๑. ผูท่ีไมมีอาชีพ  
 ๒. ผู้ทีม่ีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการ SME ,OTOP และผูป้ระกอบ
อาชีพทั่วไป 
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วิธีการดําเนินงานจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 
 การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา เปนกิจกรรมดานการศึกษาตอเนื่อง ซ่ึงปจจบัุน
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. 
๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๔  ดังนัน้ วิธีการดําเนนิงานการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทํา ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําดําเนินการไดดงันี ้ 
 

 การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา มี ๓ ลักษณะ ดังนี้  
 ๑. จัดโดยสถานศึกษา กศน. สถานศึกษา กศน.สามารถจัดการเรียนรูไดท้ัง ๖ วิธี คือการเรียนรู
รายบุคคล การเรียนรูเปนกลุม การศึกษาทางไกล การเรียนรูจากแหลงเรียนรู การเรียนรูในสถาน
ประกอบการ และการเรียนรูจากฐานการเรียนรู  
 ๒. จัดโดยสถานศึกษา กศน. รวมกับภาคีเครือขาย สามารถจดัการเรียนรูไดท้ัง ๖ วิธี คือการ
เรียนรูรายบุคคล การเรียนรูเปนกลุม การศกึษาทางไกล การเรียนรูในสถานประกอบการ การเรียนรูจาก
แหลงเรียนรู และการเรียนรูจากฐานการเรียนรู  
 ๓. จัดโดยภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่ายสามารถจัดการเรียนรู้ได้ ๒ วิธี คือ การเรียนรู้รายบุคลและ
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
 
วิธีการจัดการเรียนรู  
 เปนการจดัประสบการณการเรียนรูจากวิทยากร ส่ือ หรือการปฏิบัติโดยวธีิการเรียนรูท่ี
หลากหลาย ดงันี้  
 ๑. การเรียนรูรายบุคคล  
 การเรียนรูเปนรายบุคคล เปนการเรียนรูของผูเรียนบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีตองการจะเรียนรูใน
เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง ซ่ึงเปนความสนใจเฉพาะตัว ตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาหรือภาคี
เครือขาย โดยผูเรียนและวิทยากรรวมกันวางแผน และออกแบบการเรียนรูท่ีตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนแตละบุคคล สถานศึกษาสามารถจัดหรือประสาน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามวิธีการ ข้ันตอน 
ดังตอไปนี ้ 
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 ๑.๑ การขออนญุาตจัดการเรียนรูแบบรายบุคคล  
  ๑.๑.๑ จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. ใหผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผู
อนุญาต  
  ๑.๑.๒ จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. รวมกับภาคีเครือขาย ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต  
  ๑.๑.๓ จัดโดยภาคีเครือขาย(ยกเวนสถานศึกษาในกํากับ สํานักงาน กศน.) ให
ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต  
 ๑.๒ การสรรหา และแตงต้ังวิทยากร  
  ๑.๒.๑ การสรรหาวิทยากรใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกนัสรรหาวิทยากร
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดงันี้  
  ๑ ) เปนผูท่ีมีคุณวุฒิหรือเกยีรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวาเปนผูมีความรู
ความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ  
  ๒ ) เปนผูมีความรูความชํานาญ ประสบการณในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ
หลักสูตรนั้น ๆ หรือ  
  ๓ ) เปนผูท่ีมีความสามารถและประสบการณในการถายทอดความรูใหแกผูเรียน  
  ๑.๒.๒ การแตงต้ังวิทยากร  
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน. เปนผูอนุมัติแตงต้ัง โดยจัดทําเปนคําส่ัง  
 ๑.๓ ผูเรียน สมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรตางๆ ของสถานศึกษา หรือเครือขาย  
 ๑.๔ จํานวนผูเรียนวิทยากร ท่ีจะสอนผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวนผูเรียนข้ึนอยูกับความสามารถ
ความพรอมของวิทยากร และตองไมใชการจัดใหเรียนเปนกลุม หรือช้ันเรียน 
 ๑.๕ ข้ันตอนการดําเนินงาน  
  ๑) สถานศึกษาและภาคีเครือขาย เตรียมความพรอมในเร่ือง หลักสูตร วทิยากรสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ ท่ีเอ้ือตอการจดัการศึกษารายบุคคล  
  ๒) ผูเรียนสมัครและลงทะเบียนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย  
  ๓) สถานศึกษาพิจารณาอนญุาตและจัดสงผูเรียนไดเรียนกับวิทยากรในแหลงการเรียนรู
สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร  
  ๔) วิทยากรประเมินพืน้ฐานความรูของผูเรียน  
  ๕) ผูเรียนกับวทิยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคล  
  ๖) ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  
  ๗) วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลักสูตร รวมท้ังประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียน  
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 ๑.๖ การวดัผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน  
การวัดผลประเมินผลใหดําเนินการตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยวิธีการหลากหลาย เชน  
  ๑) ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ ดวยการซักถาม ทดสอบและปฏิบัติ  
  ๒) ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม  
  ๓) ประเมินช้ินงาน ดวยผลงานที่ปฏิบัติ  
  ๔) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม  
 ๑.๗ การออกหลักฐานการศึกษา  
 การออกหลักฐานการศกึษาการเรียนรูรายบุคคล ใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา
สถานศึกษา เปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรกําหนด โดยระบุช่ือวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา  
 

