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แนวทางการด าเนนิงานอาสาสมัคร กศน. 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าช้ีแจง 
 

 เอกสารนี้ จั ดท าขึ้น เ พ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษา 
อาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(อาสาสมัคร กศน.) และผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
กิจกรรมกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจที ่ส านักงาน กศน. ได้ร ับ
มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสภาพบริบทพ้ืนที่ และความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ 
ได้มีการปรับปรุง พัฒนารายละเอียดข้อมูลจากแนวทางการด าเนินงาน
อาสาสมัคร กศน. พ.ศ. 2552 และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และมีมาตรฐาน สามารถน าไปขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เอกสารแนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 บทน า 
 ตอนที่ 2 บทบาทของหน่วยงาน กศน. 
 ตอนที่ 3 การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน. 
 ตอนที่ 4 สิทธิประโยชน์ จรรยาบรรณ ของอาสาสมัคร กศน.  
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. ขอให้
หน่วยงานและสถานศึกษา ครู กศน.ต าบล ครูศูนย์การเรียนชุมชน      
ได้ศึกษาและท าความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. 
ให้เกิดความชัดเจน และถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ หน่วยงาน/
สถานศึกษา สามารถน าแนวทางฯ ดังกล่าว ไปใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมของ       
กศน. ต าบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชน ดังนี้ 
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 ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. น าแนวทางการด าเนินงาน
อาสาสมัคร กศน. ไปใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ สรรหา คัดเลือก 
แต่งตั้งและการพิจารณาการพ้นสภาพ รวมทั้งการด าเนินการจัด
ฝึกอบรม นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ พร้อม
รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ระดับพื้นที ่ ให้แก่
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับจังหวัด/กทม. รวมถึง น าไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
จัดกิจกรรมของอาสาสมัคร กศน. ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ 
 กศน.อ าเภอ/เขต น าแนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการด าเนินงานของครู กศน.ต าบล ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 
อาสาสมัคร กศน. ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเกิดการพัฒนาพร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพการด าเนินการของ กศน. ต าบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชน  
 กศน.ต าบล/แขวง น าแนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร 
กศน. ไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการวางแผน  
การบริหารจัดการสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่าย และรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานของ
อาสาสมัคร กศน. 
 อาสาสมัคร กศน. น าแนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. 
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการ
พัฒนาตนเอง การบริหารจัดการสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
ประเมิน สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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 แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. เป็นเครื่องมือ
ส าหรับหน่วยงาน สถานศึกษา ครู กศน. อาสาสมัคร กศน. และ
ผู้ เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน. เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I ง 

 

ค าน า  
 

 แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษา ครู กศน. อาสาสมัคร กศน. 
และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน.     
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้มีทิศทางเดียวกัน เป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพบริบทพ้ืนที่ และความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ได้รับการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนและสังคมของประเทศ 
 ส ำนักงำน กศน. ได้จัดท ำแนนททำงกำดด ำนนนนงำนองงงำสำสััรด กศน. 
(ฉบับปดับปดุง พ.ศ. 2564) ซึ่งปดะกงบด้ทยสำดะส ำรัญ 4 ตงน ได้แนก่    
1) ความเป็นมาและความส าคัญของอาสาสมัคร กศน. 2) กระบวนการ
แต่งตั้งอาสาสมัคร กศน. และบทบาทของหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน. 
3) การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน. 4) สิทธิประโยชน์ จรรยาบรรณ
ของอาสาสมัคร กศน. ซึ่งเอกสารเล่มนี้ จะช่วยให้หน่วยงานการศึกษา 
สถานศึกษา ครู กศน. อาสาสมัคร กศน. และผู้เกี่ยวข้อง ัีแนนททำงปฏนบัตนที่
ชัดนจน สำัำดถอับนรลื่งนกนจกดดัต่ำง ๆ องงงำสำสััรด กศน. ได้งย่ำง
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพบริบทพ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างแท้จริง  

ส านักงาน กศน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการด าเนินงาน
อาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เล่มนี้ จะนป็นปดะโยชน์ต่ง
หน่ทยงำน/สถำนศึกษำในสังกัด อาสาสมัคร กศน. และผู้เกี่ยวข้อง ในอัน
ทีจ่ะร่วมขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร กศน. ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม และเป็น 
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เอกภาพในทุกพ้ืนที่ เพ่ือที่จะเป็นพลังส าคัญในการร่วมจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนทุกพ้ืนที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่าง
แท้จริง  

 
 

 
(นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร) 
    เลขาธิการ กศน. 
   พฤศจิกายน 2564  
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สารบัญ 
 

  หน้า 
 
ค าชี้แจง        ก 
ค าน า         ข 
สารบัญ        ค  
ตอนที่ 1 บทน า       1 
  ความเป็นมาและความส าคัญของอาสาสมัคร กศน.   1 

 ความหมาย       2 
 วัตถุประสงค์       2 

ตอนที่ 2 กระบวนการแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน. และบทบาทของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.   3 
  วิธีการสรรหา คัดเลือก อบรมและแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน.  3 

 การพ้นสภาพ       5 
 บทบาท กศน.อ าเภอ/เขต     6 
 บทบาทส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.    6 

  ระบบการติดตาม/รายงานผลการด าเนินงาน   6 
  กระบวนการแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน.    8 
  กระบวนการรายงานผลการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน.  9 
ตอนที่ 3 การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน           10 

 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน.         10 
 การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน.            10 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
 
