
แบบ การจัด  
กศน.ตน.1 ใบลงทะเบียนผูสมัครเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.2 ใบสมัครวิทยากรการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.3 คําส่ังแตงต้ังวิทยากร  
กศน.ตน.4 หนังสือแจงขอเปดสอนการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.5 บัญชีลงเวลาของวิทยากร  
กศน.ตน.6 บัญชีลงเวลาของผูเรียนการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.7 7.1 แบบประเมินผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

7.2 กรอบการประเมินผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
 

กศน.ตน.8 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุอุปกรณ  
กศน.ตน.9 ทะเบียนผูจบหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.10 แบบประเมินความพึงพอใจ  
กศน.ตน.11 ใบสําคัญผูผานการฝกอบรม  
กศน.ตน.12 แผนการจัดการเรียนรู  
กศน.ตน.13 แบบสํารวจความตองการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.14 ใบสมัครผูเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.15 แบบเขียนหลักสูตรตอเนื่อง  
กศน.ตน.16 บันทึกขออนุญาตจัดต้ังกลุมและเปดสอนการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.17 หนังสือราชการขอสงหลักฐานการอนุมัติเบิกจายงบประมาณ  
กศน.ตน.18 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกงบประมาณ  
กศน.ตน.19 สรุปงบหนาการเบิกเงิน  
กศน.ตน.20 ใบสําคัญรับเงิน  
กศน.ตน.21 แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร  
กศน.ตน.22 แบบติดตามผูเรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.23 23.1 แบบเขียนโครงการฝกอบรม 

23.2 กําหนดการจัดอบรมโครงการ 
 

กศน.ตน.24 แบบขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมประชาชน  
กศน.ตน.25 หนังสือเชิญวิทยากร  
กศน.ตน.26 แบบรายงานผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.27 ประกาศแตงต้ังสถานประกอบการ/แหลงเรียนรู/ภูมิปญญา  
กศน.ตน.28 บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการจัดการเรียนรูรายบุคคล  
กศน.ตน.29 แผนท่ี สถานท่ีจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตอเนื่อง  
กศน.ตน.30 บันทึกการนิเทศการศึกษาตอเนื่อง  

 



 
 

 

ใบลงทะเบียนผูสมัครเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.......................จังหวัด............................... 
โครงการ/วิชา........................................................จํานวน................ช่ัวโมง/วัน 

ระหวางวนัท่ี.......................................................สถานท่ีจัด ณ ............................................................................ 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ท่ีอยูปจจุบัน หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

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

หัวหนา กศน.ตําบล/แขวง...................... 
 

หมายเหตุ    ๑. สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

      ๒. สถานศึกษาสามารถจัดทําในลักษณะ Google Form ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ กศ.ตน.1

  

 

 



 
 

 

 

 

ใบสมัครวิทยากรการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

 

 
วันท่ี..................เดือน.........................พ.ศ.............. 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................อายุ.................ป 
เลขประจําตัวประชาชนเกิดวันท่ี............ดือน.........................พ.ศ.................
จังหวัด.................สัญชาติ.........................เช้ือชาติ.....................ศาสนา.................ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี..................ถนน..........................ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท............................วุฒิการศึกษา.................................................................
สาขาวิชา.....................................................................................ความสามารถพิเศษ...............................................
ปจจุบันประกอบอาชีพ..........................................................สถานท่ีทางาน.............................................................
ตําบล..................................อําเภอ........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย........................................
ประสบการณงานการศึกษาตอเนื่อง เคยสอนหลักสูตรระยะส้ันวิชา........................................................................
ระยะเวลา................ปสถานท่ีสอน..........................................อาํเภอ...............................จังหวัด...........................
ขอสมัครเปนวิทยากรสอนหลักสูตรระยะส้ันวิชา........................................................................................... 

 ขาพเจาไดแนบเอกสารรับรองความรูความสามารถและประสบการณ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
สาขาท่ีประสงคจะสมัครเปนวิทยากรเพื่อประกอบการพิจารณา หากขาพเจาไดรับการพิจารณาแตงต้ังเปน
วิทยากรหลักสูตรระยะส้ัน ขาพเจาจะอุทิศเวลาเพื่อการศึกษาของประชาชน พรอมท้ังปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการอยางเครงครัด และ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 

  (ลงช่ือ)....................................................... 

 (...................................................) 

      

 

หมายเหตุ 1. การกรอกใบสมัครวิทยากร กรอกเฉพาะการเปนวิทยากรครั้งแรก 
    2. สถานศึกษาตองจัดทําเนียบวิทยากรเปนประจําทุกปงบประมาณ 
 

 

 

 

แบบ กศ.ตน. 2 

รูปภาพ  
ขนาด 1 น้ิว 



 
 

 

คําสั่งแตงต้ังวิทยากร 

 

 

 
คําส่ังศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต............................... 

ท่ี .................../................... 
เรื่อง แตงต้ังวิทยากรการศึกษาตอเนื่อง 

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

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต…….........ตําบล/แขวง................ 
ดําเนินการจัดการศึกษาตอเนื่อง รูปแบบกลุมสนใจ รูปแบบช้ันเรียนหลักสูตร..........................................
จํานวน..............ช่ัวโมงใหกับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ณสถานท่ีจัด........................ 
ระหวางวนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................ถึงวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ.................. 
ต้ังแตเวลา....................ถึงเวลา......................น. เวนวัน..................................................เรียนวันละ............ช่ัวโมง 
จํานวนวันท่ีเปดสอน…..............…..วัน มีผูเรียนเปนชาย.........คน หญงิ............คน   รวมจํานวนเรียน..............คน  

 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ.๒๕๔ จึงแตงต้ังใหนาย/
นาง/นางสาว.............................................................. เปนวิทยากรโดยใหวิทยากรเบิกคาตอบแทนตามเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังและสานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกําหนด 

  ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ. ..........ถึงวันท่ี.........เดือน..............พ.ศ. .......... 
    ส่ัง ณ วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ. ………… 
 

   (.........................................................) 
                 ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต........................... 

 
 
 
หมายเหตุสถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ กศ.ตน.3 



 
 

 

หนังสือแจงขอเปดสอนการศึกษาตอเนื่อง 

 

 

ท่ี ศธ ................./..................  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย... 
 

