
 



ก 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งข ันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งโครงการนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน และเพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เปูาหมาย
ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  

การด า เนิน งาน โครงการ ฯ ได้ ใช้ งบประมาณทั้ งสิ้ น  จ านวน 43,790,223.28 บาท 
จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จ านวน 44,840,000 บาท (ร้อยละ 97.66) เปูาหมาย 
ที่ก าหนดไว้จ านวน 37,120 คน ได้เปูาหมาย จ านวน 39,658 คน (ร้อยละ 106.84) หลักสูตรอาชีพ 
ที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเองเพ่ือใช้ในการอบรมมีจ านวนทั้งสิ้น 1,301 หลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีพ 
การค้าขายเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมมากที่สุด จ านวน 472 หลักสูตร (ร้อยละ 36.28) รองลงมา 
คือ การท่องเที่ยว จ านวน 382 หลักสูตร (ร้อยละ 29.36) มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัด 
การอบรมมีจ านวนทั้งสิ้น 1,270 แห่ง เป็นหน่วยงานการศึกษามากที่สุด จ านวน 525 แห่ง (ร้อยละ 41.34) 
รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 418 แห่ง (ร้อยละ 32.91) ทั้งนี้ ผลการติดตาม 
การด าเนินงานโครงการ พบว่า สถานศึกษามีความต้องการให้เปิดหลักสูตรภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาลาว 
ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ภาษาเกาหลี เป็นต้น เนื่องจากบางพ้ืนที่ติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านหรือบางพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมของต่างประเทศ ผลการประเมิน
การด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม รองลงมา คือ สถานศึกษา 
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการให้บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน  

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า 1) สถานศึกษาบางแห่งไม่มีความพร้อม 
ในการจัดการอบรมเนื่องจากไม่มีกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ 2) ค่าตอบแทนวิทยากรน้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถ
จ้างครูทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกระบวน  
การเรียนรู้ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพได้ 3) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพที่ใช้ในการอบรมมีความหลากหลายและแตกต่างกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการฯ ต่อไป ดังนี้ 

1. ควรปรับชื่อและรายละเอียดของโครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้พ้ืนที่สามารถจัดการอบรมในหลักสูตร
ภาษาอ่ืน ๆ ได ้นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
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2. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะ 
ของการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกในการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการอบรมให้ดียิ่งขึ้น 

3. ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และควรจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกต าบลเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้อย่างท่ัวถึง 

4. ควรส ารวจความต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและมีความต้องการ 
จัดกิจกรรมก่อนการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินงานโครงการฯ ต่อไป   

5. ควรรวบรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดในพ้ืนที่  เพ่ือน ามาจัดท าหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของส านักงาน กศน. เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน 

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ/กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
เช่น สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ต่างๆ และยูทูบ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบ
โดยทั่วถึงกัน  

7. ควรมีการประเมินผู้เข้ารับการอบรมก่อนด าเนินการอบรมเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ให้กับ
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน จากนั้นปรับพ้ืนฐานก่อนการอบรม เนื่องจากระดับความรู้มีไม่เท่ากัน และมีการประเมินผล
หลังการอบรมเพ่ือประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ควรมีหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้รายบุคคล/รายกลุ่ม และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที ่ 

8. ควรสนับสนุนวิทยากรที่เป็นทั้งคนไทยที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน กศน. มีเทคนิคสร้างแรงจูงใจ และจัดกิจกรรม
ได้หลากหลายน่าสนใจ รวมทั้งควรสนับสนุนวิทยากรชาวต่างชาติเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา และกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยตรง 

9. ควรบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป 

10. ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการยกระดับการจัดการเรียนรู้ในการอบรม
โครงการ/กิจกรรมให้มีคุณภาพ โดยน าสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมิน
โครงการ ผลการนิเทศกิจกรรม มาสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  





ง 
 

 

สารบัญ หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร.............................................................................................................. ก 
ค าน า.......................................................................................................................................... ค 

สารบัญ....................................................................................................................................... ง 

สารบัญตาราง............................................................................................................................. ฉ 
สารบัญภาพ................................................................................................................................ ซ 
บทที่ 1 บทน า............................................................................................................................ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญ........................................................................................ 1 
วัตถุประสงค์................................................................................................................. 3 
วิธีการด าเนินงาน..........................................................................................................   3 
ขอบเขตการด าเนินงาน................................................................................................. 3 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................ 3 

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง…..................................................................................................... 4 
นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.......................................................................... 4 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา 

                สังกัดส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561......................................................................... 5 
แนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562........................................................................... 6 
แนวทางการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.......................................................... 8 
แนวคิดและทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle)......................................................... 10 

บทที่ 3 วิธีด าเนินงาน................................................................................................................ 12 
การวางแผนการด าเนินงาน........................................................................................... 13 
การด าเนินงาน.............................................................................................................. 25 
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน.................................................................................. 27 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน.................................................................................... 33 

บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน......................................................................................................... 34 
บทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ............................................... 93 

สรุปผลการด าเนินงาน..................................................................................................   93 
อภิปรายผลการด าเนินงาน............................................................................................ 101 
ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน................................................................................... 102 



จ 
 

 

สารบัญ (ต่อ) หน้า 

รายการอ้างอิง............................................................................................................................. 105 
ภาคผนวก................................................................................................................................... 106 

1. ค าสั่งส านักงาน กศน. ที่  203/2562 เรื่อง แต่งตั้ งคณะท างาน โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่ 74/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม).................................................................................................................. 107 

2. รายชื่อคณะติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..............................................................................  111 

3. รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562......................................................  113 

4. รายชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562............................................................................. 120 

5. รูปภาพการประชุมคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 167 

6. รูปภาพการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละภูมิภาค................................................................................... 169 

7. รูปภาพการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน กศน.ภาค.......................................... 175 

8. รูปภาพการประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 ส านักงาน กศน.....................................................................................  181 

  
คณะผู้จัดท า..................................................................................... .......................................... 183 
 
  



ฉ 
 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
3.1 รายละเอียดการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562....... 14 
3.2 รายละเอียดการปรับปรุงแบบสอบถามการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562…… 18 
3.3 รายละเอียดการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562…… 21 
3.4 รายละเอียดการปรับปรุงแบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส าหรับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง/เขต…………................................................................ 23 

4.1 หลักสูตรอาชีพท่ีใช้ในการจัดอบรมในภาพรวม…................................................... 35 
4.2 หลักสูตรอาชีพท่ีใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ.... 35 
4.3 หลักสูตรอาชีพที่ ใช้ ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.......................................................................................  36 
4.4 หลักสูตรอาชีพท่ีใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง..... 38 
4.5 หลักสูตรอาชีพที่ ใช้ ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต 

ภาคตะวันออก........................................................................................................ 39 
4.6 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต้ 

และภาคใต้ชายแดน................................................................................................  40 
4.7 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมในภาพรวม........................................................ 41 
4.8 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ..... 41 
4.9 การใช้ งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จั งหวัดในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ....................................................................................... 42 
4.10 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง..... 43 
4.11 การใช้ งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จั งหวัดในเขต 

ภาคตะวันออก........................................................................................................ 44 
4.12 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต้ 

และภาคใต้ชายแดน................................................................................................ 45 
4.13 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมในภาพรวม...................................................................... 46 
4.14 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ................... 46 

   



ช 
 

 

ตารางท่ี  หน้า 
4.15 เ ปู าหมายผู้ ผ่ า นกา รอบรมของส านั ก ง าน  กศน . จั ง ห วั ด ใน เขต ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ............................................................................................... 47 
4.16 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง................... 48 
4.17 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคตะวันออก........... 49 
4.18 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต้และภาคใต้

ชายแดน.................................................................................................................. 49 
4.19 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมในภาพรวม..................................... 50 
4.20 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต

ภาคเหนือ................................................................................................................ 52 
4.21 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ........................................................................................ 53 
4.22 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต

ภาคกลาง................................................................................................................ 54 
4.23 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต

ภาคตะวันออก........................................................................................................  55 
4.24 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน.....................................................................................  56 
4.25 สถานภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ.......... 60 
4.26 สถานภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ................................................................................. 78 
4.27 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม................................................................................ 89 
4.28 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ............................. 90 

   
   

 



ซ 
 

 

สารบัญภาพ 

แผนภาพที่  หน้า 
1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 12 
   
   

 



 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียน คือ 
ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชน
ใน 10 ประเทศอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติหรือ
ภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทย 
ซ่ึงจากผลส ารวจของหน่วยงานต่าง ๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า ภาษาอังกฤษของเราด้อยกว่าเพ่ือนบ้าน
ในอาเซียน และอยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด้านนั้น 
ผู้เรียนชาวไทยโดยมากจะมีปัญหาด้านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารระหว่างกัน 
(สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2555) 

นอกจากนั้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งในด้านการพัฒนาประเทศ ระบบคมนาคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ASEAN Economic Community (AEC) ที่มีจุดมุ่งหมายผลักดัน ASEAN ให้เป็นตลาดและฐาน 
การผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ท าให้บริษัท
ต่างชาติมีตัวเลือกในการตั้งฐานการผลิตและกระจายสินค้ามากขึ้น ในระยะต่อไปความเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคจะยกระดับขึ้นอีกขั้น ซึ่งไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิก
กับมหาสมุทรอินเดีย (East-West Economic Corridor) และเชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาค 
แหลมทอง (North-South Economic Corridor) ท าให้ไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคและการเป็นประตูสู่เอเชียได้ 

ทั้งนี้  นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ได้ก าหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ 
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้
โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพ ปรับกระบวนการเรียนรู้  
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม  
ของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 
เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
(ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557: 6-7)  

ส านักงาน กศน. มีนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นจ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
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ด้านอาชีพและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเป็นร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย
เร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(ส านักงาน กศน., 2562) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารที่สามารถ
เชื่อมโยงได้ทั่วโลก และจากความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้การสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ
ในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญต่อประชาชนที่จะท าให้สามารถก้าวทัน 
ต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก รวมทั้งเป็นหนึ่งในปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชน 
มีความพร้อมที่นอกจากจะใช้ในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังใช้เพ่ือการประกอบอาชีพได้ 

ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน  
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในทุกช่วงวัย
ในทุกพ้ืนที่ ทั่วทั้งประเทศ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จึงได้
จัดท าโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ งบรายจ่ายอ่ืน 
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ จ านวน 44,840,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสน- 
สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับสถานศึกษาเพ่ือน าไปจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยก าหนดว่ากลุม่เปูาหมาย จ านวน 37,120 คน ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะท างานโครงการฯ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ที่จะน า
ผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานโครงการฯ ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1.jเพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
วิธีการด าเนินงาน  

1. ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงาน (P) คณะท างานประชุมและวางแผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมประชาชนตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน (D) สถานศึกษาด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. ขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C) คณะท างานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ  

4. ขั้นตอนการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (A) คณะท างานน าผลการประเมินโครงการฯ 
มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโครงการฯ ต่อไป  
 
ขอบเขตการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงาน กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน า
ผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปใช้เป็นแนวทางด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในปีต่อไป และโครงการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 



 

 

บทที ่2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงาน 
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.2 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 
 2.3 แนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.4 แนวทางการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) 
 
2.1 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นจ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเป็นร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  โดยมีความสอดคล้องกับนโยบาย
เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ (ส านักงาน กศน., 2562) 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เรื่อง พัฒนาทักษะให้ประชาชน
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ โดยมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ 
การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือส่งเสริมการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เรื่องพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ โดยมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
Social Media และ Application ต่าง ๆ และจัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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และภาษาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  และความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ  
 
2.2 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 

ส านักงาน กศน. มีความประสงค์จะให้สถานศึกษาสังกัด ส านักงาน กศน. ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรมประชาชน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน
และการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนให้กับสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
กศน. เพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและเป็นไปแนวทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

ความหมาย 
การฝึกอบรมประชาชน หมายถึง การอบรม การศึกษาดูงาน การจัดเวทีประชาคมหรือ

กิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน และการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรู้ มีเจตคติและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
โดยมีโครงการและหลักสูตรที่มีช่วงระยะเวลาการจัดที่แน่นอน 

ขั้นตอนการด าเนินการฝึกอบรมประชาชน ดังนี้ 
1) สถานศึกษาจะต้องจัดท าโครงการฝึกอบรมประชาชนพร้อมหลักสูตรบรรจุในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  (กรณีมี 
การเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม ให้ขออนุมัติและขอความเห็นชอบเป็นกรณีไป) 
ยกเว้นสถานศึกษาขึ้นตรง ให้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) การอนุมัติโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมประชาชน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติ
ภายในวงเงินตามที่ได้รับมอบอ านาจ ถ้าเกินวงเงินของสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ     
จากผู้มีอ านาจ  

3) ด าเนินการฝึกอบรมประชาชนตามโครงการ/หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เสนอส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
ส าหรับสถานศึกษาขึ้นตรง ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน กศน. เป็นรายไตรมาส 

หรือตามท่ีส านักงาน กศน. ก าหนด 
การจัดฝึกอบรมประชาชน ประกอบด้วย 
1) โครงการ/หลักสูตร ระยะเวลาตามความเหมาะสม  
2) กลุ่มเปูาหมาย เป็นประชาชนทั่วไป โครงการ/หลักสูตรละไม่ต่ ากว่า 15 คน 
3) การประเมินผล ใช้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจ และการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรหลังการฝึกอบรม 
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4. หลักฐานการผ่านการอบรม มอบวุฒิบัตรโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาใน 
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร ส าหรับการจัดเวทีประชาคมให้
สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชนเบิกจ่ายได้ ดังนี้ 
1. ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ 120 บาท/คน 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ 35 บาท/คน 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ 400 บาท 
4. ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
5. ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม เท่าท่ีจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 
6. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 
7. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรมตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ   

ทั้งนี้ให้พิจารณาสถานที่ท่ีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นอันดับแรก 
8. ค่าเช่าเหมายานพาหนะหรือค่าจ้างเหมายานพาหนะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ        

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-8 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสมและ

ประหยัดภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 
2.3 แนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักงาน กศน. ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ส านักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมประชาชน ตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์  
1.1) เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน   
1.2) เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนทั่วไป  
3) การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.04/8021 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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4) วิธีการด าเนินงาน 
4.1) ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 

เพ่ือน าไปจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อ าเภอละ 40 คน เป็นเงิน 48,000 บาทต่ออ าเภอ ทั้งนี้ ในกรณีที่
กลุ่มเปูาหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนกลุ่มเปูาหมาย
ให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

4.2) สถานศึกษาจัดท าโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพพร้อม
หลักสูตรบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

4.3) สถานศึกษาอาจใช้เอกสารทางวิชาการของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพได้ เช่น หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ชุดที่ 1 และ 2 หนังสือ
เสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษ หนังสือเรียนสาระความรู้
พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (พต 21001) (English in Daily Life) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เป็นต้น  

4.4) สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ  

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

4.6) สถานศึกษาด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามหลักสูตร 
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา   

4.7) สถานศึกษาประเมินผลความพึงพอใจ และประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลังการฝึกอบรม 

4.8) สถานศึกษามอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้ เข้ารับการอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโครงการ/หลักสูตร 

4.9) สถานศึกษาสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม
สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอ
ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. เพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ การรายงานผลให้รายงานใน
ระบบ DMIS พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม  

4.10) ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ของส านักงาน กศน.
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จังหวัด โดยกรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งแนบรูปภาพ
การจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอส านักงาน กศน. ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

4.11) คณะท างานลงพ้ืนที่ เปูาหมายเพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
 
2.4 แนวทางการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการสนับสนุนการ
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการท างานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ส านักงาน กศน. และส านักงาน กศน. ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
ตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่สถาบัน
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทุกแห่ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ นั้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดก้ าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์  
1.1) เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.2) เพ่ือน าข้อมูลผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานโครงการ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพต่อไป 
2) กลุ่มเปูาหมาย  

2.1) ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อ าเภอ จ านวน 30 คน 
2.2) ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

ในสถานศึกษา จ านวน 30 คน 
2.3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ จ านวน 60 คน 

3) พ้ืนที่เปูาหมาย 
3.1) ภาคเหนือ ได้แก่ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

และส านักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย   
3.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ส านักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย และส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ   
3.3) ภาคกลาง ได้แก่ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี  ส านักงาน กศน.จังหวัด

สมุทรสงครามและส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร 
3.4) ภาคตะวันออก ได้แก่ ส านักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  ส านักงาน กศน.จังหวัด

จันทบุรี และส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี   



9 
 

 

3.5) ภาคใต้ ได้แก่ ส านักงาน กศน.จังหวัดระนอง ส านักงาน กศน.จังหวัดพังงา และ
ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต   

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณในการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนด  

5) วิธีการด าเนินงาน 
5.1) ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยภาค จ านวน 5 ภาค ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.2) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทุกแห่งจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.3) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทุกแห่ง จัดท า
หนังสือถึงส านักงาน กศน.จังหวัดในพ้ืนที่เปูาหมายของแต่ละภาค เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยให้ส านักงาน กศน. จังหวัดในพ้ืนที่เปูาหมาย
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

5.3.1) คัดเลือก กศน.อ าเภอในสังกัด จ านวน 2 แห่ง เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในภาพรวม ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัด
พ้ืนที่เปูาหมาย 

5.3.2) แจ้งให้ กศน.อ าเภอที่ได้คัดเลือก จัดเตรียมครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ อ าเภอละ 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
อ าเภอละ 2 คน เพ่ือสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  

5.3.3) ติดต่อประสานงานกับ กศน.อ าเภอที่ได้คัดเลือก เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

5.4) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทุกแห่ง จัดท า
หนังสือถึงเลขาธิการ กศน. เพ่ือเชิญท่าน และคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากส่วนกลาง เข้าร่วมเป็นคณะติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในพ้ืนที่เปูาหมาย  

5.5) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทุกแห่ง 
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในพ้ืนที่เปูาหมาย
ของแต่ละภาค ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3 
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5.6) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทุกแห่ง 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการจากกลุ่มเปูาหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์การ
ด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพที่ก าหนดไว้ 

5.7) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทุกแห่ง สรุปและ
รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในภาพรวมของ
ภาค ตามหัวข้อในแบบสัมภาษณ์ เสนอส านักงาน กศน. ทราบ  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
eng62.nfe@gmail.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีวงจรเดมม่ิง (Deming cycle) 
ทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle : PDCA) การบริหารคุณภาพงานด้วยวัฏจักรเดมมิ่ง

(Deming Cycle) คือ การหมุนของวัฏจักร PDCA ซึ่งเป็นค าย่อมาจาก “Plan-Do-Check-Act” 
แปลว่า “วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง” เป็นวงจรบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการอย่างมีวินัย 
ให้ครบวงจร เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งแนวคิดวัฏจักร 
PDCA นี้ วอลเตอร์ ชิวฮาร์ท (Walter Schewhart) เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 
และเอดวาร์ด เดมมิ่ง (Edward Deming) เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุุนเป็นคนแรก เมื่อปี 
ค.ศ. 1950 จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ท าให้นิยมเรียกวัฏจักรนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วัฏจักรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle)” นอกจากนี้ โนริอะคิ คะโน ยังได้กล่าวว่า PDCA ว่าเป็นวัฏจักรแห่งการบริหาร 
ส่วน ฮิโตชิ คุเม กล่าวว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของ PDCA ซึ่งเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหาร
คุณภาพนั้น มิใช่ 4 เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น แต่เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงด้ วย การปูองกันมิให้เกิดผลเสียซ้ าซ้อน 
พร้อมกับการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ในแต่ละรอบของ PDCA (ธิดารักษ์ รัตนมณี, 2555: 3-5) 
เอดวาร์ด เดมม่ิง ได้เสนอขั้นตอนของการบริหารคุณภาพงาน “วัฏจักรเดมมิ่ง” ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้   
 1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
การจัดอันดับความส าคัญของเปูาหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถ
คาดการณ์สิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้
 2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมี
โครงสร้างรองรับการด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ เป็นต้น มีวิธีการ
ด าเนินการ เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านง
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ขอรับนักศึกษา ไปยัง สกอ. เป็นต้น และมีผลของการด าเนินการ เช่น รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี 
เป็นต้น 
 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วยการ
ประเมินโครงสร้างที่รองรับการด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงานและการประเมินผลของ
การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยการประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เอง โดยคณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้อง 
ตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผนหรือไม่จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 
 4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วยการ
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา
สิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการ
ด าเนินการในปีต่อไป 
 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินงาน 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าแนวคิดและทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) ได้แก่ การวางแผน
การด าเนินงาน (P) การด าเนินงาน (D) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C) และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน (A) มาเป็นวิธีการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ซึ่งได้สรุป
ขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
และผลที่ได้รับ ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  วิธีด าเนินงาน  ผลที่ได้รับ  

      
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนการด าเนนิงาน 
(P) 

 1. แต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
2. ประชุมคณะท างานโครงการฯ เพื่อ
พิจารณา (ร่าง) แนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ และ (ร่าง) เครื่องมือที่ใช้ในการ
นิ เ ทศ  ติ ด ตาม  แ ละ ปร ะ เ มิ นผลก า ร
ด าเนินงานโครงการฯ 

 1. แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
2. แบบสอบถามการด าเนินงานโครงการฯ 
3. แบบสัมภาษณ์การด าเนินงานโครงการฯ 

 

     
 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงาน (D)  สถานศึกษาทั้ง 928 อ าเภอ/เขตในสังกัด
ส านักงาน กศน.จั งหวัดทุกแห่ง/กทม.
ด าเนินการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ 
40 คนต่ออ าเภอ/เขต ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
2 . ป ร ะ ช า ชน ทั่ ว ไ ป ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร บ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
จ านวนทั้งสิ้น 37,120 คน โดยมีความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 

     
 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบผล 
การด าเนินงาน (C) 

 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในพื้นที่
เปูาหมาย โดยใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

     
 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงผล 
การด าเนินงาน (A) 

 1. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อบรรณาธิการ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
3. ปรับปรุงแก้ไข และจัดท ารูปเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

 รายง านผลการด า เ นิน งาน โคร งก าร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 2 
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จากแผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการด าเนินงาน  
จากการติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า แนวทางการด าเนินงาน

โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพยังไม่ชัดเจนอยู่หลายประการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ เพ่ือร่วมพิจารณา
ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และ (ร่าง) 
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
โครงการดังกล่าว ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
1.1.1 คัดเลือกคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการโครงการ การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการ และปฏิบัติงานในพื้นที่เปูาหมาย  

1.1.2 จัดท าค าสั่งส านักงาน กศน. ที่ 112/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ร่าง) 
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ รวมทั้งนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
ตลอดจนจัดท ารูปเล่มและบรรณาธิการรายงานผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.2 ประชุมคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
1.2.1 ติดต่อประสานสถานที่ด าเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งจัดท าหนังสือเชิญประชุม

คณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
1.2.2 จัดประชุมคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 

17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม และมติที่ประชุมให้มีการปรับปรุง 
(ร่าง) แนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และ (ร่าง) เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ และเสนอเลขาธิการ กศน. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.2.1 รายละเอียดการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับ 

ที ่
แนวทางการด าเนินงานโครงการ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(ข้อความเดิม) 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ข้อความปรับปรุง) 

1 ด้ ว ยส านั ก ง าน  กศน .  ได้ จั ด ส ร ร เ งิ น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
ตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ให้แก่ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.
เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด
ฝึ ก อ บ ร ม ป ร ะ ช า ช น ต า ม โ ค ร ง ก า ร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ดังนั้น เ พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงขอก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ด้วยส านักงาน กศน. ได้จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562 ตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ส านักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมประชาชนตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง
ขอก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

2 1. วัตถุประสงค์  1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เ พ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ของสถานศึกษา 

1.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้ า น อา ชี พ ใ ห้ กั บ ป ร ะช าช น ใ น พื้ น ที่ ข อ ง
สถานศึกษา   

1.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่าน
การอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

1 .2  เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

3 2. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 

2. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดทุก
แห่ง/กทม. 

4 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์การเบิก
ค่า ใช้ จ่ าย ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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ล าดับ 
ที ่

แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ข้อความเดิม) 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ข้อความปรับปรุง) 

ประชาชนของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
กศน.  

จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0210.04/8021 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 
2561 

5 4. วิธีการด าเนินงาน 4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ส านักงาน กศน. ได้โอนเงินงบประมาณ
ให้กับส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
เพ่ือน าไปจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดใน
ก า ร ใ ช้ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อ าเภอ/เขตละ 3 
รุ่นๆ ละ 31,000.- บาท เป็นเงิน 93,000.- 
บาทต่ออ าเภอเขต 

4.1 ส านักงาน กศน. ได้โอนเงินงบประมาณให้กับ
ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือน าไป
จัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อ าเภอ
ละ 40 คน เป็นเงิน 48,000 บาทต่ออ าเภอ 
ทั้ งนี้  ในกรณีที่ กลุ่ม เป้ าหมายไ ม่ เพียงพอ 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหาร
จัดการจ านวนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่

4.2 ให้สถานศึกษาจัดท าโครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
พร้อมทั้งบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

4.2 ให้สถานศึกษาจัดท าโครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพพร้อมทั้ง
หลักสูตรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

4.3 สถานศึกษาอาจใช้เอกสารทางวิชาการ
ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 
เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพได้ 
เช่น หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า ชุดที่ 1 และ 2 หนังสือเสริม
ความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน (พต 21001) (English in 

4.3 ข้อความคงเดิม 
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ล าดับ 
ที ่

แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ข้อความเดิม) 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ข้อความปรับปรุง) 

Daily Life) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เป็นต้น 
4.4 ให้สถานศึกษาจัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะท างานโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  

4.4 สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ 

4.5 ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตาม
โครงการ/หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบ 
โดยการฝึกอบรมจะใช้เวลารุ่นละ 30 ชั่วโมง 
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน รวมเป็น 90 คน
ต่ออ าเภอ/เขต ซึ่งขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้
ในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ได้แก่การเกษตร การท่องเที่ยว 
การนวดแผนไทย การค้าขาย การเสริมสวย 
และการบริการรถรับจ้าง ทั้งนี้ สถานศึกษา
สามารถจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมของแต่
ละอาชีพได้ตามความเหมาะสมในแต่ละ
บริบทของพ้ืนที่ เช่น อาชีพการเกษตร 
อ าเภอ ก. อบรมประชาชนด้านอาชีพการท า
นา ส่วนอ าเภอ ข. อบรมประชาชนด้าน
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

4.5  ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตาม
โครงการ/หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบ โดย
การฝึกอบรมจะใช้ เวลารุ่นละ 30 ชั่ วโมง 
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน รวมเป็น 90 คนต่อ
อ าเภอ/เขต ซึง่ขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้ในการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ ได้แก่การเกษตร การท่องเที่ยว การนวด
แผนไทย การค้าขาย การเสริมสวย และการ
บริการรถรับจ้าง ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถ
จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมของแต่ละอาชีพได้
ตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทของพื้นที่ 
เช่น  อาชีพการเกษตร อ า เภอ ก .  อบรม
ประชาชนด้านอาชีพการท านา ส่วนอ าเภอ ข. 
อบรมประชาชนด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป็น
ต้นจากผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/
กทม. 

4.6 สถานศึกษาอาจใช้ครู กศน.ที่ผ่านการ
อบรมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Boot 
Camp) เป็นวิทยากรฝึกอบรม หรือขอความ
ร่วมมือจากบุคลากรที่เป็นภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็น
วิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว 

4.6 ตัดออก  
แก้ไขเป็น 
4.6 สถานศึกษาด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามหลักสูตรที่ได้รับ
การอนุมตัิจากผู้อ านวยการสถานศึกษา   

4.7 ให้สถานศึกษาประเมินผลความพึงพอใจ 
และประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลังการฝึกอบรม 

4.7 ให้สถานศึกษาประเมินผลความพึงพอใจ 
และประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลัง
การฝึกอบรม 
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ล าดับ 
ที ่

แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ข้อความเดิม) 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ข้อความปรับปรุง) 

4 . 8  ผู้ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ต า ม โ ค ร ง ก า ร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
จะต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 

4.8 สถานศึกษามอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมี
ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโครงการ/หลักสูตร 

4.9 ให้สถานศึกษาสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน เสนอส านักงาน กศน. จังหวัด/
กทม. 

4.9 ให้สถานศึกษาสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม
สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ 
พร้อมแนบรูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เสนอส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. เพื่อท าการ
รวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี้การรายงานผลให้
รายงานในระบบ DMIS พร้อมทั้งแนบรูปภาพ
การจัดโครงการ/กิจกรรม 

4.10 ให้ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/
กทม. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของจังหวัด เสนอส านักงาน กศน. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

4.10 ให้ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ของ
ส านักงาน กศน.จังหวัด  โดยกรอกข้อมูลใน 
Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนด
ไว้ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดโครงการ/
กิจกรรม เสนอส านักงาน กศน. ทราบ ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 

6 -ไม่มี - ข้อเพิ่มเติม 
4.11 คณะท างานลงพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เ รี ยน รู้ เ กี่ ย ว กั บก ารด า เ นิ น ง าน โ คร งก า ร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

 
1.2.2.2 รายละเอียดการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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 1) แบบสอบถามการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ ดังตารางที่ 3.2  

 
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการปรับปรุงแบบสอบถามการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับ

ที ่
แบบสอบถามการด าเนินงาน 

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ  

(ข้อความเดิม) 

แบบสอบถามการด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ  
(ข้อความปรับปรุง) 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ 

    ชาย     หญิง 
1.1 ข้อความคงเดิม 

1.2 อายุ 
      30 ปี       31-40 ปี 
    41-50 ปี       50 ปีขึ้นไป 

1.2 ข้อความคงเดิม 

1.3 ต าแหน่งปัจจุบัน  
    ผู้บริหารสถานศึกษา     คร ู
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................... 

1.3 ข้อความคงเดิม 

1.4 ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก  
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..... 

