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แนวทางการด าเนินและรายงานผลการด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

   
1. แนวทางการด าเนินงาน 

  การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้สถานศึกษา 
กศน. อ าเภอ จ านวน 928 อ าเภอ/เขต  และ กศน.ต าบล/แขวง จ านวน 7,424 แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนและศูนย์วงเดือน รวม 10 แห่ง เป็นฐานในการจัดการศึกษาต่อเนื่องในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 

1. หลักสูตรอาชีพเกษตรกรรม เช่น  การเลี้ยงแพะเนื้อ   การปลูกข้าวโพดหวาน ฯลฯ 
2. หลักสูตรอาชีพอุตสาหกรรม เช่น  ไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้  กระเป๋าด้นมือ ฯลฯ 
3. หลักสูตรอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ เช่น ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์  ธุรกิจเสริมสวย   

ธุรกิจนวดแผนโบราณ  ธุรกิจจัดดอกไม้ ช่างท าเล็บ ฯลฯ 
4. หลักสูตรอาชีพความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจีบผ้างานต่าง ๆ ฯลฯ 
5. หลักสูตรอาชีพเฉพาะทาง ได้แก่  ช่างปูกระเบื้อง  ช่างซ่อมรองเท้า  การดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ 

รูปแบบการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 

1.) รูปแบบกลุ่มสนใจ  ตั้งแต่ 1-30 ชั่วโมง เป็นผู้ที่ได้รับความรู้เบื้องต้นสามารถน าความรู้      
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพเสริมและสามารถน าไปประกอบอาชีพเบื้องต้นได้จริง 

2.) รูปแบบชั้นเรียน ตั้งแต่ 31-100 ขึ้นชั่วโมง เป็นผู้ได้รับความรู้ความช านาญสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ  สร้างอาชีพเพ่ิมรายได ้ก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การผลิตเพ่ือการจ าหน่ายและเพ่ือการบริโภคก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      

2. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

1. เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ทีไ่ดร้ับการพัฒนาด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ 
ทีไ่ด้รับไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ น าความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบมีการรวมกลุ่ม     
การน าความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาอาชีพในชุมชน ก้าวสู่วิสาหกิจชุมชน 

2. พ้ืนที่ด าเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 77  จังหวัด  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ 
อาชีพตามหลักสูตรที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ ดังนี้ 
 2.1  กศน.อ าเภอ/เขต จ านวน  928  แห่ง  ด าเนินการจัดอาชีพ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
แห่ง ๆ ละ  32  คน  รวมกลุ่มเป้าหมาย  29,696 คน   

2.1 กศน.ต าบล  7,424  แห่ง  จัดการศึกษารูปแบบกลุ่มสนใจ และรูปแบบชั้นเรียน  
แห่ง ๆ ละ  70 คน  รวมเป้าหมาย  519,680 คน 

2.2  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน/ ศูนย์วงเดือน รวม  10 แห่ง  
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จัดการศึกษารูปแบบกลุ่มสนใจ และรูปแบบชั้นเรียน แห่ง ๆ ละ 350 คน  รวมเป้าหมาย 3,500 คน 

3. กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนวัยแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล เช่น  กลุ่มผู้สูงวัย  
                        แรงงานนอกระบบ  ประชาชนบริเวณชายแดนภาคใต้  ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ   
                       รวมทั้งสิ้น  จ านวน  523,180  คน   

4. ผลลัพธ์ของโครงการ 

ประชาชนในพื้นท่ี  77 จังหวัดที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีความรู้และทักษะการท างาน   
สามารถน าไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 

5. ความส าเร็จของโครงการ :  

1.  ร้อยละของผู้ได้รับการอบรมทักษะอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร 1-30 ชั่วโมง   
2. ร้อยละของผู้ได้รับการอบรมทักษะอาชีพ รูปแบบกลุ่มชั้นเรียน หลักสูตร 31-100 ชั่วโมง ขึ้นไป 

6.  คุณภาพจาการศึกษา  

  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ือสร้างรายได้ และต่อยอดอาชีพเดิมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

7.  การรายงานผลการด าเนิน 

 1. ครู กศน.ต าบล ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพเรียบร้อยแล้ว 
สรุปผลการด าเนินงานลงใน แบบ ศฝช. 1/2562 (กศน.ต าบล)  ส่งให้  กศน.อ าเภอ  

2. กศน.อ าเภอ  สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล   ลงในแบบ ศฝช. 2/2562   
ส่งให้ ส านักงาน กศน.จังหวัด 
  3. ส านักงาน กศน. จังหวัด สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.อ าเภอ ลงในแบบ ศฝช. 3/2561    
ส่งให้ ส านักงาน กศน.  
 4. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั้ง 10 แห่ง สรุปผลการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรม/โครงการ  ลงในแบบ ศฝช. 4/2562 ส่งให้ส านักงาน กศน.  