ตอนที่ 4 สิทธิประโยชน์ จรรยาบรรณ ของอาสาสมัคร กศน.        12 
  สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร กศน.            12 
  จรรยาบรรณของอาสาสมัคร กศน.            12 
บรรณานุกรม               13 
ภาคผนวก               14 

 ตัวอย่าง ใบสมัครอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต           15 
 ตัวอย่าง บัตรประจ าตัวอาสาสมัคร กศน.ระดับอ าเภอ       17 
 ตัวอย่าง บัตรประจ าตัวอาสาสมัคร กศน.ระดับเขต           18 
 ตัวอย่าง เสื้อ ตราสัญลักษณ์ของอาสาสมัคร กศน.           19 
 ตัวอย่าง บัญชีรายชื่ออาสาสมัคร กศน.           20 
 สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
 ตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของอาสาสมัคร กศน.           21 
 ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน           22 
 ของอาสาสมัคร กศน. 1 (ส ำหรับอำสำสมัคร กศน.)   
 ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน           23 
 ของอาสาสมัคร กศน. 2 (ส ำหรับ กศน.อ ำเภอ/เขต) 
 ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน           24 
 ของอาสาสมัคร กศน. 3 (ส ำหรับ ส ำนักงำน กศน.จังหวัด/กทม.) 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
 

 ตัวอย่าง แบบติดตามและส ารวจความต้องการ           25 
 ทางการศึกษา/การเรียนรู้ของประชาชน 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัคร          27 
 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 พ.ศ. 2551 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัคร          32 
 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

คณะผู้จัดท า                33 
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ตอนที่ 1 
บทน า 

 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษา
รูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความเจริญงอกงามของคน 
และสังคม โดยเฉพาะในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
เพราะเป็นรูปแบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่สามารถ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และความต้องการของประชาชน
ของประเทศได้อย่างทันท่วงที โดย กศน. ต้องยึดปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนและของประเทศเป็นเป้าหมายหลัก ที่จะต้องเร่ง
จัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เกิดความรักและความสามัคคีของคนในชาติ 

ส านักงาน กศน. ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
ในปัจจุบันได้จัดการศึกษาใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาต่อเนื ่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย       
ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน และประชาชนในชุมชนให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต แต่การจัดการศึกษาของ กศน. ในปัจจุบันยังเข้าถึงประชาชน   
ได้ไม่ทั่วถึง ยังมีประชาชนอีกจ านวนมากท่ียังไม่ได้รับโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ยังท าได้ไม่ทั่วถึง 
บุคลากร กศน. ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะในชุมชน/หมู่บ้าน         
ท าให้ไม่ทราบความต้องการด้านการศึกษาที่แท้จริงของประชาชน          
ในชุมชน ส านักงาน กศน. ตระหนักถึงว่า อาสาสมัคร กศน. จะเป็น
บุคคลส าคัญที่จะเข้ามาช่วยงาน กศน. ในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนได้  จึ งได้จัดท าระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
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และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยยึดหลักการที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือบุคคลที่มี
ความรู้  ประสบการณ์ และพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการจัด            
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ได้เข้ามามีบทบาทในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย        
ในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เป็นผู้
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชนและน าเสนอ
ความต้องการการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งร่วมกับครู  กศน. ในการ
ติดตามผลและดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในชุมชน 

ส าหรับวิธีการจะได้มาของอาสาสมัคร กศน. ต้องมีกระบวนการ
สรรหาตามขั้นตอนและเมื่อได้มาแล้วต้องมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกระบวนการปฏิบัติ การประเมินผล 
และการด าเนินงานที่จ าเป็นต่าง ๆ การวิเคราะห์ชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้
การปฏิบ ัต ิงานของอาสาสมัคร  กศน.  เก ิดประสิทธ ิภาพสูงส ุด             
จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก อบรมและแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน. บทบาท
หน้าที่อาสาสมัคร กศน. แนวทางการด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน.          
สิทธิประโยชน์ จรรยาบรรณของอาสาสมัคร กศน. บทบาทของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาที่มีต่ออาสาสมัคร กศน. รวมทั้งหลักสูตรการอบรม
อาสาสมัคร กศน. และระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน          
ของอาสาสมัคร กศน. เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ดังมีรายละเอียดในตอนต่อไป 
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ความเป็นมาและความส าคัญของอาสาสมัคร กศน. 
 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 9 วรรค 3 ก าหนดให้ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน 
ซึ่งเป็นผู้ที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู้มีการด าเนินการ    
ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และมาตรา 10 วรรค 2 การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการและบุคลากร 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเ พ่ือการศึกษาและการยกย่อง        
ประกาศเกียรติคุณส าหรับผู้จัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และวรรค 3 สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม
ให้แก่ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะที่เป็นองค์กร
หลักในการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์
และความพร้อมในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนในชุมชน ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ 
เป็นต้น ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่อยู่นอกระบบให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนและสังคมของประเทศ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และความพร้อม
ในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
ได้แก่ ข้าราชการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ เป็นต้น ได้มีส่วนร่วม       
ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบให้ได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนและสังคม        
ของประเทศ 
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 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ความหมาย 
 อาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา         
ตามอัธยาศัย เรียกชื่อโดยย่อว่า อาสาสมัคร กศน. มีชื่อเรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Non – Formal and Informal Education Volunteer 
และเรียกชื่อโดยย่อว่า NIEV 
 อาสาสมัคร กศน. หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และสมัครใจท างานเพ่ือสังคมในด้านการศึกษา โดยไม่รับค่าตอบแทน      
ในหมวดเงินเดือนและได้รับการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
อาสาสมัคร กศน. 
  
วัตถุประสงค์ในการมีอาสาสมัคร กศน. 

