
บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ (MOU) 

 

ล ำดับ เรื่อง ระหว่ำง วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
1. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรจัดและ

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเพ่ือยกระดับ
กำรศึกษำให้แก่ผู้ต้องหำและผู้กระท ำ
ควำมผิดในระบบงำนคุมประพฤติ 

ส ำนักงำน กศน. กรมคุมประพฤติ 20 มิถุนำยน 
2557 

 

2. กำรประสำนควำมร่วมมือกลุ่มเครือข่ำย
ศูนย์ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและประสำน
กำรประชุมเพ่ือแก้ไข บ ำบัด ฟ้ืนฟูเด็ก 
เยำวชน และครอบครัว ศำลเยำวชนและ
ครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ศำลเยำวชน
และครอบครัว
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำน กศน.
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

25 เมษำยน 
2556 

 

3. กำรขอรับหรือซื้อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำง
กำรศึกษำตำมกฎกระทรวง 

ส ำนักบริหำร
กำรศึกษำพิเศษ 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

ศูนย์กำรศึกษำ
นอกระบบและ
กำรศึกษำตำม
อัธยำศัย
กลุ่มเป้ำหมำย
พิเศษ ส ำนักงำน 
กศน. 

19 สิงหำคม 
2554 

 

4. กำรท ำประโยชน์ร่วมกันในกำร
ด ำเนินกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกร 
กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ และกำร
พัฒนำเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ร่วมกัน 

ส ำนักงำน กศน.  มหำวิทยำลัย
รำชภัฎ
นครศรีธรรมรำช 

3 ตุลำคม 
2556 

 

5. “ภำคีควำมร่วมมือ” เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมควำมดี และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับกำรท ำบัญชี
รำยรับ-รำยจ่ำยในครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนประกอบอำชีพ แก่ครู กศน. และ
นักศึกษำ กศน.ทุกระดับ ในสังกัด
ส ำนักงำน กศน. 

ส ำนักงำน กศน. กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

22 ตุลำคม 
2556 

 



 

ล ำดับ เรื่อง ระหว่ำง วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
6. ส่งเสริมควำมรู้ และสิทธิประโยชน์ด้ำน

กำรประกันภัย ให้แก่ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ 
ครูผู้สอน บุคลำกร และนักศึกษำ ใน
ส ำนักงำน กศน. 
 

ส ำนักงำน กศน. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ก ำกับและส่ำง
เสริมกำร
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

11 
กรกฎำคม 
2556 

 

7. “ภำคีควำมร่วมมือ” เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมควำมดีแก่บุคลกรทุกระดับใน
ส ำนักงำน กศน. 

ส ำนักงำน กศน. ศูนย์คุณธรรม
(องค์กำร
มหำชน) 

11 
กรกฎำคม 
2556 

 

8. ควำมร่วมมือกำรน ำแผนพัฒนำกำรเมือง
สู่กำรปฏิบัติ 

ส ำนักงำน กศน. สภำพัฒนำ
กำรเมือง 

4 มีนำคม 
2555 

 

9. ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำน กศน. มหำวิทยำลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 

4 มีนำคม 
2555 

 

10. ควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

ส ำนักงำน กศน.
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 
และกศน.
อ ำเภอคลอง
เขื่อน 

บริษัท จัดกำร
และพัฒนำ
ทรัพยำกรน้ ำ
ภำคตะวันออก 
จ ำกัดมหำชน 

13 กันยำยน 
2555 

 

 ด ำเนินกำรร่วมจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่
พนักงำนในบริษทั ในรูปแบบกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยัภำยใต้
ควำมพร้อมและข้อตกลงร่วมกัน 

กศน.อ ำเภอ
แปลงยำว 

บริษัท ร่วมกิจ 
รุ่งเรือง คำร์แคริ
เออร์ จ ำกัด 

14 
พฤศจิกำยน 
2554 

 

11. กำรจัดกำรศึกษำนอกโรงเรียน และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้แก่ประชำชนใน
อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  

กศน.อ ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรำ 

กลุ่มผ้ำบำติก 
หมู่ 11 ต.คลอง
เปรง อ.เมือง
ฉะเชิงเทรำ 

ปี 2553 ในบันทึก
ไม่ได้ลง 
วัน/เดือน 



บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ (MOU) 

 

ล ำดับ เรื่อง ระหว่ำง วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
12. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่

ประชำชนในพื้นท่ีและผู้ที่สนใจในรูปแบบ
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยภำยใต้ควำมพร้อมและข้อตกลง
ร่วมกันด้วย 

กศน.อ ำเภอ
แปลงยำว 

เทศบำลต ำบล
หัวส ำโรง 

1 สิงหำคม 
2553 

 

13. ด ำเนินกำรร่วมจัดกำรศูนย์กำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรูปแบบ
คูปองส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กศน.อ ำเภอ
บ้ำนโพธิ์ 

แหล่งเรียนรู้
ชุมชนนวดแผน
ไทย 

- ในบันทึก
ไม่ได้ลง
วันที่ 

14. กำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ประชำชน
เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรูปแบบคูปอง
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กศน.อ ำเภอ
เมือง 

แหล่งเรียนรู้
กลุ่มนวดเพื่อ
สุขภำพ 39 หมู่ 
12 ต.บำง
ตีนเป็ด 

22 มิถุนำยน 
2553 

 

15. กำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ประชำชน
เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรูปแบบคูปอง
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต “กำร
ผลิตภัณฑ์ตะไคร้” 

กศน.อ ำเภอ
เมือง 

แหล่งเรียนรู้
อำชีพ “กำร
ผลิตภัณฑ์
ตะไคร้” 37/3 
หมู่7 ต.คลอง
อุดมชลจร 

4 สิงหำคม 
2553 

 

16. กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพหลักสูตรระยะ
สั้นส ำหรับประชำชนรูปแบบคูปอง
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต “กำรท ำแร่
ธำตุก้อนโค-กระบือ” 
 

กศน.อ ำเภอ
สนำมชัยเขต 

แหล่งเรียนรู้กำร
ท ำแร่ธำตุก้อน
โค-กระบือ 
หมู่ 18 ต.ท่ำ
กระดำน 

15 
กรกฎำคม 
2553 

 

17. กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพหลักสูตรระยะ
สั้นส ำหรับประชำชนรูปแบบคูปอง
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต “กำรเลี้ยง
ปลำดุก” 

กศน.อ ำเภอ
สนำมชัยเขต 

แหล่งเรียนรู้กำร
เลี้ยงปลำดุก  
หมู่15 ต.ท่ำ
กระดำน 

16 
กรกฎำคม 
2553 

 



 

 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ (MOU) 
 

 

 

ล ำดับ เรื่อง ระหว่ำง วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
20. จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับประชำชนใน

พ้ืนที่และผู้สนใจในรูปแบบคูปองกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต “กำรท ำ
ศิลปะประดิษฐ์” 

กศน.อ ำเภอ
บ้ำนโพธิ์ 

แหล่งเรียนรู้
ชุมชนศิลป
ประดิษฐ์ ต.บ้ำน
โพธิ์ 

20 
กรกฎำคม 
2553 

 

      
21.      
      
      
      


