คํานํา

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีนโยบายดานการ
พัฒนาบุคลากร ในปงบประมาณ 2558 จึงจัดทําโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมืองานทะเบียน มีผูเขารว ม
ประชุมเปนบุคลากร กศน. อําเภอที่ทํางานทะเบียนสายสามัญอําเภอละ 1 คน รวม 8 คน เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ
ในงานทะเบียนตลอดจนจัดทําเปนคูมืองานทะเบียนในระหวางวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2557 ณ หองประชุมสํานักงาน
กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
คูมืองานทะเบียนสําหรับสถานศึกษาเลมนี้ สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานทะเบียนใหเปนระบบ
และถูกตอง โดยคํานึงถึงการจัดระบบการดําเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับเอกสารงานทะเบียนตั้งแตนักศึกษาเริ่ม
เขามาสมัครเรียนกับสถานศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรออกไป
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ หวังเปนอยางยิ่งวา
นายทะเบียนสถานศึกษารวมถึงเจาหนาที่สายสามัญหรือผูมีสวนเกี่ยวของจะไดศึกษาเพื่อทําความเขาใจและปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวจนบรรลุผลตามเปาหมาย เพื่อใหระบบงานทะเบียนของนักศึกษาเกิดการพัฒนาและใหบริการกับ
กลุมเปาหมายไดอยางมีคุณภาพเปนระบบและถูกตองตอไป

(นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผอง)
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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การรับสมัครขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียน
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 เปนหลักสูตรที่มุงจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต และกาสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ตามปรัชญา “คิดเปน” เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและสังคม
มีการบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม ศีลธรรมและวัฒ นธรรม มุงสรางพื้นฐานการเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒ นาความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหภาคีเครือขายมีสว นรว มจัด
การศึกษาใหตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดวา การศึกษานอกระบบเปนกระบวนการของ
การพัฒนาชีวิตและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได และรูเทาทันการเปลี่ย นแปลง เปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของบุคคลที่อยูนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเปนผูมีความรู การจัดการเรียนรูการ
วัดผลและประเมินผล ใหความสําคัญกับการพัฒนากลุมเปาหมายดานจิตใจใหมีคุณธรรมควบคูไปกับการพัฒนาการ
เรียนรู การสรางภูมิคุมกัน สามารถจัดการกับองคความรู ทั้งภาคภูมิความรู ทั้งภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีเพื่อให
ผูเรียนสามารถปรับ ตัว อยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สรางภูมิคุมกัน ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของผูที่อยูนอกระบบ และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร

1.การสมัครขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในแตละระดับชั้นควรมีการแยกสีใบ
สมัคร

หลักฐานการสมัคร สถานศึกษาจะตองตรวจสอบหลักฐานการสมัครเปนนักศึกษาใหถูกตองครบถวนดังนี้

1.1 แบบฟอรมใบสมัคร
1.2 สําเนาวุฒเิ ดิมที่จบ (พรอมตัวจริง)
จํานวน
3
ชุด
- สําหรับใชแนบใบสมัคร 1 ชุด ตรวจสอบวุฒิ 2 ชุด
1.3 สําเนาทะเบียนบานของผูเรียน
จํานวน
1
ชุด
1.4 สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน
1
ชุด
1.5 สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประชาชนพอ/แม
จํานวน
1
ชุด
1.6 รูปถายขนาด 1 นิ้ว
จํานวน
3
ใบ
- รูปใบที่ 1 ติดใบสมัคร
- รูปใบที่ 2 ติดบัตรนักศึกษา
- รูปใบที่ 3 ติดบัตรหองสมุดหรืออื่นๆที่สถานศึกษากําหนด
1.7 หลักฐานอื่น ๆ ถามี เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล สําเนาใบทะเบียนสมรส
1.8 กรณีเปนนักศึกษาอายุต่ํากวา 16 ป ใหนําหนังสือสงตัวจากเขตพื้นที่หรือทางโรงเรียนเดิม และ
กรอกแบบแจงความประสงคเขาศึกษาในสถานศึกษา (กรณีศึกษาอยูในการศึกษาภาคบังคับ)

**หากผูสมัครเขาเรียน นําหลักฐานการสมัครมาแสดงไมถูกตองไมครบถวน สถานศึกษาไมควรรับสมัครเขา
ศึกษาจนกวาผูสมัครจะนําหลักฐานการสมัครมาแสดงอยางครบถวน ภายในระยะเวลาการรับสมัครที่กําหนด
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2.การลงทะเบียนเรียน ใหดําเนินการดังนี้

การลงทะเบียนเรียนควรใหผูเรียนมาลงทะเบียนเรียนดวยตนเองเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียน

2.1จํานวนรายวิชาที่ลงทะเบียน
2.1.1ระดับประถมศึกษา ผูเรียนสามารถลงทะเบียนไดภาคเรียนละไมเกิน 14 หนวยกิต รวมทั้งการ
ลงทะเบียนรายวิชาที่ไดผลการเรียนเปน “0”แตไมนับรวมรายวิชาที่นํามาเทียบโอนผลการเรียน
2.1.2ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนตน ผูเรีย นสามารถลงทะเบีย นไดภ าคเรีย นละไมเ กิน 17 หนวยกิ ต
รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชาที่ไดผลการเรียนเปน “0”แตไมนับรวมรายวิชาที่นํามาเทียบโอนผลการเรียน
2.1.3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผูเรียนสามารถลงทะเบียนไดภาคเรียนละไมเกิน 23 หนวยกิต
รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชาที่ไดผลการเรียนเปน “0”แตไมนับรวมรายวิชาที่นํามาเทียบโอนผลการเรียน
2.2 การลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต จํานวนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
2.3 การลงทะเบียนเทียบโอนผลการเรียน ผูเรียนสามารถนําทักษะและประสบการณที่ไดจากการศึกษา การ
เรียนรูจากการทํางานจากประสบการณชีวิต หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอน โดยจะตองลงทะเบียนเทียบโอน
ผลการเรียนตามระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนด โดยกําหนดวิธีการเทียบโอน ดังนี้
1. การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากหลั ก ฐานการศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาเป น ระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายหรือเทียบเทา
2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่อง
3. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรตางประเทศ
4. การเทียบโอนผลการเรียนจากความรูและประสบการณกลุมเปาหมายเฉพาะ
5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินความรูประสบการณ
2.3.1เอกสารการเทียบโอนผลการเรียน/เทียบโอนความรูประสบการณ
1. แบบเสนอขอเทียบโอนพื้นฐาน/เทียบโอนความรูประสบการณ/กลุมเปาหมายเฉพาะ
2. แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนความรูและประสบการณ
3. วุฒิการศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
(ใหศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
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2.4 การลงทะเบียนรักษาสภาพ ในกรณีที่ผูเรียนไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดจะตองลงทะเบียน
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคเรียนหากไมสามารถลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษาในภาคเรียนใดได
จะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษายอนหลังทุกภาคเรียนที่ไมไดลงทะเบียนและใหเปนไปตามวั น เวลา
วิธีการที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ตองไมเกิน 6 ภาคเรียนติดตอกัน หากพนจากระยะเวลาดังกลาวจะตองขึ้นทะเบียน
เปนผูเรียนใหม
รายวิชาใดที่ผูเรีย นผานเกณฑการประเมินตามที่ห ลักสูตรกําหนด สามารถเก็บผลการเรียนสะสมได 5 ป
นับจากวันอนุมัติผลการเรียน

3.ขั้นตอนการรับลงทะเบียน มีดังนี้

3.1 ผูเรียนกรอกขอมูลในแบบลงทะเบียน
3.2 ผูเรียนยื่นการลงทะเบียนเรียนตอสถานศึกษาตามวัน เวลาที่กําหนด
3.3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชา / กพช. /การ
เทียบโอนผลการเรียน /การรักษาสถานภาพ โดยเสนอใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาตามลําดับตอไปกอนนําไปให
เจาหนาที่รับผิดชอบบันทึกขอมูล
3.4 เจาหนาที่บันทึกขอมูลดวยระบบโปรแกรมทะเบียนผูเรียน (IT)
3.5 ผูเรียนรับสําเนาการลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียนใหถูกตองตรงตามสําเนา
การลงทะเบียนเรียนของผูเรียนและเปนไปตามโครงสรางหลักสูตร
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เอกสารทีเ่ กีย่ วของ
การรับสมัครขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
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ใบสมัครขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ระดับ ………………

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................................

รหัสสถานศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา
กลุม......................................
คํานําหนาชื่อ................................ชื่อ......................................................นามกสกุล..................................................
1.ขอมูลพื้นฐาน
วัน/เดือน/ป เกิด วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. .............. อายุ...........ป............เดือน (นับถึงวันขึ้นทะเบียน)
เลขประจําตัวประชาชน …………………………………………………………………………………………………………..
เพศ
01.ชาย
02.หญิง
03.พระ
อาชีพ 01.รับราชการ
02.พนักงานรัฐวิสาหกิจ
03.นักธุรกิจ-คาขาย
04.เกษตรกร
05.รับจาง 08.พนักงาน/เจาหนาที่ของรัฐ 06.อื่นๆ(ระบุ)...................
กลุมเปาหมาย 01.เด็กดอยโอกาส 02.สตรีกลุมเสี่ยง
03.ผูสูงอายุ
04.คนพิการ
05.ผูนําทองถิ่น
06.อบต.
07.ผูตองขัง
08.ทหารกองประจําการ
09.ผูใชแรงงาน
10.แรงงานตางดาว 11.เกษตรกร
12.ชาวไทยภูเขา
15.อสม.
16.ผูปฏิบัติศาสนกิจ
19.เยาวชน
17.อื่นๆ(ระบุ).....................................................
ศาสนา 01.พุทธ
02.คริสต
03.อิสลาม 06.อื่นๆ (ระบุ) .................................................
สัญชาติ 99.ไทย
251.ไทยใหญ 259.ไทยลื้อ 044.จีน
48.พมา
266.ไรสัญชาติ
000.ไมทราบสัญชาติ 999.บุคคลไมมีสถานะทางทะเบียน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................
ความพิการ 00.ไมพิการ
99.พิการ (ระบุ)…………………...……………………………...
ชื่อบิดา......................................................................นามสกุล..............................................................................
ชื่อมารดา...................................................................นามสกุล...............................................................................
ชื่อผูปกครอง..............................................................นามสกุล...............................................................................
วุฒิการศึกษา................ปที่จบ....................โรงเรียนที่จบ.......................................................จังหวัด.........................
วุฒิทางธรรม................ปทจี่ บ....................โรงเรียนที่จบ.................................................จังหวัด...............................
2.ที่อยู
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขรหัสประจําบาน.......................................................................................................
บานเลขที่............... ถนน......................................... จังหวัด...................................เขต/อําเภอ.............................
แขวง/ตําบล............................................. รหัสไปรษณีย. .....................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่............... ถนน............................................... จังหวัด.......................................................
เขต/อําเภอ............................. แขวง/ตําบล....................................... รหัสไปรษณีย. .............................................
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เบอรโทรบาน..................................... เบอรโทรที่ติดตอ............................ E-mail...................................................
3.รายละเอียดครอบครัว
สถานภาพสมรสของบิดา - มารดา
1.อยูดวยกัน 2.แยกกันอยู
3.บิดาแตงงานใหม
4.มารดาแตงงานใหม 5.บิดาและมารดาแตงงานใหม 6.หยาราง 9.บิดาหรือมารดาหรือทั้งสอง
ถึงแกกรรม
ความพิการของบิดา 00.ไมพิการ
99.พิการ (ระบุ)……………………………………...
สถานภาพของบิดา
01.อยูดวยกัน
02.แยกกันอยู
03.หยาราง
07.บิดาแตงงานใหม
10.มีชีวิต
11.เสียชีวิต
อาชีพของบิดา...................................................................รายไดตอปของบิดา...................................................บาท
ความพิการของมารดา 00.ไมพิการ
99.พิการ (ระบุ)………………...……………………...
สถานภาพของมารดา 01.อยูดวยกัน
02.แยกกันอยู
03.หยาราง
07.มารดาแตงงานใหม
10.มีชีวิต
11.เสียชีวิต
อาชีพของมารดา..............................................................รายไดตอปของบิดา...................................................บาท
อาชีพของผูปกครอง......................................................รายไดตอปของผูปกครอง............................................บาท
จํานวนพี่นองทั้งหมด............................คน
จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยู..................................คน
4.ขอมูลอื่นๆ
สวนสูง ..................................ซม.
น้ําหนัก .................................. กก.
5.ความถนัด/ความสามารถพิเศษ
ดานสติปญญา
ดานความคิดสรางสรรค ดานการใชภาษา
ดานการเปนผูนํา
ดานการสรางงานทางทัศนศิลป ดานศิลปะการแสดง ดานดนตรี ดานกีฬา
ดานอื่นๆ(ระบุ)...............................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไมอยูในระหวางการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัดตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หากตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานของขาพเจาไมถูกตองไมตรง
กับความเปนจริงหรือมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมนําหลักฐานมาแสดงตามเวลาที่กําหนดขาพเจายินยอมใหคัดชื่อออกและหาก
ตรวจสอบพบภายหลังที่จบหลักสูตรไปแลวขาพเจายินยอมใหสถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษาแลวแตกรณีรวมทั้งไม
เรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร
วุฒิเดิม
ทะเบียนบาน
รูปถาย...........รูป บัตรประจําตัวประชาชน
อื่นๆ ระบุ.....................................................
ลงชื่อ...................................................ผูรับสมัคร
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจสอบเอกสาร

ลงชื่อ...........................................................ผูสมัคร
(......................................................................)
วันที่..............เดือน.................................... พ.ศ. .....................
บันทึกเพิ่มเติมตองนําหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม

วัน.............เดือน.......................พ.ศ......................
วุฒิเดิม (ฉบับจริง)
บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ-ชื่อสกุล
อื่นๆ ระบุ…………………………………………….

ลงชื่อ......................................................ผูรับสมัคร
ลงชื่อ......................................................ครู กศน. ผูรับรอง
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แบบคํารองการรักษาสถานภาพนักศึกษา

เรื่อง ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

เขียนที่..........................................................
วันที่..................เดือน.........................พ.ศ. ..................

เรียน .....................................................
ดวยขาพเจา...............................................................เลขประจําตัวประชาชน...........................................
รหัสประจําตัว.....................................................................เปนนักศึกษาระดับ.......................................................
โดยมีอาจารย.....................................................................เปนครูประจําศูนยการเรียน...........................................
ขาพเจาขอยื่นคํารองเพื่อลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา ประจําภาคเรียนดังตอไปนี้
ภาคเรียนที่........................../............................ ภาคเรียนที่............................/...................................
ภาคเรียนที่........................../............................ ภาคเรียนที่............................/...................................
ภาคเรียนที่........................../............................ ภาคเรียนที่............................/...................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ).............................................................นักศึกษา
(..............................................................)

ความเห็นเจาหนาที่ทะเบียน
.....................................................................................
.....................................................................................
.................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(..................................................................)
......................./............................./..............

ผลการพิจารณาของสถานศึกษา
ทราบ
อนุญาต
ดําเนินการ
............................................................
............................................................
(ลงชื่อ).................................................
........................................................)
................./......................./..............
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คําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ....................
ที่ .............../...............
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน
------------------------------------เพื่อ ใหก ารดําเนิน การเทีย บโอนผลการเรี ย นมีห ลั กเกณฑ มี มาตรฐานทางวิช าการและมีค วาม
ยุ ติ ธ รรมโปร ง ใส เป น ไปตามเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ วรรคสาม และหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ โดยประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย น
เขาสูหลักเกณฑและวิธีจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอําเภอ..................................... จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการทําหนาที่
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแกผูขอเทียบผลการเรียน ดังตอไปนี้
๑. ..............................................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ..............................................................................................
กรรมการ
๓. .............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
ทางราชการ

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด จัดการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ .............................................................. เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ............... เดือน.............. พ.ศ. ...........

(....................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ......................................
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แบบยื่นความจํานงขอเทียบโอนผลการเรียน
เขียนที่…………………………………………….…………………..………
วันที่...................เดือน........................พ.ศ..............
เรื่อง

ขอเทียบโอนผลการเรียน

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ…………………………………….
ขาพเจา ชื่อ ..............................นามสกุล................................รหัสประจําตัวนักศึกษา........................................
อาชีพ..................เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ.....................เลขประจําตัวประชาชน.................................
วุฒิการศึกษาเดิม................................ จากสถานศึกษา................................................ อําเภอ........................................
จังหวัด..................................วุฒิที่นํามาเทียบโอน...............................จากสถานศึกษา...................................................
อําเภอ............................................จังหวัด...........................................มีความประสงคขอใหเทียบโอนผลการเรียนเพื่อ
เขาศึกษาตอในระดับ.........................ภาคเรียนที่..................ปการศึกษา......................โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน
ประกอบการพิจารณาดังนี้
( ใหทําเครื่องหมาย ในชอง เพือ่ ระบุเอกสารประกอบการพิจารณา )
 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ................................
 สมุดพก
 ระเบียนสะสม
 แฟมสะสมงาน
 หลักสูตรสถานศึกษา
 โครงการฝกอาชีพ
 ใบรับรองเวลาเรียนและผลการเรียนระหวางภาค
หลักฐานกลุมเปาหมายเฉพาะอื่นๆ ( โปรดระบุ )..............................................................................................
มีความรูและประสบการณทางดาน (โปรดระบุ )..............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( ลงชื่อ )...........................................................นักศึกษา
(.........................................................)
สําหรับเจาหนาที่
ไดพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแลวเห็นวา
สามารถเทียบโอนผลการเรียนไดจากหลักฐาน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนไดโดยการประเมินความรูและประสบการณ
ไม สามารถเทียบโอนผลการเรียนไดเนื่องจาก
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(……………………………………………………........)
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แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
วันที่ ...........เดือน......................พ.ศ. ....................

เรื่อง

ขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน

เรียน

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ………………………

ตามที่คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ไดดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ
ชื่อ ............................................นามสกุล.............................................เกิดวันที่..........เดือน......................พ.ศ................
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................วุฒิการศึกษาเดิม.............................................................
จากสถานศึกษา...................................................... อําเภอ............................................จังหวัด.......................................
วุฒิที่นํามาเทียบโอน.................................จากสถานศึกษา...............................................................................................
สังกัด.................................................อําเภอ......................................จังหวัด................................................
ซึ่งขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในระดับ..........................................
ภาคเรียนที่.....................ปการศึกษา...............................ปรากฏผลการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
จากหลักสูตรแกนกลางกศ.พื้นฐาน
ในระบบ
ที่
จํานวน ผล
สาระการเรียนรู
หนวย การ
/ รายวิชา
กิต เรียน
1
2
3
4
5
6
7
8

เขาสูหลักสูตร กศน. 51
วิชาบังคับ

จํานวน ผล
หนวย การ
กิต
เรียน

วิชาเลือก

จํานวน ผล
หนวย การ
กิต เรียน
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
( ลงชื่อ )..........................................รองประธานกรรมการ
(
)
( ลงชื่อ )................................................กรรมการ
(
)

( ลงชื่อ )...................................กรรมการ
(
)
( ลงชื่อ )....................................กรรมการ
(
)

 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ
(
)
ผูอํานวยการ ศูนย กศน.อําเภอ………………………
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ลงทะเบียนเทียบโอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2544 เขาสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551
ระดับ..........................
ชื่อ...................................................สกุล..............................................
เทียบ........................................................ เขาสู หลักสูตร 2551
ที่

สาระ/รายวิชาที่เรียนและสอบไดจาก
หลักสูตร 44

1

รายวิชาที่เทียบไดกับหลักสูตร 51 นอกระบบ
โอนให
บังคับ
เลือก

เรียนเพิ่ม
2 ภาคเรียน

2
3
4
5
6
7
............ นก.
รวม

........... นก.

เทียบได ........ นก. บังคับ ....... นก. เลือก ....... นก.
ลงเพิ่ม ......... นก. บังคับ ....... นก. เลือก ....... นก.

.......... นก.
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แผนการลงทะเบียนเรียนและเทียบโอน จากหลักสูตรการศึกษา 2544
เขาสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551 (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กศน.อําเภอ………………………………….. ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา.........................
ชื่อ..................................................สกุล.................................................................

เทียบ ลงเพิ่ม รหัสวิชา
ได
ทร
21001
พท
21001
พว
21001
อช
21001
ทช
21001
พค
21001
อช
21002
ทช
21002
สค
21001
พต
21001
อช
21003
ทช
21003
สค
21002
สค
21003

วิชาบังคับ

นก.