1. เพ่ือให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและจิตอาสาในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน          
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับชุมชนอย่างมีคุณภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน          
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

4. เพ่ือช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับต าบลได้อย่างประสิทธิภาพ  
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ตอนที่ 2 
กระบวนการแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน.  

และบทบาทของหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน. 
 

วิธีการสรรหา คัดเลือก อบรม แต่งตั้งและการพ้นสภาพ
อาสาสมัคร กศน. 

การคัดเลือกอาสาสมัคร กศน.ให้ก าหนดตามจ านวนหลังคาเรือน
ในชุมชน โดยจ านวนไม่เกิน 50 หลังคาเรือน มีอาสาสมัคร กศน. ได้ไม่เกิน 
1 คน หรือหนึ่งต าบลมีอาสาสมัคร กศน. ไม่น้อยกว่า 3 คน 

ส าหรับในพ้ืนที่ที่มีจ านวนหลังคาเรือนเกิน 50 หลังคาเรือน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของ กศน.อ าเภอ/เขตและให้รายงานต่อส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณีทราบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กศน.อ าเภอ/เขต ร่วมกับชุมชนด าเนินการสรรหา
และคัดเลือกอาสาสมัคร กศน. ดังนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1) เป็นผู้ที่มอีายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (2) เป็นผู้ที่สมัครใจและเสียสละเพ่ือช่วยเหลืองาน
การศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน มีเวลาเพียงพอที่จะช่วยเหลือชุมชน 
และมีความคล่องตัวในการประสานงาน  
  (3) เป็นผู้ทีม่ีภูมิล าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ประจ าในหมู่บ้าน
หรือชุมชน (อยู่ประจ าในหมู่บ้าน ไม่ย้ายถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ปี) 
  (4) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและสามารถอ่านออก
เขียนได ้
  (5) เป็นผู้ทีผู่้น าชุมชนรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติ
อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน 
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ในกรณีที่คุณสมบัติไม่ครบตามข้อ (1) – (5) ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยยึดประโยชน์ของชุมชน
เป็นหลัก 

คุณลักษณะของอาสาสมัคร กศน. ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์
ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ รวมถึงมีจิตอาสา หมายถึง การมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ พร้อมท า เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม และเต็มใจที่จะด าเนินการช่วยเหลือหรือเป็นธุระให้งานต่าง ๆ 
ลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  2. ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ  หมายถึง        
การท างานด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ มีความรอบคอบ
ในการท างาน ไม่สร้างปัญหาภายหลัง หรือต้องให้ผู้รับบริการกลับมา
ร้องเรียนหรือขอแก้ไขในเรื่องเดิมอีก 
  3. ให้ความส าคัญแก่ผู้พลาดโอกาส ขาดโอกาส         
และด้อยโอกาส หมายถึง การเข้ามาช่วยเหลือ ดูแลผู้ด้อยโอกาส          
ด้วยความห่วงใยและจริงใจ 
  4. พร้อมต่อการตรวจสอบทุกฝ่าย หมายถึง การท างาน
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส มีเหตุมีผล          
และพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกรณี 
  5. รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  หมายถึง         
การแสดงออกถึงวัฒนธรรมและบุคลิกที่ดีงามของความเป็นไทย มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส และท างานด้วยความอดทนและอดกลั้น   
 ขั้นตอนที่ 2 กศน.อ าเภอ/เขต ส่งผู้ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 
เข้ารับการอบรมและแต่งตั้งเป็นอาสาสมัคร กศน.  
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ขั้นตอนที่ 3 ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จัดให้อาสาสมัคร กศน. 

เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
     - เพื่อเป็นการจุดประกายทางความคิดแก่
อาสาสมัคร กศน. 
      - การพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัคร กศน. ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
ของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
       - ส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัคร กศน. ให้ปฏิบัติงาน
ในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 หลักสูตรการอบรมอาสาสมัคร กศน. 
     เนื้อหา 
  1. คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์
ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติและการสร้างพลังจิตอาสา         
ในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
      - สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ 
พร้อมท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเต็มใจที่จะด าเนินการช่วยเหลือ
หรือเป็นธุระให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
และสร้างส านึกจิตอาสาให้เกิดพลังน าสู่การแก้ปัญหาชุมชน   
      หมายเหตุ  อาจให้มีภาคกลางคืนที่มีกิจกรรมสร้าง
อุดมการณ์  
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2. งาน กศน. กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

      - ให้มีความรู้ความเข้าใจงาน กศน. และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ 
      - สร้างความพร้อมที่จะเป็นสมาชิก/เครือข่าย/แนวร่วม 
งาน กศน. 
  3. กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการท างาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ    

    - ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุแห่ง
ปัญหา และวิธีการแก้ไข ปัญหาของชุมชน 

    - ให้มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดและมี
เทคนิคในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เทคนิคการพูดในชุมชน) 
  4. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. และการวางแผน
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (แผนปฏิบัติงานรายเดือน) 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
      - ให้มีความสามารถในการวางแผน ปฏิบัติงานตามแผน 
และสรุปผลการท างานได้ (โดยน ากระบวนการ PDCA และ R&D หรืออ่ืน ๆ 
มาปรับใช้) ส าหรับชาวบ้าน   
ระยะเวลาการอบรม สองวัน หนึ่งคืน หรือ สามวัน สองคืน หรือตามความ
เหมาะสม 

ตอนที่ 2 ส่ือ/คู่มือ/เอกสารการด าเนินงานส าหรับ
อาสาสมัคร กศน.   