1.4 ข้อความคงเดิม 

1.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
      10 ปี       11-15 ปี 
    16-20 ปี       20 ปีขึ้นไป 

1.5 ข้อความคงเดิม 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
2.1 สถานศึกษามี การประชุมชี้ แจงแนว

ทางการด าเนินงานโครงการให้บุคลากร
ได้รับรู้ร่วมกัน 

2.1 ข้อความคงเดิม 

2.2 สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงาน
โครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2.2 ข้อความคงเดิม 
 

2.3 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอต่อ
การจัดอบรมโครงการ/กิจกรรม 
 

2.3 ข้อความคงเดิม 
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ล าดับ
ที ่

แบบสอบถามการด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ  
(ข้อความเดิม) 

แบบสอบถามการด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ  
(ข้อความปรับปรุง) 

2.4 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
พร้อมหลักสูตรบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 

2.4 ข้อความคงเดิม 
 

2.5 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม โดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ/กิจกรรม โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

2.6 สถานศึกษามีการจัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะท างานโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ครอบคลุม
ผู้ บริหาร บุคลากร ผู้ เ กี่ ยวข้อง  แล ะ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

2.6 ตัดออก  
 

2.7 คณะท างานมีส่วนร่วมในการจัดท า/ให้ความ
คิดเห็นต่อการจัดแผนการด าเนินงาน การ
ติดตาม ประเมินโครงการ 

2.7 ตัดออก  
 

2.8 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การอบรม
โครงการ/กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย
และหลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ 
เป็นต้น ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบ
โดยทั่วถึงกัน 

2.8 ข้อความคงเดิม 
 

2.9 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานโครงการ 

สถานศึกษามีการประสานสร้างเครือข่ายใน
การด าเนินงานโครงการ 

2.10 สถานศึกษามีการจัดท าบันทึก MOU กับ
เครือข่ายระดับอ าเภอที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานโครงการ 

2.10 ตัดออก  
 

2.11 สถานศึกษามีการประสานเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมโครงการ 

2.11 ตัดออก  
 

2.12 สถานศึกษาใช้เอกสารทางวิชาการของ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

2.12 ตัดออก  
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ล าดับ
ที ่

แบบสอบถามการด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ  
(ข้อความเดิม) 

แบบสอบถามการด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ  
(ข้อความปรับปรุง) 

การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 
เป็ นแนวทาง ในการจั ดท าหลั กสู ต ร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

2.13 สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการ
เนื้ อหาการ เรี ยนรู้ เ พ่ือน ามาก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้  และจัดท า
หลักสูตรการอบรมของแต่ละอาชีพให้
เหมาะสมในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 

สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการเนื้อหา
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามา
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้ และจัดท า
หลักสู ตรการอบรมของแต่ละอาชีพให้
เหมาะสมในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 

2.14 สถานศึกษามีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรการอบรม 
และกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรม 

2.14 ข้อความคงเดิม 
 

2.15 สถานศึกษามีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมเพ่ือใช้ในการจัดอบรมโครงการ/
กิจกรรม 

2.15 ข้อความคงเดิม 
 

2.16 สถานศึกษาให้ ครู กศน. ที่ผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่ อสาร  ( Boot 
Camp) เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
วิทยากรการอบรม  

2.16 ตัดออก  
 

2.17 สถานศึกษามีการขอความร่วมมือจาก
บุคลากรที่เป็นภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นวิทยากร
ในการอบรม 

2.17 ตัดออก  
 

2.18 สถานศึกษามีการประเมินผลความพึง
พอใจ และประเมินตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร หลังการฝึกอบรม 

2.18 ข้อความคงเดิม 
 

2.19 สถานศึกษามีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่าน
การอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ  

2.19 ตัดออก  
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ล าดับ
ที ่

แบบสอบถามการด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ  
(ข้อความเดิม) 

แบบสอบถามการด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ  
(ข้อความปรับปรุง) 

2.20 สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยคณะท างานบุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยคณะท างานบุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2.21 สถานศึกษามีการน าผลของการประเมิน
โครงการ ผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามผล
มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.21 ข้อความคงเดิม 
 

2.22 สถานศึกษามีการยกระดับการจัดการ
เรียนรู้ในการอบรมโครงการ/กิจกรรมให้มี
คุ ณ ภ า พ  โ ด ย น า ส ภ า พ ปั ญ ห า 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการ
ประเมินโครงการ ผลการนิเทศกิจกรรม 
มาสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.22 ข้อความคงเดิม 
 

 2) แบบสัมภาษณ์การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับ

ที ่
แบบสัมภาษณ์การด าเนินงาน 

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ 

(ข้อความเดิม) 

แบบสัมภาษณ์การด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ 
(ข้อความปรับปรุง) 

1. ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อ..................นามสกุล...........................  1.1 ข้อความคงเดิม 
1.2 ต าแหน่ง....................................................  1.2 ข้อความคงเดิม 
1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน อ าเภอ.......จังหวัด....... 1.3 ข้อความคงเดิม 
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ล าดับ
ที ่

แบบสัมภาษณ์การด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ 
(ข้อความเดิม) 

แบบสัมภาษณ์การด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ 
(ข้อความปรับปรุง) 

1.4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน......ปี......เดือน 1.4 ตัดออก 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
2.1 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพหรือไม่ อย่างไร 

2.1 ข้อความคงเดิม 
  

2.2 ท่านได้วิเคราะห์ปัญหา หรือส ารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของประชาชนก่อน
ด า เนินงานโครงการ เ พ่ือวางแผนจัด
กิจกรรมให้ตรงกับความต้องการหรือไม่ 
อย่างไร 

2.2 ข้อความคงเดิม 
 

2.3 ท่านมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้
ประชาชนทราบหรือไม่ อย่างไร และใช้สื่อ
อะไรบ้าง  

2.3 ข้อความคงเดิม 
 

2.4 ท่านด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี
เครือข่ายหรือไม่  
      มี จัดกิจกรรมร่วมกับภาคี
เครือข่าย หน่วยงานไหนบ้าง อย่างไร 
      ไม่มี เพราะเหตุใด 

2.4 ข้อความคงเดิม 
 

2.5 ท่ า น ได้ ให้ ค า ป รึ กษา  แนะน า  แล ะ
สนับสนุนโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพอย่างไร 

2.5 ข้อความคงเดิม 
 

2.6 ท่านคิดว่าปัจจัย/ทรัพยากรอะไรบ้าง ที่
ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานโครงการ
ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

2.6 ข้อความคงเดิม 
 

2.7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน 

2.7 ข้อความคงเดิม 
 

2. ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ......................นามสกุล........................  1.1 ข้อความคงเดิม 
1.2 อายุ..........................................................  1.2 ข้อความคงเดิม 
1.3 อาชีพปัจจุบัน...........................................  1.3 ข้อความคงเดิม 
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ล าดับ
ที ่

แบบสัมภาษณ์การด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ 
(ข้อความเดิม) 

แบบสัมภาษณ์การด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ 
(ข้อความปรับปรุง) 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
2.1 อะไรเป็นสาเหตุจู งใจให้ท่านเข้าร่วม

กิจกรรม 
 

2.1 ข้อความคงเดิม 

2.2 สิ่งที่ท่านคาดหวังหรือตั้งเปูาหมายไวตั้งแต่
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ว่าจะไดรับจาก
กิจกรรมนี้คืออะไร  

2.2 ข้อความคงเดิม 

2.3 ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ท่านได
รับการประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลจาก
ช่องทางใด อย่างไร 

2.3 ข้อความคงเดิม 

2.4 ท่านคิดว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นสอด
คล องกับความต้ องการท่ านหรื อ ไม่ 
อย่างไร  

2.4 ข้อความคงเดิม 

2.5 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชี วิ ตประจ าวั น ได้อย่ า ง ไร  เช่ น  การ
ประกอบอาชีพ การสื่อสาร เป็นต้น 

2.5 ข้อความคงเดิม 

2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 2.6 ข้อความคงเดิม 
 

1.2.2.3 รายละเอียดการปรับปรุงแบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับ กศน.อ าเภอทุก
แห่ง/เขต ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 รายละเอียดการปรับปรุงแบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง/เขต 
ล าดับ 

ที ่
แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 (ข้อความเดิม) 

แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 (ข้อความปรับปรุง) 
1 อ าเภอ/เขต 1. ข้อความคงเดิม 
2 รุ่นที่จัด 2. ตัดออก  
3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม 3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม อาชีพที่จัดโครงการ/
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ล าดับ 
ที ่

แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 (ข้อความเดิม) 

แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 (ข้อความปรับปรุง) 

กิจกรรม 
4 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม (บาท) 4. ข้อความคงเดิม 
5 จ านวนเปูาหมายในการจัดกิจกรรม (คน) 5. ตัดออก 
6 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 6. จ านวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 
7 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรม 7. ข้อความคงเดิม 
8 ไม่มี 8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
9 ความส าเร็จในการจัดกิจกรรม 9 .  คว ามส า เ ร็ จ ใ นก า รจั ด กิ จ ก ร รม ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
10 ไม่มี 10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
11 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรม 11. ข้อความคงเดิม 

  
ส าหรับรายละเอียดการกรอกแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับส านักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ได้แก้ไขและปรับปรุงตามแบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับ กศน.อ าเภอทุก
แห่ง/เขต ซ่ึงมีองค์ประกอบของแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของส านักงาน กศน. 
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เป็นผู้กรอกแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมของจังหวัด 
โดยสามารถกรอกข้อมูลใน Google form ทาง URL: https://goo.gl/forms/vl7xf9DB1hvB1lPq2 หรือ
สแกน QR code ตามภาพ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
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2. องค์ประกอบของแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ มีดังนี้ 
2.1 ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม.  
2.2 จ านวน กศน. อ าเภอ/เขต ที่จัดกิจกรรม/โครงการในจังหวัด  
2.3 อ าเภอ/เขต ให้กรอกเฉพาะชื่อ กศน. อ าเภอ/เขตในสังกัด เช่น เมืองน่าน เฝูาไร่ 

ราชเทวี เป็นต้น โดยให้กรอกข้อมูลรายงานผลเป็นรายอ าเภอ จนครบจ านวน กศน. อ าเภอ/เขต ที่จัด
กิจกรรม/โครงการในจังหวัดของท่าน 

2.4 อาชีพที่จัดโครงการ/กิจกรรม  
2.5 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม (บาท) ให้กรอกเฉพาะจ านวนเงินที่ใช้ไปในการจัด

กิจกรรม 
2.6 จ านวนเปูาหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 
2.7 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรม ให้กรอกรายชื่อหน่วยงานภาคีเครือข่าย  

เช่น โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นต้น 
2.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.9 ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.10 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
2.11 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรม  
2.12 รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้จังหวัดคัดเลือกรูปภาพ จังหวัดละ 10 ภาพ 

ส่งทาง E-mail : eng62.nfe@gmail.com โดยให้ระบุชื่อภาพเป็นชื่อจังหวัด เช่น น่าน 1.jpg, 
น่าน 2.jpg, น่าน 3.jpg, ...... น่าน 10.jpg เป็นต้น 

2.13 ชื่อผู้รายงาน/ต าแหน่ง/สังกัด/เบอร์โทรศัพท์ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงาน  
จากการประชุมคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพได้แนวทาง 

การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
ในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมประชาชนในพ้ืนที่
ตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
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2.2 แจ้งแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง/
เขต และแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ รายละเอียดการกรอกแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส าหรับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ไปยังส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานโครงการฯ   

2.3 ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยยึดตามแนวทางการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้สรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ก าหนด
ไว้ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. เพ่ือท าการ
รวบรวมข้อมูลต่อไป โดยให้รายงานในระบบ DMIS พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมด้วย 

2.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของส านักงาน 
กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด 
ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ของส านักงาน กศน.จังหวัด โดยกรอกข้อมูลใน 
Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เสนอส านักงาน กศน. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

2.5 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคทั้ง 5 ภาค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมได้แนบแนวทางการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ และแบบสัมภาษณ์การด าเนินงานโครงการฯ  

2.6 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค ติดต่อประสานงาน
และจัดท าหนังสือถึงส านักงาน กศน.จังหวัดพ้ืนที่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือลงพื้นทีน่ิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการฯ โดยแต่ละสถาบัน กศน.ภาค 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ดังนี้ 

1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงาน กศน.
จังหวัดบึงกาฬ ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย และระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ ส านักงาน 
กศน.จังหวัดชัยภูมิ 
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2) ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัด
ปราจีนบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี และส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  

3) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และส านักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

4) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดระนอง  
ส านักงาน กศน.จังหวัดพังงา และส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต  

5) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงครามและส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร 

2.7 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค ประสานงานไปยัง
ส านักงาน กศน. เพ่ือให้คณะท างานโครงการฯ จากส่วนกลาง ร่วมลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ ตามก าหนดการข้างต้น  

2.8 ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพใน
สถานศึกษา ตอบแบบสอบถามการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงใน Google form หรือสแกน QR code ที่
ก าหนดไว้ เสนอส านักงาน กศน. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

2.9 ติดตามส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
เข้ามายังส่วนกลาง ให้เร่งด าเนินการภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  

2.10 ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผ่านการพิจารณาปรับปรุงจากคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์การติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ มีข้ันตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ ได้ร่างแบบสัมภาษณ์จากข้อมูลแนวทางการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน 
ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

ประกอบด้วย 
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2.1 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพหรือไม่ อย่างไร 

2.2 ท่านได้วิเคราะห์ปัญหาหรือส ารวจความต้องการฝึกอบรมของประชาชน
ก่อนด าเนินงานโครงการเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการหรือไม่ อย่างไร 

2.3 ท่านมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนทราบหรือไม่ อย่างไร และ
ใช้สื่ออะไรบ้าง  

2.4 ท่านด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือไม่  
   มี จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานไหนบ้าง อย่างไร

     ไม่มี เพราะเหตุใด 

2.5 ท่านได้ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพอย่างไร 

2.6 ท่านคิดว่าปัจจัย/ทรัพยากรอะไรบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงาน
โครงการประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

2.7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน 

 

ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ และอาชีพปัจจุบัน 
ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

ประกอบด้วย 
2.1 อะไรเป็นสาเหตุจูงใจให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 สิ่งที่ท่านคาดหวังหรือตั้งเปูาหมายไวตั้งแต่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ว่า

จะไดรับจากกิจกรรมนี้คืออะไร  
2.3 ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ท่านไดรับการประชาสัมพันธ์ หรือ

ข้อมูลจากช่องทางใด อย่างไร 
2.4 ท่านคิดว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นสอดคลองกับความต้องการท่าน

หรือไม่ อย่างไร  
2.5 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร เช่น 

การประกอบอาชีพ การสื่อสาร เป็นต้น 
2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
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ส าหรับการน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ส านักงาน กศน. ได้เลือกส านักงาน 
กศน.จังหวัดโดยใช้เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่มีทั้งจังหวัดที่ใช้เงิน
งบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 80 และใช้เงินงบประมาณเป็นไปเปูาหมายร้อยละ 100 ของเงิน
งบประมาณที่ได้จัดสรรให้ในแต่ละจังหวัด รวมทั้งจ านวนเปูาหมายที่ได้น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 100 ตามที่ได้ก าหนดไว้ ส่วนการเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ามาให้ข้อมูลกับ
ทางคณะท างาน ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดในแต่ละจังหวัดนั้น ให้เป็นอ านาจการตัดสินใจ
ของผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัด จ านวน 30 แห่งของ 15 จังหวัด ใน 5 ภาค มีดังต่อไปนี้ 

1. ภาคกลาง ประกอบด้วย 3 จังหวัด ดังนี้ 
1.1 กศน. อ าเภอบ้านแหลม และกศน. อ าเภอแก่งกระจาน ส านักงาน กศน. จังหวัด

เพชรบุรี 
1.2 กศน. อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม และกศน. อ าเภออัมพวา ส านักงาน กศน. จังหวัด

สมุทรสงคราม 
1.3 กศน. อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และกศน. อ าเภอกระทุ่มแบน ส านักงาน กศน. จังหวัด

สมุทรสาคร 
2. ภาคเหนือ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ดังนี้ 

2.1 กศน. อ าเภอทับคล้อ และกศน. อ าเภอโพทะเล ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 
2.2 กศน. อ าเภอท่าตะโก และกศน. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ส านักงาน กศน. จังหวัด

นครสวรรค์ 
2.3 กศน. อ าเภอเมืองสุโขทัย และกศน. อ าเภอทุ่มเสลี่ยม ส านักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ดังนี้ 
3.1 กศน. อ าเภอเมืองบึงกาฬ และกศน. อ าเภอปากคาด ส านักงาน กศน. จังหวัด 

บึงกาฬ 
3.2 กศน. อ าเภอโพนพิสัย และกศน. อ าเภอเมืองหนองคาย ส านักงาน กศน. จังหวัด

หนองคาย 
3.3 กศน. อ าเภอเมืองชัยภูมิ และกศน. อ าเภอคอนสาร ส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ 

4. ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 3 จังหวัด ดังนี้ 
4.1 กศน. อ าเภอเมืองปราจีนบุรี และกศน. อ าเภอศรีมหาโพธิ ส านักงาน กศน. จังหวัด

ปราจีนบุรี 
4.2 กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี และกศน. อ าเภอโปุงน้ าร้อน ส านักงาน กศน. จังหวัด

จันทบุรี 
4.3 กศน. อ าเภอพนัสนิคม และกศน. อ าเภอสัตหีบ ส านักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี 
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5. ภาคใต้ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ดังนี้ 
5.1 กศน. อ าเภอเมืองระนอง และกศน. อ าเภอกะเปอร์ ส านักงาน กศน. จังหวัดระนอง 
5.2 กศน. อ าเภอท้ายเหมือง และกศน. อ าเภอตะกั่วทุ่ง ส านักงาน กศน. จังหวัดพังงา 
5.3 กศน. อ าเภอกะทู ้และกศน. อ าเภอถลาง ส านักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต 

 
ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแห่งละ 1 คน รวม 30 คน ครู/

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของ กศน.อ าเภอแห่งละ 1 คน 
รวม 30 คน และผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพแห่งละ 2 คน รวม 60 คน 
ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคแต่ละแห่งได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ดังนี้ 

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัด
บึงกาฬ ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย และส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 

2. ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 
ส านักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี และส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  

3. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ส านักงาน 
กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และส านักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

4. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ ส านัก งาน  กศน . จังหวัด ระนอง  
ส านักงาน กศน.จังหวัดพังงา และส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต  

5. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงครามและส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร 

 
2. แบบสอบถามการประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน

อาชีพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจ

รายการ (Checklist) ประกอบด้วย ข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้แบบตรวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ มี
จ านวนข้อค าถามท้ังสิ้น 15 ข้อ ดังนี้ 

2.1 สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการการเรียนรู้ ของกลุ่มเปูาหมาย 
เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้และจัดท าหลักสูตรการอบรมของแต่ละอาชีพให้เหมาะสม
ในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 

2.2 สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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2.3 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการอย่าง
เพียงพอต่อการจัดอบรมโครงการ/กิจกรรม 

2.4 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพพร้อมหลักสูตรบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการให้บุคลากร
ได้รับรู้ร่วมกัน 

2.6 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม 
2.7 สถานศึกษามีการประสานเครือข่ายในการด าเนินงานโครงการ 
2.8 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ/กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ ที่

ทันสมัยและหลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบโดยทั่วถึง
กัน 

2.9 สถานศึกษามีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรการ
อบรม และกลุม่ผู้เข้าร่วมการอบรม 

2.10 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2.11 สถานศึกษามีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการจัดอบรม

โครงการ/กิจกรรม 
2.12 สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ และประเมินตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร หลังการฝึกอบรม 
2.13 สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.14 สถานศึกษามีการน าผลของการประเมินโครงการ ผลการนิ เทศ ก ากับ 

ติดตามผลมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
2.15 สถานศึกษามีการยกระดับการจัดการเรียนรู้ในการอบรมโครงการ/กิจกรรม

ให้มีคุณภาพ โดยน าสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการประเมินโครงการ ผลการนิเทศ
กิจกรรม มาสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับค าถามในส่วนนี้จะใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) โดย
ก าหนดให้มีตัวเลือก (0) ไม่ได้ปฏิบัติ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้ ส าหรับสัญลักษณ์หมายเลข 
1-5 แทนความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) 

ระดับคะแนน  ระดับปฏิบัติ   
  5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
  4   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก  
  3   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง  
  2   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน้อย  
  1   หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  
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ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ เป็นค าถามแบบปลายเปิด 

 
ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

ใช้แบบสอบถามฉบับออนไลน์ที่ออกแบบจาก Google form หรือสร้างเป็น QR code เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขตทุกแห่งหรือรักษาการ จ านวน 1 คน หรือ
ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของ  กศน.อ าเภอ/เขต
ทุกแห่ง จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,856 คน ทั้งนี้ ได้รับแบบแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 1,073 
ชุด และสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 1,069 ชุด คิดเป็นร้อยละ 57.60 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ซ่ึงแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย  

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 ที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ได้แปล
ความหมายของระดับค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับปฏิบัติ   
  4.51 – 5.00  หมายถึง การด าเนินงานโครงการฯ ที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง   การด าเนินงานโครงการฯ ที่มีระดับการปฏิบัติมาก  
  2.51 – 3.50  หมายถึง   การด าเนินงานโครงการฯ ที่มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง   การด าเนินงานโครงการฯ ที่มีระดับการปฏิบัติน้อย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง   การด าเนินงานโครงการฯ ที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
ส่วนผู้ที่ตอบแบบสอบถามว่า ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้น าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ยและแปลผล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
  N        หมายถึง       จ านวนกลุ่มประชากร 
  f          หมายถึง        จ านวนผู้ตอบแต่ละค าถาม 
  X         หมายถึง        ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D.      หมายถึง        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
ไดด้ าเนินการดังนี้ 

4.1 สรุปผลการด าเนินงาน อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
4.2 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน

อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้ันตอนดังนี้ 
4.2.1 ติดต่อประสานงานสถานที่ด าเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งจัดท าหนังสือเชิญประชุม

คณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.2.2 จัดประชุมคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 ส านักงาน กศน. 
โดยการประชุมมี เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม และคณะท างานโครงการฯ โดยที่ประชุม
มีมติให้แก้ไขและเพ่ิมเติมรายงานผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอให้ส านักงาน กศน. ทราบ
ต่อไป  

4.3 ปรับปรุงแก้ไข จัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
เมื่อด าเนินการจัดประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะท างานโครงการฯ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือจัดท ารูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ฉบับสมบูรณ์ โดยได้เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวไปยังสถาบัน กศน.ภาค 
ทุกแห่ง และส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือทราบและน าผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป รวมทั้งได้น าผลการด าเนินงานโครงการฯ ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 
เรื่อง “การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ซึ่งเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับรูปเล่มและสื่อ
ออนไลน์ไปยังประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย 



 

 

บทที่ 4  
ผลการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ได้น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. การศึกษาผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. การติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
3. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
 

ส่วนที่ 1 การศึกษาผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ได้แก่ หลักสูตรอาชีพ
ที่ใช้ในการจัดอบรม การใช้งบประมาณในการจัดอบรม เปูาหมายผู้ผ่านการอบรม หน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรม กระบวนการจัดการเรียนรู้  ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรม ทั้งนี้ ข้อมูล
ในแต่ละภาคได้แบ่งภาคตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
(ฉบับที่ 3) (ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ, 
2560: 14-16) เนื่องจากภาคใต้ชายแดน มีเพียง 3 จังหวัด จึงได้น ามารวมกับภาคใต้ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
1.1 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรม เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีพที่

สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเองเพ่ือใช้ในการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ผลการ
ด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-4.6 
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ตารางท่ี 4.1 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมในภาพรวม 
ภาค 
 
 

หลักสูตรอาชีพ 

กา
รค

้าข
าย

 

กา
รท

่อง
เที่

ยว
 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รเก

ษต
ร 

กา
รเส

ริม
สว

ย 

กา
รน

วด
แผ

นไ
ทย

 

กา
รบ

รกิ
าร

รถ
รับ

จ้า
ง 

อา
ชีพ

อื่น
 ๆ

 รวม 

1. เหนือ 114 75 5 24 2 17 7 36 280 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 162 142 2 46 10 23 6 36 427 
3. กลาง 104 69 4 25 4 15 15 65 301 
4. ตะวันออก 28 21 - 10 - 1 1 16 77 
5. ใตแ้ละใต้ชายแดน 64 75 4 34 4 6 2 27 216 

รวม 472 382 15 139 20 62 31 180 1,301 
ร้อยละ 36.28 29.36 1.15 10.68 1.54 4.77 2.38 13.84 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมในภาพรวม พบว่า หลักสูตรอาชีพที่ใช้

ทั้งสิ้น จ านวน 1,301 หลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีพที่ใช้มากที่สุด คือ การค้าขาย จ านวน 472 
หลักสูตร (ร้อยละ 36.28) รองลงมา คือ การท่องเที่ยว จ านวน 382 หลักสูตร (ร้อยละ 29.36) และ
น้อยที่สุด คือ การโรงแรม จ านวน 15 หลักสูตร (ร้อยละ 1.15)  

 
ตารางท่ี 4.2 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
 

หลักสูตรอาชีพ 

กา
รค

้าข
าย

 

กา
รท

่อง
เที่

ยว
 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รเก

ษต
ร 

กา
รเส

ริม
สว

ย 

กา
รน

วด
แผ

นไ
ทย

 

กา
รบ

รกิ
าร

รถ
รับ

จ้า
ง 

อา
ชีพ

อื่น
 ๆ

 รวม 

1. ก าแพงเพชร 10 2 - - - - - - 12 
2. เชียงราย 5 3 - - - - 2 15 25 
3. เชียงใหม่ 12 10 - 3 1 7 3 2 38 
4. ตาก 5 4 - 1 - 1 - - 11 
5. นครสวรรค์ 15 5 - 1 - 3 - 4 28 
6. น่าน 7 3 - - - - - 7 17 
7. พะเยา 6 3 - 1 - 1 - - 11 
8. พิจิตร 9 5 - 1 - - - 1 16 
9. พิษณุโลก 6 4 - 1 - - 1 1 13 
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ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
 

หลักสูตรอาชีพ 

กา
รค

้าข
าย

 

กา
รท

่อง
เที่

ยว
 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รเก

ษต
ร 

กา
รเส

ริม
สว

ย 

กา
รน

วด
แผ

นไ
ทย

 

กา
รบ

รกิ
าร

รถ
รับ

จ้า
ง 

อา
ชีพ

อื่น
 ๆ

 รวม 

10. เพชรบูรณ์ 8 5 - 1 - - 1 1 16 
11. แพร่ 5 4 - 3 - - - - 12 
12. แม่ฮ่องสอน 4 2 1 - - - - 1 8 
13. ล าปาง 5 7 - 2 - 1 - 1 16 
14. ล าพูน 1 7 1 - - 1 - 2 12 
15. สุโขทัย 4 4 2 1 - 3 - - 14 
16. อุตรดิตถ์ 4 7 1 1 1 - - 1 15 
17. อุทัยธานี 8 - - 8 - - - - 16 

รวม 114 75 5 24 2 17 7 36 280 
ร้อยละ 40.71 26.79 1.79 8.57 0.71 6.07 2.50 12.86 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต
ภาคเหนือ พบว่า หลักสูตรอาชีพที่ใช้ทั้งสิ้น จ านวน 280 หลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีพที่ใช้มากที่สุด 
คือ การค้าขาย จ านวน 114 หลักสูตร (ร้อยละ 40.71) รองลงมา คือ การท่องเที่ยว จ านวน 75 
หลักสูตร (ร้อยละ 26.79) และน้อยที่สุด คือ การเสริมสวย จ านวน 2 หลักสูตร (ร้อยละ 0.71) ทั้งนี้ 
หลักสูตรอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 36 หลักสูตร (ร้อยละ 12.86) ได้แก่ อาชีพทั่วไป จ านวน 32 หลักสูตร 
อาชีพธุรกิจโฮมสเตย์ จ านวน 3 หลักสูตร และอาชีพต ารวจ จ านวน 1 หลักสูตร 

 
ตารางที่  4.3 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
 

หลักสูตรอาชีพ 

กา
รค

้าข
าย

 

กา
รท

่อง
เที่

ยว
 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รเก

ษต
ร 

กา
รเส

ริม
สว

ย 

กา
รน

วด
แผ

นไ
ทย

 

กา
รบ

รกิ
าร

รถ
รับ

จ้า
ง 

อา
ชีพ

อื่น
 ๆ

 รวม 

1. กาฬสินธุ์ 10 8 - 5 - - - - 23 
2. ขอนแก่น 12 7 - 6 4 4 1 2 36 
3. ชัยภูม ิ 11 9 1 - - - - 1 22 
4. นครพนม 10 5 - - - 1 1 - 17 
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ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
 

หลักสูตรอาชีพ 

กา
รค

้าข
าย

 

กา
รท

่อง
เที่

ยว
 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รเก

ษต
ร 

กา
รเส

ริม
สว

ย 

กา
รน

วด
แผ

นไ
ทย

 

กา
รบ

รกิ
าร

รถ
รับ

จ้า
ง 

อา
ชีพ

อื่น
 ๆ

 รวม 

5. นครราชสีมา 14 11 - 6 1 2 1 12 47 
6. บึงกาฬ 3 7 - - - - - - 10 
7. บุรีรัมย์ 9 13 - 1 - 2 1 2 28 
8. มหาสารคาม 12 4 - 3 - - - - 19 
9. มุกดาหาร 3 6 - 1 - - - - 10 
10. ยโสธร 7 - - 2 - - - - 9 
11. ร้อยเอ็ด 8 11 - 1 - 4 - 2 26 
12. เลย 6 9 - 1 - 1 1 - 18 
13. ศรีสะเกษ 7 13 - 4 - - - - 24 
14. สกลนคร 8 10 - 3 - 5 - - 26 
15. สุรินทร์ - 2 - 4 - 1 - 10 17 
16. หนองคาย 6 7 1 2 - - - - 16 
17. หนองบัวล าภู 3 3 - - - - - - 6 
18. อ านาจเจริญ 2 5 - 3 - - - - 10 
19. อุดรธานี 9 8 - 2 5 3 - - 27 
20. อุบลราชธานี 22 4 - 2 - - 1 7 36 

รวม 162 142 2 46 10 23 6 36 427 
ร้อยละ 37.94 33.26 0.47 10.77 2.34 5.39 1.41 8.43 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต
ภาคเหนือ พบว่า หลักสูตรอาชีพที่ใช้ทั้งสิ้น จ านวน 427 หลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีพที่ใช้มากที่สุด 
คือ การค้าขาย จ านวน 162 หลักสูตร (ร้อยละ 37.94) รองลงมา คือ การท่องเที่ยว จ านวน 142
หลักสูตร (ร้อยละ 33.26) และน้อยที่สุด คือ การโรงแรม จ านวน 2 หลักสูตร (ร้อยละ 0.47) ทั้งนี้ 
หลักสูตรอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 36 หลักสูตร (ร้อยละ 12.86) ได้แก่ อาชีพทั่วไป จ านวน 25 หลักสูตร 
อาชีพพนักงานบริการ จ านวน 5 หลักสูตร อาชีพธุรกิจโฮมสเตย์ อาชีพการทอผ้าไหม อาชีพช่างไฟฟูา 
อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า อาชีพการท าอาหาร อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ อาชีพอย่างละ 1 หลักสูตร 
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ตารางท่ี 4.4 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคภาคกลาง 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
 

หลักสูตรอาชีพ 

กา
รค

้าข
าย

 

กา
รท

่อง
เที่

ยว
 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รเก

ษต
ร 

กา
รเส

ริม
สว

ย 

กา
รน

วด
แผ

นไ
ทย

 

กา
รบ

รกิ
าร

รถ
รับ

จ้า
ง 

อา
ชีพ

อื่น
 ๆ

 รวม 

1. กรุงเทพมหานคร 16 9 - - 1 3 5 31 65 
2. กาญจนบุรี 13 13 2 5 - 3 9 - 45 
3. ชัยนาท 2 3 - 3 - - - - 8 
4. นครปฐม 4 2 - 2 - - - 3 11 
5. นนทบุรี 3 3 - - - 1 - 1 8 
6. ปทุมธานี 4 5 - - - - - - 9 
7. ประจวบคีรีขันธ์ 6 3 1 - - - - 3 13 
8. พระนครศรีอยุธยา 8 5 - 2 - - - 2 17 
9. เพชรบุรี 4 2 1 2 - 3 - 5 17 
10. ราชบุรี 5 5 - 3 - - - 1 14 
11. ลพบุรี 7 5 - 6 1 1 - 8 28 
12. สมุทรปราการ 6 1 - - - - - 1 8 
13. สมุทรสงคราม 1 2 - 1 - - - 1 5 
14. สมุทรสาคร 2 - - 1 2 1 - - 6 
15. สระบุรี 6 2 - - - - - 6 14 
16. สิงห์บุรี 5 5 - - - - 1 2 13 
17. สุพรรณบุรี 5 4 - - - 3 - 1 13 
18. อ่างทอง 7 - - - - - - - 7 

รวม 104 69 4 25 4 15 15 65 301 
ร้อยละ 34.55 22.92 1.33 8.31 1.33 4.98 4.98 21.59 100.00 
 
จากตารางที่ 4.4 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาค

ภาคกลาง พบว่า หลักสูตรอาชีพที่ใช้ทั้งสิ้น จ านวน 301 หลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีพที่ใช้มากที่สุด 
คือ การค้าขาย จ านวน 104 หลักสูตร (ร้อยละ 34.55) รองลงมา คือ การท่องเที่ยว จ านวน 69 
หลักสูตร (ร้อยละ 22.92) และน้อยที่สุด คือ การโรงแรมและการเสริมสวย จ านวน 4 หลักสูตร 
(ร้อยละ 1.33) เท่ากัน ทั้งนี้ หลักสูตรอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 65 หลักสูตร (ร้อยละ 21.59) ได้แก่ อาชีพ
ทั่วไป จ านวน 41 หลักสูตร อาชีพพนักงานบริการ/แม่บ้าน จ านวน 15 หลักสูตร อาชีพพนักงาน
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รักษาความปลอดภัย อาชีพผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ และอาชีพผู้บริการสารธารณสุข อย่าง
ละ 2 หลักสูตร อาชีพธุรกิจโฮมสเตย์ อาชีพงานส านักงาน และอาชีพช่างไฟฟูาเบื้องต้น อย่างละ 1 
หลักสูตร  

 
ตารางท่ี 4.5 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคตะวันออก 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
 

หลักสูตรอาชีพ 

กา
รค

้าข
าย

 

กา
รท

่อง
เที่

ยว
 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รเก

ษต
ร 

กา
รเส

ริม
สว

ย 

กา
รน

วด
แผ

นไ
ทย

 

กา
รบ

รกิ
าร

รถ
รับ

จ้า
ง 

อา
ชีพ

อื่น
 ๆ

 รวม 

1. จันทบุรี 3 - - 2 - - - 7 12 
2. ฉะเชิงเทรา 2 7 - 4 - - - - 13 
3. ชลบุร ี 3 4 - - - - - 3 10 
4. ตราด 3 - - 1 - - - 3 7 
5. นครนายก 3 - - 1 - - - - 4 
6. ปราจีนบุรี 2 4 - 1 - 1 - 1 9 
7. ระยอง 6 3 - - - - - 1 10 
8. สระแก้ว 6 3 - 1 - - 1 1 12 

รวม 28 21 0 10 0 1 1 16 77 
ร้อยละ 36.36 27.27 0.00 12.99 0.00 1.30 1.30 20.78 100.00 
 
จากตารางที่ 4.5 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาค

ตะวันออก พบว่า หลักสูตรอาชีพท่ีใช้ทั้งสิ้น จ านวน 77 หลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีพท่ีใช้มากที่สุด คือ 
การค้าขาย จ านวน 28 หลักสูตร (ร้อยละ 36.36) รองลงมา คือ การท่องเที่ยว จ านวน 21 หลักสูตร 
(ร้อยละ 27.27) และน้อยที่สุด คือ การนวดแผนไทยและการบริการรถรับจ้าง จ านวน 1 หลักสูตร 
(ร้อยละ 1.30) เท่ากัน ทั้งนี้ หลักสูตรอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 16 หลักสูตร (ร้อยละ 21.59) ได้แก่ อาชีพ
ทั่วไป จ านวน 12 หลักสูตร อาชีพต ารวจ อาชีพทหาร อาชีพผู้น าท้องถิ่น อาชีพแคดดี้ อย่างละ 1 
หลักสูตร 
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ตารางที่ 4.6 หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต้และ
ภาคใต้ชายแดน 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
 

หลักสูตรอาชีพ 
กา

รค
้าข

าย
 

กา
รท

่อง
เที่

ยว
 

กา
รโ

รง
แร

ม 

กา
รเก

ษต
ร 

กา
รเส

ริม
สว

ย 

กา
รน

วด
แผ

นไ
ทย

 