 ๒ การเรียนรูรายกลุม  
 เปนการเรียนรูของผูเรียนต้ังแตสองคนข้ึนไป แตไมควรเกิน ๑๕ คน ซ่ึงมีความสนใจตรงกันตาม
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง สามารถดําเนินการตามวิธีการ ข้ันตอน ดังตอไปนี ้ 
 ๒.๑ การขออนุญาตดําเนนิการรูปแบบการเรียนรูเปนกลุม  
  ๑ ) จัดโดยสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน กศน.ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูอนุญาต  
  ๒ ) จัดโดยสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน กศน.รวมกับภาคีเครือขาย ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต  
  ๓ ) จัดโดยภาคีเครือขาย ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.เปนผู 
อนุญาต 
 ๒.๒ การสรรหา และแตงต้ังวิทยากร  
  ๒.๒.๑ การสรรหาวิทยากรใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกันสรรหาวทิยากร
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดงันี้  
  ๑ ) เปนผูท่ีมีคุณวุฒิหรือเกยีรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวาเปนผูมีความรู
ความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ  
  ๒ ) เปนผูมีความรูความชํานาญ ประสบการณในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ
หลักสูตรนั้น ๆ หรือ  
  ๓ ) เปนผูท่ีมีความสามารถและประสบการณในการถายทอดความรูใหแกผูเรียน  
  ๒.๒.๒ การแตงต้ังวิทยากรใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน. เปน
ผูอนุมัติแตงต้ัง โดยจัดทําเปนคําส่ัง  
 ๒.๓ ผูเรียน ผูเรียนสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรตาง ๆ ของสถานศึกษาหรือ
เครือขาย  
 ๒.๔ จํานวนผูเรียน จัดสอนผูเรียนเร่ิมต้ังแต ๒ คนข้ึนไป แตไมควรเกิน ๑๕ คน  
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 ๒.๕ ข้ันตอนการดําเนนิการ  
  ๑) สถานศึกษาและภาคีเครือขาย เตรียมความพรอมในเร่ือง หลักสูตร วทิยากร สถานท่ี 
วัสดุอุปกรณ ท่ีเอ้ือตอการจดัการศึกษารายกลุม  
  ๒) ผูเรียนสมัครและลงทะเบียนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย  
  ๓) สถานศึกษาพิจารณาอนญุาตและจัดสงผูเรียนไดเรียนกับวิทยากรในแหลงการเรียนรู 
สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร  
  ๔) วิทยากรประเมินพืน้ฐานความรูของผูเรียนกอนจัดกระบวนการเรียนรู  
  ๕) ผูเรียนกับวทิยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูรายกลุม  
  ๖) ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  
  ๗) วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลักสูตร รวมท้ังประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียน  
 ๒.๖ การวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน  
การวัดผลประเมินผลใหดําเนินการตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยวิธีการหลากหลาย เชน  
  ๑) ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ ดวยการซักถาม ทดสอบและปฏิบัติ  
  ๒) ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม  
  ๓) ประเมินช้ินงาน ดวยผลงานที่ปฏิบัติ  
  ๔) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม 
 ๒.๗ การออกหลักฐานการศึกษา  
 การออกหลักฐานการศึกษาการเรียนรูรายกลุม ใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหวัหนา
สถานศึกษา เปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรกําหนด โดยระบุช่ือวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา  
 ๓. การเรียนรูจากแหลงเรียนรู  
 เปนการจดัการเรียนรูใหผูเรียนในแหลงเรียนรู เชน ศูนยขยายเพาะพันธุปลา ศูนยสาธิตการทําไร
นาสวนผสม ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต องคกรชุมชน กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เปนตน โดยมีการประสานความรวมมือกับเครือขายแหลงเรียนรูในการจดัการศึกษาใหกับผูเรียน  
 ๑.วัตถุประสงคของการเรียนรูในแหลงเรียนรู  
  ๑.๑ เพื่อเรียนรูและฝกปฏิบัติกับแหลงเรียนรูโดยตรง  
  ๑๒. เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณการเรียนรูใน
เร่ืองท่ีผูเรียนสนใจ  
  ๑๓ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูในแหลงเรียนรูโดยตรงท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร่ือง 
นั้น ๆ  
 ๒. แหลงเรียนรู ควรมีลักษณะดังตอไปนี ้ 
  ๒.๑ อยูในทําเลท่ีต้ังผูเรียนสามารถเดินทางไดสะดวก ปลอดภัย  
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  ๒.๒ มีส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู และฝกปฏิบัติ  
  ๒๓. เปนแหลงการเรียนรูท่ีมีการดําเนนิงานม่ันคง นาเช่ือถือเปนท่ียอมรับในสังคม  
  ๒.๔ มีความพรอม มีวิทยากร หรือผูใหความรูประจํา สามารถจัดการเรียนรู หรือจัดการ
เรียนการสอนจนจบหลักสูตรหรือจบกระบวนการได รวมท้ังสามารถใหการฝกปฏิบัติแกผูเรียนจน
สามารถปฏิบัติในเร่ืองนัน้ ๆ ได  
  ๒๕ สามารถจัดบุคลากรของแหลงเรียนรูเขารวมประชุม อบรมกับสถานศึกษาได  
  ๒.๖ มีทัศนคติ เจตคติท่ีดีตอการถายทอดความรู ประสบการณใหกับผูอ่ืน  
  ๒.๗ สามารถดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา และรับผิดชอบผูเรียนจนจบหลักสูตร  
 ๓. การคัดเลือกแหลงเรียนรู  
 สถานศึกษาสํารวจ แสวงหา คัดเลือกแหลงเรียนรูท่ีมีลักษณะและมีความพรอมเขารวมจัด
การศึกษา จัดทําประกาศ จัดทําเนียบแหลงเรียนรู  
 ๔. วิธีการจดั ใหจัดในลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ข้ึนอยูกับความพรอมของแหลงเรียนรู 
 
 ๔. การเรียนรูในสถานประกอบการ  
 เปนการจดัใหผูเรียนไดเรียนรูในสถานประกอบการ เชน อูซอมรถยนต หางสรรพสินคาหรือ
แหลงประกอบการ SMEs ท่ีมีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
 ๑ วัตถุประสงคของการเรียนรูในสถานประกอบการ  
  ๑.๑ เพื่อเรียนรูและฝกปฏิบัติกับสถานประกอบการ แหลงประกอบการ โดยตรงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
  ๑.๒ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติตรงตามความตองการ
ของผูเรียน  
  ๑.๓ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนซ่ึงสถานศึกษาไม
สามารถจัดเองได  
 ๒. ลักษณะของสถานประกอบการ  
สถานประกอบการ แหลงประกอบการ ท่ีรวมจัดการศึกษาตอเนื่องควรมีลักษณะและมีความพรอมดังนี ้ 
  ๒.๑ อยูในทําเลท่ีต้ังท่ีผูเรียนสามารถเดินทาง ติดตอไดสะดวก ปลอดภัย  
  ๒๒ มีส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ  
  ๒.๓ เปนสถานประกอบการ แหลงประกอบการท่ีดาเนนิงานม่ันคง นาเช่ือถือ เปนท่ี
ยอมรับในวงการหรือสาขาอาชีพ หรือความรูในดานนั้นๆ  
  ๒.๔ มีความพรอม มีวิทยากรหรือผูใหความรูประจํา และผูประสานดแูลการเรียนการ
สอนจนจบหลักสูตรได มีผูชํานาญการเช่ียวชาญใหการฝกปฏิบัติ ผูดูแลตามความจําเปน  



คูมือปฏิบัติงานศูนยฝกอาชีพชุมชน : การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 12 

  ๒.๕ สามารถจัดบุคลากรเขารวมประชุม อบรม พัฒนากับสถานศึกษาไดคุณสมบัติของ
วิทยากรหรือผูใหความรูและฝกปฏิบัติ  
 
 ๓ การคัดเลือกสถานประกอบการ แหลงประกอบการ  
สถานศึกษาคัดเลือก สํารวจ แสวงหา สถานประกอบการ แหลงประกอบการท่ีมีลักษณะและมีความพรอม
เขารวม จัดทําประกาศ จัดทําทําเนียบสถานประกอบการที่เขารวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
 ๔. วิธีการจัดให้จัดลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานประกอบการ 
แหล่งประกอบการ 
 
