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คำนำ 
 

 คู่มือการคัดเลือกบุคลากร กศน. เข้ารับการอบรมแบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. 
ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2  ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายโครงการ
การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงาน กศน. จังหวัด  จำนวน 22 จังหวัด ใช้เป็นคู่มือ                  
ในการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงาน กศน. จังหวัด  และสื่อสารกับ กศน. อำเภอ  ให้คัดเลือกบุคลากรของ กศน. อำเภอ  
เข้ารับการอบรมแบบ Online  ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด จึงขอให้สำนักงาน กศน. จังหวัด  จัดส่ง File 
เอกสารฉบับนี้ ให้แก่  
 1. กศน. อำเภอ ใช้ในการดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
 2. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมทุกคน ใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่     
5 กุมภาพันธ์ 2564  และวางแผนการปฏิบัติงานประจำไมใ่ห้เป็นอุปสรรคต่อการอบรมแบบ Online 
 การจัดอบรม “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต 
และสมองของผู้สูงอายุ” เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงาน กศน.  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  มุ่งหวัง
ให้บุคลากรของ กศน. มีศักยภาพในการออกแบบการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย 
จิต และสมองของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้าง “สังคมสุขภาวะ” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 สำนักงาน กศน. ขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (มสพช.)  ที่ร่วมผลักดัน หนุนเสริมซึ่งกันและกัน จนสามารถทำให้เกิดการจัดอบรมแบบ Online รุ่นที่ 1     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การพฒันาบคุลากร กศน. แบบ Online 
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1. ความเป็นมา 
  
 1.1 ความเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อน
ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อน
สังคมไทยให้เป็นสังคมสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันและเท่ าทัน                  
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม  สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช .) เล็งเห็นสภาพปัญหา                        
ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความต้องการของประชาชนที่คาดหวังจากระบบบริการรูปแบบใหม่  ๆ จากภาครัฐ               
ว่าจะตอบสนองความต้องการของประชาชนอันเนื่องมาจากการเป็น “สังคมสูงอายุ” โดยเฉพาะประเด็นภาวะ
ซึมเศร้า อันเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อม  จึงได้หารือและพัฒนาทิศทางที่จะบูรณาการความร่วมมือในการทำงาน
ร่วมกัน  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน . มีภารกิจภายใต้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  เริ่มในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 
จำนวน 2 โครงการ ได้แก่  

1) รายการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการ                
ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ (โครงการ 1) จำนวน 80,985,800 บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่น                 
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ส่งคืนเงินประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
คงเหลือ 35,985,800  บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

2) รายการค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่                
เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (โครงการ 2) จำนวน10,000,000  บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  ส่งคืนเงินประมาณ
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  คงเหลือ  4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 ทั้ง 2 โครงการต้องอาศัยพลังและศักยภาพขององค์กรทางวิชาการด้านสุขภาพมาร่วมขับเคลื่อน  
สำนักงาน กศน.  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  จึงมีเจตนารมณ์ที่จะบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในการพัฒนา
บุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน . เพ่ือร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ด้วยการ
เชื่อมโยงทรัพยากร บุคลากร ความเชี่ยวชาญ วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน
มาแก้ปัญหาจุดอ่อนที่เป็นข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานใหม่ ๆ ก่อให้เกิดพลังในการหนุนเสริม
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ภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้เข็มแข็ง และสามารถพัฒนาต่อยอดระบบบริการประชาชนตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

การขับเคลื่อนทั้ง 2 โครงการ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ดำเนินการแบบคู่ขนานกัน กล่าวคือ 
โครงการ 1 สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไปยังทุกจังหวัดตามหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนมาก               
ที่ ศธ 0210.121/572 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 และให้แจ้งสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ มีการยืนยืนและส่งแผนการจัดกิจกรรมกลับคืนมา จำนวน 66 จังหวัด 
สำนักงาน กศน. ได้ใช้ข้อมูลในส่วนนี้ดำเนินการ 2 เรื่อง คือ ใช้เป็นข้อมูลจัดสรรเงินงบประมาณการจัดกิจกรรม             
ให้ผู้สูงอายุ จากโครงการ 1 ให้แก่พ้ืนที่รวม 66 จังหวัด และใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกพ้ืนที่ให้เข้ารับการอบรม              
แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง                      
ของผู้สูงอายุ” คัดเลือกพ้ืนที่ได้ 21 จังหวัด 254 อำเภอ/เขต ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 529 คน ในช่วงแรก และ
ขอเพ่ิมอีก 1 คน รวมเป็น 530 คน เมื่อสิ้นสุดการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พ้ืนทีด่ำเนินการ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 21 จังหวัด  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 

1.2  ที่มา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงาน กศน. ประเมินว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 จึงได้ยุบรวม “รายการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคง
พัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ”  (โครงการ 1) และรายการค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและ
สานพลังการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (โครงการ 2) เข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อ “รายการ
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง                  
ของผู้สูงอายุ” และนำกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” มากำหนดไว้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว                
โดยกำหนดเป้าหมายว่าจะดำเนินการพัฒนาบุคลากร กศน. ไม่น้อยกว่า 1,000  คน  ใน 56 จังหวัด ที่คงเหลือ              
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกพ้ืนที่ให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใช้ข้อมูลที่ได้
จาก “การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
รายการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง
ของผู้สูงอายุ” ไปยังสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ทุกแห่ง โดยให้ส่งข้อมูลกลับไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 
15 ธันวาคม 2563 (หนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนมาก  ที่ ศธ 0210.121/6568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)  

หอ้งเรยีนที ่1 หอ้งเรยีนที ่2 หอ้งเรยีนที ่3 

1. กรุงเทพมหานคร 
2. รอ้ยเอ็ด 
3. ฉะเชงิเทรา 
4. อ านาจเจรญิ 
5. บรุรีัมย ์
 

6. หนองบัวล าภ ู
7. ชยันาท 
8. สระบรุ ี
9. พังงา 
 

10. สรุาษฎรธ์าน ี
11. สงขลา 
12. ตรัง 
13. พัทลงุ 
 

14. สมทุรสงคราม 
15. ชลบรุ ี
16. ปราจนีบรุ ี
17. เชยีงใหม ่
 

18. ล าพูน 
19. ล าปาง 
20. น่าน 
21. เชยีงราย 
 

5 จังหวัด 82 อ าเภอ/เขต 169 คน 8 จังหวัด 86 อ าเภอ 180 คน 8  จังหวัด  86 อ าเภอ 180 คน 

รวม 21 จังหวัด 254 อ าเภอ/เขต 529 คน 
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ในทางปฏิบัติเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อีกครั้งในช่วง
ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563   สำนักงาน กศน. จึงได้รอข้อมูลจากพ้ืนที่จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 รวบรวม
ข้อมูลได้ 76 จังหวัด  จังหวัดชุมพร ได้ประสานขอส่งข้อมูลเป็นจังหวัดสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งเป็น
วันที่มีการประชุมวางแผนการจัดอบรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  จึงต้องขอปรับข้อมูลพ้ืนที่และจำนวนผู้เข้าอบรม              
รุ่นที่  3 ซึ่ งเดิมมี พ้ืนที่ เข้ารับการอบรมจาก จำนวน 32 จังหวัด (ไม่มีชุมพร) 262 อำเภอ รวม 556 คน                         
เป็น 33 จังหวัด 270 อำเภอ รวม 573 คน  ปรับข้อมูลยอดรวมของการจัดอบรม จาก จำนวน 54 จังหวัด                    
527 อำเภอ รวม 1,108 คน เป็น 55 จังหวัด 535 อำเภอ รวม 1,125 คน 

เมื่อนำข้อมูลที่ ได้จาก “การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์แล้ว พบว่า จากพ้ืนที่ 77 จังหวัด มี  1 จังหวัด ที่ไม่พร้อมจัด
กิจกรรม ได้แก่ จังหวัดตราด  คัดแยกจังหวัดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 21 จังหวัด ออกแล้ว 
จากเดิมซึ่งกำหนดจัดอบรมให้แก่ 56 จังหวัด  จึงคงเหลือจังหวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่ดำเนินการให้ส่งบุคลากรเข้ารับ               
การอบรม จำนวน 55 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดตราด ซึ่งแจ้งว่าไม่ขอจัดกิจกรรม) 535 อำเภอ จะมีผู้เข้ารับ                   
การอบรม จำนวน 1,125 คน  แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น  (วิธีการนับรุ่น นับต่อเนื่องจากการจัดอบรม                      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ได้แก่ 

รุ่นที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด 265 อำเภอ จะมีผู้เข้ารับการอบรม รวม 552 คน  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 

               
  รุ่นที่ 3 จำนวน 33 จังหวัด 270 อำเภอ จะมีผู้เข้ารับการอบรม รวม 573 คน  

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากร กศน. “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย 
จิต และสมองของผู้สูงอายุ” เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน  ได้แก่ สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)                      
ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร 
กศน.  ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพ่ือร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  รายละเอียดใน ภาคผนวก ก.                    

