
ใบลงทะเบียนผู้สมัครเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
โครงการวิชา............................................................................ จ านวน.....................ชั่วโมง 

ระหว่างวันที่ ................................................สถานที่จัด ณ........................ ....................................... 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประชาชน อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเหตุ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

                                                                         หัวหน้า กศน.ต าบล................................... 
 
หมายเหตุ ๑. สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
                     ๒. สถานศึกษาสามารถจัดท าในลักษณะ Google From ได้  

แบบ กศ.ตน.๑ 



 
 

ใบสมัครวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
 
 
 
 

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

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................อายุ.........................................ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน                                                       เกดิวันที่............เดอืน................พ.ศ............. 
จังหวัด..........................สัญชาติ............เชื้อชาติ..............ศาสนา.................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................... 
หมู่ที่...............ถนน................ต าบล..............................อ าเภอ..........................................จังหวัด............................... 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์................................. .........วุฒิการศึกษา..................................... 
สาขาวิชา........................................................................ความสามารถพิเศษ.................. ............................................. 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ....................................................สถานที่ท างาน...................................................................... 
ต าบล.............................อ าเภอ................................จังหวัด................... ..................รหัสไปรษณีย์.............................. 
ประสบการณ์งานการศึกษาต่อเนื่อง เคยสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชา........................................................................... 
ระยะเวลา................ปี สถานที่สอน..............................อ าเภอ..............................จังหวัด........................................... 
ขอสมัครเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรระยะสั้นวิซา..................................................................................................
 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารรับรองความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาที่
ประสงค์จะสมัครเป็นวิทยากรเพ่ือประกอบการพิจารณา หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นวิทยากร
หลักสูตรระยะสั้น ข้าพเจ้าจะอุทิศเวลาเพ่ือการศึกษาของประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด และ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

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

 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. การกรอกใบสมัครวิทยากร กรอกเฉพาะการเป็นวิทยากรครั้งแรก 

๒. สถานศึกษาต้องจัดท าเนียบวิทยากรเป็นประจาทุกปีงบประมาณ 
  

แบบ กศ.ตน.๒ 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



ค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร 
 
 
 
 

ค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธาน ี
ที่ .................../................... 

เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
...................................... 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์  ต าบล............................................ 

ด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง        รูปแบบกลุ่มสนใจ        รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตร........................................ 
จ านวน..............ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ สถานที่จัด........................... 
ระหว่างวันที่..............เดือน............................พ.ศ. ................ถึงวันที่..............เดือน..............................พ.ศ............... 
ตั้งแต่เวลา.......................ถึงเวลา.......................น. เว้นวัน............................................... เรียนวันละ...............ชั่วโมง 
จ านวนวันที่เปิดสอน…..............…..วัน มีผู้เรียนเป็นชาย.............คน หญิง...............คน รวมจ านวนเรียน...............คน 

อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งให้ 
นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... เป็นวิทยากรโดยให้วิทยากรเบิกค่าตอบแทนตาม 
เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก าหนด 
 

ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่.........เดือน...............พ.ศ. ..........ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ. .......... 
 

สั่ง ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ………… 
 
 
 

(นางณัฐชยาน์  เอื้อมอุ่นรักษ์) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

แบบ กศ.ตน.๓ 



หนังสือแจ้งขอเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๘๑๒/.....................     กศน.อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
         ๒๒๕ หมู่ ๑๑ ต าบลบ้านแดง 
         อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
 

   ....................................... (วัน เดือน ปี) 
 
เรื่อง แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบ....................................จ านวน............ชุด 

ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
ด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ.................................... ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตรอาชีพ.............................................จ านวน...............ชั่วโมง สถานที่จัด..................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหว่างวันที่....................................................วิทยากรซื่อ................ .......................... 

๒. หลักสูตรอาชีพ.............................................จ านวน...............ชั่วโมง สถานที่จัด..................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหว่างวันที่....................................................วิทยากรซื่อ................ .......................... 

๓. หลักสูตรอาชีพ.............................................จ านวน...............ชั่วโมง สถานที่จัด..................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหว่างวันที่....................................................วิทยากรซื่อ................ .......................... 

๔. หลักสูตรอาชีพ.............................................จ านวน...............ชั่วโมง สถานที่จัด..................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหว่างวันที่....................................................วิทยากรซื่อ................ .......................... 

๕. หลักสูตรอาชีพ.............................................จ านวน...............ชั่วโมง สถานที่จัด..................... 
สอนวันละ..................ชั่วโมงระหว่างวันที่....................................................วิทยากรซื่อ................ .......................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                                               (นางณัฐชยาน์  เอื้อมอุ่นรักษ์) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

แบบ กศ.ตน.๔ 



บัญชีลงเวลาของวิทยากร 

 
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

ระหว่างวันที่ .................................................................................................................................  

หลักสูตร/วิชา................................................................................... จ านวน ...................... ชั่วโมง 

สถานที่จัด ณ .................................................................................................................................. 

 
 
จ านวน .......................... วัน จ านวน ...........................ชั่วโมง 

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

(...................................................................) 
หัวหน้า กศน.ต าบล.................................................. 

 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ที ่ วัน เดือน ปี ชือ่-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 
       

       

       

       

  
 
    

       

       

       

แบบ กศ.ตน.๕ 



 

บัญชีลงเวลาของผู้เรียนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

หลักสูตร/โครงการ ................................... ชั่วโมง วิทยากร .....................................จ านวนนักศึกษา ............. คน 
ระหว่างวันที่ ....................................................... จ านวน ............... ชั่วโมง .................. น. ถึง เวลา ..................น. 
ณ ........................................................อ าเภอ/เขต .......................................จังหวัด ............. ............................... 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

    วันที ่..................................    วันที ่...................................  