กา
รบ

รกิ
าร

รถ
รับ

จ้า
ง 

อา
ชีพ

อื่น
 ๆ

 รวม 

1. กระบี่ 3 3 - - 1 - - 2 24 
2. ชุมพร - 7 - - - - - 1 19 
3. ตรัง 7 5 - - - - - - 17 
4. นครศรีธรรมราช 5 10 - 9 - - - - 10 
5. นราธิวาส 4 7 - 3 - 1 - 4 17 
6. ปัตตานี 7 7 1 2 - - - - 12 
7. พังงา 2 7 - - - - - 1 11 
8. พัทลุง 7 9 - - - - - 1 15 
9. ภูเก็ต 1 2 2 1 2 1 2 1 25 
10. ยะลา 8 - - 2 - 1 - - 7 
11. ระนอง 3 3 - 4 1 - - 4 30 
12. สงขลา 9 7 - 4 - 3 - 2 24 
13. สตูล 4 3 - - - - - - 19 
14. สุราษฎร์ธานี 4 5 1 9 - - - 11 17 

รวม 64 75 4 34 4 6 2 27 216 
ร้อยละ 29.63 34.72 1.85 15.74 1.85 2.78 0.93 12.50 100.00 
 
จากตารางที่ 4.6 หลักสูตรอาชีพท่ีใช้ในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต้

และภาคใต้ชายแดน พบว่า หลักสูตรอาชีพที่ใช้ทั้งสิ้น จ านวน 216 หลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีพที่ใช้
มากที่สุด คือ การท่องเที่ยว จ านวน 75 หลักสูตร (ร้อยละ 34.72) รองลงมา คือ การค้าขาย จ านวน 
64 หลักสูตร (ร้อยละ 29.63) และน้อยที่สุด คือ การบริการรถรับจ้าง จ านวน 2 หลักสูตร  (ร้อยละ 
0.71) ทั้งนี้ หลักสูตรอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 27 หลักสูตร (ร้อยละ 12.50) ได้แก่ อาชีพทั่วไป จ านวน 19 
หลักสูตร อาชีพกิจการโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จ านวน 2 หลักสูตร อาชีพเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
อาชีพธุรกิจโฮมสเตย์ อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพการท าผ้ามัดย้อม และอาชีพการท ากรงนก 
จ านวนอย่างละ 1 หลักสูตร 
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1.2 การใช้งบประมาณในการจัดอบรม เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 
ในการจัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และจ านวนงบประมาณที่ใช้ ได้ข้อมูล
มาจากกลุ่มการคลัง ส านักงาน กศน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 19:36:21 น.ผลการ
ด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.7-4.12 

 
ตารางท่ี 4.7 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมในภาพรวม 

ภาค จ านวน
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 

1. เหนือ 9,408,000.00 9,279,837.00 128,163.00 98.64 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 15,456,000.00 14,834,308.00 621,692.00 95.98 
3. กลาง 9,512,000.00 9,040,660.18 471,339.82 95.04 
4. ตะวันออก 3,216,000.00 3,185,918.00 30,082.00 99.06 
5. ใตแ้ละใต้ชายแดน 7,248,000.00 7,192,958.30 55,041.70 99.24 

รวม 44,840,000.00 43,790,223.28 1,049,776.72 97.66 
 
จากตารางที่ 4.7 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมในภาพรวม พบว่า งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรทั้งหมด จ านวน 44,840,000.00 บาท งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 43,790,223.28 บาท คงเหลือ 
1,049,776.72 บาท (ร้อยละ 97.66) โดยภาคที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ ภาคใต้และใต้ชายแดน 
(ร้อยละ 99.24) รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (ร้อยละ 99.06) และน้อยที่สุด คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 
95.04) 

 
ตารางท่ี 4.8 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ 

ส านักงาน กศน.จังหวัด 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ ร้อยละ 

1. ก าแพงเพชร 528,000.00 528,000.00 0.00 100.00 
2. เชียงราย 864,000.00 863,964.00 36.00 100.00 
3. เชียงใหม่ 1,200,000.00 1,194,965.00 5,035.00 99.58 
4. ตาก 432,000.00 424,800.00 7,200.00 98.33 
5. นครสวรรค์ 720,000.00 720,000.00 0.00 100.00 
6. น่าน 720,000.00 702,423.00 17,577.00 97.56 
7. พะเยา 432,000.00 432,000.00 0.00 100.00 
8. พิจิตร 576,000.00 576,000.00 0.00 100.00 
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ส านักงาน กศน.จังหวัด 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ ร้อยละ 

9. พิษณุโลก 432,000.00 378,619.00 53,381.00 87.64 
10. เพชรบูรณ์ 528,000.00 528,000.00 0.00 100.00 
11. แพร่ 384,000.00 363,357.00 20,643.00 94.62 
12. แม่ฮ่องสอน 336,000.00 330,000.00 6,000.00 98.21 
13. ล าปาง 624,000.00 622,349.00 1,651.00 99.74 
14. ล าพูน 384,000.00 383,600.00 400.00 99.90 
15. สุโขทัย 432,000.00 421,760.00 10,240.00 97.63 
16. อุตรดิตถ์ 432,000.00 432,000.00 0.00 100.00 
17. อุทัยธานี 384,000.00 378,000.00 6,000.00 98.44 

รวม 9,408,000.00 9,279,837.00 128,163.00 98.64 
 

จากตารางที่ 4.8 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต
ภาคเหนือ พบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9,408,000.00 บาท งบประมาณที่ใช้ จ านวน 
9,279,837.00 บาท คงเหลือ 128,163.00 บาท (ร้อยละ 98.64) โดยส านักงาน กศน.จังหวัดที่ใช้
งบประมาณมากที่สุด คือ ก าแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ 
(ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ ล าพูน (ร้อยละ 99.90) และน้อยที่สุด คือ พิษณุโลก (ร้อยละ 87.64) 

 
ตารางที่  4.9 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงาน กศน.จังหวัด 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ ร้อยละ 

1. กาฬสินธุ์ 864,000.00 864,000.00 0.00 100.00 
2. ขอนแก่น 1,248,000.00 1,242,070.00 5,930.00 99.52 
3. ชัยภูม ิ 768,000.00 758,000.00 10,000.00 98.70 
4. นครพนม 576,000.00 575,800.00 200.00 99.97 
5. นครราชสีมา 1,536,000.00 1,452,061.00 83,939.00 94.54 
6. บึงกาฬ 384,000.00 384,000.00 0.00 100.00 
7. บุรีรัมย์ 1,104,000.00 1,104,000.00 0.00 100.00 
8. มหาสารคาม 624,000.00 624,000.00 0.00 100.00 
9. มุกดาหาร 336,000.00 334,058.00 1,942.00 99.42 
10. ยโสธร 432,000.00 432,000.00 0.00 100.00 
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ส านักงาน กศน.จังหวัด 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ ร้อยละ 

11. ร้อยเอ็ด 960,000.00 960,000.00 0.00 100.00 
12. เลย 672,000.00 672,000.00 0.00 100.00 
13. ศรีสะเกษ 1,056,000.00 906,290.00 149,710.00 85.82 
14. สกลนคร 864,000.00 864,000.00 0.00 100.00 
15. สุรินทร์ 816,000.00 816,000.00 0.00 100.00 
16. หนองคาย 432,000.00 432,000.00 0.00 100.00 
17. หนองบัวล าภู 288,000.00 288,000.00 0.00 100.00 
18. อ านาจเจริญ 336,000.00 336,000.00 0.00 100.00 
19. อุดรธานี 960,000.00 847,070.00 112,930.00 88.24 
20. อุบลราชธานี 1,200,000.00 1,199,500.00 500.00 99.96 

รวม 15,456,000.00 15,090,849.00 365,151.00 97.64 
 
จากตารางที่ 4.9 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 15,456,000.00 บาท งบประมาณ
ที่ใช้ จ านวน 15,090,849.00 บาท คงเหลือ 365,151.00 บาท (ร้อยละ 97.64) โดยส านักงาน กศน.
จังหวัดที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู และอ านาจเจริญ (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ 
นครพนม (ร้อยละ 99.97) และน้อยที่สุด คือ ศรีสะเกษ (ร้อยละ 85.82) 

 
ตารางท่ี 4.10 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง 

ส านักงาน กศน.จังหวัด 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ ร้อยละ 

1. กรุงเทพมหานคร 2,696,000.00 2,583,418.18 112,581.82 95.82 
2. กาญจนบุรี 624,000.00 621,995.00 2,005.00 99.68 
3. ชัยนาท 384,000.00 376,735.00 7,265.00 98.11 
4. นครปฐม 336,000.00 301,207.00 34,793.00 89.64 
5. นนทบุรี 288,000.00 260,025.00 27,975.00 90.29 
6. ปทุมธานี 336,000.00 334,100.00 1,900.00 99.43 
7. ประจวบคีรีขันธ์ 384,000.00 350,881.00 33,119.00 91.38 
8. พระนครศรีอยุธยา 768,000.00 674,143.00 93,857.00 87.78 
9. เพชรบุรี 384,000.00 384,000.00 0.00 100.00 
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ส านักงาน กศน.จังหวัด 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ ร้อยละ 

10. ราชบุรี 480,000.00 473,889.00 6,111.00 98.73 
11. ลพบุรี 528,000.00 502,485.00 25,515.00 95.17 
12. สมุทรปราการ 288,000.00 282,780.00 5,220.00 98.19 
13. สมุทรสงคราม 144,000.00 144,000.00 0.00 100.00 
14. สมุทรสาคร 144,000.00 143,986.00 14.00 99.99 
15. สระบุรี 624,000.00 598,471.00 25,529.00 95.91 
16. สิงห์บุรี 288,000.00 279,697.00 8,303.00 97.12 
17. สุพรรณบุรี 480,000.00 392,848.00 87,152.00 81.84 
18. อ่างทอง 336,000.00 336,000.00 0.00 100.00 

รวม 9,512,000.00 9,040,660.18 471,339.82 95.04 
 
จากตารางที่ 4.10 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาค

กลาง พบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9,512,000.00 บาท งบประมาณที่ใช้ จ านวน 
9,040,660.18 บาท คงเหลือ 471,339.82 บาท (ร้อยละ 95.04) โดยส านักงาน กศน.จังหวัดที่ใช้
งบประมาณมากที่สุด คือ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และอ่างทอง (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ 
สมุทรสาคร (ร้อยละ 99.99) และน้อยที่สุด คือ สุพรรณบุรี (ร้อยละ 81.84) 

 
ตารางท่ี 4.11 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคตะวันออก 

ส านักงาน กศน.จังหวัด 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ ร้อยละ 

1. จันทบุรี 480,000.00 479,999.00 1.00 100.00 
2. ฉะเชิงเทรา 528,000.00 528,000.00 0.00 100.00 
3. ชลบุร ี 528,000.00 528,000.00 0.00 100.00 
4. ตราด 336,000.00 336,000.00 0.00 100.00 
5. นครนายก 192,000.00 191,937.00 63.00 99.97 
6. ปราจีนบุรี 336,000.00 330,000.00 6,000.00 98.21 
7. นครนายก 384,000.00 359,982.00 24,018.00 93.75 
8. สระแก้ว 432,000.00 432,000.00 0.00 100.00 

รวม 3,216,000.00 3,185,918.00 30,082.00 99.06 
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จากตารางที่ 4.11 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาค
ตะวันออก พบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,216,000.00 บาท งบประมาณที่ใช้ จ านวน 
3,185,918.00 บาท คงเหลือ 30,082.00 บาท (ร้อยละ 99.06) โดยส านักงาน กศน.จังหวัดที่ใช้
งบประมาณมากท่ีสุด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด และสระแก้ว (ร้อยละ 100.00) รองลงมา 
คือ นครนายก (ร้อยละ 99.97) และน้อยที่สุด คือ นครนายก (ร้อยละ 93.75) 

 
ตารางที่ 4.12 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต้และ
ภาคใต้ชายแดน 

ส านักงาน กศน.จังหวัด 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ร้อยละ 

1. กระบี่ 384,000.00 383,660.00 340.00 99.91 
2. ชุมพร 384,000.00 375,385.00 8,615.00 97.76 
3. ตรัง 480,000.00 479,960.00 40.00 99.99 
4. นครศรีธรรมราช 1,104,000.00 1,100,220.00 3,780.00 99.66 
5. นราธิวาส 624,000.00 624,000.00 0.00 100.00 
6. ปัตตานี 576,000.00 576,000.00 0.00 100.00 
7. พังงา 384,000.00 384,000.00 0.00 100.00 
8. พัทลุง 528,000.00 513,754.00 14,246.00 97.30 
9. ภูเก็ต 144,000.00 144,000.00 0.00 100.00 
10. ยะลา 384,000.00 384,000.00 0.00 100.00 
11. ระนอง 240,000.00 239,300.00 700.00 99.71 
12. สงขลา 768,000.00 768,000.00 0.00 100.00 
13. สตูล 336,000.00 335,999.30 0.70 100.00 
14. สุราษฎร์ธานี 912,000.00 884,680.00 27,320.00 97.00 

รวม 7,248,000.00 7,192,958.30 55,041.70 99.24 
 
จากตารางที่ 4.12 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 7,248,000.00 บาท 
งบประมาณที่ใช้ จ านวน 7,192,958.30 บาท คงเหลือ 55,041.70 บาท (ร้อยละ 99.24) โดย
ส านักงาน กศน.จังหวัดที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา 
และสตูล (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ ตรัง (ร้อยละ 99.99) และน้อยที่สุด คือ สุราษฎร์ธานี (ร้อย
ละ 97.00) 
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1.3 เป้าหมายผู้ผ่านการอบรม เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเปูาหมายผู้ผ่านการ

อบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยเปูาหมายที่ก าหนดไว้อ าเภอละ 40 คน 
928อ าเภอ รวม 37,120 คน ผลการด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.13-4.18 

 
ตารางท่ี 4.13 เป้าหมายผู้ผ่านการอบรมในภาพรวม 

ภาค อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายที่ได้ (คน) ร้อยละ 
1. เหนือ 196 7,840 8,295 105.80 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 322 12,880 13,330 103.49 
3. กลาง 192 7,680 8,578 111.69 
4. ตะวันออก 67 2,680 2,857 106.60 
5. ใต ้ 151 6,040 6,598 109.24 

รวม 928 37,120 39,658 106.84 
 

จากตารางที่ 4.13 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมในภาพรวม พบว่า เปูาหมายผู้ผ่านการอบรม
ทั้งสิ้นจ านวน 39,658 คน จากเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 37,120 คน (ร้อยละ 106.84) โดยภาค
ที่มเีปูาหมายผู้ผ่านการอบรมมากที่สุด คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 111.69) รองลงมา คือ ภาคใต้ (ร้อยละ 
109.24) และน้อยที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 103.49)  

 
ตารางท่ี 4.14 เป้าหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ 
ส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายท่ีได้ (คน) ร้อยละ 

1. ก าแพงเพชร 11 440 630 143.18 
2. เชียงราย 18 720 789 109.58 
3. เชียงใหม่ 25 1,000 1,039 103.90 
4. ตาก 9 360 360 100.00 
5. นครสวรรค์ 15 600 600 100.00 
6. น่าน 15 600 610 101.67 
7. พะเยา 9 360 360 100.00 
8. พิจิตร 12 480 512 106.67 
9. พิษณุโลก 9 360 397 110.28 
10. เพชรบูรณ์ 11 440 502 114.09 
11. แพร่ 8 320 332 103.75 
12. แม่ฮ่องสอน 7 280 209 74.64 



47 
 

 

ส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายท่ีได้ (คน) ร้อยละ 

13. ล าปาง 13 520 566 108.85 
14. ล าพูน 8 320 320 100.00 
15. สุโขทัย 9 360 366 101.67 
16. อุตรดิตถ์ 9 360 383 106.39 
17. อุทัยธานี 8 320 320 100.00 

รวม 196 7,840 8,295 105.80 
 
จากตารางที่ 4.14 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ 

พบว่า เปูาหมายทั้งสิ้น จ านวน 7,840 คน เปูาหมายที่ได้ จ านวน 8,295 คน (ร้อยละ 105.80) 
โดยส านักงาน กศน.จังหวัดที่ได้เปูาหมายมากที่สุด คือ ก าแพงเพชร (ร้อยละ 143.18) รองลงมา คือ 
เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 114.09) และน้อยที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 74.64) 

 
ตารางที่  4.15 เป้ าหมายผู้ ผ่ านการอบรมของส านั ก งาน  กศน .จั งห วัด ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายท่ีได้ (คน) ร้อยละ 

1. กาฬสินธุ์ 18 720 735 102.08 
2. ขอนแก่น 26 1,040 928 89.23 
3. ชัยภูม ิ 16 640 640 100.00 
4. นครพนม 12 480 604 125.83 
5. นครราชสีมา 32 1,280 1,342 104.84 
6. บึงกาฬ 8 320 300 93.75 
7. บุรีรัมย์ 23 920 930 101.09 
8. มหาสารคาม 13 520 520 100.00 
9. มุกดาหาร 7 280 280 100.00 
10. ยโสธร 9 360 360 100.00 
11. ร้อยเอ็ด 20 800 800 100.00 
12. เลย 14 560 614 109.64 
13. ศรีสะเกษ 22 880 880 100.00 
14. สกลนคร 18 720 907 125.97 
15. สุรินทร์ 17 680 686 100.88 
16. หนองคาย 9 360 360 100.00 
17. หนองบัวล าภู 6 240 240 100.00 
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ส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายท่ีได้ (คน) ร้อยละ 

18. อ านาจเจริญ 7 280 284 101.43 
19. อุดรธานี 20 800 800 100.00 
20. อุบลราชธานี 25 1,000 1,120 112.00 

รวม 304 12,160 13,330 103.49 
 

จากตารางที่ 4.15 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เปูาหมายทั้งสิ้น จ านวน 12,160 คน เปูาหมายที่ได้ จ านวน 13,330 คน 
(ร้อยละ 103.49) โดยส านักงาน กศน.จังหวัดที่ได้เปูาหมายมากที่สุด คือ สกลนคร (ร้อยละ 125.97) 
รองลงมา คือ นครพนม (ร้อยละ 125.83) และน้อยที่สุด คือ ขอนแก่น (ร้อยละ 89.23) 

 
ตารางท่ี 4.16 เป้าหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง 
ส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายท่ีได้ (คน) ร้อยละ 

1. กรุงเทพมหานคร 50 2,000 2,188 109.40 
2. กาญจนบุรี 13 520 559 107.50 
3. ชัยนาท 8 320 416 130.00 
4. นครปฐม 7 280 328 117.14 
5. นนทบุรี 6 240 297 123.75 
6. ปทุมธานี 7 280 326 116.43 
7. ประจวบคีรีขันธ์ 8 320 337 105.31 
8. พระนครศรีอยุธยา 16 640 634 99.06 
9. เพชรบุรี 8 320 330 103.13 
10. ราชบุรี 10 400 433 108.25 
11. ลพบุรี 11 440 499 113.41 
12. สมุทรปราการ 6 240 240 100.00 
13. สมุทรสงคราม 3 120 120 100.00 
14. สมุทรสาคร 3 120 343 285.83 
15. สระบุรี 13 520 591 113.65 
16. สิงห์บุรี 6 240 242 100.83 
17. สุพรรณบุรี 10 400 370 92.50 
18. อ่างทอง 7 280 325 116.07 

รวม 192 7,680 8,578 111.69 
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จากตารางที่ 4.16 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง 
พบว่า เปูาหมายทั้งสิ้น จ านวน 7,680 คน เปูาหมายที่ได้ จ านวน 8,578 คน (ร้อยละ 111.69) โดย
ส านักงาน กศน.จังหวัดที่ได้เปูาหมายมากที่สุด คือ สมุทรสาคร (ร้อยละ 285.83) รองลงมา คือ 
ชัยนาท (ร้อยละ 130.00) และน้อยที่สุด คือ สุพรรณบุรี (ร้อยละ 92.50) 

 
ตารางท่ี 4.17 เป้าหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคตะวันออก 
ส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายท่ีได้ (คน) ร้อยละ 

1. จันทบุรี 10 400 455 113.75 
2. ฉะเชิงเทรา 11 440 488 110.91 
3. ชลบุร ี 11 440 535 121.59 
4. ตราด 7 280 243 86.79 
5. นครนายก 4 160 167 104.38 
6. ปราจีนบุรี 7 280 280 100.00 
7. ระยอง 8 320 329 102.81 
8. สระแก้ว 9 360 360 100.00 

รวม 67 2,680 2,857 106.60 
 

จากตารางที่ 4.17 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคตะวันออก 
พบว่า เปูาหมายทั้งสิ้น จ านวน 2,680 คน เปูาหมายที่ได้ จ านวน 2,857 คน (ร้อยละ 106.60) 
โดยส านักงาน กศน.จังหวัดที่ได้เปูาหมายมากที่สุด คือ ชลบุรี (ร้อยละ 121.59) รองลงมา คือ จันทบุรี 
(ร้อยละ 113.75) และน้อยที่สุด คือ ตราด (ร้อยละ 86.79) 

 
ตารางที่ 4.18 เป้าหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
ส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายท่ีได้ (คน) ร้อยละ 

1. กระบี่ 8 320 328 102.50 
2. ชุมพร 8 320 364 113.75 
3. ตรัง 10 400 507 126.75 
4. นครศรีธรรมราช 23 920 947 102.93 
5. นราธิวาส 13 520 520 100.00 
6. ปัตตานี 12 480 510 106.25 
7. พังงา 8 320 392 122.50 
8. พัทลุง 11 440 447 101.59 
9. ภูเก็ต 3 120 148 123.33 
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ส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ (แห่ง) เป้าหมาย (คน) เป้าหมายท่ีได้ (คน) ร้อยละ 

10. ยะลา 8 320 320 100.00 
11. ระนอง 5 200 245 122.50 
12. สงขลา 16 640 748 116.88 
13. สตูล 7 280 294 105.00 
14. สุราษฎร์ธานี 19 760 828 108.95 

รวม 151 6,040 6,598 109.24 
 

จากตารางที่ 4.18 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต้และ
ภาคใต้ชายแดน พบว่า เปูาหมายทั้งสิ้น จ านวน 6,040 คน เปูาหมายที่ได้ จ านวน 6,597 คน (ร้อยละ 
109.24) โดยส านักงาน กศน.จังหวัดที่ได้เปูาหมายมากที่สุด คือ ตรัง (ร้อยละ 126.75) รองลงมา คือ 
ภูเก็ต (ร้อยละ 123.33) และน้อยที่สุด คือ ยะลาและนราธิวาส (ร้อยละ 100.00) 

 
1.4 หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมจัดการอบรม เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ผลการ
ด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.19-4.24 

 
ตารางท่ี 4.19 หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมจัดการอบรมในภาพรวม 
 
      ภาค 
 
 

หน่วยงานภาค ี
เครือข่าย (แห่ง) หน

่วย
งา

นก
าร

ศึก
ษา

 

ส่ว
นร

าช
กา

รร
ะด

ับจ
ังห

วัด
 

แล
ะอ

 าเภ
อ 

อง
ค์ก

รป
กค

รอ
งส

่วน
ท้อ

งถ
ิ่น 

โร
งพ

ยา
บา

ลร
ัฐบ

าล
 

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร 

อื่น
 ๆ

 

รวม 

1. เหนือ 100 19 84 21 9 7 240 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 243 28 150 10 9 29 469 
3. กลาง 91 27 95 20 17 36 286 
4. ตะวันออก 24 6 32 8 4 4 78 
5. ใตแ้ละใต้ชายแดน 67 20 57 15 18 20 197 

รวม 525 100 418 74 57 96 1,270 
ร้อยละ 41.34 7.87 32.91 5.83 4.49 7.56 100.00 

หมายเหตุ ดูรายชื่อหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมดทีภ่าคผนวก 
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ค านิยาม 
1. หน่วยงานการศึกษา หมายถึง สถานศึกษา เช่น ศูนย์การเรียน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

เป็นต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เช่น วัด 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น 

2. ส่วนราชการระดับจังหวัดและอ าเภอ หมายถึง ที่ว่าการปกครองอ าเภอ ส านักงานเขต สถานี
ต ารวจภูธร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ เรือนจ ากลางจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/
อ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ค่ายทหาร ส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/แขวง  

4. โรงพยาบาลรัฐบาล หมายถึง โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลประจ าจังหวัด/อ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เป็นต้น รวมทั้งคลินิกที่เปิดบริการโดยทั่วไป 

5. สถานประกอบการ หมายถึง ร้านค้า แคมป์ โฮมสเตย์ ตลาด ห้าง บริษัท สถาบันการเงิน สนาม
กอล์ฟ และโรงแรม 

6. อื่น ๆ เช่น มูลนิธิ สถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นต้น 
 

จากตารางที่ 4.19 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมในภาพรวม พบว่า หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 1,270 แห่ง โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ 
หน่วยงานการศึกษา จ านวน 525 แห่ง (ร้อยละ 41.34) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 418 แห่ง (ร้อยละ 32.91) และน้อยที่สุด คือ สถานประกอบการ จ านวน 57 แห่ง (ร้อยละ 
4.49) 

นอกจากนั้น ภาคีเครือข่ายที่ เข้าร่วมจัดการอบรมที่เป็นบุคคล ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ข้าราชการบ านาญ ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต ารวจน้ า รวมทั้งผู้ประกอบการ เช่น 
ท่องเที่ยว ขับรถขนส่งผู้โดยสาร ค้าขาย เป็นต้น ตลอดจนอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัครสันติภาพ UN. 
อาสาสมัครนานาชาติ Open mind Project Foundation เป็นต้น  

กลุ่มบุคคล ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนพัฒนาสตรี รวมทั้งสมาคมและชมรม เช่น สมาคม
สื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ชมรมก านันและผู้ใหญ่บ้าน ชมรมคร ูชมรมรักษ์ท่องเที่ยว ชมรมเรือ ชมรม
ธุรกิจท่องเที่ยว ชมรม I LOVE Suanphung ชมรมล่องแก่ง ชมรมช่างเสริมสวย ชมรมนวด เป็นต้น 
ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน เกษตร พ่อค้า นวดแผนไทย ปลูกผักปลอดภัย ตัดเย็บเสื้อผ้า 
เทียนหอมและจักสาน ทอผ้าไหม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.20 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
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รวม 

1. ก าแพงเพชร 6 - 4 - - - 10 
2. เชียงราย 6 2 5 2 - - 15 
3. เชียงใหม่ 6 1 20 - 1 - 28 
4. ตาก 3 - - - 1 - 4 
5. นครสวรรค์ 8 2 8 2 1 - 21 
6. น่าน 13 1 1 1 - - 16 
7. พะเยา 3 1 5 - - 1 10 
8. พิจิตร 9 1 12 2 - - 24 
9. พิษณุโลก 5 1 6 11 1 - 24 
10. เพชรบูรณ์ 7 5 4 2 2  20 
11. แพร่ 12 - 5 - 2 2 21 
12. แม่ฮ่องสอน 5 1 2 - 1 - 9 
13. ล าปาง 7 1 3 1 - 2 14 
14. ล าพูน 1 - - - - 1 2 
15. สุโขทัย 4 3 - - - - 7 
16. อุตรดิตถ์ 4 - 9 - - 1 14 
17. อุทัยธานี 1 - - - - - 1 

รวม 100 19 84 21 9 7 240 
ร้อยละ 41.67 7.92 35.00 8.75 3.75 2.92 100.00 
 

จากตารางที่ 4.20 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัด
ในเขตภาคเหนือ พบว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 240 แห่ง โดยหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ หน่วยงานการศึกษา จ านวน 100 แห่ง (ร้อยละ 41.67) รองลงมา คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 84 แห่ง  (ร้อยละ 35.00) และน้อยที่สุด คือ สถานประกอบการ 
จ านวน 9 แห่ง (ร้อยละ 3.75)  
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ตารางที่ 4.21 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
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รวม 

1. กาฬสินธุ์ 20 3 9 - - - 32 
2. ขอนแก่น 10 1 4 3 1 - 19 
3. ชัยภูม ิ 19 - 5 - - - 24 
4. นครพนม 14 1 5 - - - 20 
5. นครราชสีมา 33 1 8 1 1 7 51 
6. บึงกาฬ 9 1 2 - 1 - 13 
7. บุรีรัมย์ 18 3 9 - 1 19 50 
8. มหาสารคาม 15 4 - - - 1 20 
9. มุกดาหาร 4 - 5 - - - 9 
10. ยโสธร 10 - 2 - - - 12 
11. ร้อยเอ็ด 1 - - - - - 1 
12. เลย 12 2 4 - 2 1 21 
13. ศรีสะเกษ 17 - 4 - - - 21 
14. สกลนคร 19 1 4 3 - - 27 
15. สุรินทร์ 11 - 5 - - - 16 
16. หนองคาย 7 - 7 - 1 - 15 
17. หนองบัวล าภู 2 5 6 - - - 13 
18. อ านาจเจริญ 7 - - - 1 1 9 
19. อุดรธานี 12 - 2 3 - - 17 
20. อุบลราชธานี 3 6 69 - 1 - 79 

รวม 243 28 150 10 9 29 469 
ร้อยละ 51.81 5.97 31.98 2.13 1.92 6.18 100.00 
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จากตารางที่ 4.21 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัด
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 469 แห่ง 
โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ หน่วยงานการศึกษา จ านวน 243 แห่ง (ร้อยละ 
51.81) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150 แห่ง (ร้อยละ 31.98) และน้อยที่สุด 
คือ สถานประกอบการ จ านวน 9 แห่ง (ร้อยละ 1.92) 

 

ตารางที่ 4.22 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
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รวม 

1. กรุงเทพมหานคร 16 6 6 3 8 31 70 
2. กาญจนบุรี 8 3 7 4 - - 22 
3. ชัยนาท 5 2 5 - - - 12 
4. นครปฐม 5 - 4 2 2 - 13 
5. นนทบุรี 2 - 1 - 1 - 4 
6. ปทุมธานี 1 - 5 - 2 - 8 
7. ประจวบคีรีขันธ์ 5 1 3 - 2 - 11 
8. พระนครศรีอยุธยา 15 1 - - - - 16 
9. เพชรบุรี 5 5 3 5 1 - 19 
10. ราชบุรี 7 5 5 1 - 3 21 
11. ลพบุรี 5 - 15 2 - - 22 
12. สมุทรปราการ 2 - 1 - - - 3 
13. สมุทรสงคราม 1 1 1 - - - 3 
14. สมุทรสาคร - 1 2 - - - 3 
15. สระบุรี 2 1 24 3 1 - 31 
16. สิงห์บุรี 2 1 3 - - - 6 
17. สุพรรณบุรี 6 - 5 - - 2 13 
18. อ่างทอง 4 - 5 - - - 9 

รวม 91 27 95 20 17 36 286 
ร้อยละ 31.82 9.44 33.22 6.99 5.94 12.59 100.00 
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จากตารางที่ 4.22 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัด
ในเขตภาคกลาง พบว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 286 แห่ง โดยหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 95 แห่ง (ร้อยละ 33.22) 
รองลงมา คือ หน่วยงานการศึกษา จ านวน 91 แห่ง (ร้อยละ 31.82) และน้อยที่สุด คือ สถาน
ประกอบการ จ านวน 17 แห่ง (ร้อยละ 5.94) 

 
ตารางที่ 4.23 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต
ภาคตะวันออก 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
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รวม 

1. จันทบุรี 1 - 5 1 - - 7 
2. ฉะเชิงเทรา 1 2 7 3 - - 13 
3. ชลบุร ี 6 1 10 1 2 3 23 
4. ตราด 1 1 4 - 1 - 7 
5. นครนายก 2 - - - - - 2 
6. ปราจีนบุรี 1 - 2 1 1 - 5 
7. ระยอง 7 1 2 - - 1 11 
8. สระแก้ว 5 1 2 2 - - 10 

รวม 24 6 32 8 4 4 78 
ร้อยละ 30.77 7.69 41.03 10.26 5.13 5.13 100.00 
 
จากตารางที่ 4.23 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัด

ในเขตภาคตะวันออก พบว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 78 แห่ง โดยหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 32 แห่ง (ร้อยละ 41.03) 
รองลงมา คือ หน่วยงานการศึกษา จ านวน 24 แห่ง (ร้อยละ 30.77) และน้อยที่สุด คือ สถาน
ประกอบการ จ านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 5.13) 
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ตารางที่ 4.24 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
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รวม 

1. กระบี่ 4 2 1 - - 1 8 
2. ชุมพร 6 4 3 3 - 2 18 
3. ตรัง 7 3 3 2 1 - 16 
4. นครศรีธรรมราช 14 3 16 1 2 2 38 
5. นราธิวาส 4 - 4 - 1 - 9 
6. ปัตตานี 4 1 2 - - - 7 
7. พังงา 3 1 - 4 - 2 10 
8. พัทลุง 6 - 2 2 3 5 18 
9. ภูเก็ต - - - - 5 - 5 
10. ยะลา 5 1 3 - - - 9 
11. ระนอง 4 1 4 - 1 3 13 
12. สงขลา 5 4 4 - - 4 17 
13. สตูล 1 - 3 - - 1 5 
14. สุราษฎร์ธานี 4 - 12 3 5 - 24 

รวม 67 20 57 15 18 20 197 
ร้อยละ 34.01 10.15 28.93 7.61 9.14 10.15 100.00 
 
จากตารางที่ 4.24 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมของส านักงาน กศน.จังหวัด

ในเขตภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พบว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 197 แห่ง 
โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ หน่วยงานการศึกษา (ร้อยละ 34.01) รองลงมา 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 28.93) และน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลรัฐบาล (ร้อยละ 
7.61) 
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1.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
การจัดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.5.1 มีการวางแผนและประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ และส ารวจ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในการเข้าร่วมอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ  

1.5.2 การเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมโครงการฯ โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ 
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และวิทยากรที่จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมการอบรม 

1.5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรม การบรรยาย การสนทนากับ
ชาวต่างชาติ การสาธิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) การใช้
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเล่นเกมด้วย
การใช้โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ Google App การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีการประเมินผู้เข้ารับการอบรมก่อนด าเนินการ
อบรมเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งมีการปรับพ้ืนฐานก่อนการอบรม เนื่องจาก
ระดับความรู้มีไม่เท่ากัน และมีการประเมินผลหลังการอบรมเพ่ือประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดของ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

1.5.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น การทดสอบ การ
สังเกต น าเสนอผลงาน เป็นต้น และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ตัวอย่าง  
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ของ กศน.อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปรับพ้ืนฐานความรู้ผู้เรียน 
1 ชั่วโมง เรียนรู้ร่วมกันก่อนพบครูวิทยากร 1 ชั่วโมง ฝึกสนทนากับครูวิทยากร 1 ชั่วโมง ประเมินก่อน
การเรียนรู้ 

1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจเนื้อหา 
ขอบข่ายของการเรียนพอสังเขป เช่น การทักทายแบบเป็นทางการ การทักทายแบบไม่ เป็นทางการ 
กิจกรรมฝึกพูดตามครู โดยครูอธิบายความหมายค าและประโยคจากนั้นฝึกสนทนาตามสถานการณ์ที่
ก าหนด จับคู่กันแสดงบทบาทสมมุติ โดยใช้ค าศัพท์ส านวนที่ได้เรียนไปและออกมาพูดหน้าชั้นเรียน 
จัดเตรียมสื่อต่าง ๆ เช่น บัตรค า บัตรภาพ เกม เพลง เป็นต้น มีการช่วยเหลือครูวิทยากรและผู้เรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ตรวจแบบฝึกหัดหรือใบงาน สรุปเนื้อหาในบทเรียนที่เรียนใน
แต่ละชั่วโมง และนัดหมายผู้เรียนในการเรียนในชั่วโมงต่อไป  

1.3 การสอนหรือการอบรมให้ความรู้ ครูออกเสียงค าศัพท์หลาย ๆ ครั้ง ออกเสียง
ประโยคสนทนาทั้งเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม จากบัตรค า ผู้เรียนฝึกออกเสียงค าศัพท์ ฝึกพูดประโยคสนทนา
ทั้งเดี่ยวและจับคู่หรือเป็นกลุ่ม ผู้เรียนท าแบบทดสอบ  
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1.4 การสรุป ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปหลักการใช้ค าศัพท์ส านวนและประโยคในการ
ทักทายลักษณะต่าง ๆ และนัดหมายผู้เรียนในการเรียนชั่วโมงต่อไป 

 
1.6 ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  กล่าวคือ ประชาชนที่ผ่านการ

อบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีการพัฒนาอาชีพของตนเอง สร้างอาชีพเสริม ต่อยอดอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถวางแผนและบริหารจัดการอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อืน่ได ้

 
1.7 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ

จัดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.7.1 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพียงพอในการจัดการอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
1.7.2 ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ ครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญใน

การด าเนินงานโครงการฯ และการจัดกิจกรรมทางด้านภาษา 
1.7.3 ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายที่เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

โครงการฯ เป็นอย่างดี 
1.7.4 วิทยากร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีเทคนิคและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายใน

การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม  
1.7.5 ภาคีเครือข่ายบุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการ

ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการฯ เป็นอย่างด ี
1.7.6 สื่อประกอบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย เพียงพอ มีความหลากหลาย 

มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม  ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรม
สนุกสนาน ตั้งใจในการเรียนรู้ และกล้าที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น 

1.7.7 หลักสูตรอาชีพในการอบรมมีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรมที่เป็นกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที ่

1.7.8 สถานที่ที่ ใช้ ในการจัดอบรมมีความ เหมาะสม เ อ้ือต่อการฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ของกลุ่มเปูาหมายผู้เข้ารับการอบรม 

1.7.9 ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมและยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรมและบริบทของพ้ืนที่ 
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1.8 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรม เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.8.1 ผู้เข้ารับการอบรม 
1) มีความแตกต่างกันทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ และระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
2) ติดภารกิจและท างาน ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
3) อยู่ต่างพ้ืนที่ท าให้การเดินทางไกลจากสถานที่อบรม 
4) ไม่กล้าพูด และกล้าแสดงออก  
5) ใช้สมาร์ทโฟนไม่คล่อง 

1.8.2 หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
1) ต้องการให้เปิดอบรมภาษาอ่ืน ๆ เช่น จีน เขมร พม่า เป็นต้น 
2) ขาดสื่อและอุปกรณ์ท่ีทนัสมัย 
3) อุปกรณ์สื่อไม่มีความพร้อมในการใช้งาน 

1.8.3 การประชาสัมพันธ์ และระยะเวลา สถานที่ในการอบรม 
1) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึงในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
2) ระยะเวลาการจัดอบรมค่อนข้างสั้น ส าหรับการสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับผู้เข้าอบรม และวิทยากรต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเวลาที่มีจ ากัด 
3) สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เอ้ืออ านวย เนื่องจากมีความคับแคบ และอากาศ

ร้อน 
4) ควรจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้

ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
1.8.4 วิทยากร 

1) ไม่มีเวลามาสอนตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ ท าให้ต้องเลื่อนระยะวันที่จัดการเรียน
การสอน  

2) วิทยากรค่อนข้างหายากเนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
3) ขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมในการอบรม และขาด

เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
1.8.5 งบประมาณ  

1) งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ 
2) ค่าตอบแทนวิทยากรน้อย ท าให้ไม่สามารถจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศได้ 
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ส่วนที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในสถานศึกษา 

 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
ในสถานศึกษา 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในสถานศึกษา 
ตารางท่ี 4.25 สถานภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
     1.1 ชาย 16 25.00 
     1.2 หญิง 48 75.00 

รวม 64 100.00 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน   
     2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 24 37.50 
     2.2 ข้าราชการครู  3 4.69 
     2.3 ครูอาสาสมัคร กศน.  11 17.19 
     2.4 ครู กศน.ต าบล  24 37.50 
     2.5 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 1 1.56 
     2.6 อ่ืน ๆ  1 1.56 

รวม 64 100.00 
 

จากตารางที่ 4.25 สถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า มีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 64 คน 
(ร้อยละ 100.00) ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 48 คน (ร้อยละ 75.00) โดยมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู กศน.ต าบล จ านวน 24 คน (ร้อยละ 37.50) เท่ากัน และอ่ืนๆ ได้แก่ วิทยากร 
จ านวน 1 คน 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบโครงการ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษาในการติดตามการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ได้เป็น 8 ด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
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1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ  

1.1.1 ภาคตะวันออก  ผู้บริหารและครู กศน.ที่รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ มีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเป็นอย่างดี เพราะมีหนังสือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด  
จากส านักงาน กศน. และส านักงาน กศน. จังหวัดได้ประชุมชี้แจง หารือแนวทางการด าเนินงาน 
ในระดับจังหวัด มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ในกรอบและแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
และมอบหมายให้ กศน.อ าเภอพัฒนาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการอบรมตามบริบทของพ้ืนที่ 
เช่น หลักสูตรภาษอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 

1.1.2 ภาคกลาง ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเป็นอย่างดี เพราะมีหนังสือชี้แจงขั้นตอน
การด าเนินงานโดยละเอียดจากส านักงาน กศน. และส านักงาน กศน. จั งหวัดได้ประชุมชี้แจง หารือ
แนวทางการด าเนินงานในระดับจังหวัด สร้างการรับรู้ในกรอบและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัด
อบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. และมอบหมายให้ กศน.อ าเภอพัฒนา
หลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการอบรมตามบริบทของพ้ืนที่  เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 

1.1.3 ภาคเหนือ ผู้บริหารและครู กศน. ที่รับผิดชอบด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ มีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพเป็นอย่างดี โดยมีหนังสือสั่งการให้ด าเนินกิจกรรม จากส านักงาน กศน. จากนั้นได้
ศึกษายุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของส านักงาน กศน. 
ปีงบประมาณ 2562 และศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายจากคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน  
นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีประสบการณ์ในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
มาแล้ว ในปี 2561 

1.1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารและครู กศน. ที่รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเป็นอย่างดี เพราะมีหนังสือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานโดย
ละเอียดจากส านักงาน กศน. และสถานศึกษาได้ประชุมชี้แจง หารือแนวทางการด าเนินงานมีการ
สื่อสาร สร้างการรับรู้ในกรอบและแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้ กศน.
อ าเภอ พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการอบรมตามบริบทของพ้ืนที่  เช่น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการเกษตร เป็นต้น 
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1.1.5 ภาคใต้ ผู้บริหารและครู กศน.ที่รับผิดชอบด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพมีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพเป็นอย่างดี เพราะมีหนังสือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียดจากส านักงาน กศน. 
มีคู่มือแนวทางการด าเนินงาน และเป็นโครงการที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
รวมทั้งส านักงาน กศน. จังหวัดได้ประชุมชี้แจง  โดยมอบหมายให้ กศน.อ าเภอ ด าเนินการตามบริบท
ของพ้ืนที่ ทั้งนี้หลักสูตรที่น ามาใช้ มีทั้งหลักสูตรที่พัฒนากันเองในสถานศึกษา จัดหาหลักสูตรจาก
สถาบัน กศน.ภาค หรือหลักสูตรจากสถานศึกษาอ่ืนที่พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และ
ผู้เรียน       

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในสถานศึกษา มีความเข้าใจใน 
แนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเป็นอย่างดี โดยให้เหตุผลดังนี้ 

1. ส านักงาน กศน. มีหนังสือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ โดยละเอียด 
พร้อมทั้งมีการแนบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
กศน. ตามระเบียบการเบิกจ่ายจากคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน   

2. ส านักงาน กศน.จังหวัดได้ประชุมชี้แจง หารือแนวทางการด าเนินงานในระดับจังหวัด 
มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ในกรอบและแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้ 
กศน.อ าเภอพัฒนาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการอบรมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการเกษตร เป็นต้น โดยการจัดหาหลักสูตรจากสถาบัน กศน.ภาค หรือหลักสูตรจากสถานศึกษา
อ่ืนที่พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน 

3. ส านักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อ าเภอ มีประสบการณ์ในการจัดการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพมาแล้ว ในปี 2561 

      
1.2 ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและส ารวจความต้องการของประชาชน  

1.2.1 ภาคตะวันออก มีการวิเคราะห์สภาพ บริบทของพ้ืนที่ นโยบายการพัฒนาของ
จังหวัด และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชนเพ่ือส ารวจ
ความต้องการ ส ารวจผู้สนใจ และประชาสัมพันธ์โครงการ มีการส ารวจความต้องการด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการเวทีประชาคมไทยนิยมยั่งยืน และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะมีการเจาะ
ส ารวจเพ่ือยืนยันความต้องการอีกครั้ง มีการสร้างการรับรู้ และกระตุ้น จูงใจให้ประชาชนเปูาหมาย
ก าหนดกรอบหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการจัดการ
อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสะดวกของผู้เรียน 

1.2.2 ภาคกลาง สถานศึกษาแต่ละแห่งด าเนินการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ และน าปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์ตามสภาพบริบทของพ้ืนที่ ความ
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จ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และความรู้พ้ืนฐานของ
ผู้เรียน  เข่น มีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้เพ่ือต้องการเพ่ิมยอดขายสินค้า การ
ให้บริการ เพิ่มความเชี่ยวชาญในการท างาน หรือสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ เป็นต้น 
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน สถานศึกษาจะน าข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนร่วมกับผู้บริหาร ครู วิทยากรและ
ผู้เรียน เพ่ือร่วมจัดท าหลักสูตร และวางแผนการจัดการอบรมให้ตรงกับความต้องการ และความ
สะดวกของผู้เรียน ด้วยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นรุ่น ๆ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นอาชีพ 

1.2.3 ภาคเหนือ มีการวิเคราะห์สภาพ บริบทของพ้ืนที่ และส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย  โดยประสานงานกับภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน และประชาชนที่สนใจ และน ามา
วางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และวางแผน
การจัดการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   

1.2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพบริบทของพ้ืนที่ และ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย โดยประสานงานกับภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชนเพ่ือส ารวจความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มเปูาหมายหรือผู้สนใจ จากการสอบถามและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ สถานศึกษาได้จัด
ประชุมชี้แจง และวางแผนร่วมกับวิทยากรในการออกแบบกระบวนการ/วิธีการจัดการเรียนรู้ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย ที่ต้องการ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง โดยสถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มีเนื้ อหา
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามลักษณะงานอาชีพของผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ผ่าน
สื่อการสอนต่าง ๆ เช่น บัตรค า ใบความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง เช่น การตอบค าถาม การฝึกออกเสียง การสังเกต
การเข้าร่วมกิจกรรม  

1.2.5 ภาคใต้ มีการส ารวจความต้องการก่อนการการจัดการเรียนการสอน โดยมีการลง
พ้ืนที่ร่วมประชุมกับประชาชนที่มีการจัดประชุมตามวาระต่างๆ ครูมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับ
วิทยากร ตั้งแต่บริบทของพ้ืนที่  ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย โดยศึกษาข้อมูลของผู้สมัคร จากภูมิ
หลัง อาชีพ อายุ น ามาก าหนดกรอบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ความเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานความรู้ อาชีพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ปัญหาและส ารวจความต้องการของประชาชน ดังต่อไปนี้ 
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1) สถานศึกษาส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประสานงานกับ
ภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน และประชาชนที่สนใจเพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
หรือผู้สนใจ และประชาสัมพันธ์โครงการ จากการสอบถามและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

2) สถานศึกษาน าปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์ตามสภาพบริบทของพ้ืนที่ 
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน เช่น มีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้เพ่ือต้องการเพ่ิมยอดขาย
สินค้า การให้บริการเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการท างาน หรือสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง
เข้าใจ เป็นต้น 

3) สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจง และวางแผนร่วมกับผู้บริหาร ครู วิทยากร และผู้เรียนเพ่ือ
ร่วมกันออกแบบกระบวนการ/วิธีการจัดการเรียนรู้ จัดท าหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสะดวกของผู้เรียนที่ต้องการน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง 

4) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามลักษณะงานอาชีพของ
ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ เช่น บัตรค า ใบความรู้ เพ่ือให้ผู้เรี ยน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง เช่น 
การตอบค าถาม การฝึกออกเสียง การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

 
1.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ 

1.3.1 ภาคตะวันออก ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ ครู กศน.ต าบลประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มเปูาหมายโดยตรง ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ การประชุมประจ าเดือน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ เสียงตามสายประจ าหมู่บ้านทางเคเบิลทีวี
ท้องถิ่น (ตัววิ่งด้านล่างของจอ) การจัดท าแผ่นพับ เผยแพร่ที่ห้องสมุดประชาชน การจัดท าหนังสือ
ราชการประชาสัมพันธ์ส่งไปตามหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์หรือเพจ 
เฟซบุ๊ก 

1.3.2 ภาคกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ในพ้ืนที่เปูาหมาย ได้ด าเนินการจัดประชุมทีมงาน
เพ่ือวางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมหรือมอบหมายให้ครู  กศน. ที่
รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ธุรกิจการท่องเที่ยว หรือประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ โดยผ่านกลุ่มไลน์ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อแจ้งต่อต่อผู้ปกครอง ญาติ, เพ่ือนบ้าน กลุ่มไลน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มไลน์หัวหน้า
ส่วนราชการ กลุ่มไลน์ของครู กศน.ต าบล ประชาสัมพันธ์โดยใช้เฟซบุ๊กของกศน.อ าเภอ ของครู กศน.
ต าบล หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดท าแผ่นพับ 
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เผยแพร่ที่ห้องสมุดประชาชน การจัดท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์ส่งไปตามหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ผ่านสื่อเคเบิลทีวี คลิปวีดีโอ ยูทูบ 

1.3.3 ภาคเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้  ครู  กศน.ต าบล/ครูอาสา 
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปูาหมายโดยตรง ประชาสัมพันธ์ผ่านชมรม ผู้น าชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจ าเดือนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้
ขอความอนุเคราะห์ภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 

1.3.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ ครู กศน.ต าบล 
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปูาหมายโดยตรง ประชาสัมพันธ์ผ่านการพบกลุ่มนักศึกษา ประชาสัมพันธ์
ระหว่างการจัดกิจกรรม กศน. เช่น การประชุมสัญจร เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมประจ าเดือนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางห่อกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน การจัดท าหนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์ส่งไปตามหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์หรือเพจเฟซบุ๊ก 

1.3.5 ภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ ครู กศน.ต าบลประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเปูาหมายโดยตรง ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย  ผู้น าชุมชน ผู้เรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
อ าเภอ การประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ เสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เผยแพร่ที่ห้องสมุดประชาชน การจัดท าหนังสือ
ราชการประชาสัมพันธ์ส่งไปตามหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มผู้เรียนหรือเพจเฟซบุ๊ก 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สื่อบุคคล ได้แก่ การประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และการพบกลุ่มนักศึกษา 

2) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือราชการประชาสัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนกวดวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว และจัดท าแผ่นพับ 

3) สื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ต่างๆ  และยูทูบ 
4) สื่ออ่ืน ๆ ได้แก่ รายการวิทยุ เสียงตามสายประจ าหมู่บ้านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น (ตัววิ่ง

ด้านล่างของจอ) หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน และคลิปวีดีโอ  
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 1.4 ด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย  
1.4.1 ภาคตะวันออก การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  

สถานศึกษามีการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายที่หลากหลายประเภท ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. โรงพยาบาล บุคคล อาทิ ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชาวต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในประเทศโดยความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย ส่วนใหญ่เพ่ือขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการ ขอใช้สถานที่จัดการอบรม 
การสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ 

1.4.2 ภาคกลาง การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
สถานศึกษาด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายที่หลากหลายประเภททั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่น 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข ข้าราชการครูเกษียณ ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน รีสอร์ท อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน บ้านสมุนไพร เรือนจ ากลางจังหวัดสมุทรสาคร โรงงานอุตสาหกรรมกิจวัฒนาผ้าย้อม,ค่าย
ทหาร บริษัทไทยยูเนียนยูนอร์ท สถานีต ารวจภูธร  ศูนย์ถ่ายทอดการท่องเที่ยวตลาดน้ าท่าคา และ
ประธานชมรมกลุ่มเรือพายตลาดน้ าท่าคา  โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่วนใหญ่เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ ขอใช้สถานที่จัดการอบรม การสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการ
อบรมเพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ 

1.4.3 ภาคเหนือ สถานศึกษามีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
เอกชน เช่น โรงเรียน วัด องค์การบริหารส่วนต าบล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ชมรม และ
ประชาชน เช่น ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ผู้ประกอบการโฮมสเตย์/
เกสต์เฮาส์  เจ้าของร้านค้า และครูชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สอนอยู่ในโรงเรียน โดยขอความ
ร่วมมือในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการ  ขอใช้สถานที่จัดการอบรม/สถานที่ฝึกปฏิบัติ ขอสนับสนุน
บุคลากรเพ่ือร่วมเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ 

1.4.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สถานศึกษาได้ด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย ที่หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานพัฒนาชุมชน โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครปุาไม้ ภาคีเครือข่าย
ประเภทบุคคล อาทิ ผู้น าชุมชน ชาวต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ภาคี
เครือข่ายให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ การใช้สถานที่จัดการ
อบรม การสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นวิทยากรจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

1.4.5 ภาคใต้ การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
สถานศึกษามีการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ที่หลากหลายประเภท สนับสนุนวิทยากร ผู้เรียน 
และสถานที่จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยภาครัฐได้แก่ ฐานทัพเรือพังงา เครือข่ายเอกชนได้แก่ 
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โรงแรมอันดามันเอมแปรส ปุาตอง โรงแรมปุาตองรีสอร์ท กลุ่มชมรมเสริมสวยปุาตอง รวมทั้งองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล อบต. โรงพยาบาล บุคคล  อาทิ ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)          

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ การขอ
ใช้สถานทีใ่นการจัดการอบรม การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ 

1) หน่วยงานการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน และวัด  
2) ส่วนราชการระดับจังหวัดและอ าเภอ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เรือนจ ากลางจังหวัด ค่าย

ทหาร สถานีต ารวจภูธร ศูนย์ถ่ายทอดการท่องเที่ยว ส านักงานพัฒนาชุมชน และฐานทัพเรือ 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

ต าบล และเทศบาลต าบล 
4) โรงพยาบาลรัฐบาล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5) สถานประกอบการ ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท บ้านสมุนไพร โรงงานอุตสาหกรรมกิจวัฒนา

ผ้าย้อม และบริษัทไทยยูเนียนยูนอร์ท  
6) บุคคล/กลุ่มบุคคล ได้แก่ ข้าราชการครูเกษียณ ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชาวต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในประเทศ ประธานชมรมกลุ่มเรือพาย 
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์/เกสต์เฮาส์ เจ้าของร้านค้า ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สอนอยู่ใน
โรงเรียน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครปุาไม้ กลุ่มชมรมเสริมสวย และชมรมธุรกิจท่องเที่ยว 

 
1.5 ด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุน  

1.5.1 ภาคตะวันออก มีการให้การสนับสนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า แนวทางการ
ด าเนินงาน จากส านักงาน กศน.จังหวัด รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาช่วยให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานจัดท าโครงการ หลักสูตร และวางแผนการใช้งบประมาณ อ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ มีการนิเทศ 
ติดตามระหว่างการอบรม ให้ก าลังใจผู้รับผิดชอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1.5.2 ภาคกลาง มีการให้การสนับสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า แนวทางการ
ด าเนินงาน จากส านักงาน กศน.จังหวัด รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับครู กศน. ช่วยให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
จัดท าโครงการ หลักสูตร ให้ค าแนะน าส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายแตกต่างเรื่องอายุ  โดย
วิธีการให้กลุ่มที่มีอายุน้อยช่วยสอนผู้ที่มีอายุมาก ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม/การประชาสัมพันธ์และ
วางแผนการใช้งบประมาณ อ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ให้การจัดกิจรรมเป็นไปด้วย
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ความเรียบร้อยตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์มีการนิเทศ ติดตามระหว่างการอบรม ให้ก าลังใจ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1.5.3 ภาคเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทาง
การด าเนินงาน  รวมทั้งช่วยให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานจัดท าโครงการ การพัฒนาหลักสูตร การ
วางแผนการจัดกิจกรรมการอบรม  การใช้งบประมาณและการเบิกจ่าย ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
นิเทศ ติดตามระหว่างการอบรม 

1.5.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงาน กศน.จังหวัด ให้การสนับสนับสนุนให้
ค าปรึกษา แนะน า แนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาช่วยให้ข้อเสนอแนะให้
ค าปรึกษาในการด าเนินงานจัดท าโครงการ หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของ
ชุมชน เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
และวางแผนการใช้งบประมาณ การอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ให้การจัดกิจรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ มีการนิเทศ ติดตามระหว่างการอบรม 
ให้ก าลังใจผู้รับผิดชอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1.5.5 ภาคใต้ มีการให้การสนับสนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า แนวทางการด าเนินงาน  
เริ่มตั้งแต่ให้ค าแนะน าตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หาผู้เรียน การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ 
จัดหาวิทยากร จัดท าหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร จัดหาสถานที่จัดการเรียนการสอน วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้ค าปรึกษาในกรณีที่พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มีการนิเทศ ติดตามระหว่างการอบรม ให้ก าลังใจผู้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดจนในบางสถานศึกษาต้องท าหน้าที่รับส่ง ทั้งวิทยากรและผู้เรียน 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษาได้ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และสนับสนุนตั้งแต่การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ การจัดท าโครงการ 
การประชาสัมพันธ์หาผู้เรียน การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ จัดหาวิทยากร รวมทั้งจัดท า
หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร จัดหาสถานที่จัดการเรียนการสอน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม การวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ การใช้งบประมาณและการเบิกจ่าย
ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ยังให้ค าแนะน าส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่
มีความหลากหลายแตกต่างเรื่องอายุ โดยวิธีการให้กลุ่มที่มีอายุน้อยช่วยสอนผู้ที่มีอายุมาก ตลอดจน
ด าเนินการนิเทศ ติดตามระหว่างการอบรม และให้ก าลังใจผู้รับผิดชอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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1.6 ด้านปัจจัย/ทรัพยากรที่ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ 

1.6.1 ภาคตะวันออก มีเครือข่ายที่หลากหลายให้การสนับสนุน ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การสนับสนุนให้ใช้อาคาร สถานที่ ส าหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ มีวิทยากรที่เป็ นคนไทยและ
ชาวต่างชาติ (เช่น กศน.อ าเภอพนัสนิคมวิทยากรเป็นชาวต่างชาติ) ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
ภาษาอังกฤษ เข้าใจธรรมชาติผู้ เรียน กศน. มีเทคนิคสร้างแรงจูงใจ และจัดกิจกรรมได้หลากหลาย
รูปแบบ การยืดหยุ่นในระเบียบ แนวปฏิบัติ ผู้บริหาร กศน.จังหวัดให้ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ส าหรับการจัดกิจกรรมการ ครูส ารวจความต้องการ
ของกลุ่มเปูาหมายและจัดหลักสูตรให้ตรงความต้องการ การจัดท าแผนการเรียนรู้รายกลุ่ม/รายบุคคล 
เพราะความต้องการ ระดับพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนแตกต่างกันเพ่ือการคัดกรอง
ผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน การพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการ
อบรมร่วมกันระหว่างวิทยากร ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเปูาหมายมีความศรัทธาต่องาน กศน. 
มีความมั่นใจ เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีสื่อส าหรับการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและเข้าถึงง่าย ในรูปแบบหนังสือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการอย่างต่อเนื่องต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

1.6.2 ภาคกลาง  
1) เครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทั้งในเรื่องสถานที่จัด

กิจกรรม สถานที่ส าหรับการฝึกปฏิบัติ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ รีสอร์ทต่าง ๆ 
ร้านอาหาร อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในการสนับสนุนให้ลูกจ้างมาเข้าร่วมโครงการ   

2) วิทยากร มีจิตอาสา มีความเสียสละ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเรียนรู้ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ของตนเอง โดยเสียสละทั้งเวลา อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการรับค่าตอบแทนที่มีจ านวนน้อย และรายได้ประจ าเพื่อมาเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพให้กับผู้เรียน รวมถึงวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง
สอนภาษาอังกฤษมาตลอด ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ดี มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือ
สร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้เรียน นอกจากนี้ วิทยากรยังแนะน าให้ผู้เรียนใช้แอปพลิเคชัน 
“speak” เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นใจและช่วยในการเรียนรู้  

3) คณะท างาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ครูอาสาสมัคร ครู กศน.
ต าบล มีความรับผิดชอบและทุ่มเท ในการท างาน ตั้งแต่กระบวนการส ารวจความต้องการ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการด าเนินงาน  ที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้เรียน การปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ครอบคลุม รวมถึง ส านักงาน กศน.จังหวัดให้ค าปรึกษาใน
การท างาน การอ านวยความสะดวกเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน กศน.จังหวัดที่
ด าเนินการให้อย่างรวดเร็ว  กิจกรรมที่สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ มีการติดตาม และรายงานผล
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การด าเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการอย่างต่อเนื่องต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป  

4) ผู้เรียน มีความสนใจ ต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่าง
แท้จริงจึงขยัน อดทน มีมานะและ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความกล้าที่จะสนทนากับชาวต่างชาติเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ 

1.6.3 ภาคเหนือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษา  ผู้รับผิดชอบโครงการมี
ความรู้และสามารถบริหารจัดการได้ดี  มีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนให้ใช้อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการอบรม  มีวิทยากร
ที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ  ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  มีเทคนิคสร้าง
แรงจูงใจ และจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจสูง  
มีความมั่นใจ เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  ครูมีการส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายและพัฒนาหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการ โดยร่วมกันออกแบบการอบรมระหว่าง
วิทยากรและผู้รับผิดชอบโครงการ มีการใช้สื่อการอบรมที่หลากหลาย ในรูปแบบของแผ่นพับ บัตรค า 
เอกสารประกอบการอบรม และคลิปต่าง ๆ  มีสถานที่ฝึกปฏิบัติการสนทนา 

1.6.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครือข่ายที่หลากหลายให้การสนับสนุน ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนให้ใช้อาคาร สถานที่ ส าหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ มีวิทยากรที่เป็นคน
ไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ เข้าใจธรรมชาติผู้เรียน กศน.  
มีเทคนิคสร้างแรงจูงใจ และจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ โดยครูที่รับผิดชอบโครงการ ได้จัดการ
เรียนรู้ร่วมกับวิทยากร เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงตามลักษณะงานอาชีพของผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ เช่น 
บัตรค า ใบความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วย
วิธีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย เช่น การซักถาม การตอบค าถาม การฝึกออกเสียง การ
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทของชุมชน ครูส ารวจความต้องการของกลุ่มเปูาหมายและจัดท าหลักสูตรให้ตรง
ความต้องการ การจัดท าแผนการเรียนรู้รายกลุ่ม/รายบุคคล เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายมีช่วงอายุและ
ระดับพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน เพ่ือการคัดกรองผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานความรู้
ภาษาอังกฤษที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน กลุ่มเปูาหมาย/ประชาชนให้ความส าคัญและมีความสนใจที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรม เพราะเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง  มีสื่อส าหรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย 
เช่น บัตรค า ใบความรู้ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญ
และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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อย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป 

1.6.5 ภาคใต้ มีเครือข่ายที่หลากหลายให้การสนับสนุน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
สนับสนุนให้ใช้อาคาร สถานที่ ผู้บริหาร กศน.จังหวัดให้ความส าคัญ โดยการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุน เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม
การ ส าหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ ผู้รับผิดชอบโครงการและครูร่วมกัน
ส ารวจความต้องการของกลุ่มเปูาหมายและจัดหลักสูตรให้ตรงความต้องการ การจัดท าแผนการเรียนรู้
รายกลุ่ม/รายบุคคล เพราะความต้องการ ระดับพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนแตกต่าง
กัน  เพ่ือการคัดกรองผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน การพัฒนา
หลักสูตร มีการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกันกับวิทยากร ที่เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ 
ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ หรือที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ไกด์หรือ 
ครูที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะร่วมจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนวิทยากรให้ท าความเข้าใจธรรมชาติผู้เรียน กศน. ร่วมกันสร้างเทคนิคสร้าง
แรงจูงใจ และจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ การยืดหยุ่นในระเบียบ แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ทั้งนี้ กลุ่มเปูาหมายต้องมีความศรัทธาต่องาน กศน. มีความมั่นใจ เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์
ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย ในรูปแบบหนังสือหรือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการ
อย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ท าหน้าที่นิเทศ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษามีปัจจัย/
ทรัพยากรที่ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ดังนี้ 

1) มีงบประมาณทีเ่พียงพอต่อการจัดกิจกรรม  
2) ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและร่วมมือในการ

จัดกิจกรรม รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการอย่างต่อเนื่อง 
และเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานโครงการฯ 

3) มีภาคีเครอืข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทั้งในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติ  

4) มีวิทยากรที่เป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน กศน. มีเทคนิคสร้างแรงจูงใจ และจัด
กิจกรรมได้หลากหลายน่าสนใจ  

5) มีผู้เรียนทีม่ีความต้องการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง 
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6) มีสื่อการเรียนรู้ส าหรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายในรูปแบบของ
หนังสือ แผ่นพับ บัตรค า ใบความรู้ สื่อออนไลน์ และสื่ออ่ืนๆ  

7) มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้รายกลุ่ม/รายบุคคลที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายมีช่วงอายุและระดับพ้ืนฐานความรู้
ด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 

8) มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย เช่น 
การซักถาม การตอบค าถาม การฝึกออกเสียง การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 
1.7 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน

อาชีพ  
1.7.1 ภาคตะวันออก บางพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายไม่สนใจ เนื่องจากมีงานท า มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีและอยู่ในช่วงการบ ารุง การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร การก าหนดกลุ่มเปูาหมาย 20 
คนต่อกลุ่ม ถือว่ามากเกินไปในการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพราะวิทยากรดูแลได้ไม่ทั่วถึง 
ความยากในการรวมกลุ่มกลุ่มเปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายบางส่วนเข้ารับการอบรมทั้งวันไม่ได้ วิทยากร
ต้องใช้เทคนิคในการจูงใจให้ผู้ เรียนอยู่ได้ทั้งวัน และบางพ้ืนที่ขาดแคลนวิทยากรที่มีทั้งความรู้
ภาษาอังกฤษ และประสบการณ์การสอนผู้เรียนนอกระบบ สถานศึกษาบางแห่งไม่มีสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ส านักงาน กศน.จังหวัดบางแห่งก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่เป็นประชาชน และบางแห่งเป็น
นักศึกษา กศน. ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน เพราะบางแห่งให้นักศึกษา กศน. เข้ารับการอบรม
ได้แต่บางแห่งไม่ให้ใช้กลุ่มเปูาหมายที่เป็นนักศึกษา กศน.เพราะเกิดความซ้ าซ้อนในเรื่องของการใช้
จ่ายงบประมาณ 