หอ้งเรยีนที ่1 หอ้งเรยีนที ่2 หอ้งเรยีนที ่3 

1. สมทุรปราการ 
2. อทุยัธานี 
3. สโุขทัย 
4. พจิติร 
5. พษิณุโลก 
6. นนทบรุ ี

 7. ปทมุธาน ี
 8. พระนครศรอียธุยา 
 9. อา่งทอง 
10. ลพบรุ ี
11. สงิหบ์รุ ี
12. สมทุรสาคร 

13. นครนายก 
14. สระแกว้ 
15. นครสวรรค ์
16. เพชรบรูณ ์
17. ราชบรุ ี

18. กาญจนบรุ ี
19. สพุรรณบรุ ี
20. นครปฐม 
21. ระยอง 
22. จันทบรุ ี

23. เพชรบรุ ี
24. ประจวบครีขีันธ ์
25. นครศรธีรรมราช 
26. กระบี ่
27. ภเูก็ต 
 

28. ระนอง 
29. สตลู 
30. ปัตตาน ี
31. ยะลา 
32. นราธวิาส 
33. ชมุพร 

12 จังหวัด 88 อ าเภอ 188คน 10 จังหวัด 89 อ าเภอ 188 คน 11 จังหวัด 93 อ าเภอ 197 คน 

รวม 33 จังหวัด 270 อ าเภอ 573 คน 

 

หอ้งเรยีนที ่1 หอ้งเรยีนที ่2 หอ้งเรยีนที ่3 

1. สรุนิทร ์
2. ศรสีะเกษ 
3. อบุลราชธานี 
4. ยโสธร 
5. สกลนคร 

6. บงึกาฬ 
7. ขอนแกน่ 
8. อดุรธาน ี
9. หนองคาย 

10. มหาสารคาม 
11. กาฬสนิธุ ์
12. นครพนม 

13. นครราชสมีา 
14. ชยัภมู ิ
15. เลย 
16. มกุดาหาร 
17. อตุรดติถ ์

 

18. แพร ่
19. พะเยา 
20. แมฮ่อ่งสอน 
21. ก าแพงเพชร 
22. ตาก 

5 จังหวัด 90 อ าเภอ 185 คน 7  จังหวัด 88 อ าเภอ 183 คน 10  จ าหวัด 87 อ าเภอ 184 คน 

รวม 22 จังหวัด 265 อ าเภอ  552 คน 
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แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความจำเป็นต้องปรับ
วิธีการจัดอบรมเป็นแบบ Online  เป็นการอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การอบรมได้ผลตามวัตถุประสงค์                    
ที่กำหนดไว้   ผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมจึงควรมอบหมายงานและวางแผนการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรมไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการอบรมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการสอนสด (Live)  ที่ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอควรจะ
สนับสนุนด้วยการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการรับชมการสอนสด  (Live) ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนภายใน
จังหวัดได้รวมกลุ่มมาเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนผ่านระบบ 
Online ในแต่ละจังหวัดได้มากกว่าให้ผู้เข้ารับการอบรมต่างคนต่างเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 การพัฒนาบุคลากร กศน. “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะ              
ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 2.1 พัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในเรื่องต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาเหตุและแนวทางการป้องกันเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและชะลอ 
ความเสื่อม (กาย จิต สมอง) ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ (กลุ่มติดสังคม) 

2) มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน สังเกต พฤติกรรมความผิดปกติเบื้องต้นในเรื่องสมองของ
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ (กลุ่มติดสังคม) 

3) มีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อม (กาย จิต 
สมอง)  ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ (กลุ่มติดสังคม) 

2.2 เตรียมการรองรับให้บุคลากร กศน. มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
หมายเหตุ  
(1) วัตถุประสงค์ 3) ข้อ 2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาสมอง 4 ด้าน คือความจดจ่อใส่ใจ 

(Attention) ความจำ  มิติสัมพัทธ์ และการบริหารจัดการ  (ทักษะผู้บริหาร)  พบว่า เนื้อหามากเกินไปไม่เหมาะกับช่วงเวลา
การอบรม  ผู้เข้าอบรมเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในด้านมิติสัมพัทธ์ และ การบริหารจัดการ (ทักษะผู้บริหาร)  ดังนั้น                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเน้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาสมอง 2 ด้าน คือ  ความจดจ่อใส่ใจ (Attention) ความจำ 
ส่วนด้านมิติสัมพัทธ์ และการบริหารจัดการ  (ทักษะผู้บริหาร)  จะพัฒนาเป็นอีกหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 

(2) วัตถุประสงค์ ข้อ 2.2 กำหนดเพิ่มใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. ผลผลิต 
3.1 ผลผลิตเชิงปริมาณ 

 บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.  เข้ารับการอบรม  จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน  
1) รุ่นที่ 2  จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน 
2) รุ่นที่ 3  จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน 

3.2 ผลผลิตเชิงคุณภาพ 
1) ผู้ผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้เพ่ิมขึ้นจากการประเมินก่อนและหลัง     

(Pre Test – Post Test) ของการอบรม 
2) ผู้ผ่านการอบรม มีความพึงพอใจต่อการอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  

 
4. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

4.1 ผลลัพธ์ 
1) ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปออกแบบกิจกรรม กศน. เพ่ือป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและชะลอ

ความเสื่อมทางกาย จิต สมอง ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ (กลุ่มติดสังคม) ใน 2 มิติ คือ ความจดจ่อ                 
ใส่ใจ (Attention) และความจำ 

2) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) และสามารถชี้กลุ่มเสี่ยง 
และให้คำแนะนำในการควบคุมโรคติดต่อไม่เรื้อรังกับผู้สูงอายุคนนั้นและครอบครัว 

3) ผู้ผ่านการอบรมรับรู้และเข้าใจบทบาทของตนเองในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
4.2 ผลกระทบ 

1) ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมลดภาวะซึมเศร้าในพื้นท่ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
2) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดกิจกรรมร่วมสร้างสังคมสุขภาวะในชุมชน 
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5. กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2  
กลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้ารับการอบรม รุ่นที่  2 ได้แก่   บุคลากรจากสำนักงาน กศน. จังหวัด                