ลายมือชื่อ 
เวลามา 

ลายมือชื่อ 
เวลามา 

เวลากลับ เวลากลับ 
      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

 
 
(ลงชื่อ)................................................วิทยากร               ผู้สอน (ลงชื่อ)...............................................ครู กศน.ต าบล 
       (...........................................)                                       (..........................................) 
  วันที่.................................................                            วันที่................................................. 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

แบบ กศ.ตน.๖ 



 

แบบประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

หลักสูตร ........................................................................... จ านวน ................................. ชั่วโมง 

ระหว่างวันท่ี.......... เดือน ........................ พ.ศ. .................. ระหว่างวันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. 

สถานท่ีจัด ณ .............................................................. ต าบล ........................ อ าเภอ .......................... จังหวัด 

 

หมายเหตุ   การประเมินผลการจบหลักสูตร อาจด าเนินการได้ ดังนี้ 
การประเมินระหว่างเรียน และเมื่อจบหลักสูตร 
ประเมินครั้งเดียวก่อนจบหลักสูตร 
ทั้งนี้ เกณฑ์การจบหลักสูตร จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านเกณฑ์การ 

ประเมิน 

ลงชื่อ........................................วิทยากร                    ลงชื่อ....................................หวัหน้า กศน.ต าบล/แขวง 
      (......................................)                                      (..................................) 

 
 

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

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต............................................... 
 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ล าดับ 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ชื่อ - สกุล 

๑. ความรู้ความ 

เข้าใจในเนื้อหา 

สาระ (๒๐) 

๒.ทักษะ 

การปฏิบัติ 

(๔๐) 

๓.คุณภาพของ 

ผลงาน/ผลการ 

ปฏิบัติ(๔๐) 

๔.ผลการ 

ประเมินรวม 

(๑๐๐) 

ระดับการ 

ประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
        

        

        

        

        

        

 

แบบ กศ.ตน.๗(๑) 



 

กรอบการประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

กรอบการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

๑.  ความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาสาระ (๒๐) 

  - ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
  - สอบถามความรู้ความเข้าใจ 

  - คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
  - ต้องโต้ ๑๒ คะแนนข้ึนโปจึงจะถือว่าผ่าน 

๒. ทักษะการปฏิบัติ 
    (๔๐) 

  - สังเกตการปฏิบัติในระหว่า')การเรียนรู้ 
    การจัดกิจกรรม 
  - ประเมินโดยให้สาธิต/แสดงข้ันตอน 
    วิธีการปฏิบัติ 
  - กรณีไม่มีการปฏิบัติจัดท าผลงานให้ 
    ประเมินจากกระบวนการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า 
    ร่วมแก้ปัญหา 

  - ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
    คล่องแคล่ว รวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาดเป็นหา หากมีปัญหาสามารถแก้ไข 
    ได้อย่างรวดเร็ว 

๓. คุณภาพของผลงาน  
   ผลการปฏิบัติ (๔๐) 

  - สังเกต/ตรวจสอบผลงาน/ผลการปฏิบัติ ว่าเป็นไปตาม 
    เกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 

  -  ความถูกต้อง/ความสมบูรณ์ 
  -  ความเซ็งแรงดงทน/ความสวยงามประณีต 
  -  ความประหยัด 
  -  ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสภาพพื้นที่ ฯลฯ 
ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาข้ึนอยู่กับลักษณะหรือ 
ธรรมซาติของวิชา/หลักสูตรนั้น 

รวมคะแนน (๑๐๐)   
 
  

แบบ กศ.ตน.๗(๒) 



ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
 

หลักสูตร........................................................................................... ...................จ านวน....................ชัว่โมง 
ระหว่างวันที่.............................................สถานที่จัด......................................................... ..................................... 

 
 

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

ต าแหน่ง...................................................... 
 

 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

ที ่ ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

๐. 

    

รวม 
    

แบบ กศ.ตน.๘ 



ทะเบียนผู้จบหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

หลักสูตร.....................................................................จ านวน....................ชัว่โมง  
ระหว่างวันที่...................................................สถานที่จัด.................................................................. ... 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขบัตร

ประชาชน 
อาย ุ

วุฒิ
การศึกษา 

อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบนั 
ผลการประเมิน เลขท่ีหลักฐาน

ส าคัญ ผ่าน ไม่ผา่น 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

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

ต าแหน่ง....................................................... 
 
 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๙ 



แบบประเมินความพึงพอใจ 

หลักสูตร/โครงการ ............................................................................ ระหว่างวันท่ี ................. เดือน .................. พ.ศ 

สถานที่จัด ................................................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ..........................  

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินความพึงพอใจ 
เพศ ๐ ชาย ๐ หญิง อายุ ......................... ปี วุฒิการศึกษา .......................... อาชีพ ................................  

ค าซี้แจง    ๑. แบบประเมินความพึงพอใจ มี ๔ ตอน 
๒. โปรดแสดงเครื่องหมาย √ ในซ่องว่างระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ รายการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
๑ เนื้อหาตรงตามความต้องการ       

๒ เนื้อหาเพียงพอตอ่ความต้องการ       

๓ เนื้อหาปัจจบุันทันสมัย       

๔ เนื้อหามิประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชวีิต       

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม 
๕ การเตรียมความพร้อมก่อนอบรม 

      

๖ การออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
      

๗ การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา       

๘ การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย       

๙ วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์       

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อวิทยากร 

๑๐ วิทยากรมิความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด       

๑๑ วิทยากรมิเทคนิคการถ่ายทอดใช้ส่ือเหมาะสม       

๑๒ วิทยากรเปดิโอกาสให้มิส่วนร่วมและซักถาม 
      

ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก 
      

๑๓ สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก       

๑๕ การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้       

๑๕ การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา       

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ สถานศึกษาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับโครงการฯ/กจิกรรมที่จัดอบรมแบบ 
  

แบบ กศ.ตน.๑๐ 



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

 
 

 
 

ใบส าคัญผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
 

แบบ กศ.ตน.๑๑ 

เลขที่................ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต..................... 