ที่

เทียบได ลงเพิ่ม รหัสวิชา

ทักษะการเรียนรู

5

1

ภาษาไทย

4

2

วิทยาศาสตร

4

3

ชองทางการ
พัฒนาอาชีพ

2

4

ทร
02006
อช
22001
อช
02015
พค
22010

เศรษฐกิจพอเพียง

1

5

คณิตศาสตร

4

6

ทักษะการพัฒนา
อาชีพ
สุขศึกษา พล
ศึกษา
สังคมศึกษา

4

7

2

8

3

9

ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
พัฒนาอาชีพใหมี
ความเขมแข็ง
ศิลปศึกษา

4

10

ศาสนาและหนาที่
พลเมือง
การพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม

2

2

พท
22006
สค
22006
ทช
02003
ทร
02028
สค
22004
ทช
02002

วิชาเลือก

นก.

โครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู
การพัฒนาแผนและ
โครงการอาชีพ
การเกษตรผสมผสาน

3

การประยุกตใช
อัตราสวน สัดสวน
และรอยละใน
ชีวิตประจําวัน
การเขียนจดหมาย
สมัครงาน
พุทธศาสนากับ
พระมหากษัตริยไ ทย
การดูแลเด็กกอนวัย
เรียน
การบริหารเวลา

1

การพัฒนาจิตและ
ปญญา
วิสาหกิจชุมชน

2

3
2

1
1
1
1

1

2

1

สรุป รวมรายวิชาบังคับที่เทียบโอนได …….. หนวยกิต รวมรายวิชาเลือกที่เทียบโอนได ……. หนวยกิต
รายวิชาบังคับที่ตองลงทะเบียนเรียน ……. หนวยกิต รายวิชาเลือกที่ตองลงทะเบียนเรียน ....... หนวยกิต
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แผนการลงทะเบียนเรียนและเทียบโอน จากหลักสูตรการศึกษา 2544
เขาสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กศน.อําเภอ………………………………….. ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา.........................
ชื่อ..................................................สกุล.................................................................
ที่

รหัสวิชา

วิชาบังคับ

นก.

ที่

ทร
31001
พท
31001
พว
31001

ทักษะการเรียนรู

5

1

ภาษาไทย

5

2

ทร02021

วิทยาศาสตร

5

3

สค02002

4

อช
31001

ชองทางการขยายอาชีพ

2

4

ทร02006

5

ทช
31001
พค
31001
อช
31002
ทช
31002
สค
31001
พต
31001
อช
31003
ทช
31003
สค
31002
สค
31003

เศรษฐกิจพอเพียง

1

5

ทร02019

คณิตศาสตร

5

6

พท32014

ทักษะการขยายอาชีพ

4

7

พต32005

สุขศึกษา พลศึกษา

2

8

ทช02006

สังคมศึกษา

3

9

พว32018

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
และสังคม
พัฒนาอาชีพใหมีความ
มั่นคง
ศิลปศึกษา

5

10

พท32007

2

11

สค32009

2

12

ทร02016

ศาสนาและหนาที่
พลเมือง
การพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม

2

13

พว32017

1

14

ทช02001

1
2
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14

เทียบ
ได

ลง
เพิ่ม

เที
ยบ
ได

ลง
เพิ่ม

รหัสวิชา

วิชาเลือก

นก.

ทร02019

เทคนิคการใช
หองสมุด
แหลงเรียนรูใน
ชุมชน
ความเปนพลเมือง
ไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย
โครงงานเพื่อ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู
คิดเปนกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การเขียนจดหมาย
สมัครงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาตอ
เพศศึกษาสําหรับ
พอแมกับลูกวัยรุน
รักษทองถิ่น

1

บันทึกไวได
ประโยชน
กฎหมายลิขสิทธิ์
ไทย
การสรางวินัย
ตนเอง
ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต
บัญชีชาวบาน

1

1
1
3
1
1
3
1
2

1
1
2
1

15
ที่

เทียบ
ได

ลง
เพิ่ม

รหัสวิชา

วิชาบังคับ

นก.

ที่

รหัสวิชา

วิชาเลือก

นก.

15

สค32018

การพัฒนา
บุคลิกภาพสู
ความเปนเลิศ

1

16

สค
32010

17
18
19
20

สรุป
รวมรายวิชาบังคับที่เทียบโอนได …………..หนวยกิต
รายวิชาบังคับที่ตองลงทะเบียนเรียน …….… หนวยกิต

เทียบได

ลงเพิ่ม

การละเมิดสิทธิ์
ดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
สค02015 อาเซียนศึกษา
พค
32006
อช
32001
อช
02004

คณิตศาสตรกับ
การเงิน 1
การพัฒนาแผน
กับโครงการ
อาชีพ
การปลูก
ผักคะนา

1

3
1
3
3

รวมรายวิชาเลือกที่เทียบโอนได ……………. หนวยกิต
รายวิชาเลือกที่ตองลงทะเบียนเรียน ………... หนวยกิต
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แผนการลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................................
ระดับ ....................................
ของ .........................................................................
ที่

รวม

บังคับ

ภาคเรียนที่ ........... /..............
นก. ที่

รวม ...................... หนวยกิต

เลือก

นก.
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การวัดผลและการประเมินผลการเรียน

1.แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล

กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช
2551 มีดังนี้
1.1การวัดและประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา เปนการประเมินเพื่อทราบสภาพและความกาวหนา
ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาในแต
ละรายวิชา ดวยวิธีที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ ประเมินจากแฟม สะสมงาน ประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการเรียนรู ประเมินการปฏิบัติจริง ทดสอบยอย ประเมินจากกิจกรรม โครงการ หรือแบบฝกหัด เปนตน
แนวทางการวัดและประเมินผลรายวิชา สถานศึกษาควรดําเนินการประเมินผลรายวิชาดังนี้
1.1 การวัดและประเมินผลกอนเรียน เปนการตรวจสอบความรู ทักษะความพรอมตางๆ
1.2 การวัดและประเมินผลระหวางภาคเรียน ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลระหวางภาค
เรียน เพื่อทราบความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและผลงาน
1.3 การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการเรียนรูโดยรวมของ
ผูเรียนในแตละรายวิชา โดยใชเครื่องมือ เชน แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบอัตนัย แบบประเมินการปฏิบัติ

1.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เปนกิจกรรมการเรียนรู

ที่จัดขึ้นตามเงื่อนไขการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และกําหนดใหผูเรียนทุกระดับการศึกษาตองเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรม จํานวน
ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง

องคประกอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบดวย
1. ตองมีความรูพื้นฐาน เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับ
- โครงสรางและประโยชนของ กพช.
- แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
- กระบวนการกลุม
- กระบวนการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และการนําไปใชในการดําเนินชีวิต
- การประสานเครือขาย
- การเปนผูนํา ผูตาม
- การวางแผน และประโยชนของการวางแผน
- มนุษยสัมพันธ
- การเขียนโครงการ
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2. กิจกรรมโครงการ
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการทํากิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชนและสังคม
ลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
ลักษณะการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง และครอบครัว โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมของผูเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้ เชน
- ดานสุขภาพกาย/จิต เชน โครงการ กศน.ไรพุง
- ดานคุณธรรม จริยธรรม เชน โครงการสามัคคีสรางสุข โครงการคุณธรรมนําชีวิต โครงการ 1 ตําบล
1 วัด
- ดานเศรษฐกิจพอเพียง เชน โครงการรูรับ รูจาย รูได รูเก็บ
- ดานการพัฒนาตนเอง ในดานตางๆ เชน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
- ดานยาเสพติด เชน โครงการครอบครัวอบอุน
- ดานเพศศึกษา เชน โครงการพอแมรูใจ วัยรุนรูทัน
- ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน โครงการเตรียมตัวเตรียมใจรับภัยธรรมชาติ
ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา
1. ประโยชนที่ตนเอง/ครอบครัวไดรับ เปนกิจกรรมที่สามารถสราง /พัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตได ตนเอง/
ครอบครัวอยูไดอยางมีความสุข
2. การมีสวนรวมของผูเรียนและครอบครัว เปนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวผูเรียนและครอบครัวเห็น
ความสําคัญและใหความรวมมือ
3. การใชกระบวนการกลุม เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน มีการประสานงานความ
รับผิดชอบ เสียสละและจิตบริการ
4. ความเหมาะสมในการใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการ
5. ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จ ไดแก ความรู แหลงขอมูล วัสดุ งบประมาณ และการเลือกใชทรัพยากรได
อยางเหมาะสม ประหยัด
6. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนการคิดสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง/ครอบครัว
2. กิจกรรม กพช. ที่มุงเนนการพัฒนาชุมชน และสังคม โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
- ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม เชน โครงการอาสาสมัคร ลูกเสือ ยุวกาชาด/ชมรมอาสายุวกาชาดนอก
โรงเรียน
- ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา โครงการหนาบาน
นามอง โครงการอนุรักษปา ไมแมน้ําลําคลอง
- ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี เชน โครงการอนุรักษ รักวัฒนธรรม
- ดานภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรู เชน โครงการคลังสมองรวมพัฒนาชุมชน
- ดานประชาธิปไตย เชน โครงการเรียนรูประชาธิปไตยใสใจรักษาสิทธิ
- ดานการสนับสนุนสงเสริมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน โครงการบรรณารักษ
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อาสา
ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา
1. ประโยชนที่ชุมชนและสังคมจะไดรับหรือเปนบริการที่ชวยสงเสริม หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและอื่น ๆ
ที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ
2. การมีสวนรวมของคนในชุมชน เปนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวคนในชุมชนเห็นความสําคัญและใหความ
รวมมือ ทั้งดานความคิด แรงงาน วัสดุอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. การใชกระบวนการกลุม เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การชวยกันคิดการ
ประสานงานและแบงความรับผิดชอบ ทําใหเกิดความสามัคคี เสียสละ จิตบริการตามวิถีประชาธิปไตย
4. การใชระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เปนกิจกรรมที่ใชเวลาในการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรม
โครงการที่นําเสนอ
5. ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการจัดกิจกรรม เชน บุคลากร วัสดุ งบประมาณ และการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในชุมชนใหเปนไปอยางประหยัด และประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนการคิดสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนและทําใหเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม
สิ่งแวดลอม ตลอดจนสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่องและอยางยั่งยืน
กระบวนการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
1.ผูเรียนลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคเรียนแรกที่สมัครขึ้นทะเบียน (กพช.1)
2.ใหผูเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.2) กรณีที่ผูเรียน
ประเมินรายการใดไดระดับนอยใหสถานศึกษาพิจารณาใหการสนับสนุนหรือใหความรูนั้นเพิ่มเติมจนผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ
3.ครูใหความรูพื้นฐานและใหแนวทางการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.ผูเรียนยื่นแบบเสนอโครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.3) ทั้งรายบุคคลและรายกลุม กรณีที่
เปนรายกลุมใหผูเสนอเปนประธานโครงการ
5.ผูเรียนประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการ กพช. ประเมินคาผลสําเร็จ
ของโครงการเปนจํานวนชั่วโมงกิจกรรม ประกอบดวยบุคคลอยางนอย 3 คน ดังนี้
6.1 ครูผูรับผิดชอบกลุมผูเรียนที่ทํากิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.2 เจาหนาที่งานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 ผูที่เกี่ยวของกับการทํางานโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิตที่สถานศึกษาเห็นสมควรเปนผู
รับรองวาผูเรียนไดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ในชุมชนหรือในองคกรนั้น
7.ผูเรียนดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติพรอมบันทึกการปฏิบัติงานเปนรายบุคคลโดยอยูในการกํากับ
ดูแลของครูที่ปรึกษาโครงการ
8.ผูเรียนจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการสงสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ (กพช.4)
9.คณะกรรมการประเมินโครงการ นิเทศติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผล(กพช.5)
10.สถานศึกษา และผูเรียนบันทึกผลจํานวนชั่วโมงที่ทํากิจกรรม กพช. ไวเปนหลักฐาน (กพช.6)
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บทบาทหนาที่ของผูเรียน
1. ลงทะเบียนทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําความเขาใจและประเมินตนเองในดานความรูพื้นฐาน
3. รวมประชุมวางแผนการทํากิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยื่นคํารองและเสนอโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. ผูเรียนดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการที่ไดรับอนุมัติแลว
6. จัดทําเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการตอครูที่ปรึกษาตามแผนและระยะเวลาที่สถานศึกษา
กําหนด โดยผูเรียนตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก
ขั้นตอนการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ผูเรียนที่ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนบโครงการที่เขียนแลว พรอมทั้งแบบคํารอง แสดงความจํานงขอทํากิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิตเพื่อขอ
อนุมัติโครงการตอสถานศึกษา โครงการประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1. ชื่อโครงการ
2.2. หลักการและเหตุผล
- บอกเหตุผลและความจําเปนหรือความสําคัญของโครงการ
2.3. วัตถุประสงค
- ระบุวาโครงการนี้ทําเพื่ออะไร เกิดประโยชนอยางไร
2.4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- บอกวิธีการทํางานวาขั้นตอนอยางไร ตั้งแตเริ่มทําโครงการจนสิ้นสุดโครงการ
2.5. สถานที่ดําเนินงาน
- ระบุสถานที่ที่จะดําเนินการ
2.6. ระยะเวลา
- ระบุวา โครงการที่จะปฏิบัตินั้นเริ่มและสิ้นสุดวันใด
2.7. งบประมาณ ตั้งงบประมาณหรือองคป ระกอบที่จ ะทําใหโครงการบรรลุผ ลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย เชน วัสดุ แรงงาน
2.8. ผูรับผิดของโครงการ
- ระบุผูรับผิดชอบโครงการวามีใครบาง กี่คน
2.9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ระบุวาจากการทําโครงการนั้น คาดวาจะไดรับประโยชนอะไรบาง
3. เมื่อสถานศึกษาอนุมัติโครงการแลว ใหผูเรียนนําโครงการดังกลาวมาดําเนินงานโดยอยูในการกํากับดูแล
ของครู และคณะกรรมการ
4. เมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว ก็ใหจัดทํารายงานการดําเนินงานตอสถานศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
การประเมินผลสําเร็จของโครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
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การประเมินผลสําเร็จของโครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต( กพช.) ที่ผูเรียนไดปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวนั้น
ใหพิจาณาตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
การประเมินผล
การประเมินผลการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินตนเอง เปนการประเมินผลการเรียนรูและการเขารวม/ทํากิจกรรมตามแบบที่กําหนด (ตัวอยาง
แบบประเมินตนเองในภาคผนวก) หรือใหความรูนั้นๆ เพิ่มเติมจนผูเรียนมีความรูความเขาใจ
2. การประเมินผลโครงการ ใหคณะกรรมการประเมินกิจกรรมเปนผูพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แบบประเมินที่กําหนด
3. เกณฑการพิจารณาการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูเรียนตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ
70 จึงจะถือวาผาน
เกณฑการผานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
1. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมการเรียนรู และปฏิบัติโครงการรวมไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
2. โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคตองมีชิ้นงาน รองรอยและ/หรือเอกสารรายงานมาแสดง
1.3 การประเมินคุณธรรม เปนเงื่อนไขหนึ่งที่ผูเรียนทุกคนตองไดรับการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
จึงจะไดรับการพิจารณาใหจบหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
พิจารณาคุณธรรมเบื้องตน ที่สํานักงาน กศน. กําหนด ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มเติมได โดยเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและประกาศใหผูเกี่ยวของไดรับทราบและมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรม
กรอบของคุณธรรม เบื้องตนที่สํานักงาน กศน. กําหนดเพื่อใชเปนหลักในการประเมิน มี จํานวน 9 ตัวบงชี้
ระยะเวลาการประเมิน
1. ดําเนินการประเมินคุณธรรมผูเรียนระหวางภาคเรียนและสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อนํา
ผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณธรรมผูเรียนในภาคเรียนถัดไป
2. ดําเนินการประเมินคุณธรรมตอเนื่องทุกภาคเรียนจนจบการศึกษาแตละระดับ ซึ่งสถานศึกษาจะเห็น
พัฒนาการคุณธรรมของผูเรียนอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนจบการศึกษา
3. สถานศึกษาแจงผลการประเมินในระหวางภาคเรียนใหผูเรียนทราบถึงระดับผลการประเมินที่ตนเองไดรับ
และสถานศึกษาตองเสนอแนะ หรือจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหบรรลุตามเกณฑที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
การประเมินคุณธรรม กําหนดเกณฑการประเมินเปน 4 ระดับ คือ
ดีมาก หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ รอยละ 90 ขึ้นไปของ พฤติกรรมบงชี้ในแตละ
คุณธรรม
ดี หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ รอยละ 70-89 ของพฤติกรรมบงชี้ในแตละคุณธรรม
พอใช หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ รอยละ 50-69 ของพฤติกรรมบงชี้ในแตละคุณธรรม
ปรับปรุง หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ รอยละ 0-49 ของพฤติกรรมบงชี้ในแตละคุณธรรมการ
สรุปผลการประเมิน
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การสรุปผลการประเมินคุณธรรม ใชผลการประเมินในภาคเรียนสุดทายที่ผูเรียนจบการศึกษาเพื่อนําผลการ
ประเมิน ไปประกอบการศึกษาตอหรือเพื่อประโยชนอื่น ในกรณีที่ผูเรีย นยายสถานศึกษา ใหส ถานศึกษาจัดทํา
รายละเอียดผลการประเมินในแตละภาคเรียนแนบพรอมกับระเบียนแสดงผลการเรียน
บทบาทของสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ
บาทบาทของสถานศึกษา
1. สรางความเขาใจกับครูและผูเกี่ยวของ ถึงความสําคัญของการประเมินคุณธรรมผูเรียน
2. สรา งความเข าใจในความหมายของคุ ณธรรมในแต ล ะเรื่ อง ขอ ดีข องการปฏิ บัติ ตามคุ ณธรรม
ทําความเขาใจในพฤติกรรมบงชี้ ในแตละคุณธรรม พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความเพียงพอของพฤติกรรม
บงชี้ในคุณธรรมแตละเรื่อง
3. ดําเนินการใหเกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหเต็มศักยภาพของผูเรียน
4. จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชนหรือสังคม
5. บูรณาการการพัฒนาคุณธรรม ในการจัดกระบวนการเรียนรู
6. กระตุนใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมหรือสรางสรรคกิจกรรมอยางหลากหลาย
7. เชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ขยายใหกวางขวางสูชุมชนและสังคมโดยประสานความรวมมือกับชุมชน
และสังคมในการทํากิจกรรม คุณธรรม และใหขอมูลผู ที่มีการปฏิบัติตาม คุณธรรมเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งรวม
สงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางยั่งยืน
8. จัดทําแนวทางการประเมินคุณธรรม ของผูเรียนในสถานศึกษาและใหผูเกี่ยวของปฏิบัติเปนแนว
เดียวกัน
บทบาทของครู
1. สรางความเขาใจ ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของคุณ ธรรม คุณธรรมเบื้องตน 9 ประการและ
พฤติกรรมบงชี้ที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติ
2. ชี้แจงวิธีการและเกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใหผูเรียนทราบ
3. แนะนํ า ผู เ รี ย นในการรวบรวมเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผู เ รี ย นสามารถนํ า มาเป น หลั ก ฐานเพื่ อ
ประกอบการประเมิน
4. บันทึกผลการประเมิน รวบรวมรองรอย หลักฐาน ที่สะทอนการปฏิบัติคุณธรรมแตละเรื่องของ
ผูเรียน
5. สรุปผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ทุกภาคเรียนและแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ เพื่อ
นําไปพัฒนาตนเอง
6. ครูและผูเรียนรวมวิเคราะหผลการประเมินและกําหนดรูปแบบ/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยสอดแทรกในกระบวนการเรียนรู
แนวทางการประเมินคุณธรรม
1. ประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมการบงชี้ที่เสนอไวเปนแนวทาง และสามารถกําหนดพฤติกรรมบงชี้
เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมบงชี้ที่เสนอไวในคุณธรรมแตละคุณธรรม โดยกําหนดใหสอดคลองกับบริบทของผูเรียนหรือ
ชุมชน
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2. การประเมินคุณธรรมควรดําเนินการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน
การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ หรือผลงานของผูเรียน โดยมีบุคคลหลายฝายรวมประเมิน เชน ผูเรียน
ประเมินตนเอง กลุมเพื่อนรวมประเมิน เปนตน รวมทั้ง มีหลักฐานประกอบการประเมินคุณธรรมที่ชัดเจนและ
เชื่อถือได
3. การประเมินคุณธรรมใหประเมินอยางตอเนื่องประเมินจากการเขารวมกิจกรรม พบกลุม ผลงาน
ของผูเรียนที่ครูมอบหมาย การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
4. สถานศึกษาอาจกําหนดคุณธรรมเพิ่มขึ้นจากที่เสนอไวไดตามความตองการและความจํา เปนของ
สถานศึกษาและชุมชน
พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมบงชี้เปนขอกําหนดเชิงพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติดังกลาวสอดคลองกับคุณธรรม
จัดทําขึ้นเปนแนวทางใหสถานศึกษาใชเปนขอมูลในการประเมินคุณธรรมผูเรียนสถานศึกษาสามารถปรับหรือเพิ่มเติม
พฤติกรรมบงชี้ดังกลาวใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายได
หมายเหตุ
สําหรับการประเมินคุณธรรมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธกําหนดใหมี
การประเมิน 11 ขอโดยเพิ่มคุณธรรมอีก 2 ขอเพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. คือ
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย และรักษาความเปนไทย
2. ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มีการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษานอก
ระบบระดั บ ชาติ ของนั กศึ กษาที่กํ าลั งจะจบการศึก ษาในภาคเรี ย นสุด ทา ยของหลั กสูต ร กศน. ๒๕๕๑ ซึ่ง หาก
สถานศึกษาใดมีนักศึกษาที่พลาดการสอบหรือขาดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ดังกลาว
ในทุกระดับการศึกษา สถานศึกษาจะตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ใหสถานศึกษาจัดนักศึกษาที่มีความจําเปนเรงดวนในการจบการศึกษาแตพลาดการสอบ (โดยพิจารณาเปน
รายกรณี) ใหเขารับการสอบในระบบ E-Exam จํานวน ๑๗ จุดทั่วประเทศ (ดังแนบ) โดยเขารับการทดสอบในวัน เวลา
ที่กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด เพื่อใหนักศึกษาจบตามโครงสรางที่หลักสูตรกําหนด สําหรับนักศึกษา
กศน. ที่ยังสอบไมผานบางรายวิชาและจะจบในภาคเรียนตอไปใหสถานศึกษาจัดนักศึกษา กศน. เขารับการประเมินฯ
ในภาคเรียนตอไป
2. ใหสถานศึกษาเลือกจุดบริการสอบ E-Exam ที่ใกลที่สุด โดยใหสถานศึกษาประสานงาน และทําหนังสือสง
ตัวนักศึกษาพรอมประวัตินักศึกษาอยางละเอียด ไปยัง สถานศึกษาที่มีจุด E-Exam (ดังแนบ) เพื่อขอใหนักศึกษา กศน.
เขารับการประเมินฯ
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หนวยงานที่กํากับติดตาม
1. สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

2. สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

หนวยงานที่ดูแล
1. สํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร
2. สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
3. สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม

1. กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร
2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
3. กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

1. สํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
2. สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
3. สํานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

1. กศน.อําเภอเมืองนครราชศรีมา จังหวัด
นครราชสีมา
2. กศน.อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3. กศน.อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

1. สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
3.สถาบัน กศน.ภาคกลาง 2. สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
3. สํานักงาน กศน.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4. สถาบัน กศน.กทม.

สถานศึกษาที่มีระบบการสอบ E-Exam

1. สํานักงาน กศน.กทม.

1. กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
2. กศน.อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3. กศน.อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. กศน.เขตบางกอกนอย กทม.
2. กศน.เขตคลองเตย กทม.
3. กศน.เขตคลองสามวา กทม.
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2.บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการวัดและประเมินผล

2.1 บทบาทหนาที่ของครู
-วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-จัดทําเครื่องมือดําเนินการวัดและการประเมินผลการเรียนกอนเรียน ระหวางเรียน
-เปนที่ปรึกษา ดูแล ควบคุม และประเมินการดําเนินการโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูเรียน
-ดําเนินการประเมินคุณธรรมของผูเรียนรวมกับผูเกี่ยวของ
2.2 บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ทะเบียน
-ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเทียบโอนผลการเรียน กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต และอื่นๆพรอมผลการประเมินดังกลาวใหเรียบรอยกอนบันทึกขอมูล
-รวบรวมตรวจสอบ บันทึก และประมวลผลขอมูลการประเมินผลการเรียนของผูเรียนแตละคน
2.3บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
-กํากับดูแล นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
-อนุมัติโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลการผานกิจกรรม
-อนุมัติผลการเทียบโอน
-อนุมัติผลการเรียนรายวิชา
-อนุมัติผลการประเมินคุณธรรม
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เอกสารที่เกี่ยวของ
การวัดผลประเมินผลการเรียน
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คําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................................
ที.่ ............../ ...............
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบวิธีเรียนพบกลุม ประจําภาคเรียนที่ ................. ปการศึกษา .....................
------------------------------------เพื่อใหการวัดผลประเมินผลการสอบของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................................เปนได
ดวยดีความเรียบรอย รัดกุม ถูกตองและเปนไปตามระเบียบของทางราชการ จึงแตงตั้งบุคลากรตอไปนี้เปนกรรมการ
ในการดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการตรวจกระดาษคําตอบ ในรายวิชาเลือกของหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นพุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอกคะแนนลงสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.๔)
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.........................................
จึงไดแตงตั้งกรรมการดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียน ดังนี้
๑. .......................................................................................
๒. .......................................................................................
๓. .......................................................................................
๔. .......................................................................................
๕. .......................................................................................
๖. .......................................................................................
๗. .......................................................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด ตามระเบียบทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่......................... เดือน ...................... พ.ศ..........................
สั่ง ณ วันที่ .................................................พ.ศ..........................

(............................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ............................................
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คําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ............................
ที่ ............... / ...............
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลการสอบซอมของนักศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบวิธีเรียนพบกลุม และทางไกลประจําภาคเรียนที่ ............... ปการศึกษา ...............
------------------------------------เพื่อใหการดําเนินการสอบปลายภาคเรียนที่...............ปการศึกษา ............... ของนักศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ของนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ............... เปนไปดวย
ความเรียบรอย รัดกุม ถูกตองและเปนไปตามระเบียบของทางราชการ จึงแตงตั้งบุคลากรตอไปนี้ เปนคณะกรรมการ
ในการดําเนินการสอบซอมวัดผลประเมินผลการสอบในรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ของหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และกรอกคะแนนลงสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
(กศน.๔)
ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อํ า เภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ
จึงไดแตงตั้งกรรมคณะกรรมการดําเนินการสอบซอมวัดผลประเมินผลการเรียน ดังตอไปนี้
๑. .......................................................................................
๒. .......................................................................................
๓. .......................................................................................
๔. .......................................................................................
๕. .......................................................................................
๖. .......................................................................................
๗. .......................................................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด ตามระเบียบทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ....................เดือน..................พ.ศ........................
สั่ง ณ วันที่.............. ..................... พ.ศ. ...............

(............................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ............................................
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ใบลงทะเบียน

ชื่อสถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................................................
ระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่...................กลุม.................................รหัสกลุม........................................
ชื่อ – ชื่อสกุล................................................................................................................................................
รหัสประจําประชาชน  -  -  -  - 
รหัสประจําตัวนักศึกษา – - 
จํานวน
สาระการเรียนรู
รหัสวิชา
ลงทะเบียน
เทียบโอน หมายเหตุ
หนวยกิต
วิชาบังคับ

วิชาเลือก

กิจกรรมกพช.

ลงชื่อ..............................................นักศึกษา
(................................................)

รวม……..วิชา

จํานวน ชม.

ลงทะเบียน

จํานวนสะสม หมายเหตุ

ลงชื่อ..........................................เจาหนาที่ทะเบียน
(....................................................)
วันที่............เดือน........................พ.ศ....................
ลงชื่อ.........................................................จนท./ครู.ศรช/ครู กศน.ตําบล
(..............................................)
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เอกสารที่เกี่ยวของ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

แบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

กพช. 1

สถานศึกษา.................................................................................................................
ภาคเรียนที่ ............/........................

ชื่อ.........................................นามสกุล......................................รหัสประจําตัวนักศึกษา...................................
ระดับ......................................................... กศน.ตําบล /ศูนยการเรียนชุมชน..................................................
ครูผูรับผิดชอบ................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผูเรียน
(..................................................................)
........../................./.................

ลงชื่อ...............................................ผูรับลงทะเบียนเรียน
(.....................................................)
.........../................../................

ลงชื่อ...................................................นายทะเบียน
(..................................................)
............/................../................
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กพช. 2
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แบบประเมินตนเองกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

สวนที่ 1 สําหรับผูเรียน
ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล.......................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................
ระดับการศึกษา............................................................ชื่อกศน.ตําบล.................................................
ครูผูรับผิดชอบ..................................................................................................................................................
สวนที่ 2 สําหรับสถานศึกษา
สรุป ผลการประเมินความรู ความเขาใจ
ที่

รายการ

1.
2.

ทานคิดวา กิจกรรม กพช. มีประโยชนเพียงใด
ทานไดรับความรูเกี่ยวกับโครงสรางและประโยชนของ กพช.
ระดับใด
3. ทานมีความรูในเรื่องแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
ในระดับใด
4. ทานไดรับความรูเกี่ยวกับกระบวนการกลุมในระดับใด
5. ทานไดรับความรูในเรื่องกระบวนการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ
การนําไปใชในการดําเนินชีวิตในระดับใด
6. ทานไดรับความรูในเรื่องการประสานเครือขายในระดับใด
7. ทานไดรับความรูในเรื่องการเปนผูนําผูตามในระดับใด
8. ทานมีความรูในเรื่องการวางแผน และประโยชนของการวางแผนใน
ระดับใด
9. ทานมีความรูในเรื่องมนุษยสัมพันธในระดับใด
10. ทานไดรับความรูในเรื่องการเขียนโครงการในระดับใด

ระดับความรูความเขาใจ หมาย
มาก ปานกลาง นอย เหตุ

ลงชื่อ.........................................................ผูเรียน
(...........................................................)
สวนที่ ๒ สําหรับสถานศึกษา
สรุป ผลการประเมินความรู ความเขาใจ

□ ผาน □ เพิ่มเติมในเรื่อง..................................
ลงชื่อ...................................................ครูผูรับผิดชอบ
(.......................................................)

แบบเสนอโครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(สําหรับผูเรียน)

กพช. 3

สวนที่ 1 สําหรับผูเรียน
เสนอตอสถานศึกษา (ชื่อสถานศึกษา) .............................................................................................................
1. ชื่อโครงการ..................................................................................................................................................
2. หลักการและเหตุผล......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. เปาหมาย...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5. ขั้นตอน/แผนการปฏิบัติโครงการ
1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
6. สถานที่ดําเนินการ.........................................................................................................................................
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ................
8. ปจจัยในการดําเนินโครงการ
1. เงิน...................................................................
2. วัสดุ.................................................................
3. แรงงาน............................................................
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ......................................................................................................................................
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34
10. ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ.................................................รหัส...................................(กรณีเสนอเปนรายบุคคล)
11. ผูร ับผิดชอบโครงการ จํานวน....................................................คน ไดแก (กรณีเสนอเปนกลุม)
1. ชื่อ...............................................................................รหัส....................................ประธาน
2. ชื่อ...............................................................................รหัส....................................รองประธาน
3. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................เหรัญญิก
4. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ผูชว ยเหรัญญิก
5. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................เลขานุการ
6. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ผูชว ยเลขานุการ
7. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
8. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
9. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
10. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
11. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
12. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
13. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
14. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
15. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
16. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
17. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
18. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
19. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
20. ชื่อ...............................................................................รหัส.....................................ระดับ.....................
12. ที่ปรึกษาโครงการ
1. …………………………………………………………………………………………………......
2. …………………………………………………………………………………………………......
3. …………………………………………………………………………………………………......
ลงชื่อ.......................................................ผูเสนอ/ประธานโครงการ
(.........................................................)
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สวนที่ 2 สําหรับสถานศึกษา
ความเห็นชอบของครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาที่ทํากิจกรรม กพช. (ครูประจํากลุม/ครู ศรช./ครูอาสาฯ)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาที่ทํากิจกรรม กพช.
(......................................................) (ครูประจํากลุม/ครู ศรช./ครูอาสาฯ)
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการ กพช.
□ เห็นควรดําเนินการไดโดยประมาณคาหนวยกิจกรรมโครงการนี้ จํานวน.....................ชั่วโมง
□ ควรปรับปรุงแกไข 1. ............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ประธานคณะกรรมการการพิจารณาและ
(.............................................................)ประเมินผลการปฏิบัติโครงการ
ลงชื่อ.............................................................กรรมการการพิจารณาและประเมินผล
(.............................................................)การปฏิบัติโครงการ
ลงชื่อ.............................................................กรรมการการพิจารณาและประเมินผล
(.............................................................)การปฏิบัติโครงการ
เสนอหัวหนาสถานศึกษา
..................................................................................
...................................................................................

ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษา
...................................................................................
...................................................................................

ลงชื่อ......................................................นายทะเบียน
(....................................................)

ลงชื่อ.....................................................................
(....................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................
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แบบรายงานผลสําเร็จของโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(สําหรับผูเรียน)

กพช. 4

1. ชื่อโครงการที่ปฏิบัติ.....................................................................................................................................
2. ระยะเวลาที่ปฏิบัติโครงการ ตั้งแตวันที่...............เดือน..............................................พ.ศ. ........................
ถึงวันที่...............เดือน..............................................พ.ศ. .........................
2.1กรณีรายบุคคล
ผูปฏิบัติโครงการ ชื่อ-สกุล..............................................................รหัสประจําตัว..............................
ระดับ.................................ชื่อกลุม/ศรช. ..........................................ภาคเรียนที่........../......................
2.2กรณีรายกลุม ใหแนบรายชื่อ-สกุล พรอมลายมือชื่อ รหัสประจําตัว
4. ผลการปฏิบัติโครงการ ประกอบดวย
4.1 การคิด/การวางแผน...............................................................................................................................
4.2 การดําเนินงาน/ขั้นตอนการดําเนินงาน..................................................................................................
4.3 การเรียนรูและประสบการณที่ไดรับ......................................................................................................
4.4 ปญหาที่พบและการแกไข.....................................................................................................................
4.5 การนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต..................................................................................................
5. ภาคผนวก
-ภาพประกอบแสดงความกาวหนา และความสําเร็จของโครงการเอกสารอางอิง
แหลงขอมูล
ลงชื่อ.............................................................ผูดําเนินงาน/ประธานโครงการ
(.............................................................)
ขอรับรองวา ไดใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการจริง
ลงชื่อ.............................................................ที่ปรึกษาโครงการ
(.............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ที่ปรึกษาโครงการ
(.............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ที่ปรึกษาโครงการ
(.............................................................)
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แบบประเมินผลการปฏิบตั ิโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

กพช. 5

ชื่อโครงการที่ประเมิน......................................................................................................................................
ชื่อประธานโครงการ.........................................................................................................................................
ระยะเวลาที่เริ่มปฏิบัติตามโครงการ..............................................วันสิ้นสุดโครงการ......................................
สถานที่ปฏิบัติโครงการ.....................................................................................................................................
บันทึกความกาวหนาโครงการ
ระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ เมื่อวันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .....................
□ ผาน
□ ปรับปรุง
เหตุผลประกอบการประเมิน...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...................
□ ผาน
□ ปรับปรุง
เหตุผลประกอบการประเมิน...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ระยะที่ 3 เสร็จสิ้นโครงการ เมื่อวันที่................เดือน...................................พ.ศ. ....................
□ ผาน
□ ปรับปรุง
เหตุผลประกอบการประเมิน...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
สรุปรายละเอียดการประเมินผลโครงการ

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประโยชนที่ผูเรียน/ครอบครัว/ชุมชนไดรับ
การใชกระบวนการกลุม
ความยากงายในการดําเนินงาน
การมีสวนรวมของตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน
ความเหมาะสมในการใชเวลาปฏิบัติงาน
ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
รวม

คะแนน
เต็ม
ที่ได
20
20
20
10
10
10
10
100

หมายเหตุ
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ความเห็นของคณะกรรมการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ประเมินผลเมื่อวันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ.............................................................ประธานคณะกรรมการ
(.............................................................)
ลงชื่อ.............................................................คณะกรรมการ
(.............................................................)
ลงชื่อ.............................................................คณะกรรมการเลขานุการ
(.............................................................)
ผลการพิจารณาอนุมัติของผูบริหารสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูอนุมัติ
(.............................................................)
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอ...............................
อนุมัติผลเมื่อวันที่............เดือน.......................................พ.ศ. ..................
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กพช. 6

ใบแจงผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(สําหรับสถานศึกษา)

ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลผูเรียน.......................................................................................รหัส...................................................
ระดับการศึกษา................................................................ชื่อกศน.ตําบล.............................................
ชื่อครูผูรับผิดชอบ..............................................................................................................................................
โครงการ/กิจกรรม

ผาน

จํานวนชั่วโมง

1. ………………………………………………………………………....................................
2. ……………………………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………………………...
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………...
6. ………………………………………………………………………………………………..…...
รวม
อนุมัติการผานกิจกรรมเมื่อวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ..............
ลงชื่อ........................................................ผูกรอก
(......................................................)
ตําแหนง.....................................................................
ลงชื่อ.................................................นายทะเบียน
(.............................................................)

ลงชื่อ..........................................................
(....................................................)
ตําแหนง..............................................................
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เอกสารที่เกี่ยวของ
การประเมินคุณธรรม
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แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบงชี้รายภาคเรียน
แบบ 1
ภาคเรียนที่ ........../..............
ชื่อ-ชื่อสกุล...................................................... รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................
ชื่อสถานศึกษา............................................................................................ จังหวัด...........................................
คุณธรรม/พฤติกรรมบงชี้

1. สะอาด
1.1 รักษาความสะอาดของรางกาย/เครื่องแตงกาย
1.2 ผลงานที่ไดรับมอบหมาย มีความสะอาดและ
เปนระเบียบ
1.3 รักษาความสะอาดของที่อยูอาศัย/สถานที่พบ
กลุม/ศูนยการเรียน
1.4 รักษาความสะอาดของที่สาธารณะ
1.5 มีจิตใจแจมใส
สรุป

2. สุภาพ
2.1 แสดงกิริยาทาทางสุภาพ ออนนอมถอมตนตอ
ผูอื่นดวยความมั่นใจในตนเอง
2.2 วาจาสุภาพ กลาวคําขอบคุณหรือขอโทษได
อยางเหมาะสมตามสถานการณ
2.3 สามารถควบคุมอารมณที่ไมพึ่งประสงคใน
สถานการณตางๆ ได
2.4 มีสัมมาคารวะและวางตัวในสังคมไดเหมาะสม
กับความเปนไทย
สรุป
3. กตัญูกตเวที
3.1 ดูแล/ชวยเหลือ หรือใหการอุปการะ เอาใจใส
บิดามารดา ผูมีพระคุณ
3.2 ตอบแทนบุญคุณ อาสาชวยเหลือ ครูอาจารย
และสถานศึกษา
3.3 มีสวนรวม ชวยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม
หรือประเทศชาติ
3.4 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
สรุป

ผาน

ไมผาน

หลักฐานการประเมิน
สังเกตจากการแตงกายมาพบกลุม
ผลงาน/ใบงานที่มอบหมาย
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะ
พบกลุม
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุม
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุม

สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะ
พบกลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมและสอบผูใกลชิด
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ขณะพบกลุมและทํากิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ขณะพบกลุมและทํากิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ขณะพบกลุมและทํากิจกรรม
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คุณธรรม/พฤติกรรมบงชี้

4. ขยัน
4.1 รวมกิจกรรม การเรียนรู การทํางานดวยความ
ตั้งใจมีความเพียรพยายาม กระตือรือรน
4.2 ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตองและเสร็จทัน
ตามกําหนด
4.3 แสวงหาความรู อยางตอเนื่อง
4.4 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สรุป

5. ประหยัด
5.1 มีการออม
5.2 ทําบัญชี รับ-จาย ของตนเอง
5.3 ใชจายเงินอยางมีเหตุผลไมฟุมเฟอย
5.4 ใชทรัพยสิน สิ่งของของสถานศึกษาและ
สาธารณะ อยางประหยัด
5.5 ใชทรัพยากรอยางคุมคาเหมาะสมกับงาน
สรุป

6. ซื่อสัตย
6.1 ไมคัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง
6.2 ตรงตอเวลา ทั้งตอตนเองและผูอื่น
6.3 ไมทุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตรงตอหนาที่
6.4 พูดความจริง ปราศจากความลําเอียงหรืออคติ
6.5 ไมเอาสิ่งของคนอื่นมาเปนของตนเอง
สรุป

ผาน

ไมผาน

หลักฐานการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ขณะพบกลุมและทํากิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่
มอบหมายให
สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่
มอบหมายให
สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่
มอบหมายให
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายให
มีการทําบัญชีครัวเรือน
สมุดบัญชีครัวเรือน
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายให
มีการทําบัญชีครัวเรือน
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายให
มีการทําบัญชีครัวเรือน
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายให
มีการทําบัญชีครัวเรือน
สังเกตพฤติกรรมการพบกลุมและ
การมีสวนรวม/ผลงานที่มอบหมาย
ให
สังเกตพฤติกรรมจากการพบกลุม
และการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบกลุม
และการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ขณะพบกลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ขณะพบกลุมที่มีตอครูและเพื่อน
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คุณธรรม/พฤติกรรมบงชี้

7. สามัคคี
7.1 รวมกิจกรรมกับหมูคณะดวยความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน
7.2 เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
หลากหลาย
7.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี
7.4 ยอมรับในบทบาทหนาที่ของตนเอง และของ
ผูอื่น ตลอดจนยอมรับการตัดสินของกลุม
สรุป
8. มีน้ําใจ
8.1 มีความจริงใจไมเห็นแกตัว มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร
8.2 ใหความชวยเหลือ เอาใจใสใหความสนใจใน
ชีวิตความเปนอยูของผูอื่น ที่เดือดรอน
8.3 เสียสละ เพื่อชวยเหลือผูอื่น
8.4 รวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน
สรุป

9. วินัย
9.1 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและ
ขอตกลงของสถานศึกษาและสังคม
9.2 เขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายและตรงตอเวลา
9.3 ปฏิบัติตนถูกตองตามศีลธรรมที่ดีงาม
9.4 เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชนและ
สังคม
สรุป

ผาน

ไมผาน

หลักฐานการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมขณะพบกลุมที่มีตอครู
และเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมขณะพบกลุมที่มีตอครู
และเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมขณะพบกลุมที่มีตอครู
และเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
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คุณธรรม/พฤติกรรมบงชี้
10. รักชาติ ศาสน กษัตริย และรักษาความเปนไทย
10.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
10.2 มีความรักศรัทธาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
10.3 ภาคภูมิใจและดํารงความเปนไทย

ผาน

ไมผาน

หลักฐานการประเมิน
สัมภาษณเพื่อน/สังเกตการ
เขารวมกิจกรรม
สัมภาษณเพื่อน/สังเกตการ
เขารวมกิจกรรม
สัมภาษณเพื่อน/สังเกตการ
เขารวมกิจกรรม
กิจกรรม กพช.