      ......................... (วัน เดือน ป) 

เรื่อง แจงการจัดการศึกษาตอเน่ือง  

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

สิ่งท่ีสงมาดวย  หลักฐานการขออนุญาตจัดการศึกษาตอเน่ือง ในรูปแบบ....................จํานวน............ชุด 

ดวยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.............................................................. 
ดําเนินการจัดการศึกษาตอเน่ือง รูปแบบ.................................... ดังตอไปน้ี    

๑. หลักสูตรอาชีพ..............................................จํานวน...............ชั่วโมงสถานท่ีจัด...................................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหวางวันท่ี....................................................วิทยากรซื่อ...................................................................... 
  ๒. หลักสูตรอาชีพ................................................จํานวน...............ชั่วโมง สถานท่ีจัด.......................................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหวางวันท่ี....................................................วิทยากรซื่อ...................................................................... 
  ๓. หลักสูตรอาชีพ................................................จํานวน...............ชั่วโมง สถานท่ีจัด.......................................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหวางวันท่ี....................................................วิทยากรซื่อ...................................................................... 
  ๔. หลักสูตรอาชีพ................................................จํานวน...............ชั่วโมง สถานท่ีจัด.......................................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหวางวันท่ี....................................................วิทยากรซื่อ......................................................................
  ๕. หลักสูตรอาชีพ................................................จํานวน...............ชั่วโมง สถานท่ีจัด......................................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหวางวันท่ี....................................................วิทยากรซื่อ...................................................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    

  

         ขอแสดงความนับถือ 
  

            (    ) 
       ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต ............................. 
 
 

หมายเหตุ   สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ กศ.ตน.๔ 



 
 

 

บัญชีลงเวลาของวิทยากร 
 

ซื่อสถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ......................... 
ระหวางวนัท่ี ............................................................................................................ 
หลักสูตร/วิชา.............................................................. จํานวน ...................... ช่ัวโมง 
สถานท่ีจัด ณ ......................................................................................................... 

ท่ี วัน เดือน ป ชื่อ-สกุล ลายมือซื่อ เวลามา ลายมือซื่อ เวลากลับ 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
จํานวน .......................... วัน จํานวน ........................... ช่ัวโมง 
  

       ลงชื่อ .................................................................... 
(...................................................................) 
      หัวหนา กศน.ตําบล/แขวง ................................................. 
 
 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม            

 

 

 

 

แบบ กศ.ตน.๕ 

 



 
 

 

บัญชีลงเวลาของผูเรียนการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

หลักสูตร/โครงการ ................................... ช่ัวโมง วิทยากร ......................................จํานวนนักศึกษา ............. คน 

ระหวางวันท่ี ....................................................... จํานวน ............... ช่ัวโมง .................. น. ถึงเวลา ................... น. 
ณ ...........................................................อําเภอ/เขต .......................................จังหวัด ............................................ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

วันท่ี ....................................... วันท่ี ....................................... 

ลายมือช่ือ 
เวลามา 

ลายมือช่ือ 
เวลามา 

เวลากลับ เวลากลับ 
      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

 

ลงชื่อ ....................................................วิทยากรผูสอน    ลงชื่อ .............................................. ครู กศน.ตําบล/แขวง 

( .................................................)   ( .................................................) 

วันท่ี.................................................    วันท่ี................................................. 

 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม   

 

 

 

         

 

แบบ กศ.ตน.6 

 



 
 

 

แบบประเมินผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
หลักสูตร........................................................................จํานวน................................ช่ัวโมง 

ระหวางวนัท่ี.........เดือน........................พ.ศ..................ระหวางวนัท่ี.........เดือน.............................พ.ศ................... 
สถานท่ีจัด ณ............................................................ตําบล.......................อําเภอ.......................จังหวัด................... 
 
 
ลําดับ

ที่ 

 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

 
ชื่อ – สกุล 

1. ความรูความ
เขาใจในเน้ือหา

สาระ(๒๐) 

2.ทักษะการ
ปฏิบัติ(๔๐) 

3.คณุภาพของ
ผลงาน/ผลการ

ปฏิบัติ(๔๐) 

4.ผลการ
ประเมินรวม

(๑๐๐) 

ระดับการ
ประเมิน 

(ผาน/ไมผาน) 

        

        

        

        

        

        

 

หมายเหตุ  การประเมินผลการจบหลักสูตรอาจดําเนินการได ดังนี ้
    การประเมินระหวางเรียน และเมื่อจบหลักสูตร 
    ประเมินครั้งเดียวกอนจบหลักสูตร 
    ท้ังนี้ เกณฑการจบหลักสูตร จะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๖๐ จึงจะผานเกณฑการประเมิน 
 

ลงชื่อ........................................วิทยากร   ลงชื่อ....................................หัวหนา กศน.ตําบล/แขวง 
                  (......................................)          (..................................) 
 

    ลงชื่อ.................................................ผูอนุมัติ 

          (.................................................) 
   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต............................................... 
 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม            

 

 

 

 

 

แบบ กศ.ตน.7 (1) 

 



 
 

 

กรอบการประเมินผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

กรอบการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑการประเมิน 

1.ความรูความเขาใจ 
ในเน้ือหาสาระ (๒๐) 

- ทดสอบความรูความเขาใจ 
- สอบถามความรูความเขาใจ 

-คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
- ตองได  ๑๒ คะแนนข้ึนไปจึงจะถือวาผาน 

2. ทักษะการปฏิบัติ  
    (๔๐) 

-สังเกตการปฏิบัติในระหวางการเรียนรู 
การจัดกิจกรรม 
-ประเมินโดยใหสาธิต/แสดงข้ันตอน 
วิธีการปฏิบัติ 
-กรณีไมมีการปฏิบัติจัดทําผลงานให 
ประเมินจากกระบวนการมีสวนรวม 
(รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา 

-ปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอน  
 คลองแคลว รวดเร็ว ไมมีขอผิดพลาด/ปญหา หาก
มีปญหาสามารถแกไขไดอยางรวดเร็ว 

3. คุณภาพของผลงาน 
ผลการปฏิบัติ(๔๐) 

-สังเกต/ตรวจสอบผลงาน/ผลการ
ปฏิบัติ วาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
หรือไม 

- ความถูกตอง/ความสมบูรณ 
- ความเข็งแรงคงทน/ความสวยงามประณีต 
- ความประหยัด 
- ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายสภาพพ้ืนท่ี ฯลฯ 
  ท้ังน้ีเกณฑการพิจารณาข้ึนอยูกับลักษณะหรือ 
   ธรรมชาติของวิชา/หลักสูตรน้ัน 

รวมคะแนน (๑๐๐)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ กศ.ตน.7 (2) 

 



 
 

 

ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุอุปกรณ 

หลักสูตร..............................................................................................................จํานวน....................ช่ัวโมง 
ระหวางวนัท่ี.............................................สถานท่ีจัด.............................................................................................. 
 