1.7.2 ภาคกลาง ค่าตอบแทนส าหรับวิทยากรที่มีจ านวนน้อยท าให้หาวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินการได้ยาก ความรู้เรื่องพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มเปูาหมายของแต่
ละคนไม่เท่ากัน มีความหลากหลายของช่วงวัย ส่งผลให้การรับรู้ไม่เท่ากัน ผู้เรียนไม่กล้าพูด กลัวการ
ออกเสียงผิด เวลาเรียนหากมีการจัดการเรียนการสอน 5 ชั่วโมง/วัน ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้
เพราะมีภาระด้านอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษให้ไม่
สนใจมาสมัครเรียนเท่าที่ควร ผู้เรียนบางส่วนขาดเรียนมาเรียนไม่สม่ าเสมอเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาว่าง 
จึงท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง การอบรม กลุ่มเปูาหมายก าหนด 20 คน เป็นการด าเนินการที่ยากในการ
รวมกลุ่มชาวบ้าน การก าหนดกลุ่มเปูาหมายไม่เหมือนกันบางแห่งเป็นกลุ่มชาวบ้าน บางแห่งเป็นกลุ่ม
อาชีพ 

1.7.3 ภาคเหนือ ผู้เข้าอบรมมาร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง เข้ารับการอบรมทั้งวันไม่ได้ 
เนื่องจากบางคนมีภารกิจจ าเป็น  พ้ืนฐานของผู้เข้าอบรมไม่เท่ากัน มีหลายวัย จึงได้ความรู้ต่างกัน 
วิทยากรจึงต้องจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคล งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าตอบแทน
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วิทยากรน้อยเกินไป จึงไม่สามารถหาครูชาวต่างชาติมาเป็นวิทยากรได ้วิทยากรที่ได้ส่วนมากจึงเป็นครู
คนไทย  นอกจากนี้บางพ้ืนที่ไม่มีชาวต่างชาติในหมู่บ้าน  เมื่อเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพแล้ว จึงไม่มีโอกาสได้ใช้ในชีวิตจริง  

1.7.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเปูาหมายมีพ้ืนฐานความรู้และช่วงอายุที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้เกิดการรับรู้ไม่เท่ากัน วิทยากรและครูที่รับผิดชอบโครงการต้องร่วมกันออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย โดยใช้สื่อการสอนที่
หลากหลาย ๆ เช่น บัตรค า ใบความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การซักถาม การตอบค าถาม เป็นต้น บางพ้ืนที่
กลุ่มเปูาหมาย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามจ านวนชั่วโมง เนื่องจากติดภารกิจ มีงานประจ า 
และอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 
เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมมีระยะทางไกลจากบ้านพักอาศัย ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่
ต่อเนื่อง และบางพ้ืนที่การก าหนดกลุ่มเปูาหมาย 30 คนต่อกลุ่ม ถือว่ามากเกินไปในการอบรม เพราะ
วิทยากรดูแลได้ไม่ทั่วถึง และยากในการรวมกลุ่มกลุ่มเปูาหมาย 

1.7.5 ภาคใต้ 
1) ขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องเนื้อหาและวิธีการสอน  
2) วิทยากรที่มีความรู้ดังกล่าวจะเป็นข้าราชการประจ า เวลาในการจัดการเรียน

การสอน จะไม่ตรงกับตารางเรียนที่ก าหนดไว้ 
3) ผู้เรียนประกอบอาชีพแตกต่างกัน หาเวลาเรียนให้ตรงกันค่อนข้างยาก 
4) พ้ืนความรู้ผู้เรียนแตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนด าเนินการไปได้ยาก 
5) ค่าตอบแทนวิทยากรค่อนข้างน้อย  
6) หลักสูตรการสอนแต่ละสถานศึกษามีความหลากหลาย  
7) ขาดสื่อที่มีความหลากหลาย 
8) ระยะเวลาในการเรียนน้อย 
9) สถานที่จัดการเรียนการสอนห่างไกล ความไม่สะดวกในการเดินทาง 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษาได้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านงบประมาณ เวลาและสถานที่ 
1.1 งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานโครงการฯ 
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรน้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถจ้างครูชาวต่างชาติมาเป็น

วิทยากรได ้ซ่ึงส่วนมากที่จ้างมาเป็นวิทยากรจะเป็นคนไทย   
1.3 เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งให้

นักศึกษา กศน. เข้ารับการอบรมได้ แต่บางแห่งไม่ให้ใช้กลุ่มเปูาหมายที่เป็นนักศึกษา กศน.  
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1.4 สถานที่จัดการฝึกอบรมห่างไกลและไม่สะดวกในการเดินทาง 
1.5 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อยเกินไป ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไม่เต็มที่ 

 
2. ปัญหาด้านวิทยากรและผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

2.1 ขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยวิทยากรที่มีความรู้ดังกล่าวจะเป็นข้าราชการประจ า เวลาในการจัดการเรียนการสอนจะไม่ตรงกับ
ตารางเรียนที่ก าหนดไว้ 

2 .2  สถานศึ กษาบางแห่ ง ขาดแคลนวิ ทยากรที่ มี ทั้ ง ความรู้ ภ าษา อั งกฤษ 
และประสบการณ์การสอนผู้เรียนนอกระบบ 

2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบอาชีพแตกต่างกัน ท าให้เวลาเรียนไม่ตรงกัน และไม่
สามารถมาเรียนได ้เพราะมีภาระด้านอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษและช่วงอายุที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้เกิดการรับรู้ไม่เท่ากัน ท าให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปได้ยาก 

2.5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สนใจ เนื่องจากมีงานท า มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  และอยู่
ในช่วงการบ ารุงและเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร 

2.6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกลุ่มมากเกินไปในการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ท าให้วิทยากรดูแลไม่ทั่วถึง 

3. ปัญหาด้านหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
3.1 หลักสูตรแต่ละสถานศึกษามีความหลากหลาย เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

แตกต่างกันทั้งอาชีพ อายุ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
3.2 สถานศึกษาบางแห่งไม่มีสื่อประกอบการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ไม่มีความ

หลากหลาย 
1.8 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

1.8.1 ภาคตะวันออก 
1) ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพียงพอ 
2) แก้ไขระเบียบให้เอื้อต่อการจัดอบรม โดยเฉพาะค่าตอบแทนวิทยากร 
3) ส่วนกลางควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างระดับประเทศก่อน เพ่ือให้

การประสานงานและการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ท าได้สะดวก 
4) ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดสอนภาษาอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ

บริบทของพ้ืนที่ เช่น ภาษาเขมร 
5) ควรก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการอบรมให้มีความชัดเจน 
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1.8.2 ภาคกลาง 
1) ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพียงพอ 
2) แก้ไขระเบียบให้เอื้อต่อการจัดอบรม โดยเฉพาะค่าตอบแทนวิทยากร 
3) คราวต่อไปขอเสนอให้จัดในรูปแบบค่าย เป็นฐานการเรียนรู้  
4) นโยบายถ้ามีการปรับหรือยืดหยุ่นเรื่องกลุ่มผู้เรียนไม่เน้นกลุ่มอาชีพมากเกินไป

จะตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น เพราะบริบทของแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน   
5) ให้มีการเปิดภาษาจีน เนื่องจากบางพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยว

เป็นจ านวนมาก 
6) ควรก าหนดกลุ่มเปูาหมายให้มีความชัดเจน 
7) ควรเปิดหลักสูตรให้กลุ่มเปูาหมายเดิมเพ่ือต้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

1.8.3 ภาคเหนือ 
1) ควรจัดสรรงบประมาณให้ตามความต้องการของสถานศึกษา  ไม่ควรให้ทุก

อ าเภอเพราะบางอ าเภอแทบจะไม่มีชาวต่างชาติ  ให้ผู้เข้าอบรมได้สนทนาด้วย  ท าให้สูญเสีย
งบประมาณ 

2) ควรเพ่ิมงบประมาณให้สถานศึกษา เพราะค่าตอบแทนวิทยากรไม่ได้จ่ายตาม
อัตราที่ให้ไว้ จ่ายแค่ชั่วโมงละ 200 บาทเท่านั้น  ซึ่งน้อยเกินไป  

3) ควรแก้ไขระเบียบให้เอื้อต่อการจัดการอบรม โดยเฉพาะค่าตอบแทนวิทยากร 
1.8.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) ส านักงาน กศน. 
1.1) ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพียงพอ 
1.2) ควรมีนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

1.3) ควรมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดสอนภาษาอ่ืน ๆ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่ เช่น ภาษาเขมร ภาษาจีน เป็นต้น 

1.4) ควรจัดท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางให้
สถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2) สถาบัน กศน.ภาค 
2.1) ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู กศน. ให้มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
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2.2) ควรจัดท าและรวบรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
เพ่ือให้สถานศกึษา สามารถน าหลักสูตร มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมตามบริบทของ
แต่ละพ้ืนที ่

3) ส านักงาน กศน.จังหวัด 
ควรประชุมชี้แจง เพ่ือท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ระดับ

จังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับ
อ าเภอเอาใจใส่ ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง 

4) สถานศึกษา 
4.1) ควรศึกษาข้อมูล บริบทของชุมชนและความต้องการฝึกอบรมของ

ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
4.2) ครูที่รับผิดชอบโครงการหรือวิทยากรควรบูรณาการท างานร่วมกันเพ่ือ

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย ด้วยวิธี การที่
หลากหลาย 

1.8.5 ภาคใต้ 
1) ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพียงพอ 
2) แก้ไขระเบียบให้เอื้อต่อการจัดอบรม โดยเฉพาะค่าตอบแทนวิทยากร 
3) ควรก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการอบรมให้มีความชัดเจน 
4) ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดสอนภาษาอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ

บริบทของพ้ืนที่หรือ  เช่น ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษายาวี 
5) ควรมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นหลักสูตรกลาง สถานศึกษาสามารถน ามาปรับ

ใช้ได ้
6) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรมีการต่อเนื่อง หรือ มีระดับการเรียน

ต่อเนื่องกันเป็นระยะ  
7) ส านักงาน กศน. ควรสนับสนุนสื่อที่หลากหลาย และทันสมัยในการจัดการเรียน

การสอน 
8) การหาสถานที่จัดการเรียนการสอนควรเป็นสถานที่ท่ีมีการคมนาคมสะดวก 
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จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษามีข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ดังนี้ 

1. ด้านนโยบายและงบประมาณ  
1.1 ควรมีนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน

อาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

1.2 ควรมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดสอนภาษาอ่ืน ๆ ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่ เช่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษายาวี เป็นต้น 

1.3 ควรจัดท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางให้
สถานศึกษาหรือผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

1.4 ควรประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ระดับ
จังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1.5 ควรประชาสัมพันธ์ในวงกว้างระดับประเทศก่อน เพ่ือให้การประสานงานและการ
ด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ท าได้สะดวก 

1.6 ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ 
1.7 ควรแก้ไขค่าตอบแทนวิทยากรในเอกสารหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา  
1.8 ควรจัดสรรงบประมาณให้ตามความต้องการของสถานศึกษา ไม่ควรให้ทุกอ าเภอ

เพราะบางอ าเภอแทบไม่มีกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการอบรมและไม่มีชาวต่างชาติ  
2. ด้านบุคลากร วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.1 ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู กศน. ให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

2.2 ควรก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับอ าเภอเอาใจใส่ให้
ความส าคัญในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

2.5 ครูที่รับผิดชอบโครงการหรือวิทยากรควรบูรณาการท างานร่วมกันเพ่ือออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2.6 ควรก าหนดกลุ่มเปูาหมายและคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมให้มีความชัดเจน 
2.7 ควรศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชนและความต้องการฝึกอบรมของประชาชน

กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
2.8 ควรปรับหรือยืดหยุ่นเรื่องกลุ่มผู้เรียนที่ไม่เน้นกลุ่มอาชีพมากเกินไปจะท าให้ตรง

กับความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน เพราะบริบทของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน 
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3. ด้านหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
3.1 ควรจัดท าและรวบรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ เพ่ือให้

สถานศึกษา สามารถน าหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที ่

3.2 ควรเปิดหลักสูตรให้กลุ่มเปูาหมายเดิมทีต่้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.3 ควรมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ เป็นหลักสูตรกลาง เ พ่ือให้

สถานศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ได้ 
3.4 ควรสนับสนุนสื่อที่หลากหลายและทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
 

ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ในสถานศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.26 สถานภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
     1.1 ชาย 16 19.75 
     1.2 หญิง 65 80.25 

รวม 81 100.00 
2. อายุ   
     2.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 16 19.75 
     2.2 31-40 ปี 8 9.88 
     2.3 41-50 ปี 21 25.93 
     2.4 50 ปีขึ้นไป 36 44.44 

รวม 81 100.00 
3. อาชีพ   
     3.1 เกษตรกร 28 34.57 
     3.2 ค้าขาย 12 14.82 
     3.3 แม่บ้าน 11 13.58 
     3.4 ธุรกิจสว่นตัว 6 7.41 
     3.5 นวดแผนไทย 5 6.17 
     3.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 4.94 
     3.7 ผู้น าชุมชน 3 3.70 
     3.8 พนักงานโรงแรม 3 3.70 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
     3.9 อ่ืน ๆ  9 11.11 

รวม 81 100.00 
 

จากตารางที่ 4.26 สถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า มีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 81 คน 
(ร้อยละ 100.00) ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน (ร้อยละ 80.25) มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 
36 คน (ร้อยละ 44.44) และประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 28 คน (ร้อยละ 34.57) และอาชีพอ่ืนๆ
ได้แก่ รับจ้างทั่วไป จ านวน 2 คน นักศึกษา จ านวน 2 คน ช่างเสริมสวย จ านวน 2 คน นักจัดรายการ
วิทยุ จ านวน 1 คน พนักงานขับรถ จ านวน 1 คน ช่างกระจก จ านวน 1 คน 

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษาใน
การติดตามการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสรุปประเด็นการ
สัมภาษณ์ได ้7 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ด้านสาเหตุจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรม  
2.1.1 ภาคตะวันออก ผู้เรียนความสนใจ และความต้องการในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการประกอบอาชีพ รวมถึงต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เช่น 
ที่จังหวัดจันทบุรี ได้ทดลองท าตลาดขายมังคุดออนไลน์ด้วย จังหวัดปราจีนบุรีอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ประกอบกับเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีเชิงเกษตร และมีคนงานช่วยท าสวนเป็นคนต่างด้าวที่สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ดี นอกจากนั้น ผู้เรียนอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยากทบทวนภาษา อยากมี
ความรู้ ฟ้ืนฟคูวามรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือที่ กศน.อ าเภอสัตหีบ ต้องการ
ต่อยอดการขายสินค้าของกลุ่มผ้ามัดย้อม เพราะอ าเภอสัตหีบมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเยอะ 
จึงต้องการมีความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อมีลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศจะได้กล้าพูดคุยและขายสินค้าได้ 

2.1.2 ภาคกลาง ผู้เรียนความสนใจ และความต้องการในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อน า
ความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการประกอบอาชีพ รวมถึงต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เช่น 
จังหวัดสมุทรสงคราม  เพ่ือน าผลผลิตจากสวนมะพร้าวไปขายให้กับนักท่องเที่ยวและต้องการสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยว เพ่ือน าไปใช้ในการขายสินค้าได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้ขายสินค้าได้มาก
ขึ้นมีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของท้องถิ่น (อัมพวา) เนื่องจากทุกวันนี้ในพ้ืนที่มี
นักท่องเที่ยวผ่านมาแล้วสอบถามทางไปตลาดน้ าอัมพวาถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปจะไม่ตอบ จะเฉยๆ ซึ่ง
ท าให้เสียหาย แต่ถ้าพอรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นก็สามารถบอกเส้นทางการเดินทาง ทางรถเมล์ ห้องน้ า
ได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการขายสินค้า เนื่องจากมีร้านขายเครื่องดื่มใกล้กับสถานีรถไฟ ท าให้มีกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวมาซื้อเครื่องดื่ม ถ้าคนขายพูดภาษาอังกฤษเก่ง พูดสนุกจะได้ทิปจากนักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้เมื่อนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาจะถามหาห้องน้ าว่าไปทางไหน ราคากี่บาท รถไฟมากี่โมง 
ท าให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของภาษาอังกฤษต้องใช้ในการสื่อสาร อาชีพนวดแผนโบราณมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการจึงต้องการมีความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ  ส าหรับ
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จังหวัดเพชรบุรี อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง ซึ่งท าให้ได้พบกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่แก่งกระจาน
เป็นจ านวนมาก นักท่องเที่ยวอยากคุยกับคนไทย และเมื่อพบนักท่องเที่ยวอยากช่วย ส่วนอีกเหตุผล
หนึ่งคือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว นวัตวิถี มีผู้เดินทางมาเท่ียว และมาดูการประกอบอาชีพการถีบกระดาน
เก็บหอยแครง แต่ผู้น าเที่ยวภายในหมู่บ้านสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ไม่กี่คนท าให้การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวท าได้ไม่เต็มที่ จึงเป็นสาเหตุให้เข้ามาเรียนเพ่ือน าไปใช้ ส าหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในในหมู่บ้าน นอกจากนี้เหตุผลของเจ้าหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ต้องการสร้างความเชื่ อมั่น ให้กับตนเอง เพราะเมื่อมี โทรศัพท์มายังส านักงานจะต้องหา  
ผู้ที่สามารถพูดได้ที่ส านักงานช่วยตอบหรือไม่ก็หนีไม่รับ เนื่องจากสื่อสารไม่ได้ และไม่เชื่อม่ันในตนเอง  

2.1.3 ภาคเหนือ ผู้เรียนต้องการเพ่ิมเติมความรู้ภาษาอังกฤษจากที่มีอยู่เดิม เพ่ือน า
ความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการประกอบอาชีพ เช่น การนวดแผนไทย ขายของที่ระลึก และการ
เป็นอาสาสมัคร น าชาวต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติ ทุ่งดอกกระเจียว (อ าเภอทับคล้อ) รวมถึงต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันกับ
ชาวต่างชาติ 

2.1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เรียนมีความสนใจ และความต้องการในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการประกอบอาชีพ รวมถึงต้องการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ เช่น จังหวัดบึงกาฬ เป็นหมู่บ้านนวัตวิถี “ภูสิงห์สามวาน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย มีกลุ่มแม่บ้านโฮมสเตย์หรือร้านอาหารที่มี
ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเป็นประจ า จึงต้องการสื่อสาร แนะน าสถานที่ท่องท่อง แนะน าสินค้าให้กับ
ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ผู้เรียนอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือทบทวนภาษา ให้มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่น จังหวัดบึงกาฬ ต้องการต่อยอดกลุ่มอาชีพ
การท าไม้กวาดดอกหญ้า เพ่ือขายสินค้าออนไลน์และแนะน าสินค้าให้แก่ชาวต่างชาติ จังหวัดชัยภูมิ 
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การแนะน า การขายสินค้าให้กับ
ชาวต่างชาติ  

2.1.5 ภาคใต้ ผู้เรียนมีความสนใจ และความต้องการในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือน า
ความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการประกอบอาชีพ รวมถึงต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทั้งนี้ความ
สนใจ ต้องการของผู้เรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่และอาชีพ เช่น จังหวัดภูเก็ต 
พ้ืนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ ผู้เรียนใน กศน.อ าเภอกระทู้ เป็นกลุ่มพนักงานโรงแรม 
ต้องการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างชัดเจนในจังหวัดพังงา กศน.ตะกั่วปุา พื้นที่เป็น
สวนและที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียนต้องการน าความรู้ไปใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเป็น
เบื้องต้น นอกจากนั้น ผู้เรียนอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยากทบทวนภาษา อยากมีความรู้ 
ฟ้ืนฟูความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสาเหตุจูงใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีความสนใจ และต้องการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือน าความรู้ไปใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และต่อยอดกลุ่มอาชีพในการขายสินค้าออนไลน์และ
แนะน าสินค้าให้กับชาวต่างชาติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือการทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

 
2.2 ด้านความคาดหวังหรือเป้าหมายจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

2.2.1 ภาคตะวันออก ผู้เรียนต้องการทบทวนภาษาอังกฤษ และเพ่ิมเติมความรู้ อยาก
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เพ่ือจะได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างชาติ 
ตลอดจนการสื่อสารกับคนงานที่เป็นคนต่างด้าวที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี น าความรู้ไปต่อยอดการท า
ตลาดออนไลน์ 

2.2.2 ภาคกลาง ผู้เรียนต้องการทบทวนภาษาอังกฤษ และเพ่ิมเติมความรู้ ภาษาอังกฤษ 
ท าให้กล้าพูดภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
เช่น การน าความรู้ไปสอนหลานที่เรียนอนุบาล เพ่ือการขายสินค้าจากสวนผลไม้ของตนเองด้วยการ
บอกและก าหนดราคาผลไม้ของตนเองได้ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้สื่อสารพูดกับนักท่องเที่ยวที่มา
ติดต่อสอบถามได้ ท าให้ขายสินค้าได้เพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิม หรือบางคนในเรื่องคาดหวังก่อนมาเรียน
น้อย แต่ผลลัพธ์ที่ได้รับมาก เพราะก่อนมาเรียนคิดว่าการจัดการเรียนการสอนคงเป็นรูปแบบให้เขียน 
ให้อ่านในห้องเรียนอย่างเดียว แต่เมื่อมาเรียน แต่เมื่อมาเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกสถานที่ได้ สนทนา
กับชาวต่างชาติจริง ท าให้เกิดความประทับใจ 

2.2.3 ภาคเหนือ ผู้เรียนอยากเพ่ิมความมั่นใจ และกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติมาก
ยิ่งขึ้น เช่น คณะดูงานต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยแม่ไจ้ และจะมาศึกษา
เส้นทางธรรมชาติ ทุกปี นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนวดแผนไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน นอกจากนี้จะน าความรู้ไปใช้ในการขายของออนไลน์   

2.2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เรียนต้องการทบทวนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์พ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเพ่ือพัฒนาและสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเอง และน า
ความรู้ไปต่อยอดการท าตลาดออนไลน์และการศึกษาต่อ 

2.2.5 ภาคใต้ ผู้เรียนมีความคาดหวังในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในการประกอบอาชีพ
มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายทั้งสามจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ 
บางส่วนต้องการทบทวนภาษาอังกฤษ และเพ่ิมเติมความรู้ อยากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพ่ือจะได้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างชาติ ตลอดจนการสื่อสารกับคนงานที่
เป็นคนต่างด้าวที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคาดหวังหรือ
เปูาหมายจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เรียนคาดหวังในการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ เช่น ค้าขายกับชาวต่างชาติ ขายสินค้าจาก
สวนผลไม้ของตนเอง ต่อยอดการท าตลาดออนไลน์ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาติดต่อสอบถาม สื่อสาร
กับคนงานที่เป็นคนต่างด้าว สอนหลานที่เรียนอนุบาล และการศึกษาต่อ รวมทั้งผู้เรียนยังได้ทบทวน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์พ้ืนฐาน เพ่ิมเติมความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกสถานที่ และได้สนทนากับ
ชาวต่างชาติจริงเพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันใจ และกล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งข้ึน 

 
2.3 ด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล  

2.3.1 ภาคตะวันออก ครู กศน.ในพ้ืนที่ออกประชาสัมพันธ์ โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพจากการประกาศของผู้น าชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน การ
ประชาสัมพันธ์แบบเพ่ือนชวนเพ่ือนมาเรียน หรือ กศน.สัตหีบ มีการติดตามหน้าเพจเฟซบุ๊ก กศน.
อ าเภอสัตหีบ เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

2.3.2 ภาคกลาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ของครู 
กศน.ในพ้ืนที่ทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ การประชาสัมพันธ์ของผู้น าชุมชน กศน.อ าเภอ 
การแจ้งเป็นหนังสือราชการถึงหน่วยงานต่างๆ เรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการไปยังหน่วยงาน
เครือข่ายในพ้ืนที่ จากกลุ่มผู้เรียนกลุ่มอาชีพ จากไลน์กลุ่มเพ่ือน จากเพจองค์การบริหารส่วนต าบล 
จากญาติ จากเฟซบุ๊ก ของ กศน.อ าภอ เจ้าหน้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และจากการ
ประชุมของหมู่บ้าน 

2.3.3 ภาคเหนือ ครู กศน.ต าบล/ครูอาสา ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง จากผู้น า
ชุมชนที่ประกาศออกเสียงตามสายในหมู่บ้าน จากการประชุมประจ าเดือนของ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  และจากภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชา 

2.3.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครู กศน.ในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ โครงการภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่ อสารด้ านอาชีพ จากการประกาศของผู้ น าชุมชนผ่ านหอกระจายข่ าวหมู่บ้ าน 
การประชาสัมพันธ์แบบเพ่ือนชวนเพ่ือน การประชาสัมพันธ์โดย ครู กศน.ต าบล ในพ้ืนที่ 

2.3.5 ภาคใต้ ส่วนใหญ่ ครู กศน.ในพ้ืนที่ออกประชาสัมพันธ์ โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ โดยขอความร่วมมือจากเครือข่าย ทั้งใช้วิธีการประกาศเสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน เชิญชวนในที่ประชุมต่างๆ ของเครือข่าย การประชาสัมพันธ์แบบเพ่ือนชวนเพ่ือนมา
เรียน นักศึกษา กศน.กลุ่มต่างๆ โดยวิธีใช้สื่อออนไลน์ กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก เพจต่างๆ 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษามีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สื่อบุคคล ได้แก่ ผู้น าชุมชน ครูและนักศึกษา กศน. ญาติ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) การประชุมของหมู่บ้าน การ
ประชุมประจ าเดือน กลุ่มผู้เรียนกลุ่มอาชีพ และการประชาสัมพันธ์แบบเพ่ือนชวนเพ่ือนมาเรียน 

2) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือราชการที่ส่งถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
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3) สื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ต่างๆ 
4) สื่ออ่ืน ๆ ได้แก่ ประกาศเสียงตามสาย และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน  

 
2.4 ด้านความสอดคล้องของกิจกรรมกับความต้องการของผู้เรียน  

2.4.1 ภาคตะวันออก หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพที่แต่ละสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยประโยค
ง่าย ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นกับอาชีพนั้นๆ เช่น การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน กลุ่มนวดแผนไทย 
กลุ่มอาชีพเน้นการค้าขาย หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การบอก
เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว การซื้อขายสินค้า การคิดเงินการทอนเงิน เน้นการกล้าแสดงออกสร้าง
สถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนได้ฝึกพูด และที่ กศน.อ าเภอพนัสนิคม ผู้เรียนได้สื่อสารกับเจ้าของภาษา
เพราะครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศซึ่งสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และมีครู กศน.ต าบล ช่วยแปล
ให้กับผู้เรียนเพ่ิมเติม เป็นต้น 

2.4.2 ภาคกลาง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพที่แต่ละสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ด้วยการใช้การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยประโยคง่ายๆ และเหมาะกับอาชีพของแต่ละคน เช่น อาชีพค้าขาย ช่างเสริมสวย 
พนักงานขับรถรับจ้าง เจ้าหน้าที่อุทยาแห่งชาติ เป็นต้น เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษน้อยเมื่อได้มาเรียนรู้ท าให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นมีความมั่นใจขึ้น กล้าแสดงออก กล้าพูด
ภาษาอังกฤษมากขึ้น อีกท้ังยังมีการฝึกปฏิบัติจริงโดยการออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้ฝึกปฏิบัติพูดกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

2.4.3 ภาคเหนือ ส่วนใหญ่สถานศึกษาจัดได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่
ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับอาชีพนั้น ๆ เช่น อาสาสมัครในชุมชนที่จะพาคณะดูงานที่มา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มอาชีพ
เน้นการให้บริการและค้าขาย 

2.4.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพที่แต่ละ
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยประโยคง่าย ๆ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพได้จริง 
เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว หมู่บ้านนวัตวิถี “ภูสิงห์สามวาน” กลุ่มแม่บ้านโฮมสเตย์ 
และร้านอาหาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าขาย เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถแนะน าสถานที่และ
บอกเส้นทางการท่องเที่ยว การแนะน าสินค้า การขายสินค้า การคิดเงิน การทอนเงิน ให้กับชาวต่างชาติ
ได้ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตรและกลุ่มอาชีพการท าไม้กวาดจากดอกหญ้า ผู้เรียนรู้ค าศัพท์
ง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การซื้อขายสินค้า โดยเน้นการกล้าแสดงออก สร้างสถานการณ์จ าลองให้
ผู้เรียนได้ฝึกพูด โดย กศน.อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ กศน.อ าเภอคอนสาร จังหวัด
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ชัยภูมิ ผู้เรียนได้เรียนรู้กับวิทยากรชาวต่างชาติ ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้สื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยมี
ครู กศน.ต าบล เป็นผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนเพ่ิมเติม เป็นต้น 

2.4.5 ภาคใต้ สถานศึกษามีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนโดยสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพได้  

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษาได้ส ารวจความต้องการของ
ผู้เรียนก่อนจะจัดท าหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
จึงท าใหมี้เนื้อหาสาระความรู้ทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพได้  

 
2.5 ด้านการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.5.1 ภาคตะวันออก ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ  น าไปใช้ใน
การสื่อสารชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพค้าขายหรือขายสินค้าออนไลน์ที่มีการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ และได้น าไปใช้ในการจัดรายการวิทยุ และสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 

2.5.2 ภาคกลาง ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ น าไปใช้ในการ
สื่อสารชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพค้าขาย และได้น าไปใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว  
เช่น การขายผลไม้ ผู้เรียนสามารถขายผลไม้จากในสวนของตนเองให้กับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลาง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  สามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มา
ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้โดยไม่ต้องรบกวนคนอ่ืน แต่หากมีประโยคที่ยาว ก็ใช้วิธีการใช้ แอปพลิเคชัน 
สปิคสเตท แปลภาษาได้ 

2.5.3 ภาคเหนือ ผู้เรียนส่วนใหญ่น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพนวดแผนไทย  
การค้าขายต่อรองสินค้ากับนักท่องเที่ยว ขายสินค้าออนไลน์ที่มีการสื่อสารกับชาวต่างชาติ การทักทาย 
สื่อสารกับชาวต่างชาติในหมู่บ้านและมีส่วนน้อยที่ไม่ได้น าความรู้ไปใช้ เนื่องจากในหมู่บ้านไม่มี
ชาวต่างชาติอาศัยอยู่เลย 

2.5.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ 
และสื่อสารกับนักท่องเที่ยว น าไปใช้ในการสื่อสารชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพค้าขายหรือ
ขายสินค้าออนไลน์ที่มีการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

2.5.5 ภาคใต้ ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพมากที่สุด 
นอกนั้นบางส่วนน าไปใช้ในการสื่อสารชีวิตประจ าวันซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นแม่บ้าน บางส่วนใช้ใน
การทบทวนความรู้ จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่เกษียณราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความสนใจ
และเห็นความส าคัญของการใช้ภาษา 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพนวดแผนไทย จัดรายการ
วิทยุ ค้าขายหรือขายสินค้าออนไลน์ที่มีการสื่อสารกับชาวต่างชาติ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาติดต่อ
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สอบถามข้อมูล การค้าขายต่อรองสินค้ากับนักท่องเที่ยว และการทักทาย สื่อสารกับชาวต่างชาติใน
หมู่บ้าน   

 
2.6 ด้านปัญหาอุปสรรค  

2.6.1 ภาคตะวันออก บางพ้ืนที่การประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย ระยะเวลาในการเรียนน้อย 
ผู้เรียนมาจากหลายกลุ่มอาชีพ มีค าศัพท์ที่ผู้เรียนต้องการเรียนไม่เหมือนกัน  ความสามารถในการ
เรียนรู้ต่างกันท าให้บางคนเรียนได้เร็ว บางคนเรียนได้ช้า มีภารกิจอื่นแทรกเข้ามาท าให้ไม่ได้เข้าเรียน
ตรงเวลา ผู้เรียนมีอายุแตกต่างกันตั้งแต่ 24-64 ปี ท าให้ใช้เวลาเรียนต่างกัน บางคนเรียนได้เร็ว บางคน
เรียนได้ช้า สถานที่เรียนต้องเดินทางไกลท าให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง 

2.6.2 ภาคกลาง  ท างานประจ าไม่สามารถมาเรียนต่อเนื่ องได้  บางพ้ืนที่ การ
ประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย ระยะเวลาในการเรียนน้อย ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันท าให้บางคน
เรียนได้เร็ว บางคนเรียนได้ช้า มีภารกิจอ่ืนแทรกเข้ามาท าให้ไม่ได้เข้าเรียนตรงเวลา ผู้เรียนมีอายุ
แตกต่างกันตั้งแต่ 16-74 ปี ท าให้ใช้เวลาเรียนต่างกัน   

2.6.3 ภาคเหนือ ผู้เรียนมาจากหลายกลุ่มอาชีพ มีความรู้พื้นฐานต่างกัน ความสามารถใน
การเรียนรู้ต่างกันจึงต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ช้า จ าค าศัพท์ไม่ค่อยได้ บางครั้งวิทยากรให้ใช้สมาร์ตโฟน 
ซึ่งบางคนใช้ไม่คล่อง นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมมาร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง เข้ารับการอบรมทั้งวันไม่ได้ 
เนื่องจากบางคนมีภารกิจจ าเป็นและบางคนเรียนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากระหว่างเรียนมีลูกค้ามาใช้
บริการนวดแผนไทย 