ใบส าคัญฉบับบนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร................................จ านวน..................................ชั่วโมง/วัน 

เมื่อวันที่................................ถึง  วันที่.................................. 

ขอให้มีความสุขความเจริญ 

หลัง 

ลายมือชื่อผู้รับใบส าคัญ................................                                  .................................เขียน 
วันรับใบส าคัญ..............................................                                  ................................ .ทาน 

.................................ตรวจ 



 
แผนการจัดการเรียนรู ้

วิทยากร................................................................................................................................ 
หลักสูตร..................................................จ านวน ............ช่ัวโมง (เรยีนวันละ...........ช่ัวโมง) 
ระหว่างวันที่....................................................................เวลาเรียน ............................... น. 
สถานที่จัดการเรียน.............................................................................................................. 
 

วัน เดือน ป ี เวลา กระบวนการจัดการเรยีนรู้ หมายเหต ุ

   เรียนวันละ........ ชม. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ชื่อ.................................................วิทยากร 

                                                             (..........................................) 
                                                              วันที่......../............../........... 
หมายเหตุ สถานศึกษาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแบบ 

แบบ กศ.ตน.๑๒ 



 แบบส ารวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว 

๑. ซื่อ (นาย,นาง,นางสาว).................................................................... นามสกุล.................................................  
๒. อาชีพปัจจุบัน     ไม่มี     มี ระบุอาชีพ.......................................................................................................... . 
๓. วุฒิการศึกษา............................................................................................................................. ....................... 
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้าน........................บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง........................................ 
    อ าเภอ...........................จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย.์......................เบอร์โทรศัพท.์........................... 

ส่วนที่ ๒ มีความต้องการเรียนรู้และฝึกอาชีพ 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น           ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง            นวดแผนไทย 
คอมพิวเตอร์ในส านักงาน           ผลิตภัณฑ์จากเชือก    การท าปุ๋ยหมัก 
คอมพิวเตอร์ชั้นสูง           การท าปุ๋ยอินทรีย์น้ าชีวภาพ   ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ 
การสานตะกร้าจากไหมพลาสติก          จักสานอัดเม็ด    การท าปุ๋ย 
ช่างซ่อมพัดลม            การสานตะกร้ามัดเชือกฟาง   การขยายพันธุ์พืช 
ช่างซ่อมแอร์             การถกัโครเชต์     การเพาะเห็ด 
ช่างซ่อมรองเท้า            ดอกไม้ประดิษฐ์                         ดอกไม้ผ้าใยบัว 
ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น            การจัดดอกไม้สด               เย็บผ้าอเนกประสงค์ 
ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์            การท าบายศรีใบตอง    พวงหรีดผ้า 
ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น            เดคูพาจ     การท าดอกไม้จันทน์ 
ช่างแต่งหน้า             การท าอาหาร-ขนม    การท าเบเกอรี่ 
ช่างเสริมสวย             ช่างตัดผมชาย     การท าซูชิ 
เพ้นท์เล็บ             การท าอิฐบล็อก   อ่ืนๆ........................ 
 

ส่วนที่ ๓ วันและเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเรียนอาชีพ กับ กศน. 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ( ) ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ( ) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ( ) ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
วัน……………… เวลา ( ) ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ( ) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ( ) ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ( ) ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ( ) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ( ) ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................. ............. 

ส่วนที่ ๔ เหตุผลของความต้องการเรียนรู้อและฝึกทักษะ. 
           ต้องการมีรายได้เสริม                       ต้องการมีอาชีพ    ต้องการได้รับการพัฒนา 
          ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............................................................  

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๑๓ 



เลขที่………………. 

ใบสมัครผู้เรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต......................... 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร/กิจกรรม……………………………….............จ านวน........................ชั่วโมง 

------------------------------------- 
๑. ข้อมูลส่วนตัว (กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง) 
ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว..............................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.......................... 
เกิดวันที่/เดือน/พ.ศ.......................อายุ..........ป ีสัญชาติ..................ศาสนา.....................อาชีพ......... ............ 
ความรู้สูงสุดจบระดับ.............................จากสถานศึกษา.......................................จังหวัด..............................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี............หมู่ที่..............ถนน/หมู่บ้าน..............................ต าบล/แขวง.............. ...... 
อ าเภอ.............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์............................ ... 
๒. สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก............................................................................................... .......................... 

เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับ/สาขา……………………………………………………………………………….. 
ต้องการเปลี่ยนอาชีพ      ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต้องการมีอาชีพเสริม/อาชีพหลัก 
อ่ืนๆ ระบุ.......................................................... .......... 

๓. สถานภาพของผู้สมัคร 
เป็นผู้ว่างงาน           สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี      สมาชิกกองทุนสตรีเทศบาล 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ          อสม./อสส            รบัจ้าง               เกษตรกร 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน          อ่ืนๆ.................................. 

๔. ท่านได้รับข่าวสารการรับสมัครจาก.............................................................................................. ....................... 
 

            ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
    ตรวจสอบรายละเอียด/ความเห็น 

ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร 
     ..............................................                    (................................................) 
                                  วันที่/เดือน/ปี............................................... 
ลงชื่อ............................................ผู้รับสมัคร 
     (..............................................) 
วันที่/เดือน/ปี............................................... 
 
หมายเหตุ      สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
                  ในกรณีต่างด้าว ต้องมี Work Permit จึงจะสามารถสมัครเรียนได้ 

แบบ กศ.ตน.๑๔ 



แบบเขียนหลักสูตรต่อเนื่อง 
หลักสูตรอาชีพ………………………………………..จ านวน ...................ชั่วโมง 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต...................................... 
*********************** 

ความเป็นมา 
............................................................................................................................. ........................

.................................................................................................................................................................................  
หลักการของหลักสูตร              

.............................................................................................................. ....................................... 
.......................................................................................................................................... ....................................... 
จุดมุ่งหมาย 

..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ....................................... 
เป้าหมาย        ............................................................................................................................. ......................... 
ระยะเวลา       .......................................................................... .................................................................... ........ 
โครงสร้างหลัก 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

๑       
๒       
๓       
๔       

 
สื่อการเรียนรู้ 

๑. ....................................................................................................................................... ......................  
๒. ........................................................................................................ ..................................................... 

การวัดผลประเมินผล 
          ๑. ........................................................................................................................... ..................................  
          ๒. ............................................................................................................................. ................................ 
เกณฑ์การจบหลักสูตร 
          .................................................................... .............................................................................................. 
.......................................................................................................................................... ....................................... 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๑๕ 



บันทึกขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มและเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กศน.ต าบล/แขวง.............................กศน.อ าเภอ/เขต .............................. โทร. .............................. 
ที่ ศธ ๐๒๑๐......................... /......................                      วันที่..................................................................... 
เรื่อง    ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ......................... หลักสูตร..............................จ านวน.........ชั่วโมง 
 

เรียน    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต.................... 
ด้วย กศน.ต าบล........................................................................................................................... 

มีความประสงค์ ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ..........................หลักสูตร.............................................. 
จ านวน..............ชัว่โมง ให้กับประชาชนต าบล.................................. สถานที่จัด ณ................................................ 
บ้านเลขท่ี............หมู่.............ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด........................... 
โทร..............................ระหว่างวันที่.........เดือน................พ.ศ. ............ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ. ............ 
ตั้งแต่เวลา...............................ถึง...........................จ านวน................ชั่วโมง มีผู้เรียนจ าแนกเป็นชาย.................คน 
หญิง...............คน รวมทั้งหมด...............คน รายชื่อดังแนบ โดยมี........................................................................... 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

ในส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว คือ.......................................................................... 
เปิดสอนหลักสูตร...........................จ านวน............ชั่วโมงกศน.ต าบล/แขวง...................กศน.อ าเภอ/เขต............... 
โดยขอใช้เงินงบประมาณปี .................ประเภทงบ.....................รหัส........................ ภายในวงเงิน ................บาท 
(............................) รายละเอียดดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
๑. อนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร...............................จ านวน.................ชั่วโมง ณ ........................ 

ในระหว่างวันที่ ...............................ถึงวันที่..............................โดยขอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน .....................บาท 
(...................................) 

๒. อนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังรายละเอียดที่แนบ ส าหรับการเปิดสอนฯ 
ภายในวงเงิน ...............บาท (.................................................. ......) 

๓. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร 
(...................................................) 

หัวหน้า กศน.ต าบล/แขวง.............................. 
 
 
หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๑๖ 



หนังสือราชการขอส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 
 

ที่ ศธ. ...........................            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

                               ......................... (วัน เดือน ปี) 
เรื่อง  ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ .......................................................................................... 
เรียน  ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม ............................................................................................... 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  หลักฐานการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน จ านวน ............................. ฉบับ 

ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ........................................ 
ขอส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบ ................................................................... ซึ่งได้ด าเนินการ 
จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรอาชีพ.....................................................จ านวน............ชั่วโมง ณ........................... 
ระหว่างวันที่................................................................................. โดยมีผู้จบหลักสูตร จ านวน................คน และมี 
....................................................เป็นวิทยากร ดังรายการต่อไปนี้ 

๑. ค่า .......................................... เป็นเงิน ..........................................บาท 
๒. ค่า .......................................... เป็นเงิน ..........................................บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น........................................บาท (.................................................................) จากเงินงบประมาณ 
.......................................... โครงการ .................................................. รหสั .....................................ทั้งนี้ได้ยืมเงิน 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.....................................................ไปก่อนแล้ว ตามสัญญาเงินยืมที่ ............/..... ....... 
โดยมี ..........................................เป็นผู้ยืม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

(    ) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต .......................................... 

 
 
กลุ่มงาน ....................................................................... ... 
โทร ........................ โทรสาร .......................................... 
www…….......................................................................... 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๑๗ 



บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกงบประมาณ 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ................โท................................ 
ที่ ศธ ๐๒๑๐ ......................../.......................  วันที่ ....................................................................... 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ................................................หลักสูตร ..................... ............................................ 

 
เรียน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต ............................................... 

ตามท่ี กศน.ต าบล/แขวง ........................................................... ได้จัดกิจกรรมการศึกษต่อเนื่อง 
หลักสูตร...........................................กิจกรรม........................... ........................พ้ืนที.่..........................................ใน 
ระหว่างวันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ. ...................วันที่ ...........เดือน....................... ..พ.ศ. ...................... 
กิจกรรม................คน ณ ............................................................. .... 