จำนวน 22 จังหวัด 265 อำเภอ รวม 552 คน ดังนี้  
หอ้งเรยีน

ที ่
ที ่ จงัหวดั 

 
จ ำนวนอ ำเภอ/แหง่ จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรมจำก/คน 

ทัง้จังหวัด ทีเ่ขำ้อบรม จังหวัด อ าเภอ รวม 

1 1.  สรุนิทร ์ 17 17 1 34 35 

1 2.  ศรสีะเกษ 22 21 1 42 43 
1 3.  อบุลราชธานี 25 25 1 50 51 

1 4.  ยโสธร 9 9 1 18 19 

1 5.  สกลนคร 18 18 1 36 37 

รวม รุน่ที ่2 หอ้งเรยีนที ่1 91 90 5 180 185 

2 6.  บงึกาฬ 8 8 1 16 17 

2 7.  ขอนแกน่ 26 18 1 36 37 
2 8.  อดุรธานี 20 18 1 36 37 

2 9.  หนองคาย 9 7 1 14 15 
2 10.  มหาสารคาม 13 13 1 26 27 

2 11.  กาฬสนิธุ ์ 18 18 1 36 37 

2 12.  นครพนม 12 6 1 12 13 

รวมรุน่ที ่2  หอ้งเรยีนที ่2 106 88 7 176 183 

3 13.  นครราชสมีา 32 16 1 32 33 

3 14.  ชยัภมู ิ 16 3 1 6 7 
3 15.  เลย 14 13 1 26 27 

3 16.  มกุดาหาร 7 3 1 6 7 
3 17.  อตุรดติถ ์ 9 9 1 18 19 

3 18.  แพร่ 8 8 1 16 17 

3 19.  พะเยา 9 9 1 18 19 
  3 20.  แมฮ่อ่งสอน 7 7 1 14 15 

3 21.  ก าแพงเพชร 11 11 1 22 23 
3 22.  ตาก 9 8 1 16 17 

รวม รุน่ที ่2 หอ้งเรยีนที ่3 122 87 10 174 184 

  รวมรุน่ 2  319 265 22 530 552 
 

ที่มาของผู้เข้ารับการอบรม  มอบให้สำนักงาน กศน. จังหวัด  และ กศน.อำเภอ  ดำเนินการคัดลือกจาก
บุคลกรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 6 ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 

กลุม่บคุลำกร จ ำนวน รวมท ัง้รุน่ 
5.1 บคุลากรของส านักงาน กศน. จังหวัด. ทีม่คีณุสมบัตติามทีก่ าหนด 

       ในขอ้ 6 

จังหวัดละ 1 คน 

(22 จังหวัด) 
22    คน 

5.2 บุคลากรของ กศน. อ าเภอ  ใหผู้อ้ านวยการ กศน. อ าเภอ ตาม

รายชื่อในภำคผนวก ข.  คัดเลือกบุคลากรของ กศน. อ าเภอที่มี

คณุสมบัตติามทีก่ าหนดในขอ้ 6  ใหค้ัดเลอืกจาก : - 

อ าเภอละ 2 คน 

(22 จังหวัด 
 265 อ าเภอ) 

530 คน 

5.2.1. ขา้ราชการครู หรือ ครู กศน.ต าบล หรือครู ศรช. หรือ       

ครู ศศช. ที่มีประสบการณ์ในการจัดกจิกรรมใหแ้ก่ผูสู้งอายุ
หรอืมแีนวโนม้วา่หลังจบการอบรมจะสามารถน าความรู ้

ไปถา่ยทอดใหเ้พือ่นร่วมงาน ได ้  จ านวน 1 คน 

5.2.2. เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุหรอืบรรณารักษ์ จ านวน 1 คน   
 

หมำยเหตุ  กรณี กศน. อ าเภอ ไม่มีบุคลากรตามขอ้ 5.2.2  ใหค้ัดเลอืก       
บคุลากร จากขอ้ 5.2.1 ใหค้รบ จ านวน 2 คน 

   

 รวมท ัง้ส ิน้ 552 คน 
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6. คุณสมบตัผิูเ้ขา้รบัการอบรม 
6.1 คุณสมบตัิทัว่ไป 

6.1.1 สามารถเข้ารับการอบรมแบบ Online ไดต้าม “วันเวลา” ที่กำหนดใน  “ข้อ 10  
6.1.2 มีอุปกรณ์เพ่ือใช้สำหรับเข้ารับการอบรมผ่านระบบ Online อย่างน้อยหนึ่งชนิดดังต่อไปนี้  

1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 
• ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป และมีลำโพงในเครื่องหรือต่อเครื่องขยายเสียงได้ 
• ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเข้า Internet (Internet Browser) 
• ติดตั้งโปรแกรม ClassStart, ZOOM, Facebook และ Line  
• เชื่อมต่อระบบ Internet  ความเร็วสูง เพื่อใช้ดูคลิปวีดิโอได้ 

2) โทรศัพท์มือถือ Smartphone หรือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) 
• ตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร Android หรอื iOS 
• ตดิตัง้ application ClassStart, ZOOM, Facebook และ Line 

• เชื่อมต่อระบบ Internet ความเร็วสูง หรือเครือข่าย 4G เพ่ือใช้ดูคลิปวีดิโอได้ 
6.1.3 มีบัญชีผู้ใช้งาน E-mail, Facebook และ Line ที่สามารถใช้งานได้ 

 

6.2 คุณสมบตัิเฉพาะและบทบาทหนา้ทีร่ะหวา่งการเขา้รบัการอบรม 
 

ผูเ้ขำ้อบรมจำก คณุสมบตัเิฉพำะ บทบำทหนำ้ที ่

1) ส านักงาน 
กศน. จังหวัด 

1) มคีวามสนใจและสมคัรใจเขา้รับการอบรม 
2) มศีักยภาพและความสามารถในการเป็น 

ผูป้ระสานงาน และผูน้ ากลุม่ทีจ่ะบรหิาร
จัดการผูเ้ขา้รับการอบรมจาก กศน.อ าเภอ  
ภายในจังหวดัของตนเองได ้

3) เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืกจากผูบ้รหิาร
ของส านักงาน กศน. จังหวัด ใหเ้ขา้รับ
การอบรม 

 
 
 

1) เป็นผูป้ระสานงานระหวา่ง
สว่นกลางและผูเ้ขา้อบรมทกุคน 
สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ 

2) บรหิารจัดการอบรมภายในจงัหวดั  
• จัดใหม้กีารเรยีนรูร่้วมกันในชว่ง
สอนสด (Live) 

• ก ากบัตดิตาม และแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ในพืน้ที ่

• รวมกลุม่ท ากจิกรรมตามที่
วทิยากรมอบหมาย 

3) เขา้รับการอบรม 
 

4) กศน.อ าเภอ 1) เป็นขา้ราชการครู หรอื ครู กศน.ต าบล 
หรอืครู ศรช. หรอื ครู ศศช. ทีม่ี
ประสบการณ์ ในการจัดกจิกรรมใหแ้ก่
ผูส้งูอายหุรอืมแีนวโนม้วา่หลังจบการ
อบรมจะสามารถน าความรูไ้ปถา่ยทอดให ้
เพือ่นร่วมงานได ้  

2) เป็นบรรณารักษ์หรอืเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ 

1) เขา้รับการอบรม 
2) ใหค้วามร่วมมอืกับผูป้ระสานงาน

จังหวดั 
3) วางแผนการปฏบิตังิานประจ า

ไมใ่หเ้ป็นอปุสรรคตอ่การอบรม  
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7. การจัดห้องเรียนสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  รุ่นที่ 2  
การอบรมแบบ Online ด้วยการสื่อสารแบบ 2 ทาง แบ่งออกเป็น 3 ห้องเรียน (รายละเอียดใน ภาคผนวก ข.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
8.   เป้าหมายและระบบการสนับสนุนการจัดอบรมแบบ Online ให้แก่พื้นที่ 

8.1 เป้าหมายหลักของการอบรมแบบ Online  
     1)  ส่งเสริมให้พ้ืนที่พัฒนานโยบายและปฏิบัติการระบบการเรียนออนไลน์ในหลักสูตร 

      ให้มีประสิทธิภาพ 
                      2)  ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องในระดับ 

          พ้ืนที่ได้ 

  8.2 ระบบการสนับสนุนการจัดอบรมแบบ Online    
สำนักงาน กศน. ผูบ้รหิารสำนักงาน กศน. จงัหวดั และ กศน. อำเภอ 

จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน กศน. จังหวัด ใช้ในการ
บริหารจัดการอบรม โดยจัดสรรให้ตามรายหัวของผู้เข้ารับ
การอบรม ในอัตราคนละ 2,000 บาท  จากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุงบรายจ่าย
อ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ  รายละเอียดในภาคผนวก ข.  มีวัตถุประสงค์
เพื่อ  
1) บริหารจัดการให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(จัดประชุมสร้างความเข้าใจ  รวมกลุ่มผู้เข้าอบรมในวันที่
มีการ Live สอนผา่น Zoom หรือ Facebook) 

2) สนับสนนุวัสดุ อุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนในจังหวัด
สำหรับการทำกิจกรรมตามทีว่ิทยากรกำหนด 
 

1) กำหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพผู้รับการอบรมออนไลน์ในระดับจังหวัด อำเภอ 

2) จัดให้มีกลไกประสานงานฐานะผู้จัดการการอบรม
หลักสูตรออนไลน์ระดับจังหวัด 

3) คัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในระดับ
จังหวัดและอำเภอ จากผู้ที่มีความสนใจ สมัครใจและ               
มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นครูพี่เลี้ยงเครือข่าย
พื้นที่ได้ในอนาคต 

4) อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ 
รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ในช่วงมีการสอนสด (Live) ให้ผู้เข้า
รับการอบรมทุกคนในจังหวัดมีโอกาสรวมกลุ่มมารับชม
การสอน Online เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 

5) บริหารจัดการงบประมาณที่ เกี่ยวข้องในการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมตามที่วิทยากร
กำหนด 

 

หอ้งเรยีนที ่1 หอ้งเรยีนที ่2 หอ้งเรยีนที ่3 

1. สรุนิทร ์
2. ศรสีะเกษ 
3. อบุลราชธานี 
4. ยโสธร 
5. สกลนคร 

6. บงึกาฬ 
7. ขอนแกน่ 
8. อดุรธานี 
9. หนองคาย 

10. มหาสารคาม 
11. กาฬสนิธุ ์
12. นครพนม 

13. นครราชสมีา 
14. ชยัภมู ิ
15. เลย 
16. มกุดาหาร 
17. อตุรดติถ ์
 

18. แพร ่
19. พะเยา 
20. แมฮ่อ่งสอน 
21. ก าแพงเพชร 
22. ตาก 

 

23. นครราชสมีา 
24. ชยัภมู ิ
25. เลย 
26. มกุดาหาร 
27. อตุรดติถ ์
 

28. แพร ่
29. พะเยา 
30. แมฮ่อ่งสอน 
31. ก าแพงเพชร 
32. ตาก 

 

5 จังหวัด 90 อ าเภอ 185 คน 7  จังหวัด 88 อ าเภอ 183 คน 10  จ าหวัด 87 อ าเภอ 184 คน 

รวม 22 จังหวัด 265 อ าเภอ  552 คน 
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9. โครงสรา้งหลักสตูร และวทิยากร  
เนือ้หาการอบรม วทิยากร/หนว่ยงาน 

1) ทำความเข้าใจการเรียนการสอน ระบบ Class Start 
และการสื่อสารโดยใช้ ZOOM 

ดร.อภัสรินทร์  ขณะรัตน์      มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 

2) ปฐมนิเทศ (Overview & Orientation) • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 
• ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
• พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 

3) Module 1 โรคติดต่อไม่เรื้องรัง (NCDs) และ 
     ความเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อม 

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร  เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 

4) Module 2 สุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า • พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
• นายชวัลส์ภัสร์ กวินนิธิพร นักดนตรีบำบัด                                                          

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5) Module 3 รู้จักภาวะสมองเสื่อม พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
6) Module 4  การทำงานของสมองที่เชื่อมโยงกับร่างกาย              

และจิตใจ 
• พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
• นางสาวพลินท์ชฎา  พัชราพิสิฐกุล   นักจิตวิทยา                                                                  

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
• นางสาวจารุณี  วิทยาจักษุ์   นักจิตวิทยา 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

7) Module 5 การกระตุ้นสมองด้านความสนใจ ใส่ใจ 
และความจำ 
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10. กำหนดการอบรม  รุน่ที ่2  

ตารางการจดัอบรม “หลกัสตูรการจัดกจิกรรม กศน. ปอ้งกนัภาวะซมึเศรา้ คงสมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผูสู้งอาย”ุ  รุน่ที ่2 
ภายใตร้ายการคา่ใชจ้า่ยโครงการการจดัและสง่เสรมิการจดัการศกึษาตลอดชวีติ 

เพือ่คงพฒันาการทางกาย จติ และสมองของผูส้งูอายุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหวา่งเดอืน 16 กุมภาพนัธ ์– 2 สงิหาคม 2564 

ครัง้ที ่ รายการ  หอ้งเรียนที ่1 หอ้งเรียนที ่2 หอ้งเรียนที ่3 วทิยากร 
ครั้งที่ 1 ทำความเข้าใจการเรียนการสอน ระบบ ClassStart และ    

การสื่อสารโดยใช้ ZOOM 
วันท่ี 16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64 ดร. อภัสรินทร์ 
เวลา 13.00-15.00 09.00-11.00 13.00-15.00  

ครั้งที่ 2 ปฐมนเิทศ (Overview & Orientation) 
Class Room Online Live ผ่าน Facebook 

    รมช.ศธ. 
วันท่ี 19 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 พญ.สิรินทร 
เวลา 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 พญ.สุพัตรา 

Pre-test Online ทั้งหลักสูตร ผ่านระบบ ClassStart   19 ก.พ. 64   
ครั้งที่ 3 Module 1 โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) และความเกี่ยวข้อง

กับสมองเสื่อม 
     
     

 Pre-test  Online Module 1 ในระบบ ClassStart  22 ก.พ. 64  
 เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ ในระบบ ClassStart  22 ก.พ. – 3 มี.ค. 64  
 Class Room Online Live ผ่าน ZOOM วันท่ี 4 มี.ค. 64 4 มี.ค. 64 5 มี.ค. 64 พญ.สุพัตรา 
  เวลา 09.30 - 11.30 13.30 - 15.30  09.30-11.30 และคณะ 
 Post-test Online และประเมินความพึงพอใจ Module 1 

ในระบบ ClassStart 
 5 มี.ค. 64 
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ครัง้ที ่ รายการ  หอ้งเรียนที ่1 หอ้งเรียนที ่2 หอ้งเรียนที ่3 วทิยากร 
ครั้งที่ 4 Module 2 สุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า      

 
 Pre-test  Online Module 2 ในระบบ ClassStart  8 มี.ค. 64  
 เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ ในระบบ ClassStart  8 – 14 มี.ค. 64  
 Class Room Online Live ผ่าน ZOOM วันท่ี 15 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 19 มี.ค. 64 พญ.ดาวชมพู 
  เวลา 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 อ.ชวัลส์ภัสร์ 
 Post-test Online และประเมินความพึงพอใจ Module 2 

ในระบบ ClassStart 
 

 19 มี.ค. 64 
 

ครั้งที่ 5 Module 3 รู้จักภาวะสมองเสื่อม      
 

 Pre-test  Online Module 3 ในระบบ ClassStart  22 มี.ค. 64  
 เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ ในระบบ ClassStart  22 – 28 มี.ค. 64  
 Class Room Online Live ผ่าน ZOOM วันท่ี 29 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 2 เม.ย. 64 พญ.สิรินทร  
  เวลา 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 และคณะ 
 Post-test Online และประเมินความพึงพอใจ Module 3 

ในระบบ ClassStart 
 2 เม.ย. 64  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

11 



   

  

12 
 

ครัง้ที ่ รายการ  หอ้งเรียนที ่1 หอ้งเรียนที ่2 หอ้งเรียนที ่3 วทิยากร 
ครั้งที่ 6 Module 4 การทำงานของสมองที่เชื่อมโยงกับร่างกายและจิตใจ      
 Pre-test  Online Module 4 ในระบบ ClassStart  26 เม.ย. 64  
 เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ ในระบบ ClassStart  26 เม.ย. – 11 พ.ค. 64  
 Class Room Online Live ผ่าน ZOOM วันท่ี 12 พ.ค. 64 13 พ.ค. 64 14 พ.ค. 64 พญ.ดาวชมพู 
  เวลา 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 อ. พลินชฎา 
 Post-test Online และประเมินความพึงพอใจ Module 4 