2.6.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มผู้เรียน มีพ้ืนฐานความรู้ และช่วงอายุที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้เกิดการรับรู้ไม่เท่ากัน ผู้เรียนบางกลุ่ม ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามจ านวนชั่วโมง 
เนื่องจากติดภารกิจ ส่งผลให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง และบางพ้ืนที่ผู้เรียนไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรม มีระยะทางไกลจากบ้านพักอาศัย 

2.6.5 ภาคใต้ ในอันดับต้น ๆ เป็นเรื่องวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรค่อนข้างน้อย 
โดยเฉพาะวิทยากรที่มีจิตอาสา โดยมีค่าตอบแทนน้อย ค่อนข้างยาก ต้องขอความอนุเคราะห์วิทยากร
จากเครือข่ายที่เป็นข้าราชการประจ า ท าให้ไม่สอดคล้องกับเวลาเรียน ผู้เรียนประกอบอาชีพแตกต่าง
กัน หาเวลาเรียนให้ตรงกันค่อนข้างยาก พ้ืนความรู้ผู้เรียนแตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอน
ด าเนินการไปได้ยากหลักสูตรการสอนแต่ละสถานศึกษามีความหลากหลาย ระยะเวลาในการเรียน
น้อย สถานที่จัดการเรียนการสอนบางสถานศึกษา ไม่สะดวกในการเดินทาง ท าให้ผู้เรียนบางคนที่ไม่มี
รถส่วนตัว หรือไม่สามารถขับรถด้วยตัวเองได้ท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน และขาดสื่อที่มี
ความหลากหลายในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีปัญหาและอุปสรรคใน
การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมน้อยเกินไป 
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2) ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป 
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีช่วงอายุ อาชีพ และพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ท าให้เกิด

การรับรู้ไม่เท่ากัน 
4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานที่จัด

กิจกรรมมีระยะทางไกลจากบ้านพักอาศัย  
5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนไม่สามารถใช้สมาร์ตโฟนเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ 
6) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามจ านวนชั่วโมงและไม่ต่อเนื่อง 

เนื่องจากติดภารกจิส่วนตัวและต้องประกอบอาชีพ 
 

2.7 ด้านข้อเสนอแนะ  
2.7.1 ภาคตะวันออก อยากให้มีการต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษในชุมชน ขยายผล

ให้กับคนในชุมชนมากขึ้น อยากให้มีการเรียนต่อเนื่อง และให้มีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจาก
สถานการณ์จริง อยากให้มีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษอ่ืนๆ เพ่ิมอีก 

2.7.2 ภาคกลาง อยากให้มีการต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษในชุมชน ขยายผลให้กับคน
ในชุมชนมากขึ้น อยากให้มีการเรียนต่อเนื่อง  ต้องการให้ลดเวลาเรียนต่อวันลงมาจาก 5 ชั่วโมง เหลือ 
3 ชั่วโมง แต่ขยายวันเรียนเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มผู้เรียนได้มาเรียน  อยากให้มีหลักสูตรสอน
ภาษาอังกฤษอ่ืนๆ เพ่ิมอีก เช่น ภาษาจีนเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวมาก แต่
ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนไม่สามารถ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ และเปิดสอนวิชามัคคุเทศก์น้อย เพ่ือให้
คนในชุมชนที่เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันใช้ในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
ของตนเอง 

2.7.3 ภาคเหนือ อยากให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์และสถานที่จริง (ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน - ทุ่งเสลี่ยม) ควรมีการอบรมให้กลุ่ม
อาสาสมัครน าเที่ยวรุ่นใหม่ เพ่ิมขึ้น (ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ - ทับคล้อ) และควร
อบรมเพ่ือทบทวนความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเดิม เพ่ิมเติมศัพท์ใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่อง อยากให้มีการต่อยอด
การเรียนภาษาอังกฤษในชุมชน ขยายผลให้กับคนในชุมชนมากขึ้น   

2.7.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องการให้มีการต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษในชุมชน
ย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม มีการจัดกิจกรรมในแต่ละต าบลเพ่ือสะดวกในการเดิน
ทางเข้าร่วมกิจกรรม ต้องการวิทยากรชาวต่างชาติเพ่ือเรียนรู้ภาษา และกล้าที่จะสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติโดยตรง ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง 
และต้องการให้มีหลักสูตรภาษาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น จีน เป็นต้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนแต่ละชุมชน 

2.7.5 ภาคใต้ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพียงพอ แก้ไขระเบียบให้เอ้ือต่อ
การจัดอบรม โดยเฉพาะค่าตอบแทนวิทยากร ควรก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการ
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อบรมให้มีความชัดเจน การจัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดสอนภาษาอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
บริบทของพ้ืนที่ เช่น ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษายาวี หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นหลักสูตรกลาง 
สถานศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ได้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรมีการต่อเนื่องหรือมี
ระดับการเรียนต่อเนื่องกันเป็นระยะ ส านักงาน กศน. ควรสนับสนุนสื่อที่หลากหลายและทันสมัยใน
การจัดการเรียนการสอน การหาสถานที่จัดการเรียนการสอนควรเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก 
อยากให้มีการต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษในชุมชน ขยายผลให้กับคนในชุมชนมากขึ้น อยากให้มี
การเรียนต่อเนื่อง และให้มีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง อยากให้มีหลักสูตรสอน
ภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เพ่ิมอีก 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ 
2. ควรมีการทบทวนความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเดิม เพิ่มเติมศัพท์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี

การต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษในชุมชนและขยายผลให้กับคนในชุมชนมากข้ึน 
3. ควรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษใน

สถานการณ์และสถานที่จริง  
4. ควรลดเวลาเรียนต่อวันลงมาจาก 5 ชั่วโมง เหลือ 3 ชั่วโมง แต่ให้ขยายวันเรียนเพ่ิมขึ้น

เพ่ือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มผู้เรียนได้มาเรียน 
5. ควรมีหลักสูตรอบรมภาษาอ่ืนๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษายาวี เป็นต้น เพ่ือให้

สอดคล้องกับบริบทของชุมชนแต่ละชุมชน 
6. ควรจัดกิจกรรมในแต่ละต าบลเพื่อสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 
7. ควรสนับสนุนวิทยากรชาวต่างชาติเพื่อจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา และ

ให้ผู้เข้าอบรมกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยตรง 
8. ควรสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยในการจัดการฝึกอบรม 
 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการอบรม 
ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ประสบความส าเร็จสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน 
กศน. จังหวัดตรัง มีดังนี้ (ละออง ภู่กลาง และรานี น้อยสกุล, 2562) 

1. คุณพรองค์อินทร์ ธาระธนผล อาชีพดีเจ/สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการ
ท่องเที่ยว ได้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพพนักงาน
ขายสินค้า จ านวน 40 ชั่วโมง ณ กศน.อ าเภอเมืองตรัง เนื้อหาส าหรับ
พนักงานขายสินค้า กลุ่มผู้มีอาชีพค้าขาย ทั้งขายหน้าร้านและขายของ
ออนไลน์ ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
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ประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันท าให้เรียนรู้
การใช้ภาษาอังกฤษในการขายและการดูแลบริการ
ลูกค้า ซึ่งคุณพรองค์อินทร์ กล่าวว่า “การพยายามที่
จะเข้าใจภาษาอ่ืนนอกเหนือไปจากภาษาหลักของเรา 
จะท าให้เราอยู่ในจุดที่ง่ายต่อการค้นพบตัวเอง และสิ่ง
ที่เราชอบจริง ๆ เมื่อเราเปิดใจต่อวัฒนธรรมอ่ืน และตั้งใจเรียนรู้จนประสบความส าเร็จ จะท าให้เรา
รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น ง่ายขึ้น เกิดแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย นอกจากนี ้การมีทักษะด้านภาษาที่
ดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ก็จะท าให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้น ในการเข้าสังคม ดังนั้น อย่ากลัว อย่าอาย 
จนไม่กล้าลงมือท าอะไรใหม่ ๆ เพราะบทเรียนที่เราได้จากความผิดพลาดคือ สิ่งที่สอนให้เราพัฒนาขึ้น 
หากไม่ลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านั้นผิดหรือถูก การเรียนภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน”  

 
2. คุณปาริชาติ วงศ์วิวัฒน์ อาชีพธุรกิจร้านปักผ้า/ขายสินค้าแฮนด์เมด ได้ผ่านการอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพพนักงานขายสินค้า จ านวน 40 ชั่วโมง ณ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
ซึ่งคุณปาริชาติ กล่าวถึงการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ว่า “เกิดจากหนึ่งใน
ปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองคือ ไม่สามารถ
น ามาใช้สื่อสารได้ในชีวิตจริง และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะด้านการท างาน หรือแม้แต่การ
ท่องเที่ยว หลังจากตระหนักถึงความส าคัญในจุดนี้ จึงได้พยายามฝึก
ภาษาอังกฤษ ลองมาหลายวิธีก็ไม่ได้ผล จึงตัดสินใจไปเรียนภาษาท่ี กศน.
อ าเภอเมืองตรัง บรรยากาศในห้องเรียนนั้นเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

เฮฮา แต่อัดแน่นไปด้วยความรู้ คุณครูแต่ละคนมีวิธีการสอนที่แปลกใหม่ในแบบของตัวเองผ่านกิจกรรม
กลุ่ม คู่ หรือเดี่ยว ท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเครียด จึงสามารถซึมซับสิ่งที่เรียนได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่แค่การ
ท่องจ าเพ่ือน าไปสอบ แต่สามารถน าไปใช้ได้จริงนอกห้องเรียน” 

 
ส่วนที่ 3 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารด้านอาชีพ  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.27 
ตารางท่ี 4.27 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
     1.1 ชาย 263 24.60 
     1.2 หญิง 806 75.40 

รวม 1,069 100.00 
2. อายุ   
     2.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 54 5.10 
     2.2 31-40 ปี 309 28.90 
     2.3 41-50 ปี 368 34.40 
     2.4 50 ปีขึ้นไป 338 31.60 

รวม 1,069 100.00 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   
     3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 317 29.70 
     3.2 คร ู 737 68.90 
     3.3 อ่ืน ๆ 15 1.40 

รวม 1,069 100.0 
4. ระดับการศึกษา   
     4.1 ปริญญาตรี 649 60.70 
     4.2 ปริญญาโท 412 38.50 
     4.3 ปริญญาเอก 6 0.60 
     4.4 อ่ืน ๆ 2 0.20 

รวม 1,069 100.00 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   

5.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 427 39.90 
5.2 11-15 ปี 223 20.90 
5.3 16-20 ปี 148 13.80 
5.4 20 ปีขึ้นไป 271 25.40 

รวม 1,069 100.00 
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จากตารางที่ 4.27 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 
1,069 คน (ร้อยละ 100.00) ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 806 คน (ร้อยละ 75.40) โดยส่วนมากมี
อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 368 คน (ร้อยละ 34.40) ต าแหน่งครู จ านวน 737 คน (ร้อยละ 
68.90) ทั้งนี้ มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 649 คน (ร้อยละ 60.70) และมีระยะเวลา 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี จ านวน 427 คน (ร้อยละ 39.90) 

 
ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ เป็นการน าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.28 
ตารางท่ี 4.28 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 ̅ S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการการเรียนรู้ ของ

กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้ 
และจัดท าหลักสูตรการอบรมของแต่ละอาชีพให้เหมาะสม 
ในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 

4.25 0.67 มาก 

2. สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานโครงการร่วมกับ 
ภาคีเครือข่าย 

4.33 0.67 มาก 

3. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการอย่างเพียงพอต่อการจัดอบรมโครงการ/กิจกรรม 

4.31 0.74 มาก 

4.  สถานศึกษามีการจัดท า โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา 

4.40 0.73 มาก 

5. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการให้บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน 

4.58 0.59 มากที่สุด 

6. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ/
กิจกรรม  

4.60 0.57 มากที่สุด 

7. สถานศึกษามีการประสานเครือข่ายในการด าเนินงาน
โครงการ 

4.49 0.60 มาก 

8. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ/กิจกรรม 
ผ่านสื่อต่างๆ ที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ 
เว็บไซต์ เป็นต้น ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน 

4.12 0.72 มาก 

9. สถานศึกษามีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 4.30 0.62 มาก 
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ล าดับ
ที ่

การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 ̅ S.D. แปลผล 
หลักสูตรการอบรม และกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรม 

10. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.25 0.66 มาก 
11. สถานศึกษามีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่ เหมาะสมเพ่ือใช้ 

ในการจัดอบรมโครงการ/กิจกรรม  
4.16 0.67 มาก 

12. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ และประเมิน 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลังการฝึกอบรม 

4.37 0.62 มาก 

13. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลโครงการ 4.17 0.70 มาก 
14. สถานศึกษามีการน าผลของการประเมินโครงการ ผลการ

นิเทศ ก ากับ ติดตามผลมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 

4.13 0.70 มาก 

15. สถานศึกษามีการยกระดับการจัดการเรียนรู้ในการอบรม
โครงการ/กิจกรรม ให้มีคุณภาพ โดยน าสภาพปัญหา 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการประเมินโครงการ 
ผลการนิเทศกิจกรรม มาสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.12 0.68 มาก 

 รวม 4.30 0.66 มาก 

  
จากตารางที่ 4.28 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พบว่า 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.30, S.D. = 0.66) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ( ̅= 4.60, S.D. = 0.57) 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการให้บุคลากรได้รับรู้

ร่วมกัน ( ̅= 4.58, S.D. = 0.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดและอยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษามี
การยกระดับการจัดการเรียนรู้ในการอบรมโครงการ/กิจกรรมให้มีคุณภาพ โดยน าสภาพปัญหา 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการประเมินโครงการผลการนิเทศกิจกรรม มาสู่การจัดท าโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( ̅= 4.12, S.D. = 0.68) และสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการ/กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ เป็น

ต้น ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ( ̅= 4.12, S.D. = 0.72) 
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ มีดังต่อไปนี้ 

3.1 ควรมีการส ารวจความต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมจัดจากพ้ืนที่
ปฏิบัติงานที่มีความพร้อมและมีความต้องการจัดกิจกรรมก่อนจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่   

3.2 ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และควรจัดสรร
งบประมาณให้ครบทุกต าบลเพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง 

3.3 ควรปรับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะ
ของการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกในการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการอบรมให้ดียิ่งขึ้น 

3.4 ควรมีการจัดการอบรมในหลักสูตรภาษาอ่ืน ๆ เพราะบางพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน
หรือบางพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมของต่างประเทศ เช่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษา
เวียดนาม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ภาษาเกาหลี เป็นต้น 

3.5 ควรมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพแกนกลางเพ่ือให้สถานศึกษา
น าไปใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และ
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

3.6 ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้มี
ความเข้าใจในทักษะการใช้ภาษาง่ายขึ้น 

3.7 ควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มเปูาหมายผู้ เข้ารับการอบรม รวมทั้งขยายกลุ่มเปูาหมายให้
ครอบคลุมถึงนักศึกษา กศน. ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีความรู้ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 

3.8 ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน กศน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
1. การศึกษาผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ส านักงาน 

กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบรายงานออนไลน์หรือ Google form เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
ได้รับการรายงานครบทั้งหมด 928 อ าเภอ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรอาชีพท่ีใช้ในการจัดอบรมในภาพรวม พบว่า หลักสูตรอาชีพท่ีใช้ทั้งสิ้น จ านวน 
1,301 หลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีพที่ใช้มากที่สุด คือ การค้าขาย จ านวน 472 หลักสูตร (ร้อยละ 
36.28) รองลงมา คือ การท่องเที่ยว จ านวน 382 หลักสูตร (ร้อยละ 29.36) และน้อยที่สุด คือ การ
โรงแรม จ านวน 15 หลักสูตร (ร้อยละ 1.15) 

1.2 การใช้งบประมาณในการจัดอบรมในภาพรวม พบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
จ านวน 44,840,000.00 บาท งบประมาณที่ใช้ จ านวน 42,712,683.28 บาท คงเหลือ 2,127,316.72 
บาท (ร้อยละ 95.26) โดยภาคที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ ภาคตะวันออก (ร้อยละ 97.99) 
รองลงมา คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 97.54) และน้อยที่สุด คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 91.00) 

1.3 เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมในภาพรวม พบว่า เปูาหมายผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจ านวน 
39,658 คน จากเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 37,120 คน (ร้อยละ 106.84) โดยภาคที่มีเปูาหมายผู้
ผ่านการอบรมมากที่สุด คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 111.69) รองลงมา คือ ภาคใต้ (ร้อยละ 109.24) และ
น้อยที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 103.49)  

1.4 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมในภาพรวม พบว่า หน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 1,270 แห่ง โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ 
หน่วยงานการศึกษา จ านวน 525 แห่ง (ร้อยละ 41.34) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 418 แห่ง (ร้อยละ 32.91) และน้อยที่สุด คือ สถานประกอบการ จ านวน 57 แห่ง (ร้อยละ 
4.49) 
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1.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่การวางแผนและประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการฯ และส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในการเข้าร่วมอบรมโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมโครงการฯ 
โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และวิทยากรที่จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วม
การอบรม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรม การบรรยาย การสนทนากับชาวต่างชาติ 
การสาธิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การแสดงบทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จ าลอง การเรียน
แบบร่วมมือ การเล่นเกมด้วยการใช้โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ Google App การศึกษาดูงาน การ
ฝึกปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีการประเมินผู้เข้า
รับการอบรมก่อนด าเนินการอบรมเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งมีการปรับ
พ้ืนฐานก่อนการอบรม เนื่องจากระดับความรู้มีไม่เท่ากัน และมีการประเมินผลหลังการอบรมเพ่ือ
ประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น การทดสอบ การสังเกต น าเสนอผลงาน เป็นต้น และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

1.6 ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยประชาชนที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีการพัฒนาอาชีพของตนเอง สร้างอาชีพเสริม ต่อยอดอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถวางแผนและบริหารจัดการอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อืน่ได ้

1.7 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ งบประมาณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร 
ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมาย ภาคีเครือข่าย สื่อประกอบการเรียนรู้ หลักสูตรอาชีพ สถานที่ที่ใช้ในการ
จัดอบรม และระยะเวลาในการอบรม 

1.8 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
และค่าตอบแทนวิทยากรน้อยท าให้ไม่สามารถจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศได้ รวมถึงผู้เข้ารับการ
อบรมมีความแตกต่างกันทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ และระดับความรู้ พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ไม่กล้าพูด กล้า
แสดงออก ใช้สมาร์ทโฟนไม่คล่อง ติดภารกิจและท างานท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง และอยู่ต่างพ้ืนที่ท าให้การเดินทางไกลจากสถานที่อบรม ทั้งนี้ยังต้องการให้เปิดหลักสูตร
อบรมภาษาอ่ืน ๆ เช่น จีน เขมร พม่า เป็นต้น สื่อการเรียนรู้ยังขาดสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และ
อุปกรณ์สื่อไม่มีความพร้อมในการใช้งาน นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงในแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย ระยะเวลาการจัดอบรมค่อนข้างสั้นส าหรับการสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้า
อบรม และวิทยากรต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเวลาที่มีจ ากัด สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่
เอ้ืออ านวย เนื่องจากมคีวามคับแคบ และอากาศร้อน และควรจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ส าหรับด้านวิทยากรนั้น ไม่มีเวลา
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มาสอนตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ ท าให้ต้องเลื่อนระยะวันที่จัดการเรียนการสอน วิทยากรค่อนข้างหา
ยากเนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล และยังขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมในการ
อบรม และขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

 
2. การติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากสถานศึกษา กศน.อ าเภอ จ านวน 30 แห่ง สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัด จ านวน 15 แห่ง ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 2 ชุด เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแห่งละ 1 คน รวม 30 คน ครู/
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของ กศน.อ าเภอแห่งละ 1 คน 
รวม 30 คน และผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพแห่งละ 2 คน รวม 60 คน 
ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด รวมทั้งสิ้น 120 คน ในการนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเป็นราย
ภาค ประกอบเป็นความเรียงในแต่ละประเด็นค าถาม โดยสามารถสรุปผลการติดตาม เป็น 2 ตอน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในสถานศึกษา โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 64 คน 
(ร้อยละ 100.00) ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 48 คน (ร้อยละ 75.00) โดยมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู กศน.ต าบล จ านวน 24 คน (ร้อยละ 37.50) เท่ากัน 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษาในการติดตามการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ได้เป็น 8 ด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ สถานศึกษามีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพเป็นอย่างดี โดยส านักงาน กศน. มีหนังสือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ โดยละเอียด พร้อมทั้งมีการแนบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดอบรมประชาชนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. ตามระเบียบการเบิกจ่ายจากคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ประชาชน รวมทั้งส านักงาน กศน.จังหวัดได้ประชุมชี้แจง หารือแนวทางการด าเนินงานในระดับ
จังหวัดมีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ในกรอบและแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน  และ
มอบหมายให้ กศน.อ าเภอพัฒนาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการอบรมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร เป็นต้น โดยการจัดหาหลักสูตรจากสถาบัน กศน.ภาค หรือหลักสูตรจาก
สถานศึกษาอ่ืนที่พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน และส านักงาน กศน.จังหวัด และ 
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กศน.อ าเภอ มีประสบการณ์ในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพมาแล้ว ในปีที่
ผ่านมา 

1.2 ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและส ารวจความต้องการของประชาชน โดยสถานศึกษา
ส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนที่สนใจเพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนกลุ่มเปูาหมายหรือผู้สนใจ  และ
ประชาสัมพันธ์โครงการจากการสอบถามและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จากนั้นน าปัญหาและ
ความต้องการมาวิเคราะห์ตามสภาพบริบทของพ้ืนที่  มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร การน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน เช่น มีความจ าเป็นที่จะต้อง
สื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้เพ่ือต้องการเพ่ิมยอดขายสินค้า การให้บริการเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ
ท างาน หรือสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ  เป็นต้น ทั้งนี้มีการจัดประชุมชี้แจง และ
วางแผนร่วมกับผู้บริหาร ครู วิทยากร และผู้เรียนเพ่ือร่วมกันออกแบบกระบวนการ/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ จัดท าหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสะดวกของผู้เรียนที่ต้องการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้จริง ตลอดจนมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามลักษณะงาน
อาชีพของผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ เช่น บัตรค า ใบความรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินตามสภาพ
จริง เช่น การตอบค าถาม การฝึกออกเสียง การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

1.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ 
ได้แก่ สื่อบุคคล เช่น การประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และการพบกลุ่มนักศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย โรงเรียนกวดวิชา ธุรกิจการท่องเที่ยว และจัดท าแผ่น
พับ รวมทั้งสื่อออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ต่างๆ  และยูทูบ นอกจากนั้นยังมีสื่ออ่ืน ๆ เช่น 
รายการวิทยุ เสียงตามสายประจ าหมู่บ้านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น (ตัววิ่งด้านล่างของจอ)  หอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้าน และคลิปวีดีโอ  

1.4 ด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งที่เป็นบุคคล/กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ การขอใช้สถานทีใ่นการจัดการอบรม การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรและ
ผู้เข้ารับการอบรม 

1.5 ด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุน สถานศึกษาได้ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และสนับสนุนตั้งแต่การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ การจัดท าโครงการการประชาสัมพันธ์
หาผู้เรียน การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ จัดหาวิทยากร รวมทั้งจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์
หลักสูตร จัดหาสถานที่จัดการเรียนการสอน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม การวางแผน
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การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ การใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ยังให้ค าแนะน าส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลาย
แตกต่างเรื่องอายุ โดยวิธีการให้กลุ่มที่มีอายุน้อยช่วยสอนผู้ที่มีอายุมาก ตลอดจนด าเนินการนิเทศ 
ติดตามระหว่างการอบรม และให้ก าลังใจผู้รับผิดชอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1.6 ด้านปัจจัย/ทรัพยากรที่ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ สถานศึกษามีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและร่วมมือในการจัดกิจกรรม มีวิทยากรที่เป็นทั้งคนไทย
และชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติของผู้ เรียน กศน. มีเทคนิคสร้างแรงจูงใจ และจัดกิจกรรมได้หลากหลายน่าสนใจ 
มีผู้เรียนยังมีความต้องการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง มีภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทีใ่ห้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมและ
การฝึกปฏิบัติ รวมทั้งยังมีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้รายกลุ่ม/รายบุคคลที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายมีช่วงอายุและระดับพ้ืนฐาน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน มีสื่อการเรียนรู้ส าหรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเข้าถึง
ง่ายในรูปแบบของหนังสือ แผ่นพับ บัตรค า ใบความรู้ สื่อออนไลน์ และสื่ออ่ืนๆ นอกจากนั้นยังมีการ
วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย เช่น การซักถาม การตอบ
ค าถาม การฝึกออกเสียง การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการ
อย่างต่อเนื่องและเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาการด าเนินงานโครงการฯ 

1.7 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ สถานศึกษามีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ ในด้านงบประมาณ เวลา
และสถานที่ ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าตอบแทนวิทยากรน้อยเกินไป สถานที่จัดการฝึกอบรมห่างไกลและไม่สะดวกในการเดินทาง และ
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อยเกินไปท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไม่เต็มที่ ส าหรับปัญหาด้านวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ อาชีพ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ ส่งผลให้
พ้ืนฐานความรู้และการรับรู้ไม่เท่ากัน และปัญหาด้านหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา
มีความหลากหลาย เนื่องจากความแตกต่างกันของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และบางแห่งไม่มีสื่อ
ประกอบการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ไม่มีความหลากหลาย 

1.8 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
สถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีนโยบายให้ด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรร
งบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษาโดยให้เหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดท าคู่มือหรือแนว
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ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
ในทุกระดับ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง รวมทั้งควรมีการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารที่เป็นหลักสูตรกลางเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ได้ และมีการสนับสนุนสื่อที่
หลากหลายและทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นควรเปิดสอนภาษาอ่ืน ๆ ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่ เช่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษายาวี เป็นต้น  

ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพใน
สถานศึกษา โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 81 คน (ร้อยละ 100.00) ส่วนมากเป็นเพศหญิง 
จ านวน 65 คน (ร้อยละ 80.25) มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 36 คน (ร้อยละ 44.44) และประกอบ
อาชีพเกษตรกร จ านวน 28 คน (ร้อยละ 34.57) 

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษา 
ในการติดตามการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสรุปประเด็น
การสัมภาษณ์ได้ 7 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ด้านสาเหตุจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสาเหตุจูงใจการเข้าร่วม
กิจกรรม เนื่องจากมีความสนใจ และต้องการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และต่อยอดกลุ่มอาชีพในการขายสินค้าออนไลน์และ
แนะน าสินค้าให้กับชาวต่างชาติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือการทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

2.2 ด้านความคาดหวังหรือเปูาหมายจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
คาดหวังหรือเปูาหมายจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เรียนคาดหวังในการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ เช่น ค้าขายกับชาวต่างชาติ ขาย
สินค้าจากสวนผลไม้ของตนเอง ต่อยอดการท าตลาดออนไลน์ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาติดต่อ
สอบถาม สื่อสารกับคนงานที่เป็นคนต่างด้าว สอนหลานที่เรียนอนุบาล และการศึกษาต่อ รวมทั้ง
ผู้เรียนยังได้ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์พ้ืนฐาน เพ่ิมเติมความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกสถานที่ 
และได้สนทนากับชาวต่างชาติจริงเพ่ือเป็นการเพ่ิมความมั่นใจ และกล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติมาก
ยิ่งขึ้น 

2.3 ด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพของสถานศึกษามีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบุคคล เช่น ผู้น า
ชุมชน ครูและนักศึกษา กศน. ญาติ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) การประชุมของหมู่บ้าน การประชุมประจ าเดือน กลุ่มผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพ และการประชาสัมพันธ์แบบเพ่ือนชวนเพ่ือนมาเรียน ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือราชการถึง
หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งสื่อออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ต่างๆ และสื่ออ่ืน ๆ เช่น 
ประกาศเสียงตามสาย และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน  
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2.4 ด้านความสอดคล้องของกิจกรรมกับความต้องการของผู้เรียน โดยสถานศึกษาได้ส ารวจ
ความต้องการของผู้เรียนก่อนจะจัดท าหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพจึงท าให้มีเนื้อหาสาระความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพได้  

2.5 ด้านการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพนวดแผนไทย จัดรายการ
วิทยุ ค้าขายหรือขายสินค้าออนไลน์ที่มีการสื่อสารกับชาวต่างชาติ  สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาติดต่อ
สอบถามข้อมูล การค้าขายต่อรองสินค้ากับนักท่องเที่ยว และการทักทาย สื่อสารกับชาวต่างชาติใน
หมู่บ้าน   

2.6 ด้านปัญหาอุปสรรค โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ขอ้คิดเห็นว่า โครงการมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีช่วงอายุ อาชีพ และพ้ืนฐานใน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการรับรู้ไม่เท่ากัน ส าหรับบางคนไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมมีระยะทางไกลจากบ้านพักอาศัย รวมทั้งไม่สามารถใช้สมาร์ต
โฟนเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามจ านวนชั่วโมงและไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากติดภารกจิส่วนตัวและต้องประกอบอาชีพ 

2.7 ด้านข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพของสถานศึกษา กล่าวคือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมและเพียงพอ มีหลักสูตรอบรมภาษาอ่ืนๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษายาวี เป็นต้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนแต่ละชุมชน และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ทันสมัยในการจัดการฝึกอบรม รวมทั้งมีการสนับสนุนวิทยากรชาวต่างชาติเ พ่ือจะได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา และกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยตรง มีการจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์และสถานที่จริง  ลดเวลา
เรียนต่อวันลงแต่ให้ขยายวันเรียนเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มผู้เรียนได้มาเรียน  รวมทั้งมีการ
ทบทวนความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเดิม เพิ่มเติมศัพท์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษ
ในชุมชนและขยายผลให้กับคนในชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ควรให้มีการจัดกิจกรรมในแต่ละต าบลเพ่ือ
สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบสอบถามฉบับออนไลน์ที่ออกแบบจาก Google form หรือสร้าง
เป็น QR code เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขตทุกแห่งหรือ
รักษาการ จ านวน 1 คน หรือครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพของ กศน.อ าเภอ/เขตทุกแห่ง จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,856 คน ทั้งนี้ ได้รับแบบ
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 1,073 ชุด และสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 1,069 ชุด 
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คิดเป็นร้อยละ 57.60 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสามารถสรุปผลการประเมิน
เป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 1,069 คน 
(ร้อยละ 100.00) ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 806 คน (ร้อยละ 75.40) โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 
41-50 ปี จ านวน 368 คน (ร้อยละ 34.40) ต าแหน่งครู จ านวน 737 คน (ร้อยละ 68.90) ทั้งนี้ มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 649 คน (ร้อยละ 60.70) และมีระยะเวลา 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี จ านวน 427 คน (ร้อยละ 39.90) 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พบว่า ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( ̅= 4.30, S.D. = 0.66) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สถานศึกษา

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ( ̅= 4.60, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ 

สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการให้บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน  ( ̅= 4.58, 
S.D. = 0.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดและอยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษามีการยกระดับการ
จัดการเรียนรู้ในการอบรมโครงการ/กิจกรรมให้มีคุณภาพ โดยน าสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา จากการประเมินโครงการผลการนิเทศกิจกรรม มาสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( ̅= 4.12, S.D. = 0.68) และสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การอบรม
โครงการ/กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น ให้กับ

ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ( ̅= 4.12, S.D. = 0.72)  
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ โดยส านักงาน กศน. ควรมีการส ารวจความต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วม
จัดจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีความพร้อมและมีความต้องการจัดกิจกรรมก่อนจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่  
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และควรจัดสรรงบประมาณ
ให้ครบทุกต าบลเพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ควรมีการปรับระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะของการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุฝึกในการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการอบรมให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพแกนกลางเพ่ือให้
สถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนทีแ่ละเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้มีความเข้าใจในทักษะการใช้ภาษาง่ายขึ้น  นอกจากนั้นควรมีการเพ่ิมจ านวน
กลุ่มเปูาหมายผู้เข้ารับการอบรม และขยายกลุ่มเปูาหมายให้ครอบคลุมถึงนักศึกษา กศน. ซึ่งเป็นผู้มี
อาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีความรู้ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองได ้ทั้งนี้ควรเปิดหลักสูตรภาษาอ่ืน ๆ เพราะบางพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหรือบาง
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พ้ืนที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมของต่างประเทศ เช่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ภาษาเกาหลี เป็นต้น ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถน าประเด็นที่ส าคัญมาอภิปราย
ไดด้ังนี้ 