บัดนี้ การด าเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
๑. ค่า ................................................เป็นเงิน ................................................บาท 
๒. ค่า ................................................เป็นเงิน ................................................บาท 

                                                      รวมเป็นเงิน ..................................บาท 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น..........................บาท(.......................................) 
เบิกจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี..................................ของ กศน.อ าเภอ/เขต................... .............................. 
เบิกเงินงบประมาณผลผลิตที่............................รหัสงบประมาณ....................................(.......................................) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง ............................................................ 
 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๑๘ 



สรุปงบหน้าการเบิกเงิน 
ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม...................... งบประมาณ.............................รหสังบประมาณ.........................  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต......................... 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง หลักสูตร/ชั่วโมง 
จ านวนเงิน รวมเป็น

เงิน ค่าตอบแทน วัสดุ 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       

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

 
 

ลงซื่อ ..........................................ผู้รับรองการปฏิบัติงาน 
      (..........................................) 

     ผู้อ านวยการศูนย์ .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๑๙ 



ใบส าคัญรับเงิน 
ที่ กศน.อ าเภอ/เขต......... 

วันที่............เดือน ..........................พ.ศ................. 
ข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี........... ....... 
ถนน.............................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวัด.............................. 
ได้รับเงินจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต............ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท ส.ต. 
ได้รับเงินค่าตอบแทนวิทยากร แหล่งการเรียนรู้ชุมชน........................... 
กศน.ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด............................  
จ านวน....................ชั่วโมง จ านวนผู้จบหลักสูตร .......................คน 
ระหว่างวันที่........................................................... เป็นเงินทั้งสิ้น 
 
 
 

  

 

จ านวนเงิน (..................................................................) 
 

  

 
 

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

   
 
  ลงชื่อ ....................................... ผู้จ่ายเงิน 

( ....................................... ) 
   ต าแหน่ง....................................... 

 
 
 
หมายเหตุ     สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๒๐ 



แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

ส านักงาน กศน.อ าเภอ/เขต.......................................... 
........................................................ (วันที่ เดือน พ.ศ. ) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม ....................................................... .................. 
ข้าพเจ้า .......................................................................ต าแหน่ง...................................... ............ 

ส านัก/กอง/ฝ่าย.............................................. อยู่บ้านเลขท่ี ..............หมู่ .... ....... ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต .......................................จังหวัด................... .............................. 
รหัสไปรษณีย์ ..................................... โทรศัพท์ ................................................. 

(        ) ข้าราชการ เลขท่ี............วันออกบัตร............................วันหมดอายุ.......................... 
บัตร (        ) ลูกจ้าง      เลขที่............วันออกบัตร............................วันหมดอายุ.......................... 

(        ) ประชาชน  เลขที่............วันออกบัตร............................วันหมดอายุ.......................... 
มีความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชีเงินฝากดังรายการต่อไปนี้ 

๑ ...............................................................จ านวนเงิน..................................... บาท 
๒ ...............................................................จ านวนเงิน..................................... บาท  
๓ ......................................................... ......จ านวนเงิน..................................... บาท 
๔ ...............................................................จ านวนเงิน..................................... บาท  

 
 

       ลงชื่อ .............................................ผู้ยื่นค าขอ    
             (............................................) 

 
 

        ลงชื่อ ...........................................ผู้จ่ายเงิน/ ผู้บันทึกการโอน 
    (..........................................) 

 
 
หมายเหตุ  ๑. กรณีมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารเรียกเก็บ 

       ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว จากเงินที่ได้รับจากทางราชการ 
    ๒. สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

  

แบบ กศ.ตน.๒๑ 



แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
กศน.ต าบล/แขวง .......................................กศน.เขต/อ าเภอ........... .................จังหวัด....................... 

หลักสูตร.......................................................รูปแบบ.....................................................จ านวน................ชั่วโมง  
ระหว่างวันที่…......................................................................ชื่อวิทยากร............................................................... 
 

ค าชี้แจง 
๑. แบบติดตามผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในการ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ หลังจากจบหลักสูตรแล้ว ดังนี้ 
    ๑.๑ จัดท าทะเบียนผู้เรียนเข้าเรียนและจบหลักสูตรอาชีพตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงข้ึนไป 
    ๑.๒ ติดตามหรือสอบถามผู้จบหลักสูตรตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงข้ึนไป ด าเนินการโดยสอบถามจากใบสมัคร 

และเม่ือจบหลักสูตรระยะเวลา ๑ เดือน 
๒. ประเด็นการน าไปใช้ประโยชน์จะข้ึนอยู่กับลักษณะหลักสูตรที่จัด 
    ๒.๑ ด้านพัฒนาอาชีพ เช่น เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย สร้างอาชีพใหม่ ต้องการได้รับการพัฒนา และ 

ต่อยอดอาชีพเดิมท าเป็นอาชีพเสริม 
    ๒.๒ ด้านพัฒนาทักษะชีวิต เช่น พัฒนาสุขภาพกาย พัฒนาสุขภาพจิต พัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
    ๒.๓ ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น ร่วมพัฒนาชุมชน แก้ปัญหาภัยแล้ง ด้านการประหยัดพลังงาน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุลผู้เรียน 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

ต้องการมี
รายได ้

ต้องการมี
อาชีพ 

ต้องการ
ได้รับการ
พัฒนา 

ใช้เวลาว่าง
ให้เกิด

ประโยชน ์

อื่นๆโปรด
ระบ ุ

หมายเหต ุ

        
        
        
        

 
     
 
    ลงชื่อ..............................................ผู้รายงาน 

(............................................) 
    ต าแหน่ง.............................................. 