 ๕. การเรียนรูจากฐานการเรียนรู  
 การเรียนรูจากฐานการเรียนรูมีเปาหมายการเรียนรูเฉพาะเจาะจง เชน ฐานการเรียนรูเกษตร
ธรรมชาติ ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรูอนุรักษส่ิงแวดลอม ฐานการเรียนรูสุขภาพ
อนามัย ฐานการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม ฐานการเรียนรูวัฒนธรรมไทย เปนตน ซ่ึงเปนการจดักิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากวิทยากร สถานการณจริง หรือเรียนรูดวยตนเอง  
 ๑. วัตถุประสงคของการเรียนรู  
  ๑.๑ เพื่อใหผูเรียนเกดิทักษะ กระบวนการเรียนรูดวยตนเองจากฐานการเรียนรู  
  ๑.๒ เพื่อใหผูเรียนสามารถนาความรู และทักษะท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ในชีวิตประจําวัน  
 ๒. การคัดเลือกฐานการเรยีนรู  
สถานศึกษาสํารวจ แสวงหา คัดเลือกฐานการเรียนรูท่ีมีความพรอมเขารวมจดัการศึกษา เรียนรูใหกบั
ผูเรียนท่ีสนใจ  
 ๓ ผูเรียน สมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนท่ีสถานศึกษา หรือภาคีเครือขาย  
 ๔. วิธีการจดัใหจัดลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ข้ึนอยูกับความพรอมของฐานการเรียนรู  
 

 ๖. การศึกษาทางไกล  
 การศึกษาทางไกล เปนวิธีการจัดการศึกษาที่เปดกวางในเร่ืองของเวลา สถานท่ี เนนการเรียนรู
ดวยตนเองจากส่ือประสมท่ีหลากหลาย มีการจัดกจิกรรมเสริมความรู ทักษะ ประสบการณ ท่ีจําเปน 
เหมาะสมกับเนื้อหา ตามหลักสูตร รวมท้ังมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือปฏิบัติการจากแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ เปนการเรียนรูแบบพึง่พาตนเอง ผูเรียนจึงตองวางแผนและสรางวินยัในการเรียนรูดวยตนเอง  
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 ๑ การขออนุญาตดาเนินการรูปแบบการศึกษาทางไกล  
  ๑.๑) จัดโดยสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน กศน.ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูอนุญาต  
  ๑.๒ ) จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.รวมกับภาคีเครือขาย ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต  
 ๒ การสรรหา และแตงต้ังวิทยากร  
  ๒.๑ การสรรหาวิทยากรใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกันสรรหาวิทยากร
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดงันี้  
  ๑ ) เปนผูท่ีมีคุณวุฒิหรือเกยีรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวาเปนผูมีความรู
ความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ  
  ๒ ) เปนผูมีความรูความชํานาญ ประสบการณในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ
หลักสูตรนั้น ๆ หรือ 
  ๓ ) เปนผูท่ีมีความสามารถและประสบการณในการถายทอดความรูใหแกผูเรียน  
  ๒.๒ การแตงต้ังวิทยากร  
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สานักงาน กศน. เปนผูอนุมัติแตงต้ัง โดยจัดทําเปนคําส่ัง  
 ๓ ผูเรียน ผูเรียนสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรตางๆ ของสถานศึกษา  
  ๓.๑ จํานวนผูเรียนข้ึนอยูกับความพรอมของสถานศึกษา แตละแหงเปนผูกําหนด  
  ๓.๒ ข้ันตอนการดําเนนิการ  
  ๑) สถานศึกษาและภาคีเครือขาย เตรียมความพรอมในเร่ือง หลักสูตรวทิยากร สถานท่ี 
วัสดุอุปกรณ ท่ีเอ้ือตอการจดัการศึกษาแบบการศึกษาทางไกล  
  ๒) ผูเรียนสมัครและลงทะเบียนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย  
  ๓) สถานศึกษาพิจารณาอนญุาตและผูเรียนไดเรียนกับส่ือทางไกลวิทยากรหรือแหลงการ
เรียนรู สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร  
  ๔) วิทยากรประเมินพืน้ฐานความรูของผูเรียนกอนจัดกระบวนการเรียนรู  
  ๕) ผูเรียนกับวทิยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูแบบการศึกษาทางไกล  
  ๖) ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  
  ๗) วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลักสูตรรวมท้ังประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียน  
 ๔. การวดัผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน  
การวัดผลประเมินผลใหดําเนินการตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยวิธีการหลากหลายเชน  
  ๔.๑ ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ ดวยการซักถาม ทดสอบและปฏิบัติ  
  ๔.๒ ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม  
  ๔.๓ ประเมินช้ินงาน ดวยผลงานท่ีปฏิบัติ  
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  ๔.๔ ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม  
 ๕. การออกหลักฐานการศึกษาการออกหลักฐานการศกึษาการเรียนรูแบบทางไกลใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือหัวหนาสถานศึกษา เปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรกําหนด โดยระบุช่ือ
วิชา/กิจกรรม ระยะเวลา  
 ๖. วิธีการจัดใหจัดในลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ตามความพรอมของฐานการเรียนรู 
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งบประมาณ ดําเนินการจัดการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
  

 ๑. หลักเกณฑการจายคาตอบแทน  
 ตามหนังสือสานักงาน กศน. ท่ี ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๑๒๕๕ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เร่ือง การ
เบิกเงินเปนคาใชจายในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะส้ัน 
  ๑.๑ คาตอบแทนในอัตราช่ัวโมงละไมเกนิ ๒๐๐ บาท สําหรับ 
   ๑) ขาราชการ ลูกจางของสํานักงาน กศน. ในสังกดัสํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ๒) ขาราชการ ลูกจางตางสังกัด สํานักงาน กศน. วิทยากร ผูชํานาญการ 
  ๑.๒ อนุมัติใหเบิกคาสมนาคุณใหแกผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความรูในแหลงประกอบการเปน
เวลาไมเกนิคร้ังละ ๓ ช่ัวโมง ในอัตราคร้ังละไมเกนิ ๑,๕๐๐ บาท 
 

