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คําชี้แจง 
การประกวดผลิตภัณฑศูนยฝกอาชีพชุมชน 

ประจําป 2557 
*********************** 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชนที่ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน กศน. 
2. เพื่อสรรหาแนวปฏิบัติการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชนที่ดีในแตละจังหวัด (Best Practice) และ

คัดเลือกดีเดนระดับภาค ระดับประเทศ 
3. เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑ/อาชีพดีเดนใหเปนแหลงเรียนรูของประชาชน หนวยงาน 

สถานศึกษา กศน.และหนวยงานอื่น ๆ  
การแบงกลุมการประกวด  
 แบงการประกวดเปนระดับภาคๆ ละ 2 กลุมจังหวัด รายละเอียดดังน้ี 
  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   กลุมจังหวัดท่ี 1  จัดประกวดที่จังหวัดมหาสารคาม ไดแก  จังหวัดมหาสารคาม  ชัยภูมิ 
รอยเอ็ด ยโสธร  อํานาจเจริญ  สุรินทร อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย นครราชสีมา 
   กลุมจังหวัดท่ี 2 จัดประกวดที่จังหวัดมุกดาหาร ไดแก จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ ขอนแกน 
หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ 
   2. ภาคกลาง 
   กลุมท่ีจังหวัดท่ี 1 จัดประกวดที่จังหวัดปทุมธานี ไดแก จังหวัดปทุมธานี  กรุงเทพมหานคร  
พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สิงหบุรี ชัยนาท  อางทอง  สระบุรี นนทบุร ี
   กลุมจังหวัดท่ี 2 จัดประกวดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุร ี    
  3. ภาคใต 
   กลุมจังหวัดท่ี 1 จัดประกวดที่จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส   
   กลุมจังหวัดท่ี 2 จัดประกวดที่จังหวัดกระบี่ ไดแก จังหวัดกระบี่  ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง 
ตรัง สตูล 
  4. ภาคตะวันออก 
   กลุมจังหวัดท่ี 1  จัดประกวดที่จังหวัดสระแกว ไดแก จังหวัดสระแกว ปราจีนบุรี นครนายก 
ตราด จันทบุร ี
   กลุมจังหวัดท่ี 2 จัดประกวดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ  
  5. ภาคเหนือ 
   กลุมจังหวัดท่ี 1  จัดประกวดที่จังหวัดเพชรบูรณไดแก จังหวัด เพชรบูรณ  กําแพงเพชร 
นครสวรรค สุโขทัย ลําพูน ลําปาง พะเยา เชียงราย อุทยัธานี  
   กลุมจังหวัดท่ี 2 จัดประกวดที่จังหวัดพิษณุโลก ไดแก จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ ตาก 
แพร นาน เชียงใหม แมฮองสอน 
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ขั้นตอนการประกวด 
 ข้ันตอนที่ 1 สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. คัดเลือกผลิตภัณฑของศูนยฝกอาชีพชุมชนดีเดนที่สุดของ
จังหวัด ๆ ละไมเกิน 2 ผลิตภัณฑ/อาชีพ สงเขาประกวดในแตละภาคโดยสงขอมูลการประเมินตนเอง พรอม
หลักฐานประกอบสงใหกับกลุมสงเสริมปฏิบัติการ สํานักงาน กศน. กอนการประกวดอยางนอย 10 วัน 
 ข้ันตอนที่ 2 สถานศึกษาและเจาของผลงานนําผลิตภัณฑ/อาชีพดีเดนมาจัดแสดงในงาน กศน.สัญจร 
2557 : มหกรรมวิทยาศาสตรและอาชีพสูอาเซียน ตามวัน เวลาที่กําหนด คณะกรรมการประกวดจะดําเนินการ
คัดเลือกใหเหลือกลุมจังหวัดละ  3 รางวัล คือ  
  รางวัลที่ 1  รางวัลชนะเลิศ ระดับกลุมจังหวัด 
  รางวัลที่ 2  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกลุมจังหวัด 
  รางวัลที่ 3  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับกลุมจังหวัด 
 ข้ันตอนที่ 3 สถานศึกษาและเจาของผลงานที่ไดรับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับกลุมจังหวัดจาก   
ทุกภาคใหนําเสนอผลงานอีกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ ซึ่งจะมี 3 รางวัล คือ 
  รางวัลที่ 1  รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
  รางวัลที่ 2  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 
  รางวัลที่ 3  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ 
    