10.4 รวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนา
สรุป
11. ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
สัมภาษณเพื่อน/สังเกตการ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เขารวมกิจกรรม
11.1 ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี
สัมภาษณเพื่อน/สังเกตการ
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การเขารวมกิจกรรม
11.2 ธํารงรักษาไวซึ่งความปกครองตามระบอบ
สัมภาษณเพื่อน/สังเกตการ
ประชาธิปไตย
เขารวมกิจกรรม
11.3 ประพฤติตนในภาวะผูนําและผูตามที่ดี
สัมภาษณเพื่อน
11.4 ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
สัมภาษณเพื่อน
สรุป
สรุป (รอยละ)
ขอคิดเห็นของผูประเมิน
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน
(.....................................................)
ครูกศน.ตําบล/ครูอาสาฯ/ครูศรช./ครูประจํากลุม
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ตัวอยางการกรอกขอมูล แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบงชี้รายภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ........../..............
ชื่อ-ชื่อสกุล...................................................... รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................
ชื่อสถานศึกษา............................................................................................ จังหวัด...........................................
คุณธรรม/พฤติกรรมบงชี้

1. สะอาด
1.1 รักษาความสะอาดของรางกาย/เครื่องแตงกาย
1.2 ผลงานที่ไดรับมอบหมาย มีความสะอาดและ
เปนระเบียบ
1.3 รักษาความสะอาดของที่อยูอาศัย/สถานที่พบ
กลุม/ศูนยการเรียน
1.4 รักษาความสะอาดของที่สาธารณะ
1.5 มีจิตใจแจมใส
สรุป

2. สุภาพ
2.1 แสดงกิริยาทาทางสุภาพ ออนนอมถอมตนตอ
ผูอื่นดวยความมั่นใจในตนเอง
2.2 วาจาสุภาพ กลาวคําขอบคุณหรือขอโทษได
อยางเหมาะสมตามสถานการณ
2.3 สามารถควบคุมอารมณที่ไมพึ่งประสงคใน
สถานการณตางๆ ได
2.4 มีสัมมาคารวะและวางตัวในสังคมไดเหมาะสม
กับความเปนไทย
สรุป
3. กตัญูกตเวที
3.1 ดูแล/ชวยเหลือ หรือใหการอุปการะ เอาใจใส
บิดามารดา ผูมีพระคุณ
3.2 ตอบแทนบุญคุณ อาสาชวยเหลือ ครูอาจารย
และสถานศึกษา
3.3 มีสวนรวม ชวยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม
หรือประเทศชาติ
3.4 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
สรุป

ผาน
/

ไมผาน

/

สังเกตจากการแตงกายมาพบกลุม

ผลงาน/ใบงานที่มอบหมาย
/

/

หลักฐานการประเมิน

สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุม
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบกลุม

/

60% = พอใช
/
/

/
70 % = ดี
/

สังเกตพฤติกรรมและสอบผูใกลชิด

/
/

50% = พอใช

สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุมที่มีตอครูและเพื่อน

/

/

สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมขณะพบ
กลุม

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมขณะ
พบกลุมและทํากิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมขณะ
พบกลุมและทํากิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมขณะ
พบกลุมและทํากิจกรรม
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คุณธรรม/พฤติกรรมบงชี้

4. ขยัน
4.1 รวมกิจกรรม การเรียนรู การทํางานดวยความ
ตั้งใจมีความเพียรพยายาม กระตือรือรน
4.2 ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตองและเสร็จทัน
ตามกําหนด
4.3 แสวงหาความรู อยางตอเนื่อง
๔.๔ แกไขปญหาไดดวยตนเอง
4.4 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สรุป

5. ประหยัด
5.1 มีการออม
5.2 ทําบัญชี รับ-จาย ของตนเอง
5.3 ใชจายเงินอยางมีเหตุผลไมฟุมเฟอย

ผาน
/
/

/
/

/

60% = พอใช
/
/

5.4 ใชทรัพยสิน สิ่งของของสถานศึกษาและ
สาธารณะ อยางประหยัด
5.5 ใชทรัพยากรอยางคุมคาเหมาะสมกับงาน
สรุป

6. ซื่อสัตย
6.1 ไมคัดลอดหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง
6.2 ตรงตอเวลา ทั้งตอตนเองและผูอื่น

/
/
/

40% = ปรับปรุง
/
/

6.3 ไมทุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตรงตอหนาที่

/

6.4 พูดความจริง ปราศจากความลําเอียงหรืออคติ

/

6.5 ไมเอาสิ่งของคนอื่นมาเปนของตนเอง

/

สรุป

ไมผาน

100% = ดีมาก

หลักฐานการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมขณะ
พบกลุมและทํากิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่
มอบหมายให
สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่
มอบหมายให
สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่
มอบหมายให
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายใหมี
การทําบัญชีครัวเรือน
สมุดบัญชีครัวเรือน
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายใหมี
การทําบัญชีครัวเรือน
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายใหมี
การทําบัญชีครัวเรือน
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายใหมี
การทําบัญชีครัวเรือน
สังเกตพฤติกรรมการพบกลุมและการ
มีสวนรวม/ผลงานที่มอบหมายให
สังเกตพฤติกรรมจากการพบกลุม
และการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบกลุม
และการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมขณะ
พบกลุมที่มีตอครูและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมขณะ
พบกลุมที่มีตอครูและเพื่อน
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7. สามัคคี
7.1 รวมกิจกรรมกับหมูคณะดวยความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน
7.2 เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
หลากหลาย
7.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี

ผาน
/

ไมผาน

/
/

7.4 ยอมรับในบทบาทหนาที่ของตนเอง และของ
ผูอื่น ตลอดจนยอมรับการตัดสินของกลุม
สรุป
8. มีน้ําใจ
8.1 มีความจริงใจไมเห็นแกตัว มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร
8.2 ใหความชวยเหลือ เอาใจใสใหความสนใจใน
ชีวิตความเปนอยูของผูอื่น ที่เดือดรอน

/

8.3 เสียสละ เพื่อชวยเหลือผูอื่น

/

/

75% = ดี

สรุป

/

9. วินัย
9.1 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและ
ขอตกลงของสถานศึกษาและสังคม
9.2 เขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายและตรงตอเวลา
9.3 ปฏิบัติตนถูกตองตามศีลธรรมที่ดีงาม

/

9.4 เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชนและ
สังคม
สรุป

/

75% = ดี

75% = ดี

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมขณะพบกลุมที่มีตอครู
และเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมขณะพบกลุมที่มีตอครู
และเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมขณะพบกลุมที่มีตอครู
และเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม

/
/

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม

/

8.4 รวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน

หลักฐานการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ
กลุมและการเขารวมกิจกรรม

48
คําอธิบายพฤติกรรมตามตัวบงชี้
กลุมคุณธรรม คุณธรรม
กลุมที่ 1.
1. สะอาด
คุณธรรมเพื่อ
การพัฒนาตน

กลุมที่ 2
คุณธรรมเพื่อ
การพัฒนา
การทํางาน

พฤติกรรมบงชี้
1. รักษาความสะอาดของรางกาย/เครื่องแตงกาย
2. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย มีความสะอาดและเปนระเบียบ
3. รักษาความสะอาดของที่อยูอาศัย/สถานที่พบกลุม/ศูนยการเรียน
4. รักษาความสะอาดของที่สาธารณะ
5. มีจิตแจมใส
2. สุภาพ 1. แสดงกิริยาทาทางสุภาพ ออนนอมถอมตนตอผูอื่น ดวยความมั่นใจในตนเอง
2. วาจาสุภาพ กลาวคําขอบคุณหรือขอโทษไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3. สามารถควบคุมอารมณที่ไมพึงประสงคในสถานการณตางๆได
4. มีสัมมาคารวะและวางตัวในสังคมไดเหมาะสมกับความเปนไทย
3. กตัญู 1. ดูแล/ชวยเหลือ หรือใหการอุปการะ เอาใจใสบิดามารกา ผูมีพระคุณ
กตเวที 2. ตอบแทนบุญคุณ อาสาชวยเหลือ ครูอาจารย และสถานศึกษา
3. มีสวนรวม ชวยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ
4. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
4. ขยัน 1. รวมกิจกรรม การเรียนรู การทํางานดวยความตั้งใจ มีความเพียรพยายาม
กระตือรือรน
2. ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตองและเสร็จทันตามกําหนด
3. แสวงหาความรู อยางตอเนื่อง
4. แกปญหาไดดวยตนเอง
5. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. ประหยัด 1. มีการออม
2. ทําบัญชี รายรับ-จาย ของตนเอง
3. ใชจายเงินอยางมีเหตุผลไมฟุมเฟอย
4. ใชทรัพยสิน สิ่งของของสถานศึกษาและสาธารณะอยางประหยัด5. ใช
ทรัพยากรอยางคุมคาเหมาะสมกับงาน
6. ซื่อสัตย 1. ไมคัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
2. ตรงตอเวลา ทั้งตอตนเองและผูอื่น
3. ไมทุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตรงตอหนาที่
4. พูดความจริง ปราศจากความลําเอียงหรืออคติ
5. ไมเอาสิ่งของของผูอื่นมาเปนของตนเอง
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กลุมคุณธรรม
คุณธรรม
กลุมที่ 3.
7. สามัคคี
คุณธรรมเพื่อ
การพัฒนาการ
อยูรวมกันใน
สังคม
8. มีน้ําใจ