เนื้อหา 
- พรบ. กศน./นโยบาย (ฉบับย่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
- กิจกรรม กศน. (ให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง ท าอย่างไรแบบ

ง่าย ๆ) 
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      - ความรู้เรื่อง กศน.ต าบล/แขวง ศรช. ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ (คืออะไร ท าอะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มีแล้วดี
อย่างไร) 
      - สิทธิประโยชน์ที่อาสาสมัคร กศน. ได้รับ 
      - การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่าง ๆ 
      - อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ   
- เน้นเนื้อหาง่าย ๆ สั้นได้ใจความตัวหนังสือใหญ่         

มีภาพประกอบ ใช้ส านวนน่าสนใจไม่เน้นวิชาการ 
     - สื่อชุดนี้ใช้ประกอบการอบรมก่อนปฏิบัติการของ
อาสาสมัคร กศน. ด้วย 
     - สื่อที่ผลิตจะเน้นเป็นสื่อแผ่นเดียวง่าย ๆ สามารถ
ผลิตเพ่ิมตามความจ าเป็นและจัดเก็บเข้าแฟ้มเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานได้ 

ตอนที่ 3 จัดสัมมนา/สรุปรายงาน (สิ้นปีงบประมาณ) 
“รอยยิ้มหลังหยาดเหงื่อแห่งปี” เป็นการจัดระบบรายงานผลอย่างง่าย 

  เนื้อหา 
    - การส ารวจความพึงพอใจด้วยตนเอง (งานเด่น/ดี/

ภูมิใจ) 
    - ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    - ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน 
    - การพัฒนาตัวชี้วัดผลความส าเร็จ 

หมายเหตุ   
      - น าเข้าสู่กระบวนการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน        
ในเนื้อหา ข้อ 4 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. และการวางแผน
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

            - เก็บเข้าแฟ้มสะสมผลงานสรุปปีละ 2 ครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 4 ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
แล้วแต่กรณี เสนอรายชื่ออาสาสมัคร กศน. ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบก่อนการแต่งตั้ง  

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร กศน. ที่ผ่านการ
อบรม พร้อมทั้งแต่งตั้งและออกบัตรประจ าตัวให้แก่อาสาสมัคร กศน. 
การพ้นสภาพ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ย้ายที่อยู่ 
4. เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
5. มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีเห็นว่า
ท าความเสื่อมเสียต่อเกียรติของอาสาสมัคร กศน. 

6. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ลงมติโดยมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานครมีมติให้พ้นจากอาสาสมัคร กศน. เนื่องจากมีความประพฤติ
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เสียหายอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของหน่วยงาน/
สถานศึกษา หรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 

บทบาทของ กศน.อ าเภอ/เขต 
1. ก าหนดจ านวนอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต และรายงาน       

ให้ ส านักงาน กศน.จงัหวัด/กทม. 
2. ให้ กศน.อ าเภอ/เขต ร่วมกับชุมชนด าเนินการสรรหาและ

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ เพ่ือเข้ารับการอบรม และรายงานให้ส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. 

3. มอบหมายภารกิจ หน้าที่ให้กับอาสาสมัคร กศน. และก ากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่อาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต  

5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพประกอบหรือคลิป
วิดีโอสั้น ๆ ของอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต ให้ส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีที่อาสาสมัคร กศน. 
มีความประพฤติเสียหายอันส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน/สถานศึกษา        
ในสังกัดส านักงาน กศน. พร้อมรายงานให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  

บทบาทของส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
1. ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน. 

ของแต่ละจังหวัด/กทม. 
 2. ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. ในการบริหารจัดการและการพัฒนาอาสาสมัคร กศน.  
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 3. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เสนอความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน. ตามที่สถานศึกษาก าหนดต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 4. พิจารณาหยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เสนอ เพิกถอน     
การเป็นอาสาสมัคร กศน. กรณีที่อาสาสมัคร กศน. มีความประพฤติ
เสียหาย ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี  
 5. จัดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต  
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงาน กศน. ก าหนด 
 6. ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมเป็นอาสาสมัคร กศน. 
แต่งตั้งและออกบัตรประจ าตัว ให้ตามแบบที่ส านักงาน กศน. ก าหนด    

7. จัดท ารายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. พร้อม
ภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณีเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 

8. เสนอผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นอาสาสมัคร กศน. 
กิตติมศักดิ์ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ตามความจ าเป็น 

9. ออกแบบระบบนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัคร กศน. 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพ อาสาสมัคร กศน. 
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 ระบบการติดตาม/รายงานผลการด าเนินงาน 
  1. ให้อาสาสมัคร กศน.จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อม

ภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของอาสาสมัคร กศน. อ าเภอ/เขต 
ตามที่ส านักงาน กศน.ก าหนด และรายงานให้ กศน.อ าเภอ/เขต อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

  2. ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมภาพประกอบ
หรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต ตามที่ส านักงาน กศน. 
ก าหนด และรายงานให้ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. อย่างน้อยปีละ         
2 ครั้ง 

3. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร กศน. ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และส านักงาน กศน. ปีละ 2 ครั้ง  

4. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
พร้อมภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต 
ตามที่ส านักงาน กศน. ก าหนด และรายงานให้ ส านักงาน กศน. อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

5. ให้ส านักงาน กศน. รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. 
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีละ 1 ครั้ง 
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   กระบวนการแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  
กศน.อ าเภอ/เขต ร่วมกับชุมชนด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัคร กศน. 

ขั้นตอนที่ 2 
กศน.อ าเภอ/เขต ส่งผู้ทีผ่่านการสรรหาและคดัเลือก เข้ารับการอบรมและแต่งตั้งเป็น

อาสาสมัคร กศน. 
 