ท่ี ส่ือ/วัสดุอุปกรณ จํานวน ราคา รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม     

 

                                                       (ลงช่ือ)....................................................... 

   (...................................................)                                                                             

ตําแหนง...................................................... 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม       

 

กลุมแบบ กศ.ตน.8 

 



 
 

 
 

ทะเบียนผูจบหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
หลักสูตร.....................................................................จํานวน....................ช่ัวโมง 

ระหวางวนัท่ี...................................................สถานท่ีจัด..................................................................... 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัว 
ประชาชน 

อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ที่อยูปจจุบัน ผลการประเมิน เลขที่หลักฐาน
สําคัญ ผาน ไม

ผาน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 

    (ลงช่ือ)....................................................... 
      (...................................................) 
 ตําแหนง....................................................... 
 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม                                 

 

 

 

 

 

แบบ กศ.ตน.9 

 



 
 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
หลักสูตร/โครงการ.......................................................................ระหวางวันท่ี.............เดือน................พ.ศ............. 
สถานท่ีจัด.............................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด...................... 
ขอมูลพื้นฐานของผูประเมินความพึงพอใจ   

เพศ  0 ชาย 0 หญิง อายุ...........ป  วุฒิการศึกษา......................อาชีพ.......................................... 

คําช้ีแจง  1. แบบประเมินความพึงพอใจ  มี 4 ตอน 

            2. โปรดแสดงเครื่องหมาย √ ในชองวางระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของทาน 

 

ขอ 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ หมาย

เหตุ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ตอนที่ ๑ ความพึงพอใจดานเน้ือหา 
1 เน้ือหาตรงตามความตองการ       

2 เน้ือหาเพียงพอตอความตองการ       

3 เน้ือหาปจจุบันทันสมัย       

4 เน้ือหามีประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต       

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจดานกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม 

5 การเตรียมความพรอมกอนอบรม       

6 การออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกับวัตถุประสงค       

7 การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา       

8 การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย       

9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค       

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจตอวทิยากร 

10 วิทยากรมีความรูความสามารถในเรื่องท่ีถายทอด       

11 วิทยากรมีเทคนิคการถายทอดใชสื่อเหมาะสม       

12 วิทยากรเปดโอกาสใหมีสวนรวมและซักถาม       

ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจดานการอํานวยความสะดวก       

13 สถานท่ี วัสดุ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก       

14 การสื่อสาร การสรางบรรยากาศเพ่ือใหเกิดการเรียนรู       

15 การบริการ การชวยเหลือและการแกปญหา       

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน 

ๆ............................................................................................................................................................................ 

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

หมายเหตุ  สถานศึกษาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับโครงการฯ/กิจกรรมท่ีจัดอบรม 

แบบ กศ.ตน.10 

 



 
 

 

ใบสําคัญผูผานการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  สถานศึกษาปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

 

แบบ กศ.ตน.11 

 

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต......... 

ใบสําคัญฉบับน้ีใหไวเพื่อแสดงวา 

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

ผานการฝกอบรมหลักสูตร.................................... จํานวน............ชั่วโมง/วัน 

เมื่อวันท่ี.................................... ถึง วันท่ี.................................... 

ขอใหมีความสุขความเจริญ 

 

 

     

    

 

เลขที่................ 

 

หลัง 

 

 

 

 

 

ลายมือช่ือผูรับใบสําคัญ....................................  ...........................เขียน 
วันรับใบสําคัญ…………………………………………….            ……………………….ทาน 
                ............................ตรวจ 
 

    

                                                                                           
  

 



 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
วิทยากร...................................................................................................................................................................... 
หลักสูตร......................................................................................จํานวน ............ช่ัวโมง (เรียนวันละ...........ช่ัวโมง) 

ระหวางวนัท่ี.....................................................................................................เวลาเรียน  ................................. น. 

สถานท่ีจัดการเรียน................................................................................................................................................... 
 

วัน เดือน ป เวลา กระบวนการจัดการเรียนรู หมายเหตุ 

   เรียนวันละ  ………..ชม. 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ลงช่ือ.................................................วิทยากร 

              (..........................................)   

                                                                            วันท่ี......../............../...........   
 

 

หมายเหตุ  สถานศึกษาปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 แบบ กศ.ตน.12 

 



 
 

 

แบบสํารวจความตองการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว 

1. ช่ือ (นาย,นาง,นางสาว)............................................................นามสกุล....................................................... 
2. อาชีพปจจุบัน    ไมมี    มี ระบุอาชีพ.................................................................................................. 
3. วุฒิการศึกษา................................................................................................................................................ 
4. ท่ีอยูปจจุบัน หมูบาน.....................................บานเลขท่ี.............หมูท่ี..............ตําบล/แขวง......................... 

อําเภอ.......................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.............................เบอรโทรศัพท.................................. 

สวนท่ี 2 มีความตองการเรียนรูและฝกอาชีพ 

  คอมพิวเตอรเบ้ืองตน  ผลิตภัณฑกระเปาหนัง  นวดแผนไทย 

  คอมพิวเตอรในสํานักงาน  ผลิตภัณฑจากเชือก  การทําปุยหมัก 

  คอมพิวเตอรช้ันสูง การทําปุยอินทรียยนํ้าชีวภาพ  ชางซอม

โทรศัพทมือถือ  การสานตะกราจากไหมพลาสติก  จักสานอัดเม็ด 

  การทําปุย 

  ชางซอมพัดลม  การสานตะกรามัดเชือกฟาง  การขยายพันธุพืช 

  ชางซอมแอร  การถักโครเชต  การเพาะเห็ด 

  ชางซอมรองเทา  ดอกไมประดิษฐ  ดอกไมผาใยบัว 

  ชางไฟฟาเบ้ืองตน  การจัดดอกไมสด  เย็บผาอเนกประสงค 

  ชางซอมมอเตอรไซค  การทําบายศรีใบตอง  พวงหรีดผา 

 ชางเช่ือมโลหะเบ้ืองตน  เดคูพาจ  การทําดอกไมจันทน 

 ชางแตงหนา  การทําอาหาร-ขนม  การทําเบเกอร่ี 

 ชางเสริมสวย  ชางตัดผมชาย  การทําซูชิ  

 เพนทเล็บ  การทําอิฐบล็อก  อ่ืนๆ........................ 