1. จากผลการด าเนินงาน ที่พบว่า หลักสูตรอาชีพที่ใช้ในการจัดอบรมมากที่สุด คือ หลักสูตร
อาชีพการค้าขาย จ านวน 472 หลักสูตร (ร้อยละ 36.28) อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีการส ารวจ
ความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีการ
ประกอบอาชีพค้าขาย จึงมีความต้องการให้หน่วยงานจัดการอบรมในหลักสูตรอาชีพการค้าขายมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาชีพการค้าขายไม่เพียงแต่เป็นห้างหรือร้านค้าที่มีความจ าเป็นต้องใช้ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศเพ่ืออธิบายลักษณะสินค้า การน าเสนอสินค้า หรือการ
ต่อรองราคาเท่านั้น รวมไปถึงอาชีพการค้าขายแบบออนไลน์ก็มีความจ าเป็นเช่นกัน เนื่องจากเป็นอีก
หนึ่งช่องทางหลักที่ประชาชนหันมาเลือกใช้บริการและให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก จะเห็นได้ว่า
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ค้าขายในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของส านักงาน กศน. เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในเรื่องการพัฒนาทักษะให้ประชาชน
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ โดยมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การ
บริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์นเรื่องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
โดยมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่าง ๆ และจัดและส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของ
ประชาชนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ (ส านักงาน กศน., 2562) 

2. จากผลการด าเนินงาน ที่พบว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมมากที่สุด คือ 
หน่วยงานการศึกษา จ านวน 525 แห่ง (ร้อยละ 41.34) อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
กศน. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาใน
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพร่วมกัน โดยที่สถานศึกษาได้ขอความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์โครงการ การขอใช้สถานทีใ่นการจัดการอบรม การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากร
และผู้ เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากครูที่สอนอยู่ใน
ระบบโรงเรียนทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิโดยตรงทางด้านภาษาอังกฤษ 
และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบกับสถานศึกษาบางแห่ง
ในสังกัดส านักงาน กศน. มีพ้ืนที่อยู่ใกล้โรงเรียน และครูในระบบบางคนเคยเป็นครู กศน. มาก่อน จึง
ท าให้เข้าใจและมเีทคนิคในการอบรมให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายเป็นอย่าง
ดี ดังนั้น หน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จหนึ่งที่ท าให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยประชาชนที่ผ่านการอบรม จ านวน 39,658 คน ตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได ้

3. จากผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ที่

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.30, S.D. = 0.66) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมาก

ที่สุด คือ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ( ̅= 4.60, S.D. = 
0.57) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการให้บุคลากรได้รับรู้

ร่วมกัน ( ̅= 4.58, S.D. = 0.59) อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเป็นอย่างดี  โดยส านักงาน กศน. มีหนังสือชี้แจง 
แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ โดยละเอียด พร้อมทั้งแนบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดอบรม
ประชาชนของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. ตามระเบียบการเบิกจ่ายจากคู่มือการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมประชาชน รวมทั้งส านักงาน กศน.จังหวัดได้ประชุมชี้แจง หารือแนวทางการด าเนินงานใน
ระดับจังหวัด มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ในกรอบ และแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
จึงท าใหส้ถานศึกษาน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ได้เปูาหมายเกินกว่า
ที่ก าหนด จ านวน 39,658 คน จากเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 37,120 คน คิดเป็นร้อยละ 106.84
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดอบรมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.26 เป็นไปอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เปูาหมาย 

 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพต่อไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรอาชีพท่ีใช้ในการจัดอบรมมากที่สุด คือ หลักสูตรอาชีพการค้าขาย ดังนั้น ควรมีการ
รวบรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาก
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดในพ้ืนที่  เพ่ือน ามาจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพของส านักงาน กศน. เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 



103 
 

 

2. หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดการอบรมมากที่สุด คือ หน่วยงานการศึกษา ทั้งนี้ 
นอกจากสถานศึกษาจะบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน
แล้ว ควรบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป  

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม และมีการประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานโครงการให้บุคลากรได้รับรู้ร่วมกันที่อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ควรมีการ
แต่งตั้งคณะท างานในระดับส านัก และร่วมกันประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการในปีต่อไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งใน
เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวนเปูาหมาย และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาสามารถน าแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานโครงการฯ ดังนั้น ควรจัดสรรงบประมาณ
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
ควรจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกต าบลเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง 

5. ผู้ เข้ารับการอบรมมีความแตกต่างกันทั้ งคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  และระดับความรู้ พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ ท าให้เกิดการรับรู้ไม่เท่ากัน ดังนั้น ควรมีการประเมินผู้เข้ารับการอบรมก่อนด าเนินการ
อบรมเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน จากนั้นปรับพ้ืนฐานก่อนการอบรม 
เนื่องจากระดับความรู้มีไม่เท่ากัน และมีการประเมินผลหลังการอบรมเพ่ือประมวลผลการเรียนรู้
ทั้งหมดของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ควรมีหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้รายบุคคล/รายกลุ่ม 
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พ้ืนที ่ 

6. วิทยากรในการอบรมค่อนข้างหายาก ไม่มีเวลามาสอน และอยู่พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น ควร
สนับสนุนวิทยากรที่เป็นทั้งคนไทยที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน กศน. มีเทคนิคสร้างแรงจูงใจ และจัดกิจกรรมได้หลากหลาย
น่าสนใจ รวมทั้งควรสนับสนุนวิทยากรชาวต่างชาติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก
เจ้าของภาษา และกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยตรง 

7. สถานศึกษามีความต้องการให้เปิดหลักสูตรภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษา
เวียดนาม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ภาษาเกาหลี เป็นต้น เนื่องจากบางพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหรือ
บางพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมของต่างประเทศ ดังนั้น ควรปรับชื่อและรายละเอียดของ
โครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้พ้ืนที่สามารถจัดการอบรมในหลักสูตรภาษาอ่ืน ๆ ได้ นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ 

 



104 
 

 

8. สถานศึกษาบางแห่งไม่มีสื่อประกอบการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ไม่มีความหลากหลาย 
ดังนั้น ควรพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย เพียงพอ มีความหลากหลาย 
และเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา โดยน าสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมให้กับ 
ผู้เข้ารับการอบรมไดส้นุกสนาน ตั้งใจในการเรียนรู้ และกล้าที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น 

9. การประชาสัมพันธ์โครงการที่ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมในแต่ละกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ 
ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ/กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
เช่น สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ต่างๆ และยูทูบ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบ
โดยทั่วถึงกัน  

10. ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการยกระดับการจัดการเรียนรู้ใน
การอบรมโครงการ/กิจกรรมให้มีคุณภาพ โดยน าสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการ
ประเมินโครงการ ผลการนิเทศกิจกรรม มาสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

1.1 นางณิชากร เมตาภรณ์     ครูช านาญการพิเศษ    
1.2 นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์    ครูช านาญการพิเศษ    

2. สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.1 นายเอกวัฒน์  บุญใบ  รองผู้อ านวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.2 นายสิทธิพร  ประสารแซ่  ครูช านาญการพิเศษ   
2.3 นางศรัญญา  โนนคู่เขตโขง  ครู คศ.1  

3. สถาบัน กศน.ภาคกลาง 
3.1 นายวิมล ชาญชนบท  ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 
3.2 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณ ี  รองผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 
3.3 นางสาวอรุณโรจน์ ทองงาม  ครูช านาญการ   
3.4 นางสาวญาณภัทร รีวรรณ  ครูผู้ช่วย    
3.5 นางสาววิลาสินี มีเรือง  นักวิชาการเงินและบัญชี  

4. สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
4.1 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์  ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 
4.2 นางกุลธิดา รัตนโกศล  ครูเชี่ยวชาญ   
4.3 นางสาวบุษยา ปิยารมย์  ครูช านาญการพิเศษ  
4.4 นางสาวค ามนต์ นวลมะณีย์  ครูช านาญการ   
4.5 นายธวัชชัย สุนทรสวัสดิ ์  ครู คศ.1   

5. สถาบัน กศน.ภาคใต ้
5.1 นายอรัญ คงนวลใย   ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้  
5.2 นายสุรเชษฐ์  สุนทรากร  รองผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ 
5.3 นางละออง  ภู่กลาง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
5.4 นางสาวสมพิศ ดวงแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        
5.5 นางสาวราตรี  ตันฑวนิช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
5.6 นางวิไล ยินดี    ครูช านาญการพิเศษ            
5.7 นางนัฏยา  ชูประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ     
5.8 นางสาวกิ่งกาญจน์ ประสมสุข นักวิชาการศึกษา  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
1. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา (26 คน) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กศน.อ าเภอ ส านักงาน 

กศน.จังหวัด 
หมายเหตุ 

1. สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออก (6 คน) 
1.1 นางสุทิพย์ เตชะอินทร ์ ครูช านาญการพเิศษ เมือง 

จันทบุร ี
แทนผู้บริหาร 

1.2 นายสุรยิันต์ จุนใจ ผู้อ านวยการ โปุงน้ าร้อน  
1.3 นายสมบรูณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผู้อ านวยการ เมือง 

ปราจีนบุร ี
 

1.4 นางสุรางรัตน์ พ่วงพ ี ผู้อ านวยการ ศรีมหาโพธ ิ  
1.5 นางณัฐธกัญ หมื่นสา ผู้อ านวยการ พนัสนิคม 

ชลบุร ี
 

1.6 นางสุรัสวดี เลีย้งสุพงษ์ ผู้อ านวยการ สัตหีบ  
2. สถาบัน กศน.ภาคกลาง (6 คน) 
2.1 นางมณียา ถมปตั ผู้อ านวยการ บ้านแหลม 

เพชรบุร ี
 

2.2 นางอนงค์นารถ เหลี่ยมฤด ี ผู้อ านวยการ แก่งกระจาน  
2.3 ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรน้อย ผู้อ านวยการ เมือง 

สมุทรสงคราม 
 

2.4 นางสาคร ช่วยด ารงค์ ผู้อ านวยการ อัมพวา  
2.5 นายอเนก ปานทิพย์ ผู้อ านวยการ เมือง 

สมุทรสาคร 
 

2.6 นายสมชาย แสงด่วน ผู้อ านวยการ กระทุ่มแบน  
3. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (6 คน) 
3.1 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธ์ิ ผู้อ านวยการ ทัพคล้อ 

พิจิตร 
 

3.2 นางเบญจมาศ สระทองหย่อม ผู้อ านวยการ โพทะเล  

3.3 นางเทว ีพิชัย ผู้อ านวยการ ท่าตะโก 
นครสวรรค ์

 

3.4 นางอัษฎาภรณ์ ปัญญุเบกษา ผู้อ านวยการ เมือง  

3.5 นายสมมาตร คงเรือง ผู้อ านวยการ เมือง 
สุโขทยั 

 

3.6 นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อ านวยการ ทุ่งเสลี่ยม  

4. สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (6 คน) 

4.1 นายวัฒนา ปูุวัง ผู้อ านวยการ เมือง 
หนองคาย 

 

4.2 นางนิรมล หนองเหล็ก ผู้อ านวยการ โพนพิสัย  

4.3 นางสาวศิริพร สิงห์บริคัน ครู กศน.ต าบล เมือง 
บึงกาฬ 

แทนผู้บริหาร 

4.4 นางมณี วัดทอง ผู้อ านวยการ ปากคาด  

4.5 นายเกษม ทาขามปูอม ผู้อ านวยการ เมือง ชัยภูม ิ  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กศน.อ าเภอ ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 

หมายเหตุ 

4.6 นายจักรวุฒ ิชนะพันธ์ ผู้อ านวยการ คอนสาร  

5. สถาบัน กศน.ภาคใต้ (2 คน) 

5.1 นายนิกร กาญจนสิทธ์ิ ผู้อ านวยการ กะทู ้ ภูเก็ต  

5.2 ว่าท่ีร้อยตรีวรวุฒิ บุญเฉิด ผู้อ านวยการ ท้ายเหมือง พังงา  

 
2. กลุ่มครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพใน
สถานศึกษา (38 คน) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กศน.อ าเภอ ส านักงาน กศน.จังหวัด หมายเหตุ 

1. สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออก (12 คน) 
1.1 
1.2 

นางสกุณา พุทธอุทัย 
นางสาวเปรมใจ สรรพคง 

ครูอาสาสมัคร กศน. 
นักจัดการงานท่ัวไป 

เมือง 
จันทบุร ี

 

1.3 
1.4 

นางสาวจริยา รุ่งสว่าง 
นางสาวลักขณา ปิดตาระโพธ์ิ 

ครู กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 

โปุงน้ าร้อน  

1.5 
1.6 

นางพัชล ีเปลื้องกลาง 
นางสาวณัชปภา ส้มแก้ว 

ครู กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 

เมือง 
ปราจีนบุร ี

 

1.7 
1.8 

นางพัชราภรณ์ สายสมบูรณ์ 
นางลักษ์ขณา บุริวัฒน ์

ครู กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 

ศรีมหาโพธ ิ  

1.9 
1.10 

นางสาวนฤมล อินทศร 
นางสาวทวีพร เคนร า 

ครู กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 

พนัสนิคม 
ชลบุร ี

 

1.11 
1.12 

นางสาวสภาภรณ์ นวมมา 
นางสาวเกษณีย์ เดชรักษา 

ครู กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 

สัตหีบ  

2. สถาบัน กศน.ภาคกลาง (9 คน) 
2.1 
2.2 

นางสาวโกสมุภ์ สดุยูโซ๊ะ  
นางสาวปวีณา เนระภ ู

ครูอาสาสมัคร กศน. 
ครู กศน.ต าบล 

บ้านแหลม 
เพชรบุร ี

 

2.3 
2.4 

นางเสง่ียม สมัพันธารักษ์ 
นางขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา 

ครูอาสาสมัคร กศน. 
ครู กศน.ต าบล 

แก่งกระจาน  

2.5 นางสุดารตัน์ แอร่มเล้า ครูอาสาสมัคร กศน. อัมพวา  
สมุทรสงคราม 

 
2.6 
2.7 

นางสาวดารณุี เผือกเอี่ยม 
นางสาวฉรัชชา เศรษฐี 

ครู กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 

เมือง  

2.8 นางสาวรตริัตน์ รถทอง ครูอาสาสมัคร กศน. เมือง 
สมุทรสาคร  

2.9 นางสาวอมรรตัน์ ชัยศร ี ครูอาสาสมัคร กศน. กระทุ่มแบน  
3. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (6 คน) 
3.1 ว่าท่ี ร.ต.ยุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ต าบล ทัพคล้อ พิจิตร  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กศน.อ าเภอ ส านักงาน กศน.จังหวัด หมายเหตุ 
3.2 นางฉวีวรรณ ยิ่งสูง ครูอาสาสมัคร กศน. โพทะเล  

3.3 ว่าท่ี ร.ต.ธีรยุทธ ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ต าบล ท่าตะโก 
นครสวรรค ์

 

3.4 นางสาวจุฑาวรรณ เถื่อนวร ครูอาสาสมัคร กศน. เมือง  

3.5 นางบ าเพ็ญ  อิสระไพจิตร์ ครูอาสาสมัคร กศน. เมือง 
สุโขทัย 

 

3.6 นางยุณีรัตน์  เปลี่ยนทอง ข้าราชการครู ทุ่งเสลี่ยม  

4. สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (7 คน) 
4.1 นางพรพิมพ์ บุญที ครูช านาญการ เมือง 

หนองคาย  
4.2 นางสาวสุวิมล โพธิ ครูอาสาสมัคร กศน. โพนพิสัย  
4.3 
4.4 

นางสาวศิริพร สิงห์บริคัน 
นางสาวปาณิสรา สายศรี 

ครู กศน.ต าบล 
วิทยากร 

เมือง บึงกาฬ 
 

 

4.5 นางสาวนงลักษณ ์บุญญาพิทักษ ์ ครู กศน.ต าบล ปากคาด  
4.6 นายประสัน จ าพันธ์ ครูอาสาสมัคร กศน. เมือง 

ชัยภูม ิ  
4.7 นางสาวผกาทิพย์  โล่เส็ง ครู กศน.ต าบล คอนสาร  
5. สถาบัน กศน.ภาคใต้ (4 คน) 
5.1 นางสาวพนิตาพร ผลทวี ครู กศน.ต าบล ถลาง ภูเก็ต  
5.2 นายปุริน สงวนทรัพย์ ครู กศน.ต าบล ตะกั่วทุ่ง พังงา  
5.3 นายอนุรักษ ์สาลี ครู กศน.ต าบล กะเปอร ์

ระนอง 
 

5.4 นางสาวรุ่งรักษา ชุมวงศ ์ ครู กศน.ต าบล เมือง  

 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (81 คน) 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) อาชีพ กศน.อ าเภอ ส านักงาน กศน.
จังหวัด 

1. สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออก (25 คน) 
1.1 นายอเนก แว่นแก้ว 51  ท าสวน เมือง จันทบุร ี
1.2 
1.3 

นายวิไล รินทรักษ์     
นางรัศมี พร้อมสิน     

56 
38 

ท าสวน 
ท าสวน 

โปุงน้ าร้อน จันทบุร ี

1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 

นางเจชวดี ศรีวรสาร     
นางกฤติยา โชติพิชาธร  
นางบุษบา รอดวงศ์ 
นางสาวกมลทิพย์ ศรีชะนะ 
นายณัฐกร ประเสริฐ 
นางจุฑามาส หมื่นจิตร   
นางชยุตา เจนณรงค์เดช   
นางละเมยีด ผ่องศรี   

58 
62 
58 
28 
17 
53 
42 
46 

ผู้ใหญ่บ้าน 
แม่บ้าน 

นักจัดรายการวิทย ุ
อาชีพส่วนตัว 

นักศึกษา 
ท าสวน 
ท าสวน 
ท าสวน 

เมือง ปราจีนบุร ี
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ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) อาชีพ กศน.อ าเภอ ส านักงาน กศน.
จังหวัด 

1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 

นางสาวกชพร ท่าหิน 
นางสาวแสงเดือน ท่าหิน 
นางสาวสุนิดา บุญธรรม 
นางสาวปัทมวรรณ ธรรมะ   
นางสาวนิสาชล ธรรมะ   
นางเกษกมล จ าลอง   

44 
40 
50 
23 
24 
45 

รับจ้าง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

แม่บ้าน 
ค้าขาย 
ค้าขาย 

ธุรกิจส่วนตัว 

ศรีมหาโพธ ิ ปราจีนบุร ี

1.18 
1.19 
1.20 
1.21 

นางสาววรนุช จางวางสา 
นางสาวประภัสสร  สืบแก้ว 
นายณรงค์ สร้อยโฉม 
นางรัศมี จูช้าง   

55 
33 
50 
32 

ท านา 
แม่บ้าน 

ธุรกิจส่วนตัว 
ค้าขาย 

พนัสนิคม ชลบุร ี

1.22 
1.23 
1.24 
1.25 

นางวรรณา มหรรฆนันท์   
นางประณีต ลอยไสว 
นางนิตา วงษ์สนิท     
นางดารณี ค าวรรณ   

59 
64 
47 
52 

แม่บ้าน 
แม่บ้าน 
ค้าขาย 

ธุรกิจส่วนตัว 

สัตหีบ ชลบุร ี

2. สถาบัน กศน.ภาคกลาง (15 คน) 
2.1 
2.2 
2.3 

นางสาวสุมาลัย จันทร์ปลอด 
นายกรกช บุญโพธ์ิ    
นางสาวเสาวลักษณ์ จงด ี

43 
42 
42 

ท าสวน 
ท าสวน 

ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านแหลม เพชรบุร ี

2.4 
2.5 
2.6 

นางจันทรัศม์ ดิษฐวัฒน ์
นางสาวนัทตญา เจริญสุข 
นางสาวธัญญ์ฐติา กุลรตันธนานนท์ 

38 
26 
28 

พนักงานขับรถบริการ   
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน   
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน   

แก่งกระจาน เพชรบุร ี

2.7 
2.8 
2.9 

นางบุญส่ง เทพปริวัฒน ์
นางสาวอัลวานี ดีอราแบ 
นางสาวสุไรดา ดีอราแบ   

54 
16 
18 

ท าสวน 
ค้าขาย 
ค้าขาย 

เมือง สมุทรสงคราม 

2.10 
2.11 

นางสาววรรณี เทียนประเสริฐ 
นางสาวจินดารัตน์ เปรมเกร็ด   

51 
55 

ค้าขาย 
ท าสวน 

อัมพวา สมุทรสงคราม 

2.12 
2.13 

นางสุวาริ พันแสนซา 
นายธนัต ผดุงการ 

40 
74 

ค้าขาย 
ข้าราชการเกษียณ 

เมือง สมุทรสาคร 

2.14 
2.15 

นางจิดาภา ดอนเอม 
นายไตรภัก เอกนะริน   

51 
28 

ช่างเสริมสวย 
ช่างกระจก 

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 

3. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (17 คน) 
3.1 
3.2 

นายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์ 

นายวิชัย บัวสร้อย 

50 

59 

ค้าขาย 

ท านา 
ทับคล้อ พิจิตร 

3.3 นางสุทธิรักษ ์ชัยชิตธีรานันท์ 59 เกษตรกร/อาสาสมคัร โพทะเล พิจิตร 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) อาชีพ กศน.อ าเภอ ส านักงาน กศน.
จังหวัด 

3.4 
3.5 
3.6 

นางธัญญานุช หอมเย็น 
นางสมบัติ จันทรเ์ม้า 

นางนิตยา โพธ์บัว 

54 
59 

51 

สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  

เกษตรกร/อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  

เกษตรกร/อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  

เสริมสวย/ตัดเสื้อผ้า/
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.)  

3.7 
3.8 
3.9 
3.10 

นางทองใบ ยศสมบัต ิ

นางวันเพ็ญ ทุยตระกลู 

นางสาววงค์เดือน ชะภา 

นางค านึง วงศ์ดี 

46 

54 

48 

59 

นวดแผนไทย/เกษตรกร 

เกษตรกร 

เกษตรกร 

เกษตรกร 

ท่าตะโก นครสวรรค ์

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

นางมะลิ หนูกระโตก 

นางสาวฉันท์ชนิต ถินขาว 

นางสาวนิษฐกานต์ เอื้ออารีย ์

นางสาวรุ่งทิพย์ ลักษณะชัย 

54 

34 

23 

53 

เกษตรกร 

ค้าขาย 
นักศึกษา กศน. 

นวดแผนไทย 

เมือง นครสวรรค ์

3.15 

3.16 

นางส าอาง เรืองค า 

นางสาวนฤมล พวงบุปผา 

60 

48 

นวดแผนไทย 

นวดแผนไทย 
เมือง สุโขทัย 

3.17 นายสิงทอง แผลงฤทธิ์ 78 เกษตรกร ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

4. สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (12 คน) 

4.1 
4.2 

นางสาวนันทิมา ชัยรินทร์ 
นางประคอง กระสัน 

42 
58 

 เกษตรกร 
เกษตรกร/แม่บ้าน 

เมือง หนองคาย 

4.3 
4.4 

นางเพชรา ศรีราตร ์
นางศรีจันทร์ เจือจันทร ์

68 
45 

แม่บ้าน 
แม่บ้าน 

โพนพิสัย หนองคาย 

4.5 
4.6 

นางพิสัย อิติบุตรตา  
นางสาวกาญจนา อุต้น 

45 
62 

กรีดยาง 
แม่บ้าน 

เมือง บึงกาฬ 

4.7 
4.8 

นายนิพนธ ์โสวสาน 
นายประดิษฐ ์สุวรรณโกฎ ิ

59 
56 

เกษตรกร 
เกษตรกร 

ปากคาด บึงกาฬ 

4.9 
4.10 

นางสุกัญญา เลย์เบาน ์
นางรัตน์ดา ไตรรัตน ์

42 
53 

เกษตรกร 
อาชีพอิสระ (นวดแผน

เมือง ชัยภูม ิ
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ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) อาชีพ กศน.อ าเภอ ส านักงาน กศน.
จังหวัด 

 ไทย เสริมสวย) 
4.11 
4.12 

นางสาวอัญรริมา แย้มฎีกา 
นางสาวสิริประภา ช านาญวงษ์ 

41 
20 

เกษตรกร 
รับจ้าง 

คอนสาร ชัยภูม ิ

5. สถาบัน กศน.ภาคใต้ (12 คน) 

5.1 
5.2 

นางสาวสุมลฑา ชินวงศ ์
นายเอกชัย อินพันธุ์ 

26 
27 

รับจ้าง (พนง.โรงแรม)
รับจ้าง (พนง.โรงแรม) 

กระทู ้ ภูเก็ต 

5.3 
5.4 

นายเจษฎา สุดชาหา 
นายเทพสิทธ์ ทุมสุด 

26 
19 

รับจ้าง (พนง.โรงแรม) 
ธุรกิจส่วนตัว 

ถลาง ภูเก็ต 

5.5 
5.6 

นางนิตยา ชูอินทร์ 
นายอารง อูมา 

40 
29 

แม่บ้าน 
พนักงานราชการ ท้ายเหมือง พังงา 

5.7 
5.8 

นางอุทัย คาร์ลส์สัน 
นางณัฐนันท ์จิตรบุตร 

53 
54 

ธุรกิจส่วนตัว 
ค้าขาย ตะกั่วทุ่ง พังงา 

5.9 
5.10 

นางจันทร์พิมพ ์ทองพันธ ์
นางเจนจิตร คงช่วย 

44 
37 

แม่บ้าน 
ท าสวน กะเปอร ์ ระนอง 

5.11 
5.12 

นางสาวศิรภัสสร ปุานเมือง 
นางสุมน ศิริมังคลา 

51 
63 

แม่บ้าน 
ค้าขาย 

เมือง ระนอง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายชื่อหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงาน 
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
1 เหนือ  1.1 ก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล  

เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทรายทอง 
โรงเรียนหินดาตราษฎ์บ ารุง  
โรงเรียนจอมทองพัฒนา  
โรงเรียนบ้านปางตาไว 
องค์การบริหารส่วนต าบลพานทอง  
โรงเรียนบ้านชายเคือง  
โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 

  1.2 เชียงราย เทศบาลต าบลสันมะค่า 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปุาแดด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลปุาแดด 
โรงพยาบาลอ าเภอปุาแดด 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลริมโขง  
เทศบาลต าบลเวียง  
โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน  
สถาบันสอนภาษา Eng & Art Studio 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว  
     มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย 
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน  
วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
โรงเรียนบ้านปุาแดง 
เทศบาลต าบลยางฮอม 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
  1.3 เชียงใหม่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 

     ภาคเหนือตอนบน 
เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ  
เทศบาลชุมชนบ้านแม่หอย  
เทศบาลบ้านเชิงดอย  
ร้านชีวกโกมารภัจจ์จอมทอง 
วัดปุาไม้แดง  
เทศบาลต าบลหนองบัว 
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร  
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  
เทศบาลต าบลริมเหนือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลออนเหนือ  
องค์การบริหารส่วนต าบลออนกลาง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทาเหนือ  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
โครงการร้อยใจรักษ์ มูลนิธิแม่ฟูาหลวง  
     ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
เทศบาลต าบลสันก าแพง  
เทศบาลแม่ปูคา  
เทศบาลต าบลไชยสถาน  
เทศบาลต าบลปุาบง  
เทศบาลต าบลหนองผึ่ง  
เทศบาลต าบลท่าวังตาล  
เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด 
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 

  1.4 ตาก แคมป์สุขเสถียร ต าบลแม่กลอง  
     อ าเภออุ้มผาง 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 2 

  1.5 นครสวรรค์ โรงเรียนกิตติเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัดโกรกพระเหนือ 
อุทยานประวัติศาสตร์  
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
ตลาดประชารัฐ 
เทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า 
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค 
โรงเรียนพยุหะคีรีพิทยาคม 
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลหนองตาง ู
เทศบาลต าบลบ้านแดน 
โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่วงก์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านลานหมาใน 

  1.6 น่าน โรงเรียนบ้านสองแคว 
โรงเรียนบ้านปางปุก 
โรงเรียนผาหลัก 
องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 
ที่ว่าการอ าเภอสันติสุข 
โรงเรียนบ้านปุาแลวหลวง 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงพยาบาลสันติสุข 
ศูนย์การเรียนรู้วัดโปุงค า 
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 
โรงเรียนบ้านด่าน 
โรงเรียนมัธยมพระราชทาน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
     วิทยาเขตน่าน 
โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ 
โรงเรียนบ้านน้ าเลียง 

  1.7 พะเยา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
สถานีต ารวจภูธรแม่ใจ  
โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
เทศบาลต าบลจุน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยข้าวก่ า 
ข่วงนกยุง 69 จุน 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ 
เทศบาลต าบลงิม 

  1.8 พิจิตร ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
     ประจ าต าบล 
โรงเรียนบ้านโปุงวัวแดง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลต าบลวัดขวาง 
เทศบาลต าบลท่าเสา 
โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยี่ยม 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบึงนาราง 
โรงเรียนบ้านบึงลี 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโมกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบัว 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด 
เทศบาลต าบลบางไผ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 
ที่ว่าการอ าเภอสามง่าม 
โรงเรียนบ้านเขาโล้น 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 
โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ด ารง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก 
เครือข่ายปุาชุมชนบ้านเขาโล้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

  1.9 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านกร่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลสมอแข 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 
ตลาดสดอ าเภอนครไทย 
สถานีต ารวจภูธรนครไทย 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
เทศบาลต าบลพันเสา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบางกระทุ่ม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านไร่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
     ต าบลโคกสลุด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลสนามคลี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลท่าตาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลไผ่ล้อม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลนครปุาหมาก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลเนินกุ่ม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลวัดตายม 
เทศบาลต าบลปุาแดง 
โรงเรียนบ้านปุาแดง 
โรงเรียนบ้านปุาซ่าน 
โรงเรียนวัดโบสถ ์
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะตูม  
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภิรมย์ 

  1.10 เพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลรื่นฤดี   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลเหล่าหญ้า  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาค้อ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเขาค้อ 
ที่ว่าการอ าเภอน้ าหนาว   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว   
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลน้ าหนาว 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน   
โรงแรมเพชรบูรณ์การ์เด้น ฮิลล์   
ค่ายมวย ส.พิชิตศึก ต าบลหนองแจง 
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปรง   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่   
โรงเรียนโคกรังน้อย  
เทศบาลต าบลโคกสะอาด 

  1.11 แพร่ เทศบาลต าบลเด่นชัย 
โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ     
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 
แหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์เสรีไทย      
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้าว 
วัดพงษ์สุนันท์ 
วัดพระธาตุช่อแฮ 
วัดศรีดอนค า 
สถานีรถไฟบ้านปิน 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านแม่ลาน 
ร้านกาแฟแห่ระเบิด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สถาบันผู้น าท้องถิ่นองค์การบริหาร 
     สว่นจังหวัดแพร่   
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
     “น้ าครึ่งแก้ว”  
ร้านสมจิตเฟอร์นิเจอร์    
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
วัดจอมสวรรค์ 
คุ้มเจ้าหลวง 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล อ าเภอร้องกวาง  

  1.12 แม่ฮ่องสอน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฮ้ี 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 
โรงเรียนบ้านคาหาน 
ตลาดประชารัฐ อ าเภอขุนยวม 
เทศบาลต าบลขุนยวม 
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง     
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 

  1.13 ล าปาง สถาบันกวดวิชา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโปุง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
   ต าบลบ้านพร้าว 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
โรงเรียนบ้านท่า 
โรงเรียนวังหินวิทยา 
สวนสมุนไพร บ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ 
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร  
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดล าปาง 

  1.14 ล าพูน ปางช้างแม่วาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

  1.15 สุโขทัย ที่ว่าการอ าเภอสวรรคโลก 
ส านักงานพัฒนาชุมชน 
     อ าเภอสวรรคโลก 
โรงเรียนศรีนคร 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ประจ าต าบลน้ าขุม 
แหล่งเรียนรู้อุทยาน 
     ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

  1.16 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง - ไผ่ล้อม 
เทศบาลต าบลหัวดง 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลบ้านเสี้ยว 
วิทยาลัยรัตนประสิทธิ์วิทย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่อ้อย 
โรงเรียนพิชัย 
เทศบาลต าบลร่วมจิต  
เทศบาลต าบลจริม  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปุาคาย 
โรงเรียนบ้านร้องลึก 
เทศบาลต าบลบ้านแก่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง  

  1.17 อุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
    
2 ตะวันออก 

     เฉียงเหนือ 
2.1 กาฬสินธุ์ โรงเรียนกมลาไสย 

โรงเรียนกุฉินาราย์ 
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
โรงเรียนค าม่วง 
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 
โรงเรียนดอนจาน 
โรงเรียนอนุบาลพรวิฬห์  
เทศบาลต าบลกุดจิก  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ส านักงานพัฒนาชุมชุนอ าเภอท่าคันโท 
วัดวังค า อ าเภอเขาวง 
โรงเรียนบ้านนาคูกลาง กรป.อุปถัมถ์  
ที่ว่าการอ าเภอนาคู  
โรงเรียนนามนพิทยาคม  
เทศบาลต าบลนามน 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนร่องค า  
เทศบาลต าบลร่องค า  
ที่ว่าการอ าเภอร่องค า 
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ   
เทศบาลสมเด็จ  
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  
เทศบาลสหัสขันธ์   
พิพิธภัณฑ์สิรินทร อ าเภอสหัสขันธ์ 
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 
เทศบาลต าบลหนองบัว  
เทศบาลต าบลหนองสรวง 
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาเรียง  
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 

  2.2 ขอนแก่น โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 
โรงเรียนศรีกระนวน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง  
โรงเรียนสวัสด ี
โรงเรียนนาจาน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านแฮด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปุาปอ  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เทศบาลต าบลนาค า 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลคูค า 
วัดเฉลียงทอง 
โรงเรียนบ้านวังม่วง 
ร้านเสริมสวย 
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
โรงพยาบาลสีชมพู 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 
โรงเรียนพ้ืนที่เขตการศึกษาขอนแก่น    
     เขต 5 