ขั้นตอนที่ 3  
 ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จดัให้อาสาสมคัร กศน. เข้ารับการฝกึอบรม  

ขั้นตอนที่ 4 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี  เสนอรายชื่ออาสาสมัคร กศน. ให้แก่
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบก่อนการแต่งต้ัง 

 

ขั้นตอนที่ 5 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบแล้วส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม.ขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร กศน. ท่ีผ่านการอบรม พร้อมท้ังแต่งตั้งและออกบัตร

ประจ าตัวให้แก่อาสาสมัคร กศน. 
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กระบวนการรายงานผลการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1  
อาสาสมัคร กศน. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ  
ของอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต ตามท่ีส านักงาน กศน. ก าหนด และรายงานให้ กศน.อ าเภอ/เขต  

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ขั้นที่ 2 
สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ 

ของอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต ตามท่ีส านักงาน กศน.ก าหนด และรายงานให้  
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

ขั้นที่ 3  
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รายงานผลการปฏิบัติงานของ อาสาสมัคร กศน.  

ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

และส านักงาน กศน. ปีละ 2 ครั้ง 
 

ขั้นที่ 4 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอ 

สั้น ๆ ของอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต ตามท่ีส านักงาน กศน.ก าหนด และรายงานให้ส านักงาน กศน. 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

ขั้นที่ 5 
ส านักงาน กศน. รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ปีละ 1 ครั้ง 
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ตอนที่ 3 
การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน.  

 

 การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน. มุ่งเน้นให้บุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและความพร้อม ในการที่จะสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนและมีจิตอาสาที่จะร่วมกับ 
กศน.ต าบล/แขวง ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ข้าราชการบ านาญ ศิษย์เก่า กศน. ฯลฯ เพื่อ
การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน. ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งได้รับ
ทราบถึงบทบาทหน้ำที่แนละกำดด ำนนนนงำนองงงำสำสััรด กศน. ดังนี้ 
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยร่วมกับ กศน.ต าบล/แขวง 
      2. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของ 
กศน.ต าบล/แขวง ให้แก่ประชาชนในชุมชน 
 3. เพ่ือช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับต าบลได้อย่างประสิทธิภาพ  
 4. เพ่ือให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและจิตอาสาในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
          5. ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
กศน.ต าบล/แขวง 
           6. ร่วมติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล/แขวง 
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   7. เข้ารับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วม
ให้บริการการศึกษาการเรียนรู้ของ กศน.ต าบล/แขวง 

การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน. 
  การด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน. ตามบทบาทหน้าที่ของ

อาสาสมัคร กศน. ด าเนินการได้ ดังนี้ 
            1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ของ กศน.ต าบล/แขวง 
                แนวทาง/วิธีการ 

       (1) ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ 
      (2) มีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของประชากร     

วัยเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา  
      (3) มีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการ

จัดการศึกษาในพื้นที ่
      (4) มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมตามภารกิจของ กศน.ต าบล/แขวง 

เช่น ประสานงานการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่การรับสมัครนักศึกษา/ผู้รับบริการ 
ร่วมเป็นวิทยากร/ครูผู้สอน ฯลฯ 

        (5) ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      (6) ร่วมติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 

         2. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของ 
กศน.ต าบล/แขวง ให้กับประชาชนในชุัชน 
       แนวทาง/วิธีการ 
 (1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. เช่น กลุ่มไลน์ 
เฟซบุ๊ก เพจ เว็บไซต์ หอกระจายข่าว หรือสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เป็นต้น 
  
 



 

          แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 18 

 

 (2) เป็นสื่อกลางรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา 
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามภารกิจการจัดการศึกษาและการบริการ
ของ กศน.ต าบล/แขวง 
 (3) ช่วยในการแนะแนวการศึกษาของ กศน.ต าบล/แขวง 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน กับภาคีเครือข่ายในการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ       
กศน.ต าบล/แขวง 

     แนวทาง/วิธีการ 
 (1) มีส่วนร่วมในการส ารวจ จัดท าท าเนียบภาคีเครือข่าย
ระดับต าบล  
 (2) มีส่วนร่วมในการสร้างภาคีเครือข่าย 
 (3) มีส่วนร่วมประสานและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายร่วมจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล/แขวง 
        4. ร่วมติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล/แขวง 
       แนวทาง/วิธีการ 
 (1) มีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยม นิเทศ ประเมินผลการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล/แขวง 
 (2) ร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา และยกระดับ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
กศน.ต าบล/แขวง  
 (3) รว่มจัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานของอาสาสมัคร กศน.  
     5. เข้ารับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ     
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วม
ให้บริการการศึกษาการเรียนรู้ของ กศน.ต าบล/แขวง 
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         แนวทาง/วิธีการ 
  (1) เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด
หลังการได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นอาสาสมัคร กศน.ต าบล/แขวง 
  (2) เสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับภารกิจของอาสาสมัคร กศน.ต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 20 

 

ตอนที่ 4 
สิทธิประโยชน์ จรรยาบรรณ ของอาสาสมัคร กศน.  

 

สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร กศน.  