 
 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๒๒ 



แบบเขียนโครงการฝึกอบรม 
 

๑. ช่ือโครงการ   (ระบุชื่อโครงการทีส่ั้น กะทัดรดั และสื่อความหมายสาระโดยรวมของโครงการ) 
๒ ความสอดคล้องกับนโยบาย (ระบุนโยบายและมาตรฐานที่สอดคล้อง) นโยบาย/มาตรฐานที่) 
๓. หลักการและเหตุผล  (ระบุภูมิหลัง/ที่มา/ความส าคญั/หลักการ/หรือเหตผุลของโครงการ) 
๔. วัตถุประสงค ์   (ระบุเจตจ านงในการด าเนินงานโครงการ ท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้) 
๕. เป้าหมาย   (ระบุผลผลิต (Output) ในภาพรวมของทั้งโครงการที่เป็นรูปธรรม ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
๖. วิธีการด าเนินการ  (ระบุกิจกรรมหลักท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปา้หมายดังกล่าว) 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(ระบุรายละเอยีด) (ระบุรายละเอยีด) (ระบุรายละเอยีด) (ระบุรายละเอยีด) (ระบุรายละเอยีด) (ระบุรายละเอยีด) (ระบุรายละเอยีด) 

 (กิจกรรมหลกัใดมีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้ระบุชื่อหนว่ยงานและสถานศึกษาให้ชัดเจนด้วย) 

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ (ระบุประมาณการงบประมาณจากทุกกิจกรรมของโครงการ) 
ตัวอย่างการค านวณงบประมาณการจัดประชุม 
๗.๑ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  จ านวนคน x ราคาอาหารว่างและเครื่องดื่ม x จ านวนมื้อ 
๗.๒ ค่าอาหารกลางวัน   จ านวนคน x ราคาอาหารกลางวัน x จ านวนมื้อ 
๗.๓ ค่าที่พัก    จ านวนคน x ราคาที่พัก x จ านวนคืน 
๗.๔ ค่าพาหนะ    .......................................................................................... 
๗.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง    .......................................................................................... 
๗.๗ ค่าวัสดุประกอบการประชุม  .......................................................................................... 
๗.๗ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร   .......................................................................................... 
๗.๘ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทาง  .......................................................................................... 

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาส) 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ. .......) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. พ.ศ. .......) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. พ.ศ. .......) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. .......) 

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

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ    (ระบุช่ือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการด าเนินงานโครงการ) 
๑๐. เครือข่าย     (ระบุช่ือหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงานโครงการ) 
๑๑. โครงการที่เกีย่วข้อง    (ระบุช่ือโครงการที่เกีย่วข้อง (ถ้ามี)) 
๑๒. ผลลัพธ์ (Out come)   (ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือผลประโยชน์จากผลผลิต     
(Output) ที่มีต่อบุคคล ชุมชนสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม) 
๑๓. ดัชนี้ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

๑๓.๑ ตัวช้ีวัดผลผลติ (Output) 
ระบุตัวช้ีวัดที่แสดงผลงานเป็นรูปธรรมในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพอันเกิดจากงานตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
๑๓.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึงผลประโยชน์จากผลผลติที่มีต่อบุคคล ชุมชน สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 

๑๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ(ระบุวิธีการตดิตามและประเมินผลโครงการ) 
  

แบบ กศ.ตน.๒๓(๑) 



ก าหนดการจัดอบรมโครงการฯ.................. 
ระหว่างวันที่............ถึง..............เดือน...........................พ.ศ............. 

ณ (สถานที่จัดอบรม)................................................. 
วันท่ี ๑ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.    ปฐมนิเทศ/บรรยายพิเศษ/ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.    เรื่อง......................................... 

วิธีการ................................... 
โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น.    รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.    เรื่อง......................................... 

วิธีการ................................... 
โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.    รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
๑๔.๒๐-๑๖.๓๐ น.    เรื่อง......................................... 

วิธีการ................................... 
โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 

วันท่ี ๒-๓ 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.    เรื่อง.........................................โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.    เรื่อง.........................................โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น.    รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.    ด าเนินการต่อเนื่อง 
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.    รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น.    เรื่อง.........................................โดยวิทยาการ (ช่ือ...................................) 
 
 
 
หมายเหตุ            ๑. กิจกรรมสถานศึกษาอาจจัดและด าเนินการตามความเหมาะสม โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม 

เช่น การเก็บแบบทอดสอบหลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ การมอบวุฒิบัตร 
๒. รูปแบบก าหนดการสถานศึกษาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

  

แบบ กศ.ตน.๒๓(๒) 



แบบขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมประชาชน 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  กศน.ต าบล/แขวง..................................... กศน.อ าเภอ/เขต.............................. โทร. ........................................ 
ที ่  ศธ ๐๒๑๐............../................  วันท่ี …………………………………………..… 
เร่ือง ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรม.......................................................................................................... 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต................................................................. 

ด้วย กศน.ต าบล................................ มีความประสงค์ ขออนุญาตจัดโครงการ................................................. 
ให้แก่ประชาชน ณ .............................. บ้านเลขท่ี........หมู่........... ต าบล/แขง...........................อ าเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด.......................... ในระหวา่งวันท่ี........เดือน...................พ.ศ. ............. ถึงวันท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ............... ม ี
ผู้เรยีนจ านวน..................คน ชาย.........คน หญิง..........คน ดังรายชื่อที่แนบ โดยมี...................................... เป็นวิทยากรให้ความรู ้
ในส่วนอุปกรณ์การเรยีนการสอนที่มีอยู่แล้ว คือ 

๑. ............................................................. ได้จาก............................................................ 
๒. ............................................................. ได้จาก............................................................ 
โดยขอใช้เงินงบประมาณปี........................... ประเภทงบ................................รหัส......................................... 

