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คําชี้แจง 
การประกวดผลิตภัณฑ์ศนูย์ฝึกอาชีพชุมชน 

ประจําปี 2557 
*********************** 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน กศน. 
2. เพ่ือสรรหาแนวปฏิบัติการดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนท่ีดีในแต่ละจังหวัด (Best Practice) และ

คัดเลือกดีเด่นระดับภาค ระดับประเทศ 
3. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์/อาชีพดีเด่นให้เป็นแหลง่เรียนรู้ของประชาชน หน่วยงาน 

สถานศึกษา กศน.และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
การแบ่งกลุ่มการประกวด  
 แบ่งการประกวดเป็นระดับภาคๆ ละ 2 กลุม่จังหวัด รายละเอียดดังน้ี 
  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   กลุ่มจังหวัดที่ 1  จัดประกวดที่จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่  จังหวัดมหาสารคาม  ชัยภูมิ 
ร้อยเอ็ด ยโสธร  อํานาจเจรญิ  สุรินทร ์อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  บุรีรมัย์ นครราชสมีา 
   กลุ่มจังหวัดที่ 2 จัดประกวดที่จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 
หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ 
   2. ภาคกลาง 
   กลุ่มที่จังหวัดที่ 1 จัดประกวดที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ จงัหวัดปทุมธานี  กรุงเทพมหานคร  
พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สิงห์บุรี ชัยนาท  อ่างทอง  สระบุรี นนทบุร ี
   กลุ่มจังหวัดที่ 2 จัดประกวดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี สมทุรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุร ี    
  3. ภาคใต้ 
   กลุ่มจังหวัดที่ 1 จัดประกวดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส   
   กลุ่มจังหวัดที่ 2 จัดประกวดที่จังหวัดกระบ่ี ได้แก่ จังหวัดกระบ่ี  ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง 
ตรัง สตูล 
  4. ภาคตะวันออก 
   กลุ่มจังหวัดที่ 1  จัดประกวดที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก 
ตราด จันทบุรี 
   กลุ่มจังหวัดที่ 2 จัดประกวดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ จงัหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ  
  5. ภาคเหนือ 
   กลุ่มจังหวัดที่ 1  จัดประกวดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์  กําแพงเพชร 
นครสวรรค์ สุโขทัย ลําพูน ลาํปาง พะเยา เชียงราย อุทัยธานี  
   กลุ่มจังหวัดที่ 2 จัดประกวดที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก 
แพร่ น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
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ขั้นตอนการประกวด 
 ขั้นตอนที่ 1 สาํนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝกึอาชีพชุมชนดีเด่นที่สุดของ
จังหวัด ๆ ละไม่เกิน 2 ผลิตภัณฑ์/อาชีพ ส่งเข้าประกวดในแต่ละภาคโดยส่งข้อมูลการประเมินตนเอง พร้อม
หลักฐานประกอบส่งให้กับกลุม่ส่งเสริมปฏิบัติการ สํานักงาน กศน. ก่อนการประกวดอย่างน้อย 10 วัน 
 ขั้นตอนที่ 2 สถานศึกษาและเจ้าของผลงานนําผลิตภัณฑ์/อาชีพดีเด่นมาจัดแสดงในงาน กศน.สญัจร 
2557 : มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ตามวัน เวลาที่กําหนด คณะกรรมการประกวดจะดําเนินการ
คัดเลือกให้เหลอืกลุ่มจังหวัดละ  3 รางวัล คอื  
  รางวัลที่ 1  รางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มจังหวัด 
  รางวัลที่ 2  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกลุม่จังหวัด 
  รางวัลที่ 3  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับกลุม่จังหวัด 
 ขั้นตอนที่ 3 สถานศึกษาและเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดจาก   
ทุกภาคให้นําเสนอผลงานอีกคร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ ซึ่งจะม ี3 รางวัล คือ 
  รางวัลที่ 1  รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
  รางวัลที่ 2  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 
  รางวัลที่ 3  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ 
    
วัน เวลาประกวด 

1. วันเวลาประกวดระดับภาค  
ภาค กลุ่มจังหวัดที่ 1 กลุ่มที่ 2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 – 15 มกราคม  2557 17 – 19 มกราคม   2557 
ภาคกลาง 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 
ภาคใต้ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557 
ภาคตะวันออก 15 – 17 มถิุนายน   2557 19 – 21 มถิุนายน    2557 
ภาคเหนือ 4 – 6 กรกฎาคม    2557 8 – 10 กรกฎาคม    2557 
 
2.  ให้จังหวัดนําผลิตภัณฑ์/อาชีพ ที่เข้าประกวดมาจัดแสดงในวันที่ 1  ของงาน โดยลงทะเบียนเข้า

ประกวด ณ จุดรับลงทะเบียนที่เต้นท์อํานวยการในวันแรกของการจัดงาน เวลาระหว่าง 07.30 – 08.30 น.   
(โดยสามารถจัดแสดงผลงานล่วงหน้าในสถานที่ที่จัดให้) 

3. คณะกรรมการจะดําเนินการประเมินผลงานในวันที่ 1 และ 2 ของการจัดงานในแต่ละกลุ่มจังหวัด 
และประกาศผลพร้อมมอบเกียรติบัตรในวันที่ 3 ของการจัดงาน 

4. วันเวลาประกวดระดับประเทศ  (จะแจ้งใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง) 
การมอบรางวัล 
 การมอบเกียติบัตร ในระดับกลุ่มจังหวัด จะมอบในวันที่ 3 ของการจัดงาน ในแต่ละกลุ่มจังหวัด 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ประเมินใน 3 มิติ  ได้แก่  
 มิติที่ 1 ที่มาของผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 มิติที่ 2 การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 มิติที่ 3 ผลผลิตและความย่ังยืนของอาชีพ  
เกณฑ์การประเมินและแบบประเมิน 
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1. แบบประเมินน้ีใช้ในการประเมินผลิตภัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสถานศึกษาที่ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน/ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจาการดําเนินงานต้ังแต่ปี  2555 
จนถึงปัจจุบัน 

2. แบบประเมินน้ีประกอบด้วย 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน 

3. ในการประเมินผลใหค้ณะกรรมการประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานและผลิตภัณฑ์อาชีพ            
ที่นํามาแสดง พร้อมสัมภาษณ์ประกอบในการให้คะแนน และให้มีการบันทึกเหตุผลในการพิจารณา 
 
การจัดสถานที่ประกวดผลติภัณฑ์ 

1.  ขอให้สํานักงาน กศน.จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน กศน.สัญจร 2557 : มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
อาชีพสู่อาเซียน ในแต่ละกลุม่จังหวัดจัดเตรียมสถานที่ประกวดผลิตภัณฑ์/อาชีพ เช่น เต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ปลั๊กไฟ 
เป็นต้น (จัดโต๊ะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ให้กับจังหวัดที่มาจัดแสดงจังหวัดละ 2 ตัว จัดตามจํานวนจังหวัดที่ส่ง
ประกวด) และจัดเจ้าหน้าที่สําหรับรับแบบประเมินการประกวดผลิตภัณฑ์ของจังหวัด จํานวน 1 คน ในวันแรก
ของงานและดูแลการประกวดตลอดงาน 

2. จัดโต๊ะ เก้าอ้ีสําหรับคณะกรรมการฯ จํานวน 5 ที ่
3. อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดที่นําผลิตภัณฑ์/อาชีพมาจัดร้องขอตามความ

เหมาะสม 
 

  
 
 