สิทธิประโยชน์ที่อาสาสมัคร กศน. จะได้รับการบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

1. สิทธิในการเข้าร่วมโครงการและรับบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน/
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. ทุกกิจกรรม  

2. สิทธิการเบิกจ่ายในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่   
  (1) การจ้างด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงาน
การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล 
    (2) ค่าตอบแทนวิทยากร สอนวิชาชีพ/สอนเสริม ฯลฯ 

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ที่ส านักงาน 
กศน./หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการ  
     (4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจ  

3. มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกาย ตามท่ีส านักงาน กศน. ก าหนด 
4. มีสิทธิได้รับประกาศเกียรติคุณจากส านักงาน กศน./หน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัด กรณีมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
ตามเกณฑ์คัดเลือกท่ีส านักงาน กศน./หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
ก าหนด   
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5. มีสิทธิได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากส านักงาน กศน. ในการปฏิบัติ
หน้าที ่(ต้องท าข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง) 

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่    9 ปี ขึ้นไป เท่ากับ เหรียญทองแดง 
 (2) ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  15 ปี ขึ้นไป เท่ากับ เหรียญเงิน 
 (3) ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  18 ปี ขึ้นไป เท่ากับ เหรียญทอง 
6. มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร ของส านักงาน กศน. 
7. มีสิทธิในการออกเสียง คัดเลือกประธานและกรรมการ

อาสาสมัคร กศน. ในระดับต่าง ๆ 
8. มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานและคณะกรรมการ

อาสาสมัคร กศน. ในระดับต่าง ๆ 
9. มีสิทธิได้รับการบันทึกชื่อในท าเนียบอาสาสมัคร กศน. ในระดับ

ต่าง ๆ 
10. มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์

ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ      
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

จรรยาบรรณของอาสาสมัคร กศน. 
1. อาสาสมัคร กศน. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความขยัน อดทน เต็มใจ 

ตั้งใจ เชื่อมั่น เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ศรัทธาในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

2. อาสาสมัคร กศน. เป็นผู้มีอุดมการณ์ ถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

3. อาสาสมัคร กศน. เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน       
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยเคารพต่อกฎหมายและเคารพศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ 



 

          แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 22 

 

4. อาสาสมัคร กศน. เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
เมตตาธรรมในการด าเนินงานและรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ        
พร้อมเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชน 

5. อาสาสมัคร กศน. ต้องไม่เรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
โดยอาศัยต าแหน่งหรือบทบาทหน้าที่ 
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- ตัวอย่าง - 

ใบสมัครอาสาสมัคร กศน.อ าเภอ/เขต.............. 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.................. 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร  
ชื่อ.....................................สกุล.......................................................... 
ชื่อเล่น...............................เพศ.................. ศาสนา ..........................
หมู่โลหิต ..........วัน/เดือน/ปี เกิด..............................อายุ................ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน .................................................................... 
ที่อยู่ .................................................................................................. 
........................................................................................................... 
โทรศัพท์ ..................................โทรศัพท์มือถือ ................................. 
ID Line …………………..….....……อาชีพปัจจุบัน.................................. 
สถานที่ท างาน ................................................................................... 
........................................................................................................... 
โทรศัพท์ ..................................โทรสาร............................................. 
สถานภาพปัจจุบัน   โสด      สมรส      หย่าร้าง  
ขนาดเสื้อ      S      M      L      XL      XXL 
 
 
 
 
 

 
รปูถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
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2. ความสามารถและประสบการณ์ 
2.1 ความสามารถด้านภาษา (เช่น อังกฤษ จีน มลายู กะเหรี่ยง ฯลฯ) 

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

............................................................................................ 
2.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
 ดูแลแก้ไขการท างานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  
 ดูแล Hard Ware และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
 อ่ืน ๆ ..................................................................... 

2.3 ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ (เช่น ศิลปะ, วัฒนธรรมไทย, 
ประเพณีไทย, เกษตร, ประวัติศาสตร์ ฯลฯ) 

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

......................................................................... ........................... 
2.4 ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครและการท ากิจกรรม

ของ กศน. และหน่วยงานอ่ืน (โปรดระบุต าแหน่ง, หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน) 

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

......................................................................... ........................... 
  3. งานและสถานที่ที่ต้องการท างาน 

3.1 งานที่อยากท า/สถานที่ท่ีต้องการท างาน 
....................................................................................................  
....................................................................................................  
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3.2 ช่วงเวลาที่สามารถปฏิบัติงานได้  
....................................................................................................  
....................................................................................................  
3.3 ถ้างานนี้ท าโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยง ท่านจะยัง

ยืนยันที่จะท างานนี้หรือไม่ 
  ท า    ไม่ท า    คิดดูก่อน 
เหตุผล.......................................................................... 

........................................................................... ........................ 
ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการรับสมัครมาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว 

ได้แก่ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ใบ 
- รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 
- หนังสือรับรองจากกรรมการหมู่บ้าน (ถ้ามี)   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกข้างต้นเป็นความจริง

ทุกประการ พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครมาพร้อม    
ใบสมัครนี้ 

 
ลงชื่อผู้สมัคร.......................................................... 
                (........................................................) 
วันที่........................................................................ 
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- ตัวอย่าง - 
บัตรประจ าตัวอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยระดับอ าเภอ (อาสาสมัคร กศน.)  
  

       ด้านหน้า 
 

        
   
      
 
5.5ซม. 
 

5.5 ซม. 
        
 
                                     8.5 ซม. 

        ด้านหลัง 
 

 
 
 
 
 

       
  
 
 
                              

สีบัตร สีขาว 

บตัรประจ าตวัอาสาสมคัร กศน. 
 
 
 

   เลขท่ี............../ปีท่ีออกบตัร 
   ส านกังาน กศน.จงัหวดั.......................... 

       วนัออกบตัร........................ หมดอาย.ุ................................ 

           เลขประจ าตวัประชาชนผูถื้อบตัร 
            ............................................................ 