ในระบบ ClassStart 
 

 14 พ.ค. 64 อ. จารุณี 
 
 

ครั้งที่ 7 Module 5 การกระตุ้นสมองด้านความสนใจ ใส่ใจและ
ความจำ 

     
 

 Pre-test  Online Module 5 ในระบบ ClassStart  17 พ.ค. 64  
 เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ ในระบบ ClassStart  17-23 พ.ค. 64  
 Class Room Online Live ผ่าน ZOOM วันท่ี 24 พ.ค. 64 27 พ.ค. 64 28 พ.ค. 64 พญ.ดาวชมพู 
  เวลา 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 อ. พลินชฎา 
 Post-test Online และประเมินความพึงพอใจ Module 5 

ในระบบ ClassStart 
 28 พ.ค. 64 อ. จารุณี 

 
ผู้เข้าอบรมออกแบบกิจกรรมตามท่ีวิทยากรมอบหมาย สำหรับส่งงานกลุ่ม มิถุนายน – กรกฎาคม 2564  
ครั้งที่ 8 พบกลุ่ม  ส่งงานกลุ่ม (จัดประชุม ครั้งละ  3 วัน) วันท่ี 15-17 ก.ค. 64 21-23 ก.ค. 64 29-31 ก.ค. 64  
Post-test Online และประเมินความพึงพอใจ ทั้งหลักสูตร ผ่านระบบ 
ClassStart 

 2 สิงหาคม 64  
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11. วธิกีารจดัอบรมแบบ Online 
การอบรมด้วยระบบOnline ผ่านโปรแกรม ClassStart, ZOOM, Facebook และ Line มีวิธีการจัดอบรมดังนี้ 

11.1  ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเนื้อหาการอบรมด้วยตนเองผ่านคลิปวีดิโอในแต่ละรายวิชา 
11.1 ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบวิทยากรผ่านระบบ Online (Facebook, ZOOM) 
11.2 ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรม และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

 

หมายเหต ุ Application  แต่ละประเภทที่กำหนดให้ติดตั้ง ทำหน้าที่และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
ท ำหนำ้ที ่ Application วตัถปุระสงค ์

LMS ClassStart ระบบการบรหิารจัดการชัน้เรยีนแบบ Online เชน่ การทดสอบ 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  การสง่ขอ้ค าถามในเน้ือหาทีม่กีารเรยีน 
การสอน  การสง่งานรายบคุคล 

หอ้งเรยีน
สด 

Facebook พบวทิยากร ผูเ้รยีนสือ่สารกบัผูส้อนผา่นการพมิพข์อ้ความ 

ZOOM พบวทิยากร  

การสือ่สาร Line 
Facebook 
ClassStart 
website 

การประชาสมัพันธ ์แจง้ขา่วสารตา่ง ๆ 

 

12. เกณฑ์การสำเรจ็การอบรมและการรบัวฒุบิตัร 
12.1  เข้าร่วมการอบรม และทำกิจกรรมการอบรมแบบ Online ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด  
12.2  ผ่านการประเมินโดยการสอบข้อเขียน และการออกแบบกิจกรรมปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด                        

ผู้ผ่านการอบรมและการรับวุฒิบัตรจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อ 12.1 และ 12.2 
 

13 วธิกีารคดัเลอืกผูเ้ข้าอบรม  
วธิกีาร  กำหนดส่ง 

13.1. สำนักงาน กศน. จังหวัด ชี้แจงสร้างความเข้าใจและจัดส่งคู่มือ 
การคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ ให้ กศน. อำเภอ 

สำนักงาน 
กศน. จังหวัด 

 

13.2. การคัดเลือกผู้เข้าอบรม   

1) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด คัดเลือกบุคลากรในสังกัด
ระดับจังหวัด ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 6 จำนวน 1 คน 

สำนักงาน 
กศน. จังหวัด 

 

2) ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ คัดเลือกบุคลากรในสังกัดระดับ
อำเภอ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 6 จำนวน 2 คน 

กศน. อำเภอ  

13.3. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมทุกคน เข้าไปกรอกข้อมูล           
ทีเ่ว็บไซต์ www.nfe.go.th หรือ https://bit.ly/3sybBc4  
 

ผู้เข้าอบรม            
ทุกคน 

5 ก.พ. 64 
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14 วธิกีารกรอกขอ้มลูบุคคลที่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูเ้ขา้รบัการอบรม 
ให้  “ผูเ้ขา้รบัการอบรมรมทกุคน” เข้าไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th หรือ  
      https://bit.ly/3sybBc4  

 
 
14.1 กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง  

สำนักงาน กศน. จงัหวดั   กศน. อำเภอ 

 
 

 

14.2 หลังจากส่งข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการสมัครทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ 

 

ผู้เข้าอบรมจาก   
• สำนักงาน กศน. จังหวัด  เลอืกขอ้ 1 
• กศน. อำเภอ  เลอืกขอ้ 2 
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รายละเอยีดขอ้มลูพืน้ฐานผู้ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัการอบรม  รุน่ที ่2 และรุน่ที ่3 
 

ผูเ้ขา้อบรมจากสำนกังาน กศน. จงัหวดั ผูเ้ขา้อบรมจาก กศน. อำเภอ 
1. คำนำหนา้ชื่อ (นาย นาง นางสาว อื่น ๆ ) 
2. ชื่อ 
3. นามสกุล 
4. คำนำหนา้ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr. Mrs. Miss อ่ืน ๆ) 
5. ชื่อภาษาอังกฤษ (สำหรับสร้าง e-mail ในการอบรม) 
6. นามสกุลภาษาอังกฤษ (สำหรับสร้าง e-mail ในการ

อบรม) 
7. วันเดือนปีเกิด 
8. ตำแหน่ง 
9. วันเดือนปีที่เร่ิมทำงาน 
10. ระดับการศึกษา (ตำ่กว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, 

ปริญญาโท, ปริญญาเอก) 
11. ชื่อวุฒิการศึกษา 
12. ชื่อสถานทีป่ฏิบัตงิาน (ชื่อหน่วยงาน) 
13. ที่ตั้งของสถานที่ปฏิบตัิงาน 

13.1. ชื่อตำบล 
13.2. ชื่ออำเภอ 
13.3. ชื่อจังหวัด 
13.4. รหัสไปรษณีย ์
13.5. ชื่อภาค 

14. ลักษณะงานที่รบัผิดชอบ  
15. ประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวกับผูสู้งอายุ                
16. ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ                
17. เบอร์โทรศัพท์ 
18. E-mail (สำหรับสง่ e-mail เพื่อเข้ารับการอบรม) 
19. ชื่อ Facebook 
20. Line ID 

 

1. คำนำหนา้ชื่อ (นาย นาง นางสาว อื่น ๆ ) 
2. ชื่อ 
3. นามสกุล 
4. คำนำหนา้ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr. Mrs. Miss อ่ืน ๆ) 
5. ชื่อภาษาอังกฤษ (สำหรับสร้าง e-mail ในการอบรม) 
6. นามสกุลภาษาอังกฤษ (สำหรับสร้าง e-mail ในการ

อบรม) 
7. วันเดือนปีเกิด 
8. ตำแหน่ง 
9. วันเดือนปีที่เร่ิมทำงาน 
10. ระดับการศึกษา (ตำ่กว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, 

ปริญญาโท, ปริญญาเอก) 
11. ชื่อวุฒิการศึกษา 
12. ประเภทสถานที่ปฏบิัติงาน (กศน. อำเภอ)  
13. ชื่อสถานทีป่ฏิบัตงิาน (ชื่อหน่วยงาน) 
14. ที่ตั้งของสถานที่ปฏิบตัิงาน 

14.1. ชื่อตำบล 
14.2. ชื่ออำเภอ 
14.3. ชื่อจังหวัด 
14.4. รหัสไปรษณีย ์
14.5. ชื่อภาค (เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง 

ตะวันออก ใต้) 
15. ลักษณะงานที่รบัผิดชอบ  
16. ประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวกับผูสู้งอายุ                
17. ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ                
18. เบอร์โทรศัพท์ 
19. E-mail (สำหรับสง่ e-mail เพื่อเข้ารับการอบรม) 
20. ชื่อ Facebook 
21. Line ID 

 
 

หมายเหต ุสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ อาจารย์ธานี เครืออยู่  โทร. 08 8147 4286 
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ภาคผนวก ก 
บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื 

การบรูณาการความรว่มมอืทางวชิาการและขบัเคลือ่นการพัฒนาบุคลากร กศน.  
ให้มศีักยภาพในการจดักิจกรรม กศน. 