วัน เวลาประกวด 

1. วันเวลาประกวดระดับภาค  
ภาค กลุมจังหวัดท่ี 1 กลุมท่ี 2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 – 15 มกราคม  2557 17 – 19 มกราคม   2557 
ภาคกลาง 13 – 15 กุมภาพันธ 2557 17 – 19 กุมภาพันธ 2557 
ภาคใต 23 – 25 กุมภาพันธ 2557 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2557 

ภาคตะวันออก 15 – 17 มิถุนายน   2557 19 – 21 มิถุนายน    2557 
ภาคเหนือ 4 – 6 กรกฎาคม    2557 8 – 10 กรกฎาคม    2557 
 
2.  ใหจังหวัดนําผลิตภัณฑ/อาชีพ ที่เขาประกวดมาจัดแสดงในวันที่ 1  ของงาน โดยลงทะเบียนเขา

ประกวด ณ จุดรับลงทะเบียนที่เตนทอํานวยการในวันแรกของการจัดงาน เวลาระหวาง 07.30 – 08.30 น.   
(โดยสามารถจัดแสดงผลงานลวงหนาในสถานที่ที่จัดให) 

3. คณะกรรมการจะดําเนินการประเมินผลงานในวันที่ 1 และ 2 ของการจัดงานในแตละกลุมจังหวัด 
และประกาศผลพรอมมอบเกียรติบัตรในวันที่ 3 ของการจัดงาน 

4. วันเวลาประกวดระดับประเทศ  (จะแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง) 
การมอบรางวัล 
 การมอบเกียติบัตร ในระดับกลุมจังหวัด จะมอบในวันที่ 3 ของการจัดงาน ในแตละกลุมจังหวัด 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ประเมินใน 3 มิติ  ไดแก  
 มิติที่ 1 ที่มาของผลิตภัณฑศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 มิติที่ 2 การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ ของศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 มิติที่ 3 ผลผลิตและความย่ังยืนของอาชีพ  
เกณฑการประเมินและแบบประเมิน 
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1. แบบประเมินน้ีใชในการประเมินผลิตภัณฑ ศูนยฝกอาชีพชมุชนของสถานศึกษาที่ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน/ฝกอบรมศูนยฝกอาชีพชุมชน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนจาการดําเนินงานต้ังแตป  2555 
จนถึงปจจุบัน 

2. แบบประเมินน้ีประกอบดวย 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมิน 

3. ในการประเมินผลใหคณะกรรมการประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานและผลิตภัณฑอาชีพ            
ที่นํามาแสดง พรอมสัมภาษณประกอบในการใหคะแนน และใหมีการบันทึกเหตุผลในการพิจารณา 
 
การจัดสถานท่ีประกวดผลิตภัณฑ 

1.  ขอใหสํานักงาน กศน.จังหวัดที่เปนเจาภาพจัดงาน กศน.สัญจร 2557 : มหกรรมวิทยาศาสตรและ
อาชีพสูอาเซียน ในแตละกลุมจังหวัดจัดเตรียมสถานที่ประกวดผลิตภัณฑ/อาชีพ เชน เตนท โตะ เกาอี้ ปลั๊กไฟ 
เปนตน (จัดโตะจัดแสดงผลิตภัณฑใหกับจังหวัดที่มาจัดแสดงจังหวัดละ 2 ตัว จัดตามจํานวนจังหวัดที่สง
ประกวด) และจัดเจาหนาที่สําหรับรับแบบประเมินการประกวดผลิตภัณฑของจังหวัด จํานวน 1 คน ในวันแรก
ของงานและดูแลการประกวดตลอดงาน 

2. จัดโตะ เกาอี้สําหรับคณะกรรมการฯ จํานวน 5 ที่ 
3. อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ตามที่สํานักงาน กศน.จังหวัดที่นําผลิตภัณฑ/อาชีพมาจัดรองขอตามความ

เหมาะสม 
 

  
 
 