สวนท่ี 3 วันและเวลาท่ีสะดวกตอการเขาเรียนอาชีพ กับ กศน. 

 วันจันทร-ศุกร เวลา   (  ) 09.00-12.00 น.  (  ) 13.00-16.30 น.  (  ) 17.00-20.00 น. 

 วัน……………… เวลา   (  ) 09.00-12.00 น.  (  ) 13.00-16.30 น.  (  ) 17.00-20.00 น. 

 วันหยุดเสาร-อาทิตย(  ) 09.00-12.00 น.  (  ) 13.00-16.30 น.  (  ) 17.00-20.00 น. 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 

สวนท่ี 4 เหตุผลของความตองการเรียนรูอและฝกทักษะ 

 ตองการมีรายไดเสริม  ตองการมีอาชีพ ตองการไดรับการพัฒนา 

 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................... 

 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

 

แบบ กศ.ตน.13 



 
 

 

เลขท่ี………………. 

ใบสมัครผูเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
สถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต......................... 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร/กิจกรรม……………………………….............จํานวน........................ช่ัวโมง 

 

๑.ขอมูลสวนตัว (กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจง)   
    ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว....................................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................... 
เกดิวันท่ี/เดือน/พ.ศ............................อายุ..........ป สัญชาติ..................ศาสนา.....................อาชีพ..................... 
    ความรูสูงสุดจบระดับ.................................จากสถานศึกษา.......................................จังหวดั.............................. 
    ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี............หมูท่ี..............ถนน/หมูบาน.........................................ตําบล/แขวง..............   
อําเภอ.............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท............................... 
๒. สนใจเขารวมกิจกรรม เนื่องจาก........................................................................................................................... 
เปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับ/สาขา……………………………………………………………………………….. 
    ตองการเปล่ียนอาชีพตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตองการมีอาชีพเสริม/อาชีพหลัก 
อื่นๆ ระบุ....................................................................    
๓. สถานภาพของผูสมัคร 
เปนผูวางงาน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สมาชิกกองทุนสตรีเทศบาล 
ผูถือบัตรสวัสดิการของรัฐอสม./อสส. รับจาง เกษตรกร  
สมาชิกกองทุนหมูบาน   อื่นๆ.................................. 
๔. ทานไดรบัขาวสารการรับสมัครจาก...................................................................................................................... 
 
สําหรับเจาหนาท่ี 
         ตรวจสอบรายละเอียด/ความเห็น     

ลงช่ือ.............................................ผูสมัคร 
         ....................................................         (.......................................................) 
       วันท่ี/เดือน/ป............................................... 
 ลงช่ือ............................................ผูรับสมัคร    
 (..............................................)                                                 
วันท่ี/เดือน/ป...............................................     
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 ในกรณีตางดาว ตองมี Work Permit จึงจะสามารถสมัครเรียนได 
 
 
 
 

แบบ กศ.ตน.14 

 



 
 

 
 

แบบเขียนหลักสูตรตอเนื่อง 
หลักสูตรอาชีพ………………………………………..จํานวน ...................ช่ัวโมง 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต...................................... 
 

ความเปนมา 

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

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

หลักการของหลักสูตร  

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

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

จุดมุงหมาย 

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

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

เปาหมาย ............................................................................................................................................................. 

ระยะเวลา .............................................................................................................................................................  

โครงสรางหลักสูตร 

ที ่ เรื่อง จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู 

จํานวนช่ัวโมง 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1       

2       

3       

๔       

สื่อการเรียนรู  

 1. ............................................................................................................................................................................ 

 2. ............................................................................................................................................................................ 

การวัดผลประเมินผล 

 1. ............................................................................................................................................................................ 

 2. ............................................................................................................................................................................ 

เกณฑการจบหลักสูตร 

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

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

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

แบบ กศ.ตน.15 

 



 
 

 

บันทึกขออนุญาตจัดต้ังกลุมและเปดสอนการศึกษาตอเนื่อง 

บันทึกขอความ 

สวนราชการกศน.ตําบล/แขวง......................กศน.อาํเภอ/เขต ..................... โทร. 
................................. 
ท่ี ศธ ๐๒๑๐................... /............                      วันท่ี....................................................................... 
เร่ือง ขออนุญาตจัดการศึกษาตอเนื่องรูปแบบ...................หลักสูตร..........................จํานวน.........ช่ัวโมง 
 
เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต............................... 
   ดวย กศน.ตําบล...........................................................................................................มีความ
ประสงค ขออนุญาตจัดการศึกษาตอเนื่องรูปแบบ....................หลักสูตร......................................จํานวน..............
ช่ัวโมง ใหกับประชาชนตําบล...............................สถานท่ีจัด ณ......................................บานเลขท่ี............หมู
.............ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต........................จังหวัด.....................โทร..........................ระหวาง
วันท่ี.........เดือน.............พ.ศ...........ถึงวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ..............ต้ังแตเวลา...........................ถึง
.........................จํานวน.............ช่ัวโมง มีผูเรียนจําแนกเปนชาย.............คน หญิง...............คน รวมท้ังหมด
...............คน รายช่ือดังแนบ โดยมี.......................................................... เปนวิทยากรใหความรู 
 ในสวนอุปกรณการเรียนการสอนท่ีมีอยูแลว คือ............................................................... 
เปดสอนหลักสูตร.......................จํานวน............ช่ัวโมงกศน.ตําบล/แขวง................กศน.อําเภอ/เขต...........โดยขอ
ใชเงินงบประมาณป ............ประเภทงบ..................รหัส................... ภายในวงเงิน ..................บาท 
(............................)รายละเอียดดังแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
  ๑. อนุญาตใหเปดสอนหลักสูตร.......................จํานวน..............ช่ัวโมง ณ ...................... 

ในระหวางวนัท่ี ......................ถึงวนัท่ี.....................โดยขอจายคาตอบแทนเปนเงิน .....................บาท

(...................................) 

  ๒. อนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ดังรายละเอียดท่ีแนบ สําหรับการเปดสอนฯ ภายในวงเงิน 

...............บาท (........................................................)  

  3. ลงนามในคําส่ังแตงต้ังวิทยากร 

(...................................................) 

หัวหนา กศน.ตําบล/แขวง.............................. 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

แบบ กศ.ตน.16 

 



 
 

 

หนังสือราชการขอสงหลักฐานการอนุมัติเบิกจายงบประมาณ 
 

 

ท่ี ศธ. ...........................      ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    

           ......................... (วัน เดือน ป) 
 
เรื่อง  สงหลักฐานการอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ ......................................................................... 