           ช่ือ – สกลุ.......................................................... 
                  อาสาสมคัร กศน.ต าบล............อ าเภอ................... 

  ลายมือช่ือ                .................................... 
        (.......................................) 
 หมู่โลหิต....     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังาน กศน.จงัหวดั......................... 
                                                         ผูอ้อกบตัร 

 

 

รูปถ่าย 
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- ตัวอย่าง - 
บัตรประจ าตัวอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยระดับเขต (อาสาสมัคร กศน.) 
  

       ด้านหน้า 
 

        
   
      
 
5.5ซม. 
 

5.5 ซม. 
        
 
                                     8.5 ซม. 

        ด้านหลัง 
 

 
 
 
 
 

       
  
 
 
                              

สีบัตร สีขาว 

บตัรประจ าตวัอาสาสมคัร กศน. 
 
 
 

   เลขท่ี............../ปีท่ีออกบตัร 
   ส านกังาน กศน.กทม. 

       วนัออกบตัร........................ หมดอาย.ุ................................ 

           เลขประจ าตวัประชาชนผูถื้อบตัร 
            ............................................................ 

           ช่ือ – สกลุ.......................................................... 
                  อาสาสมคัร กศน.แขวง............เขต................... 

  ลายมือช่ือ                .................................... 
        (.......................................) 
 หมู่โลหิต....                            ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังาน กศน.กทม 
                                                                ผูอ้อกบตัร 

 

 

รูปถ่าย 
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- ตัวอย่าง - 
เสื้อ ตราสัญลักษณ์ของอาสาสมัคร กศน. 

 
1. เสื้อยืดมีปก คอโปโล มีกระเป๋า สีตามท่ีส านักงาน กศน. ก าหนด

ตราสัญลักษณ์ติดที่กระเป๋า 
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5 - 6 เซนติเมตร) 

 
     
 
 
 

ส านักงาน กศน.จังหวัด ...../กทม. 
ด้านหลังเสื้อสกรีน/ปักข้อความว่า “อาสาสมัคร กศน.” 
 

หรือ 2. เสื้อคลุม/กั๊ก ตามทีส่ านักงาน กศน. 
    ด้านหน้า  

ตราสัญลักษณ์ติดที่กระเป๋า/หน้าอก 
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5 - 6 เซนติเมตร) 

 
 
 
 
 

ด้านหลังเสื้อสกรีน/ปักข้อความว่า “ อาสาสมัคร กศน.” 
 



- ตัวอย่าง - 
บัญชีรายช่ืออาสาสมัคร กศน. 

สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม............................. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.............. 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ที่อยู่ปัจจุบัน 

สังกัด กศน.
ต าบล/แขวง 

สังกัด กศน.
อ าเภอ/เขต 

เบอร์โทรศัพท์ ID Line อาชีพ 
วันที่ได้รับ 
การแตง่ตั้ง 

หมาย
เหต ุ
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          แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 32 

- ตัวอย่าง - 
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- ตัวอย่าง - 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. 

กศน.อ าเภอ/เขต......................................... 
ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ........................ ถึงเดือน ......................... 

ค าชี้แจง   แบบรายงานนี้ใช้ในการรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม ทุก ๆ 1 เดือน 

 
กิจกรรมเด่นของอาสาสมัคร กศน....................................................................................... 
............................................................................................................................................ 

 
                      ลงช่ือ ........................................ อาสาสมัคร กศน. 

                                                   (.............................................) 
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- ตัวอย่าง - 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. 

กศน.อ าเภอ/เขต......................................... 
ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ........................ ถึงเดือน ......................... 

ค าชี้แจง    แบบรายงานนี้ใช้ในการรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบติังานโครงการ/
กิจกรรม ทุก ๆ 6  เดือน 

 
กิจกรรมเด่นของอาสาสมัคร กศน....................................................................................... 
............................................................................................................................................ 

 
                 ลงช่ือ ........................................ ผู้บริหารสถานศึกษา 

                                               (.............................................) 
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- ตัวอย่าง - 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม................................. 

ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ........................ ถึงเดือน .................... 
ค าชี้แจง    แบบรายงานนี้ใช้ในการรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบติังานโครงการ/
กิจกรรม ทุก ๆ 6  เดือน 

 
กิจกรรมเด่นของอาสาสมัคร กศน....................................................................................... 
............................................................................................................................................ 

 
         ลงช่ือ ........................................ ผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

                          (.............................................) 
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- ตัวอย่าง - 
แบบติดตามและส ารวจความต้องการ 

ทางการศึกษา/การเรียนรู้ของประชาชน 
 

ค าชี้แจง : เอกสารฉบับนี้จัดท าเพื่อส ารวจความต้องการของประชาชน ขอให้ผู้ติดตามบันทึก
ข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล 
ชื่อ-สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... 
เพศ  ชาย  หญิง อายุ .............. ปี   
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ........................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................... 
........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ............................................... 
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง ...................................โทรศัพท์.......................................... 
 
ส่วนที่ 2 ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย  

 ผู้พิการ 
 ผู้เร่ร่อน/ด้อยโอกาส 
 ประชากรวัยเรียน 
 ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID 
 ผู้ว่างงาน 
 ประชาชนทั่วไป 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการศึกษา 
 ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 
 ก าลังศึกษาต่อ      ในประเทศ      ต่างประเทศ 
  ระดับประถมศึกษา    
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    

 อ่ืน ๆ ระบุ : …………………………………………………………….. 
ส่วนที่ 4 ความต้องการความช่วยเหลือทางการศึกษา  
           (หากตอบ 4.3 ไม่ต้องตอบในข้อ 4.1) 

 4.1 ต้องการศึกษาต่อ  
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ระดับ   ประถมศึกษา    
    มัธยมศึกษาตอนต้น  

      มัธยมศึกษาตอนปลาย    
                         ปวช.   
      สังกัด    สพฐ.   กศน. 
       อาชีวศึกษา  ราชประชานุเคราะห์

        อปท. 
 