ภายในวงเงิน.....................................บาท (...............................................................) 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
๑. อนุญาตจดัโครงการ............................................................................................................................. ใน 

ระหว่างวันท่ี......................................ถึงวันท่ี.............................................. โดยขอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน............................บาท 
(..........................................................) 

๒. อนุมัติหลักการจดัซื้อจัดจ้างพัสดุ ส าหรบัโครงการฝึกอบรมภายในวงเงิน.............................................บาท 
(........................................................) 

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

(................................................) 
        หัวหน้า กศน.ต าบล/แขวง..................... 

 
 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๒๔ 



         หนังสือเชิญวิทยากร 
 
 
 

ที่ ศธ. ...........................         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.... 
 

                      ......................... (วัน เดือน ปี) 
เร่ือง ....................................................................... 
เรียน ...................................................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย .............................................................. 

ด้วย....................... ก าหนดจดัโครงการ............................ให้แก่........................ จ านวน...........คน 
ตั้งแต่วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ................ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ................................................ รายละเอยีด 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี ้

กศน.อ าเภอ/เขต.................... พิจารณาแล้วเห็นว่า ........................................เป็นผูม้ีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที่จะให้ความรู้แกผู่้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญ............................. เป็น 
วิทยากรบรรยาย เรื่อง................................. ในวันที่...............เดือน.....................พ.ศ......... เวลา...............น. ณ 
......................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญเป็นวิทยากร และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(...........................................) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต.............. 
 
 
กลุ่มงาน......................................(เจ้าของเรื่อง) 
โทร. .............................โทรสาร......................... 
www. ……………………………………………………………. 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๒๕ 



แบบรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
กศน.ต าบล/แขวง....................................... 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอ/เขต............................... 
****************** 

๑. หลักสูตร/โครงการ...........................................................................................................จ านวน................................ช่ัวโมง/วัน 
๒. ช่ือวิทยากร.................................................................วุฒิการศึกษา..................อายุ............ปี อาชีพ........................................... 
๓. ประเภทของวิทยากร ( ) ข้าราชการ ( ) ลูกจ้าง ( ) วิทยากรภายนอก ( ) อื่นๆ โปรดระบุ........................................................... 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 

( ) ในเขตเทศบาล ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน............................................................. 
( ) นอกเขตเทศบาล ช่ือหมู่บ้าน/ชมุชน.............................................................. 
หมู่ที่................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ เมื่อวันที่............เดือน..................พ.ศ........... สิ้นสุดเมื่อวันท่ี..............เดือน....................พ.ศ.................. 
๖. อนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณ ประเภทงบ...............................รหัส....................................จ านวน...................................บาท 

ค่าวัสดุ................................................................บาท คา่ตอบแทนวิทยากร.............................................................บาท 
๗. วิธีการส ารวจความต้องการเรียน ด าเนินการอย่างไร ( ) ประชาคม    ( ) แนะแนว ( ) ส ารวจความต้องการ 

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 
๘. จ านวนผู้เรียนและผู้ผ่านการเรยีน/อบรม จ าแนกตามอายุและเพศ 

เพศ 
อาย ุ

ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑๕ – ๓๙  ปี ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ขึ้นไป รวม 
รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
จ านวนผู้เรียน            
จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม            
9. จ านวนผู้เรียนและผู้ผา่นการฝึกอบรม จ าแนกตามกลุ่มอาชีพและเพศ 

เพศ 
อาย ุ

รับ
ราชการ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย เกษตร รับจ้าง อื่นๆ 
โปรด
ระบุ 

รวม รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ        
จ านวนผู้เรียน                  
จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม                  
10. จ านวนผู้เรียนและผู้ผ่านการฝกึอบรม จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายและเพศ 

 
  

เพศ 
อาย ุ

ผู้น า
ท้องถิ่น 

อบต. ผู้ต้องขัง 
ทหารกอง
ประจ าการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน
ต่างด้าว 

เกษตรกร อสม. 
กลุ่ม
สตรี 

รวม รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  
จ านวนผู้เรียน                      
จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม                      

แบบ กศ.ตน.๒๖(๑) 



11. จ านวนผู้เรียนและผู้ผ่านการฝกึอบรม แยกตามระดับการศึกษาและเพศ (สอดคล้องกับ แบบ กศ.ตน. 22)  

เพศ 
อาย ุ

ต่ ากว่า  
ป.๔ 

ป.๔ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
อนุ 

ปริญญา 
ปริญญา

ตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
รวม รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  
จ านวนผู้เรียน                    
จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม                    
 
12. การตดิตามผูผ้่านการฝึกอบรม 
12.1 มีการตดิตามผูผ้่านการฝึกอบรม 
( ) ไม่มี เพราะ........................................................................................................................................................... 
() มี ด าเนินการอย่างไร............................................................................................................................................. 
12.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ อยู่ในระดับใด...................................................................... 
12.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้น าความรู้ไปใช้จริง 
   เพิ่มรายได้.........คน  ลดรายจ่าย.........คน   น าไปประกอบอาชีพ..........คน 
   พัฒนาคุณภาพชีวิต........คน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์.......คน  อื่นๆ  ระบุ.........คน 
๑๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
      13.1 ปัญหา อุปสรรค 
             ( )  ไม่มี  ( )มี (โปรดระบุ)........................................................................................................................................... 
      13.2 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

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

ลงช่ือ.......................................................ครู กศน.ต าบล/แขวง 
       (.....................................................) 
 

