
 
รายงานการด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อ าเภอบ้านด่านลานหอย 

การส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท าประจ าปี  2555 

ที ่ หลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย กศน.ต าบลท่ีจัด 

    
จ านวนช่ัวโมง/
หลักสูตร 

จ านวน
วันท่ีสอน 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม   

  
 

     

 
  

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
(หลักสูตรระยะสั้น)     

  
    

1 หลักสูตรอาหารและขนม 50 ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน ม.4 กศน.ต าบลหนองฯ 

2 หลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ 50 ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน ม.1 กศน.ต าบลลานหอย 

3 หลักสูตรช่างทาสีอาคาร 50 ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน ม.11 กศน.ต าบลวังน้ าขาว 

4 หลักสูตรช่างไม้ 50 ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน ม.1 กศน.ต าบลตลิ่งชัน 

5 
หลักสูตรออกแบบและตัดเย็บเสื้อ
สตรีส าเร็จรูป 50 ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลวังลึก 

6 หลักสูตรช่างเหล็กดัด 50 ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน ม.2 กศน.ต าบลบ้านด่าน 

7 
หลักสูตรติตตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร 50 ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน ม.2 กศน.ต าบลบ้านด่าน 

8 หลักสูตรชาชงสมุนไพร 40 ชั่วโมง 8 วัน 20 คน 20 คน ม.4 ต าบลหนองฯ 

รวม 160 คน 160 คน   
 

 
รายงานการด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อ าเภอบ้านด่านลานหอย 

การส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท าประจ าปี  2555 

ที ่ หลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย กศน.ต าบลท่ีจัด 

    
จ านวนช่ัวโมง/
หลักสูตร 

จ านวน 
วันท่ีสอน 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม   

            

  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(จังหวัด)           

1 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 50 ชั่วโมง 10 วัน 27 คน 27 คน กศน.ต าบลวังน้ าขาว 

2 หลักสูตรช่าง ก่อ ฉาบ ปูนซีเมนต ์ 50 ชั่วโมง 10 วัน 27 คน 27 คน กศน.ต าบลบ้านด่าน 

3 หลักสูตรช่างเหล็กดัด 50 ชั่วโมง 10 วัน 27 คน 27 คน กศน.ต าบลบ้านด่าน 

4 หลักสูตรงานใบตอง 50 ชั่วโมง 10 วัน 27 คน 27 คน กศน.ต าบลบ้านด่าน 
5 หลักสูตรการท าธุรกิจอาหารและขนมไทย 50 ชั่วโมง 10 วัน 27 คน 27 คน ม.1 ต าบลหนองฯ 

รวม 135 คน 135 คน   



 
                      
 
                       รายงานการด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อ าเภอบ้านด่านลานหอย 

การส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท าประจ าปี  2555 

ที ่ หลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย กศน.ต าบลท่ีจัด 

    

 
จ านวนช่ัวโมง/

หลักสูตร 

จ านวนวันท่ี
สอน 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

จ านวนผู้
ผ่านการ
อบรม  

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(เขต
เลือกตั้ง) 

     
            

1 หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์ 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลบ้านด่าน 

2 หลักสูตรก่อ ฉาบปูนซีเมนต์ 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลบ้านด่าน 

3 หลักสูตรการท าจกอลูมิเนียม 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลวังลึก 

4 หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าโครงหลังคา 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลลานหอย 

5 หลักสูตรช่างปูนเบื้องต้น 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลบ้านด่าน 

6 หลักสูตรช่างปูนเบื้องต้น 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลตลิ่งชัน 

7 หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าโครงหลังคา 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลตลิ่งชัน 
8 หลักสูตรเสริมสวย 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลวังตะคร้อ 

9 หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าโครงหลังคา 50  ชั่วโมง 10 วัน 20 คน 20 คน กศน.ต าบลบ้านด่าน 

รวม 180 คน 180 คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรม  การศึกษาอาชีพเพื่อมีงานท า 