 ๒. หลักเกณฑการจายคาใชสอย  
  ๒.๑ การเบิกคาใชจายในการศึกษาดูงาน ใหจายเปนคาเบ้ียเล้ียงคนละ ๑๒๐ บาท คาท่ีพัก
ไมเกินคนละ ๕๐๐ บาท คาพาหนะเบิกไดตามท่ีจายจริง  
  ๒.๒ การเบิกจายคาเชาสถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ ท่ีใชในการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจน
หนังสือเวยีนมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวของ  
  ๒.๓ การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจัดการศึกษาตอเนื่องวิทยากรท่ีเปน
บุคคลภายนอก ใหจายเปนคาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ในอัตราตํ่าสุดตามระเบียบวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การไปราชการ กรณีท่ีเปนขาราชการบํานาญใหเบิกจายไดตามยศ ตําแหนงคร้ังสุดทาย  
 ๓. หลักเกณฑการจายคาวัสดุ  
 การจายคาวัสดุ ใหจายตามระเบียบวาดวยคาใชจายการจายคาวัสดใุนการบริหารงานของสวน
ราชการพ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความจําเปนโดยประหยัด โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจ หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
 ๔. หลักเกณฑการจายเงินคาสาธารณูปโภค  
 การจายเงินคาสาธารณูปโภค ในการจดัการศึกษาตอเนื่อง กระทรวงการคลังอนุญาตให
สถานศึกษาสามารถจายเงินท่ีไดรับใหแกหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เปนคาสาธารณูปโภคไดเทาท่ีจาย
จริง โดยถัวจายจากวงเงนิท่ีไดรับในแตละหลักสูตร และใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินของเจาของ 
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สถานท่ีแลวแตกรณีเปนหลักฐานการจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงิน ตองมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ สาหรับ
ใบสําคัญรับเงินจะตองเปนใบสําคัญรับเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเทานั้น  
 ๕. หลักเกณฑการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
 การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา เพื่อทํากิจกรรมการเรียนการสอนต้ังแต ๒ คนข้ึนไปใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานกัเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘โดยการพาไปนอกสถานศึกษา ไมคางคืน เปนอํานาจของสถานศึกษา การพาไปนอกสถานศึกษา
และคางคืน เปนอํานาจของ ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม หรือ เลขาธิการ กศน. กรณีเปน
สถานศึกษาข้ึนตรง การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร เปนอํานาจของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ  
 ๑. การเบิกจายเงินนอกเหนือจากหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนด ใหเสนอขออนุมัติหวัหนาสวน
ราชการ เจาของงบประมาณ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เปนรายกรณ ี(หัวหนาสถานศึกษามิใชหัวหนา
สวนราชการเจาของงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ)  
 ๒. การจัดการศึกษาตอเนื่อง ของสถานศึกษาไมสามารถนําระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 
มาใชในการจดัการศึกษาตอเนื่อง เนื่องจากเปนภารกิจปกติของสถานศึกษา มิใชเปนการพัฒนาบุคลากร 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามความหมายของระเบียบวาดวยการฝกอบรม 
ฉะนั้นเกณฑการเบิกจายเงินในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา จึงตองเปนไปตามหลักเกณฑและ อัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด หรือไดขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ปจจุบันกระทรวงการคลังไม
อนุญาตใหสถานศึกษาจายคาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (ดู
หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค ๐๔๐๖.๖/๑๔๗๒๖ ลงวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒) สาหรับการจดั
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนด ี๑๕ ป อยางมีคุณภาพ ซ่ึงเบิกจายจากเงินงบอุดหนุน
เปนรายหวั กระทรวงการคลังกําหนดใหหวัหนาสวนราชการ (กรณี กศน. หมายถึง ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) เปนผูกําหนดรายการจาย และอัตราการจายไดเองโดยไมตองขอตกลงกบักระทรวงการคลัง 
ซ่ึงในการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุมัติใหจายเปนคาพาหนะ 
คาอาหาร (ไมรวมอาหารวาง และเคร่ืองดืม่) ในการจัดกจิกรรมหลักสูตรข้ันพื้นฐานได แตตองจายใหกับ
เอกชนหรือ สวนราชการตามท่ีเรียกเก็บ ไมสามารถจายใหกับตัวผูเรียนได และไมมีการจายเบ้ียเล้ียงใหกับ
ผูเรียน 
 

เงื่อนไข : กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จรงิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 

 หลักสูตรการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา เปนหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนเพือ่มุงพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยใหมีความยดืหยุนดานเน้ือหา สาระ ระยะเวลาเรียน และสถานท่ีตามความตองการความ
จําเปนของกลุมเปาหมายหรือชุมชน หรือตามนโยบายทางราชการ 
  

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา  
 หลักการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ตองสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู ดังนี้  
มาตรฐานการเรียนรู  
 ชองทางการประกอบอาชีพ  
 มาตรฐานท่ี ๑.๑ วิเคราะหศักยภาพของขอมูลตนเอง ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอมและขอบขายงาน
อาชีพตางๆ  
 มาตรฐานท่ี ๑.๒ มองเห็นชองทางและตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพโดยใชกระบวนการคิดเปน
จากขอมูลท่ีเปนจริง และมีความเปนไปไดตามศักยภาพ  
 ทักษะการประกอบอาชีพ  
 มาตรฐานท่ี ๒.๑ มีความรู ความเขาใจและทักษะในอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก  
 มาตรฐานท่ี ๒.๒ สามารถจัดหาและคัดเลือกปจจยัการผลิตไดอยางเหมาะสมและคุมคา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ  
 มาตรฐานท่ี ๓.๑ สามารถบริหารจัดการในอาชีพท่ีตัดสินใจเลือกไดอยางมีคุณภาพ  
 มาตรฐานท่ี ๓.๒ สามารถจัดการกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับการประกอบอาชีพ  
 โครงการประกอบอาชีพ  
 มาตรฐานท่ี ๔.๑ มีโครงการประกอบอาชีพสําหรับใชเปนแนวทางในการนําสูการปฏิบัติ  
 มาตรฐานท่ี ๔.๒ มีการตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการเพ่ือการประกอบอาชีพไดอยาง
ม่ันคง  
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การจัดการเรียนรู  
 ๑. ชองทางการประกอบอาชพี  
  ๑.๑ ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส สถานประกอบการ ส่ือของจริง ส่ือ
บุคคลในชุมชน ประเทศและโลก เพื่อนาขอมูลมาคิด วิเคราะหและใชในการประกอบอาชีพท่ีมีความ
เปนไปไดในชุมชน  
  ๑.๒ วิเคราะหอาชีพท่ีคิดวาจะสามารถเลือกประกอบอาชีพไดในชุมชนจากขอมูลตางๆ  
  ๑.๓ ศึกษาดงูานในสถานประกอบการ แหลงเรียนรูตางๆในอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก  
  ๑.๔ ตัดสินใจเลือกปะกอบอาชีพโดยใชกระบวนการคิดเปนและมีความเปนไปไดตาม
ศักยภาพ ๕ ดาน ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทําเลที่ต้ัง 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณแีละวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ี  
 ๒. การฝกทักษะอาชีพ  
  ๒.๑ ศึกษาเรียนรูขอบขายการประกอบอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก  
  ๒.๒ จัดหาแหลงเรียนรูเกีย่วกับอาชีพท่ีเลือก  
  ๒.๓ จัดทําแผนการฝกทักษะตามหลักสูตร  
  ๒.๔ ดําเนินการเรียนรูและฝกทักษะตามหลักสูตร  
  ๒.๕ จดบันทึกผลการเรียนรู  
  ๒.๖ ดําเนินการวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรกําหนด 
 