เรียน  ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม .............................................................................  

ส่ิงท่ีสงมาดวย หลักฐานการอนุมัติการเบิกจายเงิน จํานวน ............................. ฉบับ 

 ดวยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ......................................... 
ขอสงหลักฐานการอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ งบ ........................................................ ซึ่งไดดําเนินการจัด
การศึกษาตอเนื่อง หลักสูตรอาชีพ.............................................จํานวน............ช่ัวโมง ณ...........................ระหวาง
วันท่ี............................... โดยมีผูจบหลักสูตร จํานวน................คน และมี....................................................เปน
วิทยากร ดังรายการตอไปนี ้

1. คา ..........................................  เปนเงิน .......................................... บาท 
 2. คา ..........................................  เปนเงิน .......................................... บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท (... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)จากเงินงบประมาณ 
.......................................... โครงการ ......................................... รหัส .....................................ท้ังนี้ไดยืมเงิน 
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.....................................................ไปกอนแลว ตามสัญญาเงินยืมท่ี ............/............
โดยมี ..........................................เปนผูยืม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 
 

(    ) 
   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต .......................................... 
 
กลุมงาน  .......................................................................... 
โทร ........................ โทรสาร ..........................................  
www…….......................................................................... 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
 
 
 

แบบ กศ.ตน.17 

 



 
 

 

บันทึกขอความขออนุมัติเบิกงบประมาณ 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ................โทร................................ 
ท่ีศธ ๐๒๑๐ ......................../.......................  วันท่ี ..............................................  
เร่ือง ขออนุมัติเบิกจายเงินคา ................................................หลักสูตร ............................................................... 
             
 

เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต ...............................................  

 ตามท่ี กศน.ตําบล/แขวง ........................................................... ไดจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 
หลักสูตร...........................................กิจกรรม...................................................พื้นท่ี ................................................
ในระหวางวนัท่ี ...........เดือน.........................พ.ศ. ...................วันท่ี ...........เดือน.........................พ.ศ. ...................
กิจกรรม................คน ณ ................................................................. 

บัดนี้ การดําเนินงานไดเสรจ็ส้ินแลว โดยมีคาใชจายตามรายการดังนี้ 
1. คา ................................................ เปนเงิน ................................................บาท 
2. คา ................................................ เปนเงิน ................................................บาท 

รวมเปนเงิน ..................................บาท 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนเงินท้ังส้ิน...........................บาท (.......................................) 
เบิกจากงบประมาณรายจายประจําป..................................ของ กศน.อําเภอ/เขต................................................... 
เบิกเงินงบประมาณผลผลิตท่ี............................รหัสงบประมาณ..................................... (.......................................) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ 

 
 

  (.....................................................) 
ตําแหนง ............................................................ 
  
 
 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

แบบ กศ.ตน.18 

 



 
 

 

สรุปงบหนาการเบิกเงิน 

คาตอบแทนวิทยากรกลุม......................งบประมาณ.............................รหัสงบประมาณ......................... 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต......................... 

 
ท่ี 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ตําแหนง 

 
หลักสูตร/ชั่วโมง 

จํานวนเงิน รวม 
เปนเงิน 

คาตอบแทน คาวัสดุ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
 
รวมเปนเงิน     (………………………………..………) 
 

   

 
 
 
ลงซื่อ ..........................................ผูรับรองการปฏิบัติงาน 
          (..........................................) 
ผูอํานวยการศูนย ..........................................................................................................................  
 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

แบบ กศ.ตน. 19 

 



 
 

 

ใบสําคัญรับเงิน 

 ท่ี กศน.อําเภอ/เขต.........  

วันท่ี............เดือน ..........................พ.ศ................. 
ขาพเจา(นาย, นาง, นางสาว)...............................................................................................อยูบานเลขท่ี.................. 
ถนน.............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด.............................. 
ไดรับเงินจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต............ดังรายการตอไปนี ้
 

รายการ จํานวนเงิน 

บาท ส.ต. 
 ไดรับเงินคาตอบแทนวิทยากร  แหลงการเรียนรูชุมชน........................... 
กศน.ตําบล.........................อาํเภอ.....................จังหวัด............................ 
 จํานวน....................ช่ัวโมง  จํานวนผูจบหลักสูตร .......................คน 
 ระหวางวันท่ี........................................................... เปนเงินท้ังส้ิน 
 
 
 

  

 
จํานวนเงิน  (..................................................................) 
 

  

 
 

ลงช่ือ ........................................... ผูเบิก 
( ........................................ ) 
 

ลงช่ือ ........................................ ผูจายเงิน 
( ........................................ ) 

ตําแหนง....................................... 
 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

แบบ กศ.ตน.20 

 



 
 

 

แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร 

สํานักงาน กศน.อําเภอ/เขต.......................................... 

   ........................................................(วนัท่ีเดือนพ.ศ. ) 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม ......................................................................... 

ขาพเจา.......................................................................ตําแหนง.................................................... 
สํานัก/กอง/ฝาย.............................................. อยูบานเลขท่ี ..............หมู ........... ถนน .......................................... 
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต .......................................จังหวัด................................................... 
รหัสไปรษณีย ..................................... โทรศัพท .................................................  

( )ขาราชการเลขท่ี............วันออกบัตร............................วันหมดอาย.ุ......................... 
บัตร ( )ลูกจาง เลขท่ี............วันออกบัตร............................วันหมดอายุ.......................... 

( )ประชาชนเลขท่ี............วันออกบัตร............................วันหมดอายุ.......................... 
มีความประสงคขอรับเงินผานธนาคารเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังรายการตอไปนี ้

1............................................................... จํานวนเงิน..................................... บาท 

2............................................................... จํานวนเงิน..................................... บาท 

3............................................................... จํานวนเงิน..................................... บาท 

4............................................................... จํานวนเงิน..................................... บาท 

 
 

 

ลงช่ือ .............................................ผูย่ืนคําขอ 

(............................................) 
 

ลงช่ือ ...........................................ผูจายเงิน/ ผูบันทึกการโอน 

(..........................................) 
 