เพือ่รว่มกนัสรา้ง “สงัคมสงูอายุทีม่สีุขภาวะ” 
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ภาคผนวก ข. 

ข้อมลูรายชือ่สำนกังาน กศน. จังหวดั 
และ กศน. อำเภอ 

ทีไ่ดร้ับการคดัเลอืกให้สง่บคุลากรเขา้รับการอบรม 
“หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของ

ผู้สูงอายุ” 
รุน่ที ่2  
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ตารางที ่1 รายชื่อสำนักงาน กศน. จังหวัด และจำนวน กศน. อำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งบุคลากรเข้าอบรม

แบบ Online รุ่นที ่2  
หอ้งเรยีน

ที ่
ที ่ จงัหวดั 

 
จ ำนวนอ ำเภอ/แหง่ จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรมจำก/คน 

ทัง้จังหวดั ทีเ่ขำ้อบรม* จังหวดั อ ำเภอ รวม 

1 1.  สรุนิทร ์ 17 17 1 34 35 
1 2.  ศรสีะเกษ 22 21 1 42 43 
1 3.  อบุลรำชธำนี 25 25 1 50 51 
1 4.  ยโสธร 9 9 1 18 19 
1 5.  สกลนคร 18 18 1 36 37 

  รวม รุน่ที ่2 หอ้งเรยีนที ่1 91 90 5 180 185 

2 6.  บงึกำฬ 8 8 1 16 17 
2 7.  ขอนแกน่ 26 18 1 36 37 
2 8.  อดุรธำนี 20 18 1 36 37 
2 9.  หนองคำย 9 7 1 14 15 
2 10.  มหำสำรคำม 13 13 1 26 27 
2 11.  กำฬสนิธุ ์ 18 18 1 36 37 
2 12.  นครพนม 12 6 1 12 13 

  รวมรุน่ที ่2  หอ้งเรยีนที ่2 106 88 7 176 183 

3 13.  นครรำชสมีำ 32 16 1 32 33 
3 14.  ชยัภมู ิ 16 3 1 6 7 
3 15.  เลย 14 13 1 26 27 
3 16.  มกุดำหำร 7 3 1 6 7 
3 17.  อตุรดติถ ์ 9 9 1 18 19 
3 18.  แพร่ 8 8 1 16 17 
3 19.  พะเยำ 9 9 1 18 19 
3 20.  แมฮ่อ่งสอน 7 7 1 14 15 
3 21.  ก ำแพงเพชร 11 11 1 22 23 
3 22.  ตำก 9 8 1 16 17 

  รวม รุน่ที ่2 หอ้งเรยีนที ่3 122 87 10 174 184 

  รวมรุน่ที ่2  319 265 22 530 552 

 
หมายเหต ุ* กศน. อำเภอที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ได้แก่ กศน. อำเภอ ที่มกีลุ่มเป้าหมาย

ในการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
สำนักงาน กศน. ด่วนมาก  ที่ ศธ 0210.121/6568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

 
ตารางที ่2  สรุปจำนวนผู้เข้าอบรมแบบ Online รุ่นที ่2 จากสำนักงาน กศน. จังหวัด  และ กศน. อำเภอ  

หอ้งเรยีนที ่
ส ำนกังำน จงัหวดั/กทม.  กศน. อ ำเภอ/เขต รวมผูเ้ขำ้อบรมใน

แตล่ะหอ้ง/คน จ ำนวน/แหง่ แหง่ละ 1 คน จ ำนวน/แหง่ แหง่ละ 2 คน 

1 5 5 90 180 185 

2 7 7 88 176 183 

3 10 10 87 174 184 

รวมท ัง้ส ิน้ 22 22 265 530 552 

 
 



23 
 

ตารางที ่3 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและสนับสนุนการทำกิจกรรมในการอบรมแบบ Online รุ่นที ่2  

หอ้งเรยีน
ที ่

ที ่ จงัหวดั 
 

จ ำนวน 

อ ำเภอ/แหง่ ผูเ้ขำ้อบม/คน งบประมำณ/บำท 

1 1. สรุนิทร ์ 17 35            70,000  

1 2. ศรสีะเกษ 21 43            86,000  

1 3. อบุลรำชธำนี 25 51          102,000  

1 4. ยโสธร 9 19            38,000  

1 5. สกลนคร 18 37            74,000  

  รวม รุ่นที ่2 หอ้งเรยีนที ่1 90 185          372,000  

2 6. บงึกำฬ 8 17            34,000  

2 7. ขอนแกน่ 18 37            74,000  

2 8. อดุรธำนี 18 37            74,000  

2 9. หนองคำย 7 15            30,000  

2 10. มหำสำรคำม 13 27            54,000  

2 11. กำฬสนิธุ ์ 18 37            74,000  

2 12. นครพนม 6 13            26,000  

  รวมรุ่นที ่2  หอ้งเรยีนที ่2 88 183          366,000  

3 13. นครรำชสมีำ 16 33            66,000  

3 14. ชยัภมู ิ 3 7            14,000  

3 15. เลย 13 27            54,000  

3 16. มกุดำหำร 3 7            14,000  

3 17. อตุรดติถ ์ 9 19            38,000  

3 18. แพร่ 8 17            34,000  

3 19. พะเยำ 9 19            38,000  

3 20. แมฮ่อ่งสอน 7 15            30,000  

3 21. ก ำแพงเพชร 11 23            46,000  

3 22. ตำก 8 17            34,000  

  รวม รุ่นที ่2 หอ้งเรยีนที ่3 87 184          368,000  

  รวมรุน่ 2  265 552       1,106,000  

 

 งบประมาณท่ีจัดสรรให้สำนักงาน กศน. จังหวัด ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

 1. บริหารจัดการให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (จัดประชุมสร้างความเข้าใจ รวมกลุ่ม    

   ผู้เข้าอบรมในวันที่มีการ Live สอนผ่าน Zoom หรือ Facebook) 

2. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนในจังหวัดสำหรับการทำกิจกรรมตามที่วิทยากรกำหนด 

3. เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการอบรมเมื่อมีการจัดสัมมนาส่งผลงาน   

เกณฑ์การจดัสรร  จัดสรรใหต้ามรายหัวของผู้เข้ารับการอบรม ในอัตราคนละ 2,000 บาท 
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ตารางที ่4 รายชื่อกศน. อำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งบุคลากรเข้าอบรมแบบ Online รุน่ที ่2 
 

หอ้งเรียนที ่ จงัหวัด จำนวนอำเภอ รายชือ่ กศน. อำเภอ 
1 1. สรุนิทร ์ 17 1) เมอืงสรุนิทร ์

2) ชมุพลบรุ ี
3) สงัขะ 
4) ศขีรภมู ิ
5) รัตนบรุ ี
6) ล ำดวน 
7) พนมดงรัก 
8) บัวเชด 
9) จอมพระ 

10) ปรำสำท 
11) โนนนำรำยณ์ 
12) ศรณีรงค ์
13) กำบเชงิ 
14) สนม 
15) ทำ่ตมู 
16) ส ำโรงทำบ 
17) เขวำสนิรนิทร ์