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

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

 
 
หมายเหตุ     สถานศึกษาสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๒๖(๒) 



 
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต............. 
เรื่อง แต่งตั้ง........................สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา 

------------------------------- 
     
     ตามพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศึกษานอกระบบแบะการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และอาศัย 

อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต.................................................จงึ 

ประกาศให้ ………………(ระบุช่ือ). ……………... สถานท่ีตั้ง...................จังหวัด...................... เป็นแหล่งความรู้ที่มี 
ความสามารถในการส่งเสริมอาชีพด้าน..........................................เพือ่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจเพื่อ 
ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพของประชาชนต่อไป 

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

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

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรบัได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๒๗ 



 
 
 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืการจัดการเรียนรู้รายบุคคล 
ระหว่าง 

ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม..............กับ สถานประกอบการ/แหล่งการเรยีน/ภมูิปัญญาและผูเ้รียน (นาย/นาง/นางสาว)............. 
------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศกึษานอกระบบแบะการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และอาศัยอ านาจตาม 
ความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ส านักงาน กศน.จังหวัด.................................. โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอ 
................................. กับ สถานประกอบการ/แหล่งการเรยีน/ภูมิปญัญา (ระบุช่ือ) ..................................................... และผู้เรยีน 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................... จึงจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกันเพื่อจัดการเรยีนรู ้
รายบุคคล โดยก าหนดภารกิจการด าเนินการร่วมกัน ซึ่งมสีาระส าคญัคือ 

ส านักงาน กศน.จังหวัด..............................มีหน้าที่ จัดท าหลักสตูร ออกใบส าคัญ ตรวจสอบ ทดสอบคณุภาพ 
เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถานประกอบการตามระเบียบ 

สถานประกอบการ/แหล่งการเรียน/ภูมิปญัญา ...............มีหน้าที่ จดัหาสถานท่ีวสัดุอุปกรณ์ วิทยากร ประเมินผล 
การเรยีนรู้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................ผูเ้รยีน มีหน้าท่ีปฏิบัตติามทีส่ถานศึกษาและสถานประกอบการ/ 
แหล่งการเรียน/ภูมิปญัญา...................................ก าหนดเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดและระยะเวลาระหว่างวันท่ี ......... เดือน 
...........................พ.ศ......... ถึงวันท่ี............. เดือน......................................พ.ศ........................ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสามฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันให้มีผลนับตั้งแต่วันลงนามร่วมกันเป็นต้นไป หากม ี
การเปลีย่นเพิ่มเติมข้อตกลงนี้ สามารถด าเนินการได้เพื่อให้เกดิความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของทั้งสามฝ่าย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันท่ี  เดือน  พ.ศ. เป็นต้นไป 
 
 

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

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดั................ 
 
(ลงช่ือ)...........................................................   (ลงช่ือ)........................................................... ผู้เรียน 
   (นาย/นาง/นางสาว......................................)      (นาย/นาง/นางสาว......................................) 
ต าแหน่ง สถานประกอบการ/แหลง่การเรียน/ภูมปิัญญา 
  
(ลงช่ือ)...........................................................พยาน   (ลงช่ือ)........................................................... พยาน 

   (นาย/นาง/นางสาว......................................)                                (นาย/นาง/นางสาว......................................) 
 
 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรบัได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๒๘ 



แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

สถานที่...................บ้าน/ชุมชน................ ........... หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................โทร............................. .(ผู้ประสานงาน) 

 
(หรืออาจใช้จากแผนที่    google map 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
  

แบบ กศ.ตน.๒๙ 



บันทึกการนิเทศการศึกษาต่อเนื่อง 
ชื่อสถานศึกษา...............................ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม./ศว./ศฝช.จังหวัด...................... 

**************** 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. หลักสูตร................................................................................................................... ....................................... 
๒.รูปแบบ รูปแบบกลุ่มสนใจ จ านวน.......ชั่วโมง   รปูแบบชั้นเรียนวิชาชีพ จ านวน......ชั่วโมง 
                     รูปแบบการเรียนรู้รายบุคคล จ านวน............ชั่วโมง  
   ระหว่างวันที่….........เดือน........................พ.ศ. ................ถึงวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............... 
๓.ชื่อวิทยากร.............................................สถานที่............................................ต าบล/แขวง............... .................... 
   อ าเภอ/เขต.................จ านวนผู้เรียนที่สมัครเรียน............คน จ านวนผู้เรียนที่มาเรียนในวันที่นิเทศ..............คน 
ตอนที่ ๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
๑. มีการจัดตามแผนการจัดการเรยีนรู้หรือไม่อย่างไร   
๒. แผนการจัดการเรยีนรูส้อดคลอ้งกับหลักสูตรหรือไม่   
๓. วิทยากรและผูเ้รียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันหรือไม่   
๔. วิทยากรใช้สื่อ/วสัดุอุปกรณ์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมหรือไม   
๕. การถ่ายทอดความรู้และการประสบการณ์ของวิทยากร   
๖. ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมหรือไม่อย่างไร   
๗. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดักจิกรรมหรือไม ่   
๘. การวัดผล ประเมินผล ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม ่   
๙. อื่นๆ.........................   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.............................................................................................................................. .......................................... 
รายชื่อผู้นิเทศภายใน ลงชื่อ.........................................ต าแหน่ง.................................ประธานกรรมการ  
                          ลงชื่อ.........................................ต าแหน่ง................................... ..........กรรมการ 
                          ลงชื่อ..........................................ต าแหน่ง............................................กรรมการ  
                                    ลงชื่อ.......................................................ผู้นิเทศ  

(..........................................................)  
................./................/.................. 

 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแบบ 

แบบ กศ.ตน.๓๐ 