 

หมายเหตุ 1.กรณีมีคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดท่ีธนาคารเรียกเก็บ  

ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาว จากเงินท่ีไดรับจากทางราชการ 

๒. สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ กศ.ตน.21 

 



 
 

 

แบบติดตามผูเรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

 กศน.ตําบล/แขวง .......................................กศน.เขต/อําเภอ............................จังหวัด....................... 
หลักสูตร..............................................................รูปแบบ.....................................................จํานวน................ช่ัวโมง 
ระหวางวันท่ี…......................................................................ช่ือวิทยากร.................................................................... 
คําช้ีแจง  
 ๑. แบบติดตามผูเรียนจบหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลของผูเรียนในการนํา
ความรูไปใชประโยชนหลังจากจบหลักสูตรแลวดังน้ี 
๑.๑  จัดทําทะเบียนผูเรียนเขาเรียนและจบหลักสูตรอาชีพต้ังแต ๖ ช่ัวโมงข้ึนไป 
๑.๒  ติดตามหรือสอบถามผูจบหลักสูตรต้ังแต ๖ ช่ัวโมงข้ึนไป ดําเนินการโดยสอบถามจากใบสมัคร และเมื่อจบหลักสูตร
ระยะเวลา ๑ เดือน 

๒.ประเด็นการนําไปใชประโยชนจะข้ึนอยูกับลักษณะหลักสูตรท่ีจัด  
๒.๑ดานพัฒนาอาชีพเชน เพิ่มรายได ลดรายจาย สรางอาชีพใหม ตองการไดรับการพัฒนา และ 

ตอยอดอาชีพเดิมทําเปนอาชีพเสริม  
 ๒.๒ ดานพัฒนาทักษะชีวิต เชน พัฒนาสุขภาพกาย พัฒนาสุขภาพจิต พฒันาการคิดวิเคราะห  
 ๒.๓ ดานพัฒนาสังคมและชุมชนเชน รวมพัฒนาชุมชนแกปญหาภัยแลง ดานการประหยัดพลังงาน  
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุลผูเรียน 

การนําไปใชประโยชน 

ตองการ

มีรายได 

ตองการมี

อาชีพ 

ตองการ

ไดรับการ

พัฒนา 

ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

อ่ืน ๆ  
โปรดระบ ุ

หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

 

ลงช่ือ..............................................ผูรายงาน 

                                                                              (............................................)                                                                   

ตําแหนง.............................................. 
 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 

แบบ กศ.ตน.22 

 



 
 

แบบเขียนโครงการฝกอบรม 

1. ชื่อโครงการ     (ระบุชื่อโครงการท่ีสั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายสาระโดยรวมของโครงการ) 
2. ความสอดคลองกับนโยบาย (ระบุนโยบายและมาตรฐานท่ีสอดคลอง) นโยบาย/มาตรฐานท่ี) 
3. หลักการและเหตุผล (ระบุภูมิหลัง/ท่ีมา/ความสําคัญ/หลักการ/หรือเหตุผลของโครงการ) 
4. วัตถุประสงค (ระบุเจตจํานงในการดําเนินงานโครงการ ท่ีสามารถวัดและประเมินผลได) 
5. เปาหมาย (ระบุผลผลิต (Output)ในภาพรวมของท้ังโครงการท่ีเปนรูปธรรม ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
6. วิธีการดําเนินการ (ระบุกิจกรรมหลักท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว) 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) 

 (กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณใหหนวยงานและสถานศึกษาในสวนภูมิภาค ใหระบุชื่อหนวยงานและสถานศึกษาใหชัดเจนดวย) 

7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ  (ระบุประมาณการงบประมาณจากทุกกิจกรรมของโครงการ) 
ตัวอยางการคํานวณงบประมาณการจัดประชุม 
7.1 คาอาหารกลางวันและเครื่องด่ืม จํานวนคน x ราคาอาหารวางและเครื่องด่ืม x จํานวนมื้อ 
7.2 คาอาหารกลางวัน   จํานวนคน x ราคาอาหารกลางวัน x จํานวนมื้อ 
7.3 คาท่ีพัก    จํานวนคน x ราคาท่ีพัก x จํานวนคืน 
7.4 คาพาหนะ   . ......................................................................................... 
7.5 คาเบี้ยเลี้ยง   .......................................................................................... 
7.6 คาวัสดุประกอบการประชุม  .......................................................................................... 
7.7 คาจัดพิมพเอกสาร   .......................................................................................... 
7.8 คานํ้ามันเชื้อเพลิงและคาผานทาง .......................................................................................... 

8. แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุแผนการใชจายงบประมาณตามกิจกรรมโดยจําแนกเปนรายไตรมาส) 
กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ. .......) 
ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.-มี.ค. พ.ศ. .......) 
ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.-มิ.ย. พ.ศ. .......) 
ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. .......) 

(ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) (ระบุรายละเอียด) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการ) 
10. เครือขาย (ระบุชื่อหนวยงานท่ีรวมดําเนินงานโครงการ) 
11. โครงการท่ีเกี่ยวของ (ระบุชื่อโครงการท่ีเกี่ยวของ (ถามี)) 
12. ผลลัพธ (Out come)  (ระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการหรือผลประโยชนจากผลผลิต (Output) ท่ีมีตอบุคคล 
ชุมชน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม) 
13. ดัชน้ีตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  ระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงผลงานเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพอันเกิดจากงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome) 
  ระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงผลประโยชนจากผลผลิตท่ีมีตอบุคคล ชุมชน สิ่งแวดลอม เศรษฐกจิ และสังคมโดยรวม 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ(ระบุวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ) 
 
 
 
 
 

แบบ กศ.ตน. 23 



 
 

 
 

กําหนดการจัดอบรมโครงการฯ.................. 
ระหวางวันท่ี............ถึง..............เดือน...........................พ.ศ............. 

ณ (สถานท่ีจัดอบรม)................................................. 
วันท่ี 1 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.       ปฐมนิเทศ/บรรยายพิเศษ/ทดสอบความรูกอนการอบรม 
10.45-12.00 น. เรื่อง......................................... 
   วิธีการ................................... 
   โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
11.00-11.15 น. รับประทานอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. เรื่อง......................................... 
   วิธีการ................................... 
   โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
14.00-14.15 น. รับประทานอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม 
14.20-16.30 น. เรื่อง......................................... 
   วิธีการ................................... 
   โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
วันท่ี 2-3  
09.00-10.30 น.      เรื่อง.........................................โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
10.45-12.00 น. เรื่อง.........................................โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
11.00-11.15 น. รับประทานอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. ดําเนินการตอเนื่อง  
14.00-14.15 น. รับประทานอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม 
14.15-16.30 น. เรื่อง.........................................โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
 
หมายเหตุ  1. กิจกรรมสถานศึกษาอาจจัดและดําเนินการตามความเหมาะสม โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม   
เชน  การเกบ็แบบทอดสอบหลังการอบรม  แบบประเมินความพึงพอใจ   การมอบวุฒบัิตร  
                2. รูปแบบกําหนดการสถานศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
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แบบขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมประชาชน 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ กศน.ตําบล/แขวง............................ กศน.อาํเภอ/เขต.................... โทร. ...................... 