 ๓. การบริหารจัดการในอาชพี  
  ๓.๑ การบริหารจัดการการผลิต  
  ๑. สํารวจและศึกษาแหลงวสัดุ อุปกรณ และการใชประโยชนของแหลงทรัพยากร 
ธรรมชาติและทุนตางๆ  
  ๒. การกําหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ีตองการ  
  ๓. ศึกษาการลดตนทุนการผลิต แตคุณภาพคงเดิม  
  ๔. ศึกษา วิเคราะห ปจจัยความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และมีแนวทางในการจัดการความ
เส่ียง  
  ๓.๒ การบริหารจัดการการตลาด  
  ๑. ศึกษาขอมูลการตลาด และวิเคราะหความตองการของตลาดในชุมชน ประเทศและ
โลก  
  ๒. กําหนดทิศทาง เปาหมาย กลยุทธ และแผนการจัดการตลาด  
  ๓. ดําเนินการตามกระบวนการจัดการการตลาด เชน การคิดตนทุนการผลิต การกําหนด
ราคาขาย การสงเสริมการขาย การกระจายสินคา  
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ส่ือการเรียนรู  
 ในการจดัการเรียนรูใชส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือบุคคล 
ภูมิปญญา แหลงเรียนรูท่ีมีอยูในทองถ่ิน  
 

การวัดและประเมินผล  
 ประเมินจากสภาพจริงจากการเรียนรูตามหลักสูตรท่ีกําหนด  
 

การบริหารหลักสูตร  
 ๑. สถานศึกษาช้ีแจงและสรางความเขาใจใหบุคลากรท่ีเกีย่วของและรวมกันวางแผนการ
ดําเนินงาน เชน สํารวจกลุมเปาหมาย หลักสูตร ภาคีเครือขาย แหลงเรียนรู  
 ๒. อบรมครู มีการอบรมครูในการจัดทําหลักสูตร ส่ือ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
และอ่ืนๆ  
 ๓. ประชาสัมพันธ ดําเนนิการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายเขาใจอยางตอเนื่องโดยใชส่ือท่ี
หลากหลาย  
 ๔. แนะแนว และการใหคําปรึกษาต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังจบหลักสูตรพรอมท้ังการเขาสูการ
ประกอบอาชีพ  
 

การเทียบโอนผลการเรียน  
 ผูเรียนท่ีมีความรูและประสบการณเกีย่วกบัการประกอบอาชีพแลวสามารถนํามาใชเทียบโอนผล
การเรียนเขาสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานได 
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แนวทางการนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 

กระบวนการนิเทศ 

 ขั้นท่ี ๑ วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เปนข้ันท่ี ผูบริหาร กศน.อําเภอ ครูอาสาสมัคร กศน. และ
ครู/วิทยากร  ประชุม เพื่อใหไดมาซ่ึงปญหาและความตองการ ความจาํเปนท่ีจะตองมีการนิเทศ รวมท้ัง
การวางแผนข้ันตอนตาง ๆในการปฏิบัติงานนิเทศการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
 ขั้นท่ี ๒ ใหความรู ครู/วิทยากร(Informing-I)  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เชน หลักสูตร 
แผนการสอน  วิธีสอนรูปแบบตาง ๆ ส่ือ การแนะแนว การวัดผลประเมินผล 
 ขั้นท่ี ๓  การปฏิบัตงิาน (Doing -D) ประกอบดวยงานใน ๓ ลักษณะคือ 
  ๓.๑ การปฏิบัติงานของครู/วิทยากร ลงมือปฏิบัติงานตามความรูท่ีไดรับมาจาก
ดําเนินการในข้ันท่ี ๒ 
  ๓.๒ ผูนิเทศ จะทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพใหการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทํา เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดและมีคุณภาพสูง 
  ๓.๓ ผูบริหาร กศน.อําเภอ ซ่ึงเปนผูสนับสนุนการนิเทศ จะตองใหการสนับสนุนในเร่ือง 
งบประมาณ วสัดุ  อุปกรณ ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีจะชวยใหการนิเทศการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นท่ี ๔ การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing-R)  ข้ันนี้เปนข้ันของการเสริมกําลังใจของ 
ผูบริหาร กศน.อําเภอ/ผูนิเทศ ใหแก ครู/วทิยากร และผูเกี่ยวของมีขวญั กําลังใจและมีความม่ันใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
 ขั้นท่ี ๕ ประเมินผลผลิตของการดําเนนิงาน (Evaluating-E) เปนข้ันท่ี ผูนิเทศทําการประเมินผล 
การดําเนนิการการนิเทศ ซ่ึงผานไปแลววาเปนอยางไร  
 หากพบวามีปญหาท่ีทําใหการจัดการเรียนการสอนอาชีพ ไมไดผลก็จะตองทําการปรับปรุง
แกไข    ซ่ึงการปรับปรุงแกไขอาจจะทําไดโดยการใหความรูแกครู/วิทยากร  ใหมอีกคร้ังหนึ่ง 
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แนวทางในการการนิเทศ การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 ๑. การวางแผนการนิเทศ 

 ๑.๑ ศึกษาสภาพ ปญหาการจดัการศึกษาอาชีพ ของ กศน. ตําบลที่ผานมา 
  ๑.๒ วเิคราะหนโยบาย จุดเนน การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของสํานักงาน 
กศน./กศน.จังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ๑.๓ ศึกษา ความตองการของผูครู/วิทยากรในการจดัการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทํา  
 ๑.๔ กาํหนด วตัถุประสงค เปาหมาย และตัวช้ีวดัความสําเร็จของการนเิทศ 
 ๑.๕ จัดทําแผนงาน/โครงการนิเทศ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ๒. ผูทําหนาท่ีนิเทศ 
  ๒.๑ ศึกษา รวบรวมขอมูลเกีย่วกับความรูและทักษะท่ีสําคัญ ในการปฏิบัติการนิเทศการ
จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา เชน 

  ๒.๒ การพฒันาหลักสูตรวชิาชีพ 
 ๒.๓ การจัดทําแผนการเรียนรู 
 ๒.๔ การจัดทําส่ือ 

 ๓. เตรียมความพรอมการนิเทศ 
 ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการนิเทศ ของ กศน.อําเภอ 
 ๓.๒ งบประมาณเพ่ือการนิเทศ 
 ๓.๓ ยานพาหนะในการนิเทศ 
 ๓.๔ ส่ือ/เคร่ืองมือนิเทศ 
 ๓.๕ ประสานแผนนิเทศ กับครู/วิทยากร 