  2.3 ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
โรงเรียนกวางโจนศึกษา 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
โรงเรียนชัยมงคลรังงาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม 
โรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม 
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 
โรงเรียนเจียงทองวิทยา 
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
โรงเรียนบ้านโคกกุง 
โรงเรียนบ้านท่ากูบ 
โรงเรียนบ้านซับใหม่ 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านน้ าพุแสงวัว 
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 
โรงเรียนบ้านโนนแดง  
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

  2.4 นครพนม โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล  
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  
เทศบาลต าบลน้ าก่ า   
โรงเรียนธาตุพนม  
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลแสนพัน  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  
โรงเรียนอุเทนพัฒนา 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 
โรงเรียนโพธิ์ไทรทอง  
โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม  
โรงเรียนบ้านหมูม้น    
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเตย 
โรงเรียนวังยางวิทยาคม   
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังยาง  
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บ ารุง  
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 

  2.5 นครราชสีมา โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่อง 
     มาจากพระราชด าริอ าเภอวังน้ าเขียว
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
โรงเรียนบ้านปรางค์ 
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านประค า 
โรงเรียนบ้านตากิ่ม 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรางค์ 
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 
วัดโพธิ์ทองเจริญ 
โรงเรียนนาตาวงษ์ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมพวง 
เทสโกโลตัสอ าเภอโนนไทย 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     อ าเภอโนนไทย 
โรงเรียนอมรศิลป์ 
โรงเรียนศรีปริยัติคุณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย 
โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 
เทศบาลต าบลนกออก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ่อปลาทอง 
โรงเรียนพิมายวิทยา 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 
สะพานไม้ไผ่ร้อย รักร่วมใจ  
     บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ต าบลโบสถ์  
     อ าเภอพิมาย 
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง  
     จังหวัดสุรินทร ์
เทศบาลต าบลช่องแมว 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี 
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
โรงเรียนบ้านบุไผ่ 
โรงเรียนบ้านน้ าซับ 
โรงเรียนคีรีวัฒนา 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนเสิงสาง 
โรงเรียนเมืองยางคุรุราษฎร์อุทิศ 
โรงเรียนกวดวิชาณิชารัศม์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
สถานีรถไฟสูงเนิน 
วัดธรรมจักเสมาราม 
ไร่ฝันเป็นจริง ต าบลมาบกราด 
ไร่กังศรานนท์ ต าบลพังเทียม 
โรงเรียนบึงพะไล  
โรงเรียนครบุรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
     จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง 
โรงเรียนบ้าน-เหลื่อมพิทยาสรรพ์  
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 
วัดบ้านไร่ 
โรงเรียนบัวลาย  

  2.6 บึงกาฬ กรมปุาไม้ภูสิงห์ 
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง  
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง  
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 
เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง  
เทศบาลต าบลพรเจริญ 
วัดถ้ าเจริญ  
บิ๊กซีสาขาโซ่พิสัย 
โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 
โรงเรียนอนุบาลเซกา 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
  2.7 บุรีรัมย์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

     บ้านบุ หมู่ 7 ต าบลล าดวน  
     อ าเภอกระสัง 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านโคกขม้ิน หมู่ 4  
     ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านตะครอง หมู่ 15  
     ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านหนองเต็งใหญ่ หมู่ 17  
     ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง 
โรงเรียนบ้านบ้านดู่  
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านเขว้า ต าบลปะเคียบ  
     อ าเภอคูเมือง 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านวังปลัด ต าบลบ้านแพ  
     อ าเภอคูเมือง 
ศูนย์สาธิตผ้าภูอัคนี 
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข 
ที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนร่มกล้า 
โรงเรียนบ้านล านางรอง 
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านโนนค้อ ต าบลหินลาด  
     อ าเภอบ้านกรวด 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านสายโท 6 ใต้ ต าบลจนัทบเพชร  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
     อ าเภอบ้านกรวด 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านโนนสวรรค์ ต าบลบ้านด่าน 
     อ าเภอบ้านด่าน 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านกะนัง ต าบลบ้านด่าน  
     อ าเภอบ้านด่าน 
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 
โรงเรียนบ้านกะชาย 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปะค า 
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 
โรงเรียนวัดรังสรค์ 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านห้วยหวายพัฒนา  
     ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านน้อยบุตาวงค์ ต าบลหนองคู 
     อ าเภอล าปลายมาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง  
     อ าเภอสตึก 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านตาลอง หมู่ 7 ต าบลทุ่งวัง 
     อ าเภอสตึก 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
     บ้านโคกหนองหิน อ าเภอหนองก่ี 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านสนวนนอก ต าบลสนวนนอก  
     อ าเภอห้วยราช 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
     บ้านหนองหว้า ต าบลโคกเหล็ก  
     อ าเภอห้วยราช 
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านม่วงทะเล ต าบลแคนดง 
     อ าเภอแคนดง 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านหัวหนองแคน ต าบลสระบัว 
     อ าเภอแคนดง 
ที่ว่าการอ าเภอช านิ 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
เทศบาลต าบลช านิ 
เทศบาลต าบลหนองปล่อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลวด  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  
โรงเรียนบ้านหนองแวง  
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
โรงเรียนนางรอง 
ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองตาเข็ม  
     ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง 
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 
โรงเรียนโนนมาลัยห้วฝาย 

  2.8 มหาสารคาม ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ   
ส านักงานเกษตรอ าเภอ   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์   
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านหนองแสง 
ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอนมัน 
โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์   
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านดงน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร   
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
โรงเรียนมิตรภาพ   
โรงเรียนอนุบาลแกด า 
โรงเรียนบรบือ   
ส านักงานศึกษาธิการ 
     จังหวัดมหาสารคาม 

  2.9 มุกดาหาร เทศบาลต าบลผึ่งแดด 
โรงเรียนผึ่งแดด 
เทศบาลต าบลค าชะอี 
เทศบาลต าบลหนองแคน 
โรงเรียนบ้านปุาไร่ 
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 
โรงเรียนบ้านหนองสูง  
เทศบาลหนองสูง 
เทศบาลต าบลหว่านใหญ่ 

  2.10 ยโสธร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 
เทศบาลต าบลทรายมูล 
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม   
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
เทศบาลต าบลเชียงเพ็ง 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนปุาติ้ววิทยา 
โรงเรียนบ้านดอนกลอย 
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียด 

  2.11 ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ร้อยเอ็ดเขต 1 

  2.12 เลย สถานประกอบการนวดอ าเภอภูเรือ 
สปาอ าเภอภูเรือ 
โรงเรียนภูหลวงวิทยา   
โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์   
ส านักงานพัฒนาการอ าเภอถูหลวง  
อ่างเก็บน้ าน้ าเลย อ าเภอภูหลวง  
เทศบาลต าบลศรีสองรักษ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน 
ส านักงานอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์  
เทศบาลเมืองเลย 
เทศบาลนาอ้อ 
โรงเรียนเรียนนาด้วงวิทยา 
โรงเรียนบ้านน้ าสวยห้วยปลาดุก 
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 
โรงเรียนท่าลี่วิทยา 
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 

  2.13 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เทศบาลต าบลยางชุมน้อย 
โรงเรียนมัธยมราษีไศล 
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
โรงเรียนก าแพง 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนไตรมิตร 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
โรงเรียนกันทรารมณ์ 
โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
โรงเรียนพยุห์วิทยา 
โรงเรียนนสรีล าดวนวิทยา 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ 
โรงเรียนภูสิงห์ประชาสรรค์ 
โรงเรียนขุขันธ์ 
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
โรงเรียนสีรัตนวิทยา 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

  2.14 สกลนคร เทศบาลต าบลพอกน้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศรี   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาค า  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลนิคมน้ าอูน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เทศบาลนครสกลนคร 
เทศบาลกุดบาก 
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 
โรงเรียนอนุบาลอังสนา 
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
โรงเรียนบ้านอากาศ 
โรงเรียนบ้านสร้างฟาก  
ส านักงานเกษตรอ าเภอเจริญศิลป์
โรงพยาบาลอ าเภอเจริญศิลป์ 
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนบ้านหนองกุง  
โรงเรียนบ้านกกปลาซิว  
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 
โรงเรียนบ้านขัวก่าย  
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง   
โรงเรียนบ้านดงหลวง  
โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 
โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 

  2.15 สุรินทร์ โรงเรียนกระเทียมวิทยาคม 
โรงเรียนส าเภาลูน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่างปี่ 
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
โรงเรียนบ้านแดง 
วัดห้วยเสน 
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 
โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
โรงเรียนรัตนบุรี 
เทศบาลต าบลชุมพลบุรี 
เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
โรงเรียนบ้านโนนเซียง 

  2.16 หนองคาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     มัธยมศึกษา เขต 21 
โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โฮมสเตย์บ้านวังน้ ามอก 
โรงเรียนท่าบ่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทับไฮ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อน 
โรงเรียนวงหลวงพิทยาสรรพ์ 
โรงเรียนบ้านนาดี 
เทศบาลต าบลหาดค า 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีกาย 
โรงเรียนบ้านสีกาย 

  2.17 หนองบัวล าภู โรงเรียนบ้านขามวิทยาสรรค์  
เทศบาลต าบลหนองบัว  
เทศบาลต าบลบ้านขาม 
เทศบาลต าบลนากลาง  
ที่ว่าการอ าเภอนากลาง 
ที่ว่าการอ าเภอโนนสัง  
ที่ว่าการอ าเภอศรีบุญเรือง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
เทศบาลต าบลศรีบุญเรือง 
ที่ว่าการอ าเภอสุวรรณคูหา  
เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา 
ที่ว่าการอ าเภอนาวัง  
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 

  2.18 อ านาจเจริญ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) 
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา 
โรงเรียนหัวตะพานวิทยา 
วัดบ้านอ านาจ 
บิ๊กชีอ านาจเจริญ 
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
โรงเรียนค าเข่ือนแก้ววิทยาคม 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ฝายร่องหิน ต าบลพระเหลา 
     อ าเภอพนา 
วัดบ้านนาสะอาด 

  2.19 อุดรธานี เทศบาลบ้านดุง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านม่วง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     พัฒนาการอุดรธานี 
โรงเรียนอนุบาลกุดจับ 
โรงเรียนกู่แก้ว 
โรงเรียนน้ าโสมพิทยาสรรค์ 
โรงเรียนโนนสะอาด 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์  
วัดพระแท่น 
โรงเรียนเพ็ญพิทย์ 
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลหนองหญ้าไซ 
โรงเรียนศรีธาตุ 
เทศบาลสร้างคอม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลโนนหวาย 
โรงเรียนหนองหานวิทยา 
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 

  2.20 อุบลราชธานี สนามกอล์ฟกองบิน 21 ต าบลไร่น้อย  
     อ าเภอเมือง  
โรงเรียนบ้านตุ 
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ (มิตรภาพที่ 159) 
เทศบาลต าบลหัวนา 
เทศบาลต าบลชีทวน 
เทศบาลต าบลยางขี้นก 
เทศบาลต าบลเขื่องใน 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช 
สถานีต ารวจภูธรเดชอุดม 
องค์การบริหารส่วนต าบลนากระแซง 
ศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษแห่งอาเซียน 
     อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 
เทศบาลต าบลนาคาย 
เทศบาลต าบลตาลสุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช าแระ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
เทศบาลต าบลบ้านตูม 
เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ 
เทศบาลต าบลพรสวรรค์ 
เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ 
เทศบาลต าบลโสกแสง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
เทศบาลต าบลนาเรือง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไพบูลย์ 
เทศบาลต าบลสรีวิเชียร 
เทศบาลต าบลโซง 
เทศบาลต าบลบุเปือย 
เทศบาลต าบลเก่าขาม 
เทศบาลต าบลยาง 
เทศบาลต าบลโดมประดิษฐ์ 
เทศบาลต าบลยางใหญ่ 
เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร 
เทศบาลต าบลกุดชมพู 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก  
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลระเว  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใต้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวฮี  
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างศิลา  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม  
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 
ที่ว่าการอ าเภอโพธิ์ไทร 
เทศบาลต าบลม่วงสามสิบ 
เทศบาลต าบลหนองเหล่า 
เทศบาลต าบลนาเลิง 
เทศบาลต าบลหนองฮาง 
เทศบาลต าบลยางโยภาพ 
เทศบาลต าบลดุมใหญ่ 
เทศบาลต าบลไผ่ใหญ่ 
เทศบาลต าบลเหล่าบก 
เทศบาลเมืองวารินช าราบ 
ศูนยพั์ฒนากีฬาค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์
มณฑลทหารบกท่ี 22  
     อ าเภอวารินช าราบ 
เทศบาลต าบลนาค า 
เทศบาลต าบลแก้งกอก 
เทศบาลต าบลดอนใหญ่ 
เทศบาลต าบลตะบ่าย 
เทศบาลต าบลวาริน 
เทศบาลต าบลหนามแท่ง 
เทศบาลต าบลลาดควาย 
เทศบาลต าบลสงยาง 
เทศบาลต าบลนาเลิน 
เทศบาลต าบลค าไหล 
เทศบาลต าบลเอือดใหญ่ 
เทศบาลต าบลสว่าง 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนก่อ  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลฝางค า  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขื่อนแก้ว  
เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก 
เทศบาลต าบลหนองบก 
เทศบาลต าบลโพนเมือง 
เทศบาลต าบลแพงใหญ่ 

    
3 กลาง   3.1 กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 (ตวงรัชฎ์ฯ) 

ชุมชนไปรษณีย์ 65  
ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่าง  
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  
วัดนาคนิมิตร  
วัดบางประทุนนอก 

วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี  
เรือนจ าพิเศษธนบุรี 
ชุมชนนครหลวง   
ชุมชนหลังโรงเจ  
ชุมชนหมู้บ้านรุ่งเจริญ    
ชุมชนคลองพระยาเวิก   
ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 

แขวงทุ่งสองห้อง   
แขวงตลาดบางเขน 

แขวงราษฎร์บูรณะ 

แขวงบางปะกอก 

ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่   
ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
มูลนิธิพันธกิจเรือนจ าคริสเตียน 

     บ้านพระพร  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
กรมดุริยางค์ทหารบก   
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พณิชยการเจ้าพระยา  
ชุมชนอมรพันธ์นกระสานสยาม  
ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 
แขวงสีกัน  
แขวงดอนเมือง  
โรงเรียนผู้สูงอายุเขตดินแดง  
ศูนย์บริการสาธารณสุข 52  
     สามเสนนอก  
ส านักงานเขตบางคอแหลม 

สถานีกาชาดที่ 2 แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 

ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ฝุายเทศกิจ  
ชุมขนตลาดน้อย  
ชุมชนโปลิศสภา  
ชุมชนโชฎก 

ห้างอิมพีเรียลเวิล์ด ลาดพร้าว  
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้บวร 

ส านักงานเขตประเวศ  
ชุมชนแขวงประเวศ  
ชุมชนแขวงหนองบอน  
ชุมชนแขวงดอกไม้ 
วัดขจรศิริ  
ชุมชนอัลกุ๊บรอ 

ชุมชนตรอกข้าวเม่า   
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (วิทยากร)    
ชุมชนจรัญฯ ซอย 41 

วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์ 
ชุมชนแขวงบางแค  
ชุมชนแขวงหลักสอง   
ชุมชนแขวงบางไผ่  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ชุมชนแขวงบางแคเหนือ 

โรงเรียนวัดสระเกศ 

ชุมชนตลาดหนองแขม  
ชุมชนซอยหล่อพระ 

โรงแรมตะวันนา   
ลุมพินีทาวเวอร์  
วัดเปาโรหิตย์   
ห้างสรรพสินค้าตั้งฮ่ัวเส็ง  
ศูนย์ฝึกอาชีพ กาญจนสิงหาสน์    
ตลาดน้ าสองคลองวัดตลิ่งชัน 

ชุมชนกิตตินิเวศน์  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

วัดวชิรธรรมสาธิต 

ชุมชนวัดปุรณาวาส   
ตลาดรัฐประชามาร์เก็ต (สนามหลวง 2)  
ชุมชนในแขวงทวีวัฒนา  
ศูนย์วิจัยการบริหารการพัฒนา   
   ทรัพยากรมนุษยวิสาหกิจชุมชนจ ากัด   
ชุมชนจิตต์ภักดี  
ชุมชนสวนทิพย์ 
ส านักงานพัฒนาบุคลากร 

     องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

  3.2 กาญจนบุรี โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

     บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ 

     ต าบลวังขนาย 

เทศบาลต าบลพระแท่น 
  

 

เทศบาลต าบลสระลงเรือ 

เทศบาลต าบลทองผาภูมิ 
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกร่าง 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

     บ้านหนองหูช้าง 

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 

โรงเรียนบ้านสามหลัง 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
โรงเรียนบ้านนาสวน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลแก่งเสี้ยน 

ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
โรงเรียนชาวนาต าบลหนองสาหร่าย  
     อ าเภอพนมทวน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลหลุมหิน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลหนองโรง  
เทศบาลต าบลวังกะ 

เทศบาลต าบลหนองลู 
โรงเรียนบ้านยางขาว 

สถานีรายงานกาญจนบุรี 
  3.3 ชัยนาท โรงเรียนวัดบ้านหนอง 

เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร   
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก 

เทศบาลต าบลบางขุด 

เทศบาลต าบลโพงาม 

โรงเรียนวัดวังน้ าขาว 

ที่ว่าการอ าเภอหนองมะโมง 

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 

โรงเรียนอนุบาลหันคา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเตี้ย 

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

     ส านักงานลพบุรี 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
  3.4 นครปฐม วัดบางเลน 

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี    
     อ าเภอก าแพงแสน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยศรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วฟูา 

เทศบาลต าบลบางหลวง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริษัทรักษาความปลอดภัย NP จ ากัด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม 

โรงเรียนบ้านเขาแหลม  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  
โรงเรียนบ้านเขาแหลม 

บริษัทในเครือแฟคตอรี่แลนด์ 1  
     ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลหอมเกร็ด 

  3.5 นนทบุรี วัดพลับพลา    
ที่ท าการชุมชนหมู่ที่ 7 ต าบลตลาดขวัญ 

บริษัท โตโยต้าเอกนิมิตรไทย จ ากัด   
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

      และการเลือกตั้งต าบลโสนลอย 

  3.6 ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 

เทศบาลนครรังสิต  
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  
เทศบาลต าบลธัญบุรี 
บริษัท KSS inter Tech จ ากัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองควาย  
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

บริษัท เคเอสเอส อินเตอร์เทค  
     กรุ๊ป จ ากัด 

  3.7 ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน  
โรงเรียนบ้านหนองคาง 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (บึงบัว)  
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุยบุรี 
เทศบาลต าบลกุยบุรี 
โรงแรมแอคทีบลูติค ต าบลคลองวาฬ  
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 

  3.8 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอุทัย 

โรงเรียนวัดปากคลอง 

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 

โรงเรียนผักไห่สุธธาประมุข 

โรงเรียนภาช ี

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรพ์ 
โรงเรียนบางปะอินราชานุเคระห์ 
โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง 

โรงเรียนบางปะหัน 

โรงเรียนบางไทรวิทยา 

โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางซ้าย 

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 

โรงเรียนวัดม่วงหวาน 

โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 

  3.9 เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลนาพันสาม  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
หน่วยกูภ้ัยทางหลวง  
ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน  
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบางเค็ม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรางจิก 
ค่ายเพชรโยธินส่วนแยกชะอ า  
โครงการพระประสงค์ดอนขุนห้อย 2 

     บ้านวังพลับ  
โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)  
โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลบางขุนไทร  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านแหลม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลทุกแห่งของอ าเภอบ้านแหลม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลท่าตะคร้อ 

ศูนย์นวดเพ่ือสุขภาพบ้านพุน้ าร้อน 

  3.10 ราชบุร ี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลมนตรีพัฒนา  
     อ าเภอเมืองราชบุรี  
วัดม่วง อ าเภอบ้านโปุง 
พิพิธภัณฑ์วัดม่วง อ าเภอบ้านโปุง 

เทศบาลต าบลท่าผา 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกรับใหญ่ 
ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็น 

     เป็นสุขวิถีไทยรามัญ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลบ้านเลือก 

เทศบาลเมืองโพธาราม  
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยฟูา 

เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนพิทักษ์ 
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเหล่ามะละกอ  
โรงเรียนบ้านยางโทน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านคา  
ส านักงานเกษตรอ าเภอสวนผึ้ง 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสวนผึ้ง 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     อ าเภอสวนผึ้ง  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     อ าเภอวัดเพลง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัดเพลง 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอวัดเพลง 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

     บ้านแหลมทอง 

  3.11 ลพบุรี เทศบาลต าบลโคกส าโรง ครอบคลุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าโรง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว  
องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโปุง  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังขอนขว้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม  
โรงพยาบาลอ าเภอล าสนธิ 
โรงเรียนล าสนธ ิ

ศูนย์วัฒนธรรมต าบลโพนทอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะพี้  
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) 
โรงเรียนบ้านเขาตะแครง 

โรงเรียนบ้านทะเลทอง 

  

3.12 สมุทรสงคราม 

โรงเรียนวัดปปทุมคณาวาส 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
ส านักงานต ารวจท่องเที่ยว 

  3.13 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร  
เทศบาลต าบลท่าจีน  
เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร  
ค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน 

  3.14 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี  
องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง 

เทศบาลต าบลบ้านหมอ  
เทศบาลต าบลท่าลาน  
เทศบาลต าบลตลาดน้อย  
เทศบาลต าบลบางโขมด  
เทศบาลต าบลสร่างโศก  
เทศบาลต าบลหนองบัว  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองขีดขิน  
องค์การบริหารส่วน 

     ต าบลโคกใหญ่หรเทพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  
เทศบาลต าบลวิหารแดง  
เทศบาลต าบลหนองหมู  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  
องค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญธรรม  
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เทศบาลต าบลหนองแค 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทยงาม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลศาลารีไทย 

เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลสวนดอกไม้ 
ศูนย์เรียนรู้อดิตยาเบอร์ล่า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลเขาดิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ศูนย์โอทอปพุแค ตลาดหัวปลี 
  3.15 สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทองเอน 

องค์การบริหารส่วนต าบลวิหารขาว 

โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจ่า 

โรงเรียนบางระจันวิทยา 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
  3.16 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

วัดหนองสลักได  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านกกเชียง  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านพุน้ าร้อน 

ที่ท าการหมูบ่้านทุ่งกฐิน  หมู่ที ่7  
     ต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช 

เทศบาลต าบลทุ่งคลี 
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

     สวุรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
วัดไผ่โรงวัว   
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง  
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย 

  3.17 อ่างทอง วัดใหญ่ชัยมงคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
     กรุงเทพมหานคร 

เทศบาลต าบลแสวงหา 

โรงเรียนวัดไชโย 

วัดชัยวัฒนาราม  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

เทศบาลต าบลร ามะสัก  
  3.18 สมุทรปราการ เทศบาลปูุเจ้าสมิงพราย 

วัดครุใน 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

    
4 ตะวันออก   4.1 จันทบุรี วัดจันทเขลม 

เทศบาลต าบลฉมัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโตนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม 
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 
เทศบาลต าบลพวา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า 

  4.2 ฉะเชิงเทรา แหล่งเรียนรู้สวนยุพิน ฉลาดถ้อย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแปลงยาว 
เทศบาลต าบลวังเย็น 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
     ต าบลบางวัว  
เทศบาลต าบลท่าข้าม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโรง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลบึงน้ ารักษ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลหมอนทอง 
  4.3 ชลบุร ี โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 
เทศบาลต าบลหัวถนน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
โรงเรียนวัดพานทอง 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60  
     นวมินทราชิน ี
องค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร 
วัดช่องแสมสาร 
เทศบาลต าบลท่าบุญมี 
เทศบาลเมืองปรกฟูา 
โรงเรียนเกาะสีชัง 
เทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย 
บริษัท อี ซี่เท็คเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว 
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม   
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลบ้านปึก   
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลแสนสุข 
เรือนจ ากลางชลบุรี 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านหัวกุญแจ 
สนามกอล์ฟ กรีนวูด กอล์ฟคลับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้างสูง 

  4.4 ตราด เทศบาลบ่อพลอย 
เทศบาลหนองบอน 
บิ๊กซีซูปเปอร์มาร์เก็ต  
ที่ว่าการอ าเภอเกาะช้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้างใต้  
วัดท่าโสม  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม 

  4.5 นครนายก โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 
วัดฝั่งคลอง  

  4.6 ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลบ้านพระ 
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
โรงแรมเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน 

  4.7 ระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ผ้ามัดย้อม 
เทศบาลต าบลสุนทรภู่ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านค่าย 
วิทยาลัยอักษรบริหารธุรกิจ  
โรงเรียนบ้านคลองน้ าแดง 
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 
โรงเรียนบ้านชุมแสง  
โรงเรียนบ้ายหนองม่วง 
โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 
โรงเรียนวัดหนองระก า 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
  4.8 สระแก้ว โรงเรียนทัพพระยาพิทยา  

โรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ  
โรงเรียนบ้านคลองหินปูน  
โรงเรียนบ้านทับหลวง  
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 
ที่ว่าการอ าเภอตาพระยา  
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพไทย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลฟากห้วย  
โรงพยาบาลอรัญประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ 

    
5 ใต้และใต้ชายแดน  5.1 กระบี่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 

โรงเรียนวุฒิศาสตร์ต าบลเกาะลันตา 
ศูนย์การเรียนรู้ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปุาทุ่ง 
     ทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม 
ส านักงานมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา 

  5.2 ชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  
โรงเรียนบ้านช่องไทร  
องค์การบริหารส่วนต าบลคุริง  
องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน 
ส านักงานพัฒนาการอ าเภอหลังสวน  
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลปากแพรก  
ศูนย์บริการนักท่องเทียมดอยตาปัง 
โรงเรียนละแมวิทยา 



160 
 

 

ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านทับใหม่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านควนผาสุก 
องค์การบริหารส่วนต าบลพะโต๊ะ  
มูลนิธิเด็กและคนพิการอ าเภอพะโต๊ะ 
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
สวนนายด า 
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
ที่ว่าการอ าเภอทุ่งตะโก 

  5.3 ตรัง ศูนย์ธรรมชาติบ าบัดดาร์ตู 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง 
โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์  
อุทยานแห่งชาติบ่อน้ าร้อน  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

     ต าบลในเตา  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านหนองคล้า 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
     ต าบลวังมะปรางเหนือ 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสิเกา  
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  
บริษัทกระบี่ซีเพิร์ลทราเวล 
การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 

  5.4 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลพรหมโลก 
ส านักงานมูลนิธิ OMF International 
การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
โรงเรียนสวนกุหลาบ 
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดุสิต 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกลาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
     นครศรีธรรมราช 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 
โรงเรียนชะอวด 
โรงเรียนบ้านล านาว 
โรงเรียนบ้านปากเชียร 
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 
เทศบาลต าบลไม้เรียง 
เทศบาลต าบลจันดี 
โรงเรียนปากพนัง 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตรอ 
โรงแรมทวินโลตัส 
คลินิกรักษ์สุขภาพการนวดไทย 
     นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขึ้น 
สถาบันการเงินชุมชนบ้านโมคลาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
อุทยานแห่งชาติอ่าวนาง 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
อุทยานเขาเตลิด บ้านเขานา  
     ต าบลทุ่งโพธิ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ
โรงเรียนคันธมาลี 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

  5.5 นราธิวาส มัสยิดบ้านปะลง  
โรงเรียนตาดีกาบ้านลาโละ  
มัสยิดบ้านกาบุ๊  
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านโคกกะดุง 
เทศบาลต าบลแว้ง 
สถาบันกวดวิชาครูหลุยส์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต 

  5.6 ปัตตานี อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
พิพิพิธภัณฑ์วัดประเวศภูผา 
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
ที่ท าการผู้ใหญ่สารวัน 
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านละเวง 

  5.7 พังงา โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบางติบ 
ส านักงานมูลนิธิบ้านน้ าเค็ม 
ส านักงานมูลนิธิดวงประทีป 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลปุากอ  
โรงเรียนสตรีพังงา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลกระโสม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
     ต าบลหล่อยูง 
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3  
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาฯ 

  5.8 พัทลุง โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านท่าเหนาะ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลบ้านคู  
แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อน ธารน้ าเย็น 
     หมู่ที่ 3 ต าบลเขาชัยสน  
     อ าเภอเขาชัยสน 
ศูนย์การเรียนรู้นาโปแก ควนขนุน 
ศรีปากประ อันดาคูรา บูตีค รีสอร์ท 
     อ าเภอควนขนุน 
สวนไผ่ขวัญใจ หมู่ 8 ต าบลโตนดด้วน     
     อ าเภอควนขนุน 
โฮมสเตย์ บ้านตะโหมด อ าเภอตะโหมด 
วัดตะโหมด อ าเภอตะโหมด 
โฮมสเตย์ หมู่ที่ 11 ต าบลนาปะขอ  
     อ าเภอบางแก้ว 
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
     สินค้าเกษตร (ข้าว) บ้านดอน หมู่ที่ 3 
     ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน 
สวนกาแฟบ้านทุ่งลานช้าง หมู่ที่ 4 
     ต าบลหนองธง อ าเภอปุาบอน 
สวนสละลุงถันบ้านหลักสิบ หมู่ที่ 4 
     ต าบลหนองธง อ าเภอปุาบอน 
สวนน้ าบ้านโหล๊ะหารประชารัฐ หมู่ที่ 7 
     ต าบลทุ่งนารี อ าเภอปุาบอน 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังเลน หมู่ที่ 6 
     ต าบลเกาะเต่า อ าเภอปุาพะยอม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เทศบาลต าบลเกาะเต่า อ าเภอปุาพะยอม 
วัดถ้ าสุมโน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านนา 
     อ าเภอศรีนครินทร์ 

  5.9 ภูเก็ต โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ภูเก็ตพันวา  
     บีช รีสอร์ท 
ห้างโกรเซอรี่ 
บริษัท TCB  
     INSURANCERCONSULTATS &     
     BROKERS 
โรงแรมปุาตองรีสอร์ท 
โรงแรมอันดามัน เอม เบรสปุาตอง 

  5.10 ยะลา ที่ว่าการอ าเภอกาบัง  
โรงเรียนกาบังพิทยาคม  
ที่ท าการก านันหมู่ 2 ต าบลกาบัง 
โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์  
สถาบันศึกษาปอเนาะ 
     อัลกอฎีรียะห์ลีตะฮฺฟีซุลกุรอาน 
โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด 
องค์การบริหารส่วนต าบลธารโต 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
     ตาดีกาดารุลฟาลาห์ 

  5.11 ระนอง โฮมสเตย์ต าบลม่วงกลวง  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลม่วงกลวง  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     บ้านบางหิน 
เทศบาลต าบลบางนอน  
โรงเรียนราษฎร์บ ารุง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว  
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอละอุ่น  
เทศบาลต าบลละอุ่น 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     อ าเภอกระบุรี  
โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์  
เทศบาลต าบลน้ าจืด 
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา 
     ชายฝั่งอันดามัน  
โรงเรียนบ้านบางกล้วย 

  5.12 สงขลา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลคลองทราบ  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลท่าประดู่  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลทับช้าง  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
     ต าบลสะท้อน 
องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 

     อ าเภอกระแสสินธุ์  
โรงเรียนวัดโพธาราม 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมิ้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจิตร 
โรงเรียนกอบกุวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
โรงเรียนกีญามุดดีน 
ที่ว่าการอ าเภอจะนะ 
ที่ว่าการอ าเภอบางกล่ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยรัตภูมิ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเทพา 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเทพา 

  5.13 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลเจ๊ะบิลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน 
มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอเคเดมี 
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ล าดับที่ ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนาทอน 

  5.14 สุราษฎร์ธานี โรงเเรมสมุยบุรีรีสอร์ท  
โรงเเรมเฉวงโคฟบีชรีสอร์ท  
โรงเเรมสมุยเวอร์ติคัลเลอร์  
โรงแรมสมุยรีโซเทล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางงอน  
วัดอัมพวัน 
เทศบาลต าบลบ้านตาขุน  
องค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทย  
โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลต้นยวน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลคลองศก 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ทวี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนาก  
ร้านมายคอฟฟ่ี อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไทร  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้  
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  
โรงเรียนรัฐวิทยา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ต าบลไทรโสภา  

 รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด 1,270 แห่ง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพการประชุมคณะท างานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561  

ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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รูปภาพการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละภูมิภาค  
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ส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง 
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ส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ 
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ส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคตะวันออก 
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ส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคใต ้
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน กศน.ภาค 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
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สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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สถาบัน กศน.ภาคใต ้
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



180 
 

 

สถาบัน กศน.ภาคกลาง 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพการประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 ส านักงาน กศน 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์   เลขาธิการ กศน.  
นายธนากร ดอนเหนือ   รองเลขาธิการ กศน.    
ดร.วัชรีวรรณ กันเดช   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

นางญาณิศา สุขอุดม   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
นายกฤตชัย อรุณรัตน์   ข้าราชการบ านาญ 
ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์   ข้าราชการบ านาญ 
 
ผู้จัดท า 
ดร.สุบิน ไชยยะ    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

     กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. 
 

บรรณาธิการ 
ดร.วัชรีวรรณ กันเดช   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นางศิรัณ  ธีรทัศน์ธ ารงค์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
     กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. 
ดร.สุบิน ไชยยะ    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

     กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. 
 
ผู้ออกแบบปก 
นางสาวเพ็ญนภา อาเทศ   นักวิชาการศึกษา    

     กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.  
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