ท่ีศธ 0210............../...........  วันท่ี............................................. 
เรื่องขออนุญาตจัดการศึกษาตอเนื่อง โครงการฝกอบรม..................................................... 

เรียนผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต............................................. 

  ดวย กศน.ตําบล........................ มีความประสงค ขออนุญาตจัดโครงการ....................................... 

ใหแกประชาชน ณ .......................... บานเลขท่ี........หมู........... ตําบล/แขง....................อําเภอ/เขต.........................

จังหวัด..................... ในระหวางวันท่ี........เดือน...............พ.ศ. ........... ถึงวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ. ............ 

มีผูเรียนจํานวน...........คน ชาย.........คน หญงิ..........คน ดังรายช่ือท่ีแนบ โดยมี..................... เปนวิทยากรใหความรู 

  ในสวนอุปกรณการเรียนการสอนท่ีมีอยูแลว คือ 
1. ............................................................. ไดจาก.................................................. 
2. ............................................................. ไดจาก.................................................. 

โดยขอใชเงินงบประมาณป........................ ประเภทงบ................................รหัส....................... 

ภายในวงเงิน.....................................บาท (...............................................................) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

1. อนุญาตจัดโครงการ................................................................................................................... 
ในระหวางวนัท่ี.............................ถึงวันท่ี.............................. โดยขอจายคาตอบแทนเปนเงิน............................บาท 
(..........................................................) 

2. อนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจางพัสดุ สําหรับโครงการฝกอบรมภายในวงเงิน.........................บาท 
(........................................................) 

 
(ลงช่ือ)................................................. 

        (................................................) 

หัวหนา กศน.ตําบล/แขวง..................... 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

แบบ กศ.ตน.24 

 



 
 

 

 

 หนังสือเชิญวิทยากร 

 

 

ท่ี ศธ ................./..................  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย... 
 

      ......................... (วัน เดือน ป) 

เรื่อง....................................................................... 

เรียน...................................................................... 

ส่ิงท่ีสงมาดวย .............................................................. 

ดวย....................... กําหนดจัดโครงการ............................ใหแก........................ จํานวน...........คน 
ต้ังแตวันท่ี........เดือน.......................พ.ศ................ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ................................................ 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวยพรอมหนังสือนี้ 

กศน.อําเภอ/เขต.................... พิจารณาแลวเห็นวา ........................................เปนผูมีความรู
ความสามารถและประสบการณท่ีจะใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรมไดเปนอยางดี จึงขอเชิญ............................. 
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง................................. ในวันท่ี...............เดือน.....................พ.ศ......... เวลา...............น. ณ 
......................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญเปนวิทยากร และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 (...........................................) 
  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต.............. 

 
กลุมงาน......................................(เจาของเรื่อง)   
โทร. .............................โทรสาร......................... 
www. ……………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

 

แบบ กศ.ตน.25 

 



 
 

 

 

แบบรายงานผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

กศน.ตําบล/แขวง....................................... 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต............................... 

 

1. หลักสูตร/โครงการ...........................................................................................................จํานวน.....................ช่ัวโมง/วัน 
2. ช่ือวิทยากร.................................................................วุฒิการศึกษา..................อายุ............ป อาชีพ.............................. 
3. ประเภทของวิทยากร  (  ) ขาราชการ    (  ) ลูกจาง    (  ) วิทยากรภายนอก   (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 
4. พื้นท่ีดําเนินการ    
(  ) ในเขตเทศบาล ช่ือหมูบาน/ชุมชน............................................................. 

(  ) นอกเขตเทศบาล ช่ือหมูบาน/ชุมชน.............................................................. 
หมูท่ี................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ เมื่อวันท่ี............เดือน..................พ.ศ........... สิ้นสุดเมื่อวันท่ี...........เดือน.................พ.ศ............. 
6. อนุมัติเบิกจายจากงบประมาณ ประเภทงบ.........................รหัส...............................จํานวน...................................บาท 
 คาวัสดุ................................................................บาท คาตอบแทนวิทยากร...........................................................บาท 
7. วิธีการสํารวจความตองการเรียน ดําเนินการอยางไร    (  ) ประชาคม      (  ) แนะแนว     (  ) สํารวจความตองการ 
 (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 
8. จํานวนผูเรียนและผูผานการเรียน/อบรม จําแนกตามอายุและเพศ 

เพศ 
อายุ 

ตํ่ากวา 15 ป 15-39 ป 40-59 ป 60 ปข้ึนไป รวม รวมท้ังสิ้น 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

จํานวนผูเรียน            
จํานวนผูผานการฝกอบรม            

9. จํานวนผูเรียนและผูผานการฝกอบรม จําแนกตามกลุมอาชีพและเพศ 

เพศ 
อายุ 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย เกษตรกรรม รับจาง อ่ืนๆ โปรด
ระบ ุ

รวม รวม
ทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

จํานวนผูเรียน                  

จํานวนผูผานการฝกอบรม                  

10. จํานวนผูเรียนและผูผานการฝกอบรม จําแนกตามกลุมเปาหมายและเพศ 

เพศ 
อายุ 

ผูนํา
ทองถิ่น 

อบต. ผูตองขัง ทหารกอง
ประจําการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน
ตางดาว 

เกษตรกร อสม. กลุม
สตรี 

รวม รวม
ทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

จํานวนผูเรียน                      

จํานวนผูผานการฝกอบรม                      
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11. จํานวนผูเรียนและผูผานการฝกอบรม แยกตามระดับการศึกษาและเพศ(สอดคลองกับ แบบ กศ.ตน. 22) 

เพศ 
อายุ 

ตํ่ากวา 
ป.4 

ป.4 ประถม ม.ตน ม.ปลาย อนุ 
ปริญญา 

ปริญญา 
ตร ี

สูงกวา
ปริญญาตร ี

รวม รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

จํานวนผูเรียน                    

จํานวนผูผานการฝกอบรม                    

12. การติดตามผูผานการฝกอบรม 
 12.1 มีการติดตามผูผานการฝกอบรม 
  (  ) ไมมี เพราะ..................................................................................................................................................... 
  (  ) มี ดําเนินการอยางไร...................................................................................................................................... 
 12.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ อยูในระดับใด...................................................................... 
 12.3 ผูผานการฝกอบรมไดนําความรูไปใชจริง   
เพิ่มรายได............คน  ลดรายจาย.........คน     นําไปประกอบอาชีพ...........คน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต.............คนใชเวลาวางใหเกดิประโยชน...........คน อ่ืน ๆ ระบุ............คน 
13. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 13.1 ปญหา อุปสรรค 
  (  ) ไมมี  
  (  ) มี (โปรดระบุ)................................................................................................................................................... 
 13.2 ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................วิทยากร 
      (.....................................................) 
 