1 2. ศรสีะเกษ 21 18) วังหนิ 
19) กันทรำรมย ์
20) ยำงชมุนอ้ย 
21) พยหุ ์
22) น ้ำเกลีย้ง 
23) เมอืงศรสีะเกษ 
24) รำษีไศล 
25) อทุมุพรพสิยั 
26) หว้ยทบัทัน 
27) โพธิศ์รสีวุรรณ 
28) ศลิำลำด 
29) เมอืงจันทร ์
30) บงึบรูพ ์
31) ขขัุนธ ์
32) ภสูงิห ์
33) ไพรบงึ 
34) ปรำงคก์ู ่
35) ศรรัีตนะ 
36) กันทรลักษ์ 
37) ขนุหำญ 
38) เบญจลกัษ์ 

1 3. อบุลรำชธำนี 25 39) เมอืงอบุลฯ 
40) ศรเีมอืงใหม ่
41) โขงเจยีม 
42) เขือ่งใน 
43) เขมรำฐ 
44) เดชอดุม 
45) นำจะหลวย 
46) น ้ำยนื 
47) บณุฑรกิ 
48) ตระกำรพชืผล 
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หอ้งเรียนที ่ จงัหวัด จำนวนอำเภอ รายชือ่ กศน. อำเภอ 
49) กดุขำ้วปุ้น 
50) มว่งสำมสบิ 
51) วำรนิช ำรำบ 
52) พบิลูมังสำหำร 
53) ตำลสมุ 
54) โพธิไ์ทร 
55) ส ำโรง 
56) ดอนมดแดง 
57) สรินิธร 
58) ทุง่ศรอีดุม 
59) นำเยยี 
60) นำตำล 
61) เหลำ่เสอืโกก้ 
62) สวำ่งวรีะวงศ ์
63) น ้ำขุน่ 

1 4. ยโสธร 9 64) ป่ำติว้ 
65) คอ้วัง 
66) ทรำยมลู 
67) กดุชมุ 
68) เมอืงยโสธร 
69) ค ำเขือ่นแกว้ 
70) เลงินกทำ 
71) ไทยเจรญิ 
72) มหำชนะชยั 

1 5. สกลนคร 18 73) เมอืงสกลนคร 
74) พังโคน 
75) โพนนำแกว้ 
76) ภพูำน 
77) วำนรนวิำส 
78) ค ำตำกลำ้ 
79) สอ่งดำว 
80) อำกำศอ ำนวย 
81) เตำ่งอย 
82) กสุมุำลย ์
83) กดุบำก 
84) โคกศรสีพุรรณ 
85) เจรญิศลิป์ 
86) นคิมน ้ำอนู 
87) สวำ่งแดนดนิ 
88) วำรชิภมู ิ
89) พรรณำนคิม 
90) บำ้นมว่ง 

2 6. บงึกำฬ 8 91) ศรวีไิล 
92) โซพ่สิยั 
93) เซกำ 
94) เมอืงบงึกำฬ 
95) บุง่คลำ้ 
96) ปำกคำด 
97) พรเจรญิ 
98) บงึโขงหลง 
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หอ้งเรียนที ่ จงัหวัด จำนวนอำเภอ รายชือ่ กศน. อำเภอ 
2 7. ขอนแกน่ 18 99) เขำสวนกวำง 

100) ชนบท 
101) ชมุแพ 
102) ซ ำสงู 
103) บำ้นไผ ่
104) บำ้นฝำง 
105) บำ้นแฮด 
106) พล 
107) ภผูำมำ่น 
108) ภเูวยีง 
109) เวยีงเกำ่ 
110) แวงใหญ ่
111) สชีมพู 
112) หนองเรอื 
113) พระยนื 
114) โคกโพธิไ์ชย 
115) น ้ำพอง 
116) เปือยนอ้ย 

2 8. อดุรธำนี 18 117) กดุจับ 
118) กมุภวำปี 
119) กูแ่กว้ 
120) ไชยวำน 
121) ทุง่ฝน 
122) น ้ำโสม 
123) บำ้นดงุ 
124) บำ้นผอื 
125) ประจักษ์ 
126) พบิลูยรั์กษ์ 
127) เพ็ญ 
128) เมอืงอดุรธำนี 
129) วังสำมหมอ 
130) สรำ้งคอม 
131) หนองววัซอ 
132) หนองหำน 
133) หนองแสง 
134) ศรธีำต ุ

2 9. หนองคำย 7 135) เมอืงหนองคำย 
136) ทำ่บอ่ 
137) ศรเีชยีงใหม ่
138) สงัคม 
139) เฝ้ำไร่ 
140) รัตนวำปี 
141) โพธิต์ำก 

2 10. มหำสำรคำม 13 142) เมอืงมหำสำรคำม 
143) กันทรวชิยั 
144) โกสมุพสิยั 
145) เชยีงยนื 
146) ชืน่ชม 
147) แกด ำ 
148) กดุรัง 
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หอ้งเรียนที ่ จงัหวัด จำนวนอำเภอ รายชือ่ กศน. อำเภอ 
149) บรบอื 
150) วำปีปทมุ 
151) นำดนู 
152) นำเชอืก 
153) ยำงสสีรุำช 
154) พยัคฆภมูพิสิยั 

2 11. กำฬสนิธุ ์ 18 155) กมลำไสย 
156) กฉุนิำรำยณ์ 
157) เขำวง 
158) ค ำมว่ง 
159) ฆอ้งชยั 
160) ดอนจำน 
161) ทำ่คันโท 
162) นำค ู
163) นำมน 
164) เมอืงกำฬสนิธุ ์
165) ยำงตลำด 
166) ร่องค ำ 
167) สมเด็จ 
168) สหัสขันธ ์
169) สำมชยั 
170) หนองกงุศร ี
171) หว้ยผึง้ 
172) หว้ยเม็ก 

2 12. นครพนม 6 173) เมอืงนครพนม 
174) นำหวำ้ 
175) โพนสวรรค ์
176) เรณูนคร 
177) นำแก 
178) บำ้นแพง 

3 13. นครรำชสมีำ 16 179) ปักธงชยั 
180) โชคชยั 
181) โนนไทย 
182) จักรำช 
183) ขำมทะเลสอ 
184) ครบรุ ี
185) บัวใหญ ่
186) ปำกชอ่ง 
187) เฉลมิพระเกยีรต ิ
188) คง 
189) ชมุพวง 
190) พระทองค ำ 
191) เมอืงนครรำชสมีำ 
192) หว้ยแถลง 
193) แกง้สนำมนำง 
194) โนนสงู 

3 14. ชยัภมู ิ
 
 

3 
 
 
 

195) แกง้ครอ้ 
196) คอนสวรรค ์
197) บำ้นเขวำ้ 
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หอ้งเรียนที ่ จงัหวัด จำนวนอำเภอ รายชือ่ กศน. อำเภอ 
3 15. เลย 13 198) เมอืงเลย 

199) เอรำวัณ 
200) นำดว้ง 
201) วังสะพุง 
202) ภกูระดงึ 
203) ภหูลวง 
204) ผำขำว 
205) เชยีงคำน 
206) ทำ่ลี ่
207) ปำกชม 
208) ภเูรอื 
209) ดำ่นซำ้ย 
210) นำแหว้ 

3 16. มกุดำหำร 3 211) เมอืงมกุดำหำร 
212) หนองสงู 
213) หวำ้นใหญ ่

3 17. อตุรดติถ ์ 9 214) เมอืงอตุรดติถ ์
215) ลับแล 
216) ตรอน 
217) พชิยั 
218) ทองแสนขัน 
219) ทำ่ปลำ 
220) น ้ำปำด 
221) ฟำกทำ่ 
222) บำ้นโคก 

3 18. แพร่ 8 223) เมอืงแพร่ 
224) เดน่ชยั 
225) วังชิน้ 
226) สงูเมน่ 
227) ลอง 
228) สอง 
229) หนองมว่งไข ่
230) รอ้งกวำง 