 4.2 การศึกษาด้านอาชีพ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เกษตรกรรม  ระบุ.............................................. 
 อุตสาหกรรม  ระบุ.............................................  
 พาณิยกรรม  ระบุ................................... ........... 
 ช่างพ้ืนฐาน  ระบุ.................................. ............ 
 อาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ  ระบุ........................... 
 คหกรรม  ระบ.ุ............................................. 
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 4.3 ไม่ต้องการศึกษาต่อ เหตุผล....................................... 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………...….................................... 

 อ่ืน ๆ ระบุ ………………………………...........………………………………. 
 
 
 
 

            (........................................)          (......................................)
             ผู้ส ารวจ                    ผู้ให้ข้อมูล 
  วันที่ ................................         วันที่ ................................
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คณะผู้จัดท ำ 
 
1. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.             ที่ปรึกษา 
2. นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน.        ทีป่รึกษา 
3. นางวัชรีภรณ์  โกสินเจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน      ประธาน 
 พัฒนาเครือข่าย          คณะท างาน 
4. นายนิรัช  สามัคคี ผู้อ านวยการส านักงาน  คณะท างาน 
 กศน.จังหวัดชัยนาท     
5. นางรัชนุช  สละโวหาร ผู้อ านวยการส านักงาน  คณะท างาน 
 กศน.จังหวัดเพชรบุรี     
6. นายอนันต์  คงชุม ผู้อ านวยการส านักงาน  คณะท างาน 
 กศน.จังหวัดพิษณุโลก     
7. นางคนึงนิตย์  วันนิตย์ ผู้อ านวยการส านักงาน  คณะท างาน 
 กศน.จังหวัดล าปาง     
8. นางสาวอภิมุข  ศรีสมัย ผู้อ านวยการสถาบัน     คณะท างาน 
 กศน. ภาคใต้           
9. นางสร้อยทิพย์  อุจวาที ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กลุ่มการคลังและสินทรัพย์          
10. นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ รองผู้อ านวยการ         คณะท างาน 
 ส านักงาน กศน.กทม.           
11. นางสาวบุปผาชาติ  เรืองกูล รองผู้อ านวยการ         คณะท างาน 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา           
12. นายณัฐพงษ์  ทองหล่อ รองผู้อ านวยการ         คณะท างาน 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวล าภู     
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13. นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อ านวยการ         คณะท างาน 
 สถาบัน กศน.ภาคกลาง           
14. นางสาวนุรัต  วรกฎ ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอบ้านฝาง  
 จังหวัดขอนแก่น 
15. นางสุรัสวดี  เลี้ยงสุพงศ์ ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี           คณะท างาน 
16. นายชรินทร์  แกล้วทนงค์ ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอปลายพระยา  
 จังหวัดกระบี่ 
17. นางณิชยา  ค าชมพู ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอเมืองบึงกาฬ  
 จังหวัดบึงกาฬ 
18. นางสาวเกศินี  ศรีสาธร ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอหนองม่วง  
 จังหวัดลพบุรี 
19. นางพิมพา  หาญวัฒนะชัย ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอคลองหลวง  
 จังหวัดปทุมธานี 
20. นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
 จังหวัดอุบลราชธานี 
21. ว่าที่ ร.ต.กีรติ  กุลบุตร ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
 จังหวัดอุบลราชธานี 
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22. นางสาวกุหลาบ  อ่อนระทวย ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กศน.อ าเภอโพธิ์ทอง  
 จังหวัดอ่างทอง 
23. นางทองสุข  รัตนประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์             คณะท างาน 
 ช านาญการพิเศษ จังหวัดเพชรบุรี 
24. นางสาวชยะวดี  อินสมภักษร ศึกษานิเทศก์             คณะท างาน 
 ช านาญการพิเศษ  
 จังหวัดกาญจนบุรี            
25. นางพิมพ์ใจ  งามสมพรพงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการ      คณะท างาน 
 ช านาญงาน กลุ่มส่งเสริมกิจการ 
 การศึกษาและเครือข่าย 
26. นางสาววัชรีวรรณ  กันเดช ผู้อ านวยการ              คณะท างาน 
 กลุ่มส่งเสริมกิจการ   และเลขานุการ 
 การศึกษาและเครือข่าย 
27. นางสาวอุษณี  โพธเดชขจร นักวิชาการศึกษา        คณะท างาน 
 ช านาญการพิเศษ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษา 
 และเครือข่าย  
28. นายภูมิศักดิ์  ภูมิเขียว นักวิชาการศึกษา        คณะท างาน 
 ช านาญการ     และผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษา 
 และเครือข่าย  
29. นายทศพล  ราชเดิม นักวิชาการศึกษา        คณะท างาน 
 ช านาญการ     และผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษา 
 และเครือข่าย  
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30. นายไพฑูรย์  ภูนพผา นักวิชาการศึกษา        คณะท างาน 
 กลุ่มส่งเสริม    และผู้ช่วยเลขานุการ 
 กิจการการศึกษาและเครือข่าย  
31. นางสาวเกวลิน  โอเจริญ นักวิชาการศึกษา        คณะท างาน 
 กลุ่มส่งเสริม    และผู้ช่วยเลขานุการ 
 กิจการการศึกษาและเครือข่าย  
 



 

 

ส ำนักงำน กศน. 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 