ลงช่ือ.......................................................ครู กศน.ตําบล/แขวง 
      (.....................................................) 
 
ลงช่ือ......................................................เจาหนาท่ีงานการศึกษาตอเน่ือง 
      (.....................................................) 
 
ลงช่ือ.......................................................ผูบริหารสถานศึกษา 
      (.....................................................) 

 
หมายเหตุสถานศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
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ประกาศศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต............. 
 เร่ือง  แตงต้ัง........................สถานประกอบการ/แหลงเรียนรู/ภูมิปญญา 

 -------------------------------   

 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบแบะการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.................................................
จึงประกาศให………………(ระบุช่ือ). ……………...สถานท่ีต้ัง...................จังหวัด...................... เปนแหลงความรูท่ีมี
ความสามารถในการสงเสริมอาชีพดาน..........................................เพื่อถายทอดความรูใหแกประชาชนผูสนใจเพื่อ
รวมกันสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพของประชาชนตอไป 

                                  ประกาศ ณ วันท่ี.......... เดือน.....................พ.ศ.................... 

 

 

ลงชื่อ........................................................... 

(.....................................................................) 

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................... 

 

 

 

หมายเหตุสถานศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

 

 

แบบ กศ.ตน.27 

 



 
 

 

 

 

 

 

บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการจัดการเรียนรูรายบุคคล 
ระหวาง 

สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม..............กับ สถานประกอบการ/แหลงการเรียน/ภูมิปญญาและผูเรียน (นาย/นาง/นางสาว)................ 
 -------------------------------   

 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบแบะการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 สํานักงาน กศน.จังหวัด.................................. โดยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
................................. กับ สถานประกอบการ/แหลงการเรียน/ภูมิปญญา (ระบุชื่อ) .....................................................และผูเรียน 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................... จึงจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางการศึกษารวมกันเพ่ือจัดการเรียนรู
รายบุคคล โดยกําหนดภารกิจการดําเนินการรวมกัน ซึ่งมีสาระสําคัญคือ 

 สํานักงาน กศน.จังหวัด..............................มีหนาท่ี จัดทําหลักสูตร ออกใบสําคัญ ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพ
เบิกจายงบประมาณใหแกสถานประกอบการตามระเบียบ 
 สถานประกอบการ/แหลงการเรียน/ภูมิปญญา ...............มีหนาท่ี จัดหาสถานท่ีวัสดุอุปกรณ วิทยากร 
ประเมินผลการเรียนรู(นาย/นาง/นางสาว).......................................................ผูเรียนมีหนาท่ีปฏิบัติตามท่ีสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ/แหลงการเรียน/ภูมิปญญา....................................................กําหนดเขาศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนดและระยะเวลา
ระหวางวันท่ี .........เดือน...........................พ.ศ......... ถึงวันท่ี............. เดือน......................................พ.ศ........................ 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับน้ี ท้ังสามฝายไดเห็นชอบรวมกันใหมีผลนับต้ังแตวันลงนามรวมกันเปนตนไป 
หากมีการเปลี่ยนเพ่ิมเติมขอตกลงน้ี สามารถดําเนินการไดเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของท้ังสามฝาย 

 ท้ังน้ี ต้ังแต วันท่ี         เดือน              พ.ศ.     เปนตนไป  

 

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

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด................ 
 

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

(นาย/นาง/นางสาว......................................)(นาย/นาง/นางสาว......................................) 
ตําแหนง สถานประกอบการ/แหลงการเรียน/ภูมิปญญา         
 (ลงชื่อ)...........................................................พยาน (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 

(นาย/นาง/นางสาว......................................)(นาย/นาง/นางสาว......................................) 

หมายเหตุสถานศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
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แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

สถานท่ี...................บาน/ชุมชน................ ............ หมูท่ี ........... ตําบล/แขวง............................ 

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................โทร..............................(ผูประสานงาน) 

 
(หรืออาจใชจากแผนท่ี google map 

หมายเหตุสถานศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
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บันทึกการนิเทศการศึกษาตอเน่ือง  
ช่ือสถานศึกษา...............................สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม./ศว./ศฝช.จังหวัด...................... 

 

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตร.......................................................................................................................................................... 
2. รูปแบบ รูปแบบกลุมสนใจจํานวน.........ช่ัวโมง รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ จํานวน............ช่ัวโมง 
 รูปแบบการเรียนรูรายบุคคลจํานวน............ช่ัวโมง 
ระหวางวนัท่ี….........เดือน............................พ.ศ.................ถึงวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ................ 
3. ช่ือวิทยากร.............................................สถานท่ี............................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต.................จํานวนผูเรียนท่ีสมัครเรียน............คน  จํานวนผูเรียนท่ีมาเรียนในวันท่ีนิเทศ..............คน 

ตอนท่ี ๒การจัดกระบวนการเรียนรู 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ  ขอนิเทศ 

๑.มีการจัดตามแผนการจัดการเรียนรูหรือไมอยางไร   

๒. แผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรหรือไม   

๓. วิทยากรและผูเรียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูรวมกันหรือไม   

๔. วิทยากรใชสื่อ/วัสดุอุปกรณประกอบกิจกรรมการเรียนรูอยางเหมาะสมหรือไม   

๕  การถายทอดความรูและการประสบการณของวิทยากร   

6. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือไมอยางไร   

7. เครือขายมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือไม   

8. การวัดผล ประเมินผล ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เปนอยางไรเหมาะสมหรือไม   

9. อ่ืนๆ.........................   

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

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

รายช่ือผูนิเทศภายใน ลงช่ือ.........................................ตําแหนง.................................ประธานกรรมการ 

                           ลงช่ือ.........................................ตําแหนง.............................................กรรมการ 

                           ลงช่ือ..........................................ตําแหนง............................................กรรมการ 
ลงชื่อ.......................................................ผูนิเทศ 

     (..........................................................)  . 

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

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
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