 4. การปฏิบัติการนิเทศตามแผนท่ีกําหนด 
  ๔.๑ สรางความรูความเขาใจในการการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําแกครู/
วิทยากร (Informing-I) 
  ๔.๒ ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) นิเทศและควบคุมคุณภาพใหการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดและมีคุณภาพสูง 

 ๔.๓ สรางเสริมกําลังใจ แกครู/วิทยากร(Reinforcing-R) 
          ๕. การประเมินผลการนิเทศ  ชวงระยะเวลาในการประเมินผลการนิเทศ 

              ๕.๑ ประเมินกอนนิเทศ 
              ๕.๒ ประเมินระหวางการนิเทศ 
              ๕.๓ ประเมินหลังการนิเทศ 
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ตัวอยาง 
 

แบบนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 

กศน.อําเภอ ..........................................จังหวัด....................................................................... 
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕    ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
นิเทศติดตามผลวันท่ี...............เดือน...................พ.ศ................ 
 

คําชี้แจง 
                แบบนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําฉบับนี้ จัดทํา
ข้ึนเพื่อใหครูอาสาสมัคร กศน. ใชในการรวบรวมขอมูลการดําเนินการและปญหาอุปสรรคของดําเนินการ
จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา แบบนิเทศ ติดตาม แบงออกเปน ๔ ตอน 
               ตอนท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
 ตอนท่ี ๒ การดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ใน ๓ ดาน คือดานปจจัย
ดําเนินการ ดานกระบวนการดําเนินการ และดานผลการดําเนินการ 
 ตอนท่ี ๓ ปญหา และอุปสรรค  การดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
 ตอนท่ี ๔ จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
 

              ใหครูอาสาสมัคร กศน.นิเทศ ติดตามผล การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา โดยการสังเกต สัมภาษณ สอบถาม
ผูเรียน ครู/วิทยากร โดยทําเคร่ืองหมาย  ใน  และบันทึกขอมูลลงในชองวางตามสภาพความเปนจริง 
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ตอนท่ี ๑ ขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 

   ๑.วิชาท่ีเปดสอน................................ 
           กลุมอาชีพเกตรกรรม 
  กลุมอาชีพอุตสาหกรรม 
  กลุมอาชีพพาณิชยกรรม 
  กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค 
  กลุมอาชีพบริหารจัดการและบริการ 

 ๒. หลักสูตร จํานวน ..........................ช่ัวโมง 
 ๓. สถานท่ีจัด  . ............................................................................................... 

    ๔.ช่ือวิทยากร................................................................................................ 
             ขาราชการ/ลูกจางประจําหนวยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ............... 
           ลูกจางหนวยงานเอกชน.......................................................... 
              ผูรู/ภูมิปญญาในชุมชน 
                ผูรู/ภูมิปญญานอกชุมชน 

๑. วัน /เดือน /ป ท่ีไดรับอนมัุติใหจดัการเรียนการสอน ........................................ 
๒. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนระหวางวันที..................ถึงวันท่ี............................ 
๓. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน..............คน  

  กลุมวางงาน ................คน   กลุมพัฒนาอาชีพ ................คน 
๔. จํานวนนกัศึกษาในวนัท่ีนิเทศ ติดตามผล ...........คน คิดเปนรอยละ .......... ของจํานวน 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
๕. ขณะท่ีนเิทศติดตามผล มีผูเรียนมีความสนใจเรียน ประมาณ ........ คน คิดเปนรอยละ ..........

ของนักศึกษาท่ีมาเรียนในวนันิเทศ ติดตามผล 
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ตอนท่ี 2 การดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา  
 

รายการ ใช ไมใช หมายเหตุ 

ดานปจจัยดําเนินการ 
1. หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและบริบท
ของชุมชน 
2. แผนการเรียนรูมีความชัดเจนและมีความเหมาะสม 
3. ส่ือประกอบเรียนรู มีคุณภาพและพอเพยีง 
4. วัสดุ/อุปกรณ ในการจัดการเรียนรูมีคุณภาพและพอเพยีง 
5. วิทยากรมีความรู และมีความสามารถในการถายทอดวิชา ท่ี
สอน 
6. มีแหลงเรียนรูสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
7. มีผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู 
8. ภาคีเครือขายใหการสนับสนุนในการจดักิจกรรมการเรียนรู 
9. มีการประสานแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพใหกบั
ผูเรียน 
9. มีกฎหมาย/ระเบียบรองรับสําหรับการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
10. มีคูมือดําเนินงานจดัการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทํา เชน 
การประชาสัมพันธ การสํารวจกลุมเปาหมาย การพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพ การแนะแนวและใหคําปรึกษา การจดั
กิจกรรมการเรียนรู การวดัผลประเมินผล การเทียบโอน 
11. มีระบบการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล 
ดานการจัดการเรียนการสอน 
12. มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานผูเรียนเปนรายบุคคล เชน อาชีพ 
ความรู ทักษะ และประสบการณ 
13. มีการจัดกลุมผูเรียน เปน กลุมวางงาน กลุมพัฒนาอาชีพ  
14. มีการจัดกจิกรรมแนะแนวและใหคําปรึกษาผูเรียน กอน
เรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 
15. มีการจัดกระบวนการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ ชองทางการ
ประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการใน 
การประกอบอาชีพ และโครงการประกอบอาชีพ 
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16. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยครู/วิทยากรเปนผูสอน 
17. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนฝกทักษะในสถาน
ประกอบการ 
18. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนฝกทักษะโดยการ
ปฏิบัติจริง 
19. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง 
20. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูเปนกลุมใหผูเรียนได
แลกเปล่ียนเรียนรู 
21. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูจากแหลง
เรียนรู 
22. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูจากผูรูหรือ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
23. มีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย โดยประเมินผลจาก
สภาพจริงตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
24.จัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียน 
25. มีการติดตามผลผูเรียนหลังจากจบการศึกษา 
ดานผลการดําเนินการ 
26. ผูเรียนตัดสินใจประกอบอาชีพไดสอดคลองกับศักยภาพ
ของตนเอง  
27. ผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะการประกอบอาชีพ  
28. ผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการบริหารจัดการ
ในการประกอบอาชีพ  
29. ผูเรียนมีโครงการประกอบอาชีพ 
30. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม 
31. ผูเรียนมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ันคง 
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ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 4  จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 

           จุดเดน ............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 

           จุดท่ีควรพัฒนา ................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