3 19. พะเยำ 9 231) เชยีงมว่น 
232) จุน 
233) ปง 
234) ภซูำง 
235) ภกูำมยำว 
236) แมใ่จ 
237) ดอกค ำใต ้
238) เชยีงค ำ 
239) เมอืงพะเยำ 

3 20. แมฮ่อ่งสอน 7 240) เมอืงปำย  
241) แมส่ะเรยีง  
242) สบเมย  
243) ขนุยวม  
244) เมอืงแมฮ่อ่งสอน  
245) แมล่ำนอ้ย  
246) ปำงมะผำ้  
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หอ้งเรียนที ่ จงัหวัด จำนวนอำเภอ รายชือ่ กศน. อำเภอ 
3 21. ก ำแพงเพชร 11 247) เมอืงก ำแพงเพชร 

248) ไทรงำม 
249) พรำนกระตำ่ย 
250) บงึสำมคัค ี
251) ลำนกระบอื 
252) ขำณุวรลักษบรุ ี
253) คลองขลงุ 
254) ปำงศลิำทอง 
255) โกสมัพนีคร 
256) คลองลำน 
257) ทรำยทองวัฒนำ 

3 22. ตำก 8 258) เมอืงตำก  
259) บำ้นตำก  
260) สำมเงำ  
261) วังเจำ้  
262) แมส่อด  
263) แมร่ะมำด  
264) อุม้ผำง  
265) พบพระ  

  265  
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ภาคผนวก ค 
หนังสอืสำนกังาน กศน. ดว่นทีสุ่ด ที ่ศธ 0210.121/   ลงวนัที ่ มกราคม 2564                                                       

เรือ่ง  การคดัเลอืกบคุลากร กศน. เขา้รับการอบรมแบบ Online  “หลกัสตูรการจดักจิกรรม กศน.                          
ปอ้งกนัภาวะซมึเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผูส้งูอายุ” รุน่ที ่2 
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รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมแบบ Online 
“หลกัสตูรการจัดกจิกรรม กศน. ปอ้งกนัภาวะซมึเศรา้ คงสมรรถนะทางกาย จติ สมองของผูส้งูอายุ”    

รุน่ที ่2 
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวติผู้สูงอายุ งบรายจ่ายอื่น 
รายการคา่ใช้จ่ายโครงการการจดัและส่งเสรมิการจดัการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จติ และสมองของผู้สูงอาย ุ
หอ้งเรยีน

ที ่
ที ่ จงัหวดั 

 
จ ำนวน 

อ ำเภอ/แหง่ ผูเ้ขำ้อบม/คน งบประมำณ/บำท 

1 1. สรุนิทร ์ 17 35            70,000  

1 2. ศรสีะเกษ 21 43            86,000  

1 3. อบุลรำชธำนี 25 51          102,000  

1 4. ยโสธร 9 19            38,000  

1 5. สกลนคร 18 37            74,000  

  รวม รุ่นที ่2 หอ้งเรยีนที ่1 90 185          372,000  

2 6. บงึกำฬ 8 17            34,000  

2 7. ขอนแกน่ 18 37            74,000  

2 8. อดุรธำนี 18 37            74,000  

2 9. หนองคำย 7 15            30,000  

2 10. มหำสำรคำม 13 27            54,000  

2 11. กำฬสนิธุ ์ 18 37            74,000  

2 12. นครพนม 6 13            26,000  

  รวมรุ่นที ่2  หอ้งเรยีนที ่2 88 183          366,000  

3 13. นครรำชสมีำ 16 33            66,000  

3 14. ชยัภมู ิ 3 7            14,000  

3 15. เลย 13 27            54,000  

3 16. มกุดำหำร 3 7            14,000  

3 17. อตุรดติถ ์ 9 19            38,000  

3 18. แพร่ 8 17            34,000  

3 19. พะเยำ 9 19            38,000  

3 20. แมฮ่อ่งสอน 7 15            30,000  

3 21. ก ำแพงเพชร 11 23            46,000  

3 22. ตำก 8 17            34,000  

  รวม รุ่นที ่2 หอ้งเรยีนที ่3 87 184          368,000  

  รวมรุน่ 2  265 552       1,106,000  
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ภาคผนวก ง 
รายชือ่ผูร้บัผดิชอบการพฒันาบุคลากร กศน. แบบ Online 

“หลกัสตูรการจัดกจิกรรม กศน. ปอ้งกนัภาวะซมึเศรา้ คงสมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผูส้งูอาย”ุ       
ภายใตร้ายการคา่ใชจ้า่ยโครงการการจดัและสง่เสรมิการจดัการศกึษาตลอดชวีติ 

เพือ่คงพฒันาการทางกาย จติ และสมองของผูส้งูอายุ  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายชือ่ผูร้บัผดิชอบหลัก 
การพฒันาบุคลากร กศน. แบบ Online 

“หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ”       
ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สำนักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั กระทรวงศึกษาธกิาร 

ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 
1. นางสาววาสนา โกสีย์วัฒนา ครูเชี่ยวชาญ                                            

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

ผู้บริหารโครงการ 

2. นายกษิพัฒ ภูลังกา รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

ร่วมผลิตสื่อ 

3. นายธานี เครืออยู่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

IT Support 

4. นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

การสื่อสาร 

5. นางสาววิมล กาญจนาวิลาส นักวิชาการอิสระ บันทึกการประชุม 
6. นางฉัตรดา    ภู่สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

ผู้ประสานงานหลัก  
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คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  
ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 

7. ผศ. พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน อาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

ประธานหลักสูตร 1 และวิทยากร 

8. รศ. พญ. ดาวชมพู นาคะวิโร อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ วิทยากร 
9. นางสาวพลินท์ชฎา พัชราพิสิฐกุล นักจิตวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   วิทยากร 

10. นางสาวจารุณี วิทยาจักษ์ุ นักจิตวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   วิทยากร 
11. นางจารุวรรณ ลีลาภรณ์ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างาน

การศึกษาต่อเนื่อง 
ผลิตสื่อ 

12. นางสาวพินทิพย์ กาญจนภูมินทร์ พยาบาล ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 

ผู้จัดการหลักสูตร 

13. นางสาวพิชยนันท์ วัฒนวิทูกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร
และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 

ผู้ประสานงานหลัก  

14. นางสาวฐิติชญาณ์ ดำริห์ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานการศึกษาต่อเนื่อง 

ดูแล web site 

 
มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 

ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 
15. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
ประธานหลักสูตร 2 และวิทยากร 

16. น.ส.อรวรรณ ขวัญศรี นักวิชาการการศึกษา สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยากร 

17. นางทัศนีย์ ญาณะ นักวิชาการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

18. ดร.อภัสรินทร์  ขณะรัตน์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ บริหารจัดการ ClassStart 
19. น.ส.ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ นักวิชาการการศึกษา  สถาบันพัฒนา

สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ประสานงานหลัก 

 



 

 

 

คณะผูจ้ดัทำ 
 
ที่ปรึกษา 
1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 
2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล รอดคล้าย) 
3. ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพะโยม ชิณวงศ์) 
4. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
5. รศ.ดร. นพวรรณ เปียชื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. นางณัฐกฤตา  พึ่งสุข  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  

 
ผู้สนับสนุนข้อมูล 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
1. ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
2. รศ. พญ. ดาวชมพู นาคะวิโร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
3. นางสาวพินทิพย์ กาญจนภูมินทร ์       ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 
4. นางสาวพิชยนนัท ์วฒันวิทูกูร ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 
5. นางจารุวรรณ ลีลาภรณ์ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง         
มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  
6. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร  เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
7. นางทัศนีย์ ญาณะ นักวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  
8. ดร.อภัสรินทร์  ขณะรัตน์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 

 
ผู้เขียน 
1. นางสาววาสนา  โกสีย์วัฒนา ครูเชี่ยวชาญ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
2. นางฉัตรดา ภู่สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
3. นายธานี   เครืออยู่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 