8.  ก าหนดระยะเวลาการรายงาน 

   ก าหนดระยะเวลาการรายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตามไตรมาส ดังนี้ 

- ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) รายงานวันที่ 10 เมษายน 2562 
- ไตรมาส 3-4 (เมษายน 2562-31 สิงหาคม 2562) รายงานวันที่ 10 กันยายน 2562 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน.  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
........................................................... 

ด้วยส านักงาน กศน. ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมประชาชนตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน   
  1.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป  
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยใชห้ลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0210.04/8021 ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2561  

4. วิธีการด าเนินงาน 
  4.1 ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 

เพ่ือน าไปจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี อ าเภอละ 40 คน เป็นเงิน 48,000 บาทต่ออ าเภอ ทั้งนี้ ในกรณี 
ทีก่ลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน .จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  
ให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

  4.2 สถานศึกษาจัดท าโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตร 
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

  4.3 สถานศึกษาอาจใช้เอกสารทางวิชาการของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพได้ เช่น หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ชุดที่ 1 และ 2 หนังสือเสริมความรู้ 
ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษ หนังสือเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน (พต 21001) (English in Daily Life) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เป็นตน้  

 
 4.4 สถานศึกษา … 
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  4.4 สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ  

  4.5 สถานศึกษาด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

4.6 สถานศึกษาด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามหลักสูตร 
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา   

  4.7 สถานศึกษาประเมินผลความพึงพอใจ และประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลังการฝึกอบรม 

  4.8 สถานศึกษามอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 
  4.9 สถานศึกษาสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มสรุปผล 

การด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอส านักงาน กศน. จังหวัด/

กทม. เพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี ้การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัด

โครงการ/กิจกรรม  

  4.10 ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ของสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ของส านักงาน กศน.จังหวัด โดยกรอกข้อมูล

ใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอ

ส านักงาน กศน. ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

  4.11 คณะท างานลงพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
บรรยายโดย  

                                                                 ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(นายสุรพงษ์  จำจด)
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(นายสุรพงษ์  จำจด)
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มกราคม
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โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

 

 

 
                 บรรยายโดย  
                     ผู้แทนกลุ่มแผนงาน 
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ติดตามประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานผ่านระบบ DMIS

การรายงานผล

1.ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู้อบรมติดตามผู้เข้าร่วมอบรม
ให้อยู่ในกลุ่ม OOCC อย่างต่อเนื่อง
2. ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด
3. ส่งต่อผู้ค้าออนไลนไ์ปยังหน่วยงานอืน่ เช่น กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เป้าหมาย อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน/กลุ่ม/ชุมชน

สร้างความต่อเนื่องและคงสภาพ
ในการเป็นสมาชิก OOCC กศน.

ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์ 
จ านวน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าในกับสินค้า  2 วัน
2.หลักสูตรการโปรโมทสินค้า 2 วัน
7,424 ต าบล x 12 คน x 2 หลักสูตร = 178,176 คน
น าผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมกลุ่ม OOCC กศน.อ าเภอ

ภายในเดือน มีนาคม ให้แล้วเสร็จ  

อบรมขยายผลสู่ประชาชน

ให้แต่ละจังหวัดอบรม ครู ข, ครู ค 
ให้แล้วเสร็จ (ไม่เกิน มกราคม 2562) 
พร้อมทั้งเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
ให้เรียบร้อย

ขยายผลอบรมครู ข, ครู ค.

อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนน า
หลักสูตรดิจิทัลระดับจังหวัด 
- หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า 
- หลักสูตรการโปรโมทสินค้า
ตัวแทนจังหวัดละ 2 คน รวม 154 คน

อบรมวิทยากรแกนน า

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล กิจกรรม:โครงการ สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล

Admin ของ กลุ่ม OOCC อ าเภอ ไปขอเข้าร่วมเป็น
สมาชิกใน OOCC ส านักงาน กศน. ทุกอ าเภอ
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