 
                                                               ลงช่ือ ....................................................... 
                                                                         ( ...................................................) 
                                                                              ครูอาสาสมัคร กศน./ผูนิเทศ 
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ตัวอยาง 
             

แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชพีเพื่อการมีงานทํา 
 

กศน.อําเภอ ..........................................จังหวัด...................................................................... 
ปงบประมาณ พ.ศ.  2555  ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
  

คําชี้แจง   ใหครูอาสาสมัคร กศน. นําขอมูลจากแบบนเิทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทํา มาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปใน แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทํา  
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 

1. จํานวนวิชาชีพท่ีเปดสอน จํานวน ........... วชิา 
 1.1 กลุมอาชีพเกตรกรรม 
      วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 
       วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 

                    วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 
   1.2 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม     

  วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 
        วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง                     
 วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 

  1.3 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม     
  วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 

        วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง                     
 วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 

1.4 กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค      
 วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 

        วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง                     
 วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 

 1.5 กลุมอาชีพเฉพาะทาง 
 วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 

        วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง                     
  วิชา ......................................................หลักสูตร..........ช่ัวโมง 
 



คูมือปฏิบัติงานศูนยฝกอาชีพชุมชน : การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 28 

 2.  ศูนยฝกอาชีพชุมชน/กศน. ตําบลที่จัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทํา จํานวน........ตําบล 
            2.1. ศูนยฝกอาชีพชุมชน/กศน. ตําบล ...............................จํานวน..........กลุม 

 2.2. ศูนยฝกอาชีพชุมชน/กศน. ตําบล ...............................จํานวน..........กลุม 
 2.3  ศูนยฝกอาชีพชุมชน/กศน. ตําบล ...............................จํานวน..........กลุม 

 2.4  ศูนยฝกอาชีพชุมชน/กศน. ตําบล ...............................จํานวน..........กลุม    
  

 3.  วิทยากร 
   3.1 เปนขาราชการ/ลูกจางประจําหนวยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน.............คน 
               3.2 เปนลูกจางหนวยงานเอกชน                                            จํานวน.............คน 
 3.3 เปนผูรู/ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีอยูในชุมชน                จํานวน.............คน 
 3.4 เปนผูรู/ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีอยูนอกชุมชน              จํานวน.............คน 
                3.5 อ่ืน ๆ              จํานวน.............คน 
 

 4. จํานวนนักศึกษา..............คน  
4.1 กลุมวางงาน .....................คน  
4.2 กลุมพัฒนาอาชีพ...............คน 

 

5.  จํานวนนักศึกษาในวันท่ีนิเทศ ติดตามผล ...........คน คิดเปนรอยละ .......... ของจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 
ตอนท่ี 2  การดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
                     เกณฑการประเมิน    
                       

                               รอยละ 90 ข้ึนไป    ดีมาก 
                               รอยละ 75 – 89     ดี 
                               รอยละ 50 – 74    พอใช 
                               ตํ่ากวารอยละ 50     ปรับปรุง 
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ดานปจจัยดําเนินการ ความถ่ี รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

1.  หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและบริบทของ
ชุมชน    
2.  แผนการเรียนรูมีความชัดเจนและมีความเหมาะสม 
3.  ส่ือประกอบเรียนรู มีคุณภาพและพอเพยีง 
4.  วัสดุ/อุปกรณ ในการจัดการเรียนรูมีคุณภาพและพอเพยีง 
5.  วิทยากรมีความรู และมีความสามารถในการถายทอดวิชาท่ีสอน 
6.  มีแหลงเรียนรูสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
7.  มีผูรูและภมิูปญญาทองถ่ินสําหรับจัดกจิกรรมการเรียนรู 
8.  ภาคีเครือขายใหการสนับสนนุในการจดักิจกรรมการเรียนรู 
9.  มีการประสานแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพใหกับผูเรียน 
10.  มีกฎหมาย/ระเบียบรองรับสําหรับการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
11.  มีคูมือดําเนินงานจดัการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทํา เชน การ
ประชาสัมพันธ การสํารวจกลุมเปาหมาย การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ  
การแนะแนวและใหคําปรึกษา การจัดกจิกรรมการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผล การเทียบโอน 
12. มีระบบการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือปฏิบัติงานศูนยฝกอาชีพชุมชน : การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 30 

 
 
                ดานการจัดการเรียนการสอน ความถ่ี รอยละ  ระดับ

คุณภาพ 

1. มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานผูเรียนเปนรายบุคคล เชน อาชีพ ความรู 
ทักษะ และประสบการณ 
2. มีการจัดกลุมผูเรียน เปน กลุมวางงาน กลุมพัฒนาอาชีพ  
3. มีการจัดกจิกรรมแนะแนวและใหคําปรึกษาผูเรียน กอนเรียน 
ระหวางเรียน และหลังเรียน 
4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ ชองทางการประกอบ
อาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพ และโครงการประกอบอาชีพ 
5. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยครู/วิทยากรเปนผูสอน 
6. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนฝกทักษะโดยการปฏิบัติจริง
ในกลุมเรียน 
7. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนฝกทักษะในสถาน
ประกอบการ 
8. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
9. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมใหผูเรียนไดแลกเปล่ียน
เรียนรู 
10. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
11. ใชวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูจากผูรูหรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
12. มีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย โดยประเมินผลจากสภาพจริง
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
13.จัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียน 
14. มีการติดตามผลผูเรียนหลังจากจบการศึกษา 
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                    ดานผลการดําเนินการ ความถ่ี รอยละ ระดับ

คุณภาพ 

1. ผูเรียนตัดสินใจประกอบอาชีพไดสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง  
2. ผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะการประกอบอาชีพ  
3. ผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการบริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพ  
4. ผูเรียนมีโครงการประกอบอาชีพ 
5. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม 
6. ผูเรียนมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ันคง 
 

   

 
ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน 

                                             รายการ ความถ่ี อันดับท่ี 
1. 
2. 
3. 

  

 
ตอนท่ี 4  จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 

                    จุดเดน                  จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 
                                                               ลงช่ือ ........................................................ 
                                                                         (.....................................................) 
                                                                                ครูอาสาสมัคร กศน./ผูนิเทศ 
                                                                       วันท่ี........ เดอืน.................. พ.ศ................ 
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ตัวอยาง 
 

แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 

กศน.อําเภอ ............................. จังหวดั ................................................. 
 

คําชี้แจง  แบบติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
               ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประโยชนท่ีผูเรียนไดรับหลังจากเรียนวิชาชีพจบแลว 
 

               ดังนัน้จึงขอใหนักศึกษาท่ีเรียนจบหลักสูตรวิชาชีพ ตอบแบบสอบถาม โดยทําเคร่ืองหมาย ใน
ชอง  และกรอกขอความตามความเปนจริง 
 1. ช่ือ.................................. นามสกุล.............................. อายุ..........ป. เพศ  หญิง  ชาย 
                 ปจจุบันอาชีพ.............................................................. 
                 มีรายไดตอเดือน.................................................. บาท 
2. เรียนวิชาชีพ ............................................................................ กลุมอาชีพ  

 เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  ความคิดสรางสรรค  อาชีพเฉพาะทาง 
3. ประโยชนท่ีไดรับหลังจากเรียนจบวิชาชีพแลว 
        3.1 สามารถตัดสินใจประกอบอาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง                                       ใช  ไมใช 
        3.2 มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการประกอบอาชีพ                                         ใช  ไมใช      
        3.3 มีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ       ใช  ไมใช 
        3.4 มีโครงการประกอบอาชีพ                                                                                     ใช  ไมใช 
        3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม  ใช  ไมใช                  
        3.6 มีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ันคง                                                                    ใช ไมใช 
                                                                                  

 
                                                                  ลงช่ือผูเก็บขอมูล .......................................... 
                                                                                  (....................................................) 
                                                                                       ครูอาสาสมัคร กศน./ผูนิเทศ 
                                                                           วันท่ี ........ เดือน ................. พศ. .................... 
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บทบาทผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 

สํานักงาน กศน.จังหวัด  
 ๑. นํานโยบายสูการปฏิบัติโดยกําหนดเปนนโยบายจังหวดัท่ีชัดเจน  
 ๒. ศึกษาแนวคิด กรอบการทํางาน วีธีการและยุทธศาสตรใหชัดเจน  
 ๓. ประชุมช้ีแจงมอบหมายภารกิจให กศน.อําเภอทุกอําเภอ  
 ๔. จัดทําแนวทาง คูมือการดําเนินงานและอบรมบุคลากรในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวดัลําพูน  
 ๕. วางระบบการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล  
 ๖. ประสานเครือขาย แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการดําเนินกจิกรรม  
 ๗. นิเทศ ติดตาม รวมกับสถานศึกษาเพื่อใหกําลังใจและรวมแกไขปญหา  
 

กศน.อําเภอ  
 ๑ นํานโยบายมาสูการปฏิบัติโดยดําเนินการตามคูมือการดําเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทําของสํานักงาน กศน.จังหวดัลําพูน ลงสู กศน.ตําบล  
 ๒. ศึกษาแนวคิด กรอบการทํางาน วิธีการและยุทธศาสตรใหชัดเจน  
 ๓. ประชุมช้ีแจงมอบหมายภารกิจใหบุคลากรในสังกัด  
 ๔. จัดหาแหลงวิทยากรและประสานเครือขาย แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสนบัสนุนการ
ดําเนินกิจกรรม  
 ๕. ดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําตามแผนท่ีกําหนด  
 ๖. อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

ครูอาสาสมัคร  
 ๑. ภารกิจหลัก จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู ตามภารกจิเฉพาะกลุมเปาหมายและ
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  
 ๒. สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมกับครู กศน.ตําบล  
 ๓. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในการดําเนนิการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ ท้ัง
รวมกับหนวยงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ครู กศน.ตําบล  
 ทําหนาท่ีเปนผูจัดการวางแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ประสานงานกับเครือขาย วิทยากร 
สอนตามความเช่ียวชาญเฉพาะในแตละวชิา 
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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. กระทรวงศึกษาธิการ. นโยบายและ    
 จุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ : องคการคาของ  
    สกสค., ๒๕๕๕. 
กระทรวงศึกษาธิการ. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  
    ๒๕๕๕-๒๕๕๘. มปท. มปป.  
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการจัด 
 การศึกษาอาชพีเพื่อการมีงานทํา. มปท. มปป. 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตร  
     OTOP MINI MBA. กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ, ๒๕๕๕. 
สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา. คูมือปฏิบัติงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา. มทป. มปป. 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดการ 
 ศึกษาตอเนื่อง. มปท. มปป. 
นายประเสริฐ บุญเรือง. มอบนโยบายแนวทางการดาํเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน. (รายการสายใย กศน.), 
 ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕. 
นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ. แนวทางการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา. (สไลด)  
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา. (ออนไลน) เขาถึงได :  
 http://panchalee.wordpress.com/2011/11/01/ 
โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน. (ออนไลน) เขาถึงได :
 http://www.moe.go.th/websm/2012/may/135.html 
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ภาคผนวก 
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 เอกสารในภาคผนวกมีดังน้ี 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนหลักสูตรระยะส้ัน  
      พ.ศ.๒๕๕๔ 
๓. เอกสารท่ีใชในการขออนุญาตจัดต้ังและขออนุมัติเบิกจายเงิน 
 ๓.๑  บันทึกขออนุญาตจัดกจิกรรม  

 ๓.๒ แบบขออนุญาตจัดกจิกรรม  

 ๓.๓ บัญชีรายช่ือผูเรียน  
 ๓.๔ ใบสมัครวิทยากร  

 ๓.๕ โครงการที่ไดรับการเหน็ชอบจาก สํานักงาน กศน.จังหวดั  

 ๓.๖ หลักสูตรท่ีขอเปดสอน  

 ๓.๗ รายงานผูจบหลักสูตร  

 ๓.๘ แบบบันทึกผลระหวางเรียน/กิจกรรม  

 ๓.๙ แบบประเมินและรายงานผลการจบ  

 ๓.๑๐ บัญชีลงเวลาเรียนผูเรียน  

 ๓.๑๑ บัญชีลงเวลาวิทยากร  

 ๓.๑๒ ใบสําคัญรับเงิน  

 ๓.๑๓ แบบรายงานผลการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา  

 ๓.๑๔ ภาพกิจกรรม (ใชแนบทุกรอบท่ีเบิก)  
 ๓.๑๕ แบบประเมินความพงึพอใจ (ถาเบิก 2 รอบใหแนบรอบสุดทาย)  
๔. หนังสือสํานักงาน กศน. ท่ี ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๑๒๕๕ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เร่ือง การเบิกเงิน 
     เปนคาใชจายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะส้ัน 
๕. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๐๖.๖/๓๕๔๗๔ ลงวนัท่ี ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ เร่ือง การเบิก 
     คาใชจายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะส้ัน 
๖. หลักเกณฑการจายคาวัสดุฝกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
     พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗. แบบรายงานผลโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชนของสถานศึกษา สงพรอมขออนุมัติเบิกเงินเม่ือจบ 
     หลักสูตร 
๘. แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 
     ของ กศน.อําเภอ เพื่อสรุปผลการดําเนนิงานสงสํานกังาน กศน.จังหวัด 
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