9. มีวินัย

พฤติกรรมบงชี้
1. รวมกิจกรรมกับหมูคณะดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
2. เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลาย
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี
4. ยอมรับในบทบาทหนาที่ของตนเอง และของผูอื่น ตลอดจนยอมรับการ
ตัดสินของกลุม
1. มีความจริงใจไมเห็นแกตัว มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร
2. ใหความชวยเหลือ เอาใจใสใหความสนใจในชีวิตความเปนอยูของผูอื่นที่
เดือดรอน
3. เสียสละ เพื่อชวยเหลือผูอื่น
4. รวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน
1. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอตกลงของสถานศึกษาและ
สังคม
2. เขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายและ
ตรงตอเวลา
3. ปฏิบัติตนถูกตองตามศีลธรรมที่ดีงาม
4. เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชนและสังคม

10 รักชาติ
ศาสน กษัตริย
และรักษาความ
เปนไทย

1.การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
2.มีความรักศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3.ภาคภูมิใจและดํารงความเปนไทย
4.รวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนา

11. ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

1.ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.ธํารงรักษาไวซึ่งความปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
3.ประพฤติตนในภาวะผูนําและผูตามที่ดี
4.ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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แบบ 2

แบบรายงานผลการประเมินคุณธรรม
ระดับ...................................................

สถานศึกษา......................................................................... จังหวัด...................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................... ชื่อ-สกุล.....................................................
เลขประจําตัวประชาชน..................................................................................
กลุมคุณธรรม

คุณธรรม

คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
สรุป
คุณธรรมเพื่อพัฒนาการ
ทํางาน
สรุป

1.สะอาด
2.สุภาพ
3.ความกตัญูกตเวที

รอยละ

ผลการประเมิน

1.ขยัน
2.ความประหยัด
3.ความซื่อสัตยสุจริต

1.ความสามัคคี
คุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 2.ความมีน้ําใจ
3.ความมีวินัย
4.รักชาติ ศาสน กษัตริย
และรักษาความเปนไทย
5.ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
สรุป
สรุปในภาพรวม
บันทึกความเห็นของสถานศึกษา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................... ผูบริหารสถานศึกษา
(...............................................)
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1.เกณฑการจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. ผานเกณฑการประเมินการเรียนรูรายวิชาในแตระดับการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร
1.1 ระดับประถมศึกษา ไมนอยกวา 48 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ 36 หนวยกิต และวิชาเลือกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวา 56 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ 40 หนวยกิต และวิชา
เลือกไมนอยกวา 16 หนวยกิต
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 76 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ 44 หนวยกิต และวิชา
เลือกไมนอยกวา 32 หนวยกิต
2. ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
3. ผานการประเมินคุณธรรม ในระดับ พอใช ขึ้นไป
4. เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

2.เอกสารและหลักฐานคํารองขอจบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คํารองขอจบการศึกษา
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาวุฒิการศึกษาเดิม (ถามีแลวในใบสมัครไมตองใช)
รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
เอกสารการขอตรวจสอบวุฒิ (ที่ผานการตรวจสอบแลว)

3.เอกสารหลักฐานการศึกษา
3.1 เอกสารควบคุม

-ระเบียนแสดงผลการเรียน (กศน.1)
-ประกาศนียบัตร (กศน.2)
-แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (กศน.3 ใหรายงานใหกับสํานักงานกศน.จังหวัด ทุกระดับ ทุกภาคเรียน)

3.2 เอกสารไมควบคุม

-แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4 ควรมีการสงขอมูลกอนการสอบปลายภาคเรียน 1
สัปดาหเพื่อนําไปกรอกขอมูลในโปรแกรม ITw51 กอนการกรอกคะแนนปลายภาค)
-แบบรายงานสรุ ป ผลการเรี ย น (กศน.5คื อ การรายงานผลสอบทุ ก ภาคเรี ย นต อ งมี ก ารจั ด เก็ บ
ทุกภาคเรียนและตลอดไป)
-แบบรายงานการอนุมัติการจบหลักสูตรของสถานศึกษา (การรายงานเฉพาะผูจบหลักสูตร)
-แบบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของผูเรียน (ระดับ ม.ปลาย)
-ใบรับรองผลการเรียน (กศน.6)
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2.บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการจบหลักสูตร

ทราบ

2.2 บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ทะเบียน
-จัดทํารายงานการประเมินผลการเรียนเสนอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ และแจงผูเกี่ยวของ

-ตรวจสอบและสรุปขอมูลผลการเรียนของผูเรียน เมื่อยายสถานศึกษาหรือจบหลักสูตร และเสนอให
ผูบริหารสถานศึกษาลงนามรับรองหรืออนุมัติการจบหลักสูตร
-จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตางๆที่เกี่ยวของ
2.3 บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
-อนุมัติการจบหลักสูตร
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เอกสารที่เกี่ยวของกับ
การจบหลักสูตร
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ระดับ

ใบคํารองขอจบการศึกษา
ประถม
ม.ตน
ม.ปลาย

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...................
วันที่................เดือน...................พ.ศ.…………….
เรื่อง ขอจบการศึกษาระดับ......................................
เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............................
ขาพเจา................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา……………………………….
เกิดวันที่ ................เดือน....................พ.ศ........................เลขที่บัตรประชาชน………………………………………………….
สัญชาติ............................วุฒิเดิมที่จบ.....................................จากโรงเรียน……………………………………………………..
จังหวัด…………………………….กศน.………………………บิดาชื่อ……………………………นามสกุล……………………………………..
มารดาชื่อ……………………………นามสกุล………………………………ที่อยูปจจุบัน………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มีความประสงคขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ ....................................
พรอมนี้ไดแนบ
1. รูปถายขนาด 2 นิ้ว
จํานวน
2
รูป
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
จํานวน
1
ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนฉบับเจาตัว
จํานวน
1
ฉบับ
4. สําเนาวุฒิการศึกษาเดิมตัวจริงมาแสดง
จํานวน
1
ฉบับ
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
จํานวน
1
ฉบับ
6. สําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
จํานวน
1
ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขาพเจาขอรับรองวาขอมูลรายละเอียดขางตนถูกตองสมบูรณ
ขอแสดงความนับถือ
................................................
(..............................................................)
.................................................................................................................................................................................
ไดตรวจสอบหลักฐานการศึกษาแลวปรากฏวาถูกตอง เห็นควรดําเนินการอนุมัติใหจบหลักสูตรและออกหลักฐานสําคัญ
ทางการศึกษาตอไป
ลงชื่อ..........................................................จนท.สายสามัญ
(........................................)
ลงชื่อ...................................................นายทะเบียน
(.......................................)

ลงชื่อ.............................................ผอ.กศน.อําเภอ
(............................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูอนุมัติ
(.......................................)
ผอ.กศน.อําเภอ...................................
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ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน. 1-ป ชุดที่…………………………………………
รหัสประจําตัวนักศึกษา...................................
ชื่อ – ชื่อสกุล....................................................
เพศ............ศาสนา..............สัญชาติ..................
เกิดวันที.่ .........เดือน......................พ.ศ...............
เลขประจําตัวประชาชน......................................
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา................................................
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา.............................................
เขาเรียนสถานศึกษานี้ภาคเรียนที่.......ปการศึกษา............
รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

ผลการเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน การประเมินคุณธรรม
......ชั่วโมง
พอใช
ดี ดีมาก
สรุปผลการเรียน
รวมหนวยกิตรายวิชาบังคับ.........หนวยกิต
รวมหนวยกิตรายวิชาเลือก...........หนวยกิต
รวมหนวยกิตทั้งหมด.....................หนวยกิต
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย................................
วันอนุมัติการจบระดับการศึกษา..................
ออกเมื่อวันที.่ ...............................................
เหตุที่ออก....................................................

กศน.1-ป

เลขที่ น .........................................
สถานศึกษา.....................................
......................................................
เขต / อําเภอ..................................
จังหวัด............................................
สถานศึกษาเดิม.............................
......................................................
จังหวัด...........................................
วุฒิเดิม...........................................
รหัสรายวิชา

รายชื่อวิชา

หนวย
กิต

ผลการเรียน

เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ไมเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
…………………….
(…………………….)
นายทะเบียน
รูปถาย
…………………
ขนาด
(………………….)
4X5 ซม.
ตําแหนง.............................
วันที.่ ..............เดือน...............................พ.ศ...........................
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กศน.1-ป

ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชื่อ – ชื่อสกุล.........................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา......................................................
รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

ผลการเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน การประเมินคุณธรรม
......ชั่วโมง
พอใช
ดี

คําชี้แจง
ก.เกณฑารจบหลักสูตร
1.ตองผานการประเมินไดรายวิชาบังคับ 44 หนวยกิตและรายวิชาเลือก
ไมนอยกวา 32 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 76 หนวยกิต
2.ผานประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนอยกวา 100 ชัว่ โมง
3.ผานการประเมินคุณธรรมในระดับพอใชขึ้นไป
4.เขารับการประเมินคุณภาพการศึกานอกระบบระดับชาติ
ข.การเทียบโอน
1. “*” หมายถึง เทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร
2. “**” หมายถึง เทียบโอนความรูและประสบการณ
3. “***” หมายถึง เทียบโอนกลุมเปาหมายเฉพาะ

รหัส
รายวิชา

รายชื่อวิชา

หนวยกิต ผลการเรียน

เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ดีมาก
ไมเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติ
ค.ผลการเรียน
ไดระดับ 4 หมายถึง ผลการเรียน ดีเยี่ยม
ไดระดับ 3.5 หมายถึง ผลการเรียน ดีมาก
ไดระดับ 3หมายถึง ผลการเรียน ดี
ไดระดับ 2.5 หมายถึง ผลการเรียนคอนขางดี
ไดระดับ 2 หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง
ไดระดับ 1.5 หมายถึง ผลการเรียนพอใช
ไดระดับ 1 หมายถึง ผลการเรียน ผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ไดระดับ 0 หมายถึง ผลการเรียน ต่าํ กวาเกณฑขั้นต่ําที่กาํ หนด
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ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน. 1-ป ชุดที่…………………………………………
รหัสประจําตัวนักศึกษา...................................
ชื่อ – ชื่อสกุล....................................................
เพศ............ศาสนา..............สัญชาติ..................
เกิดวันที.่ .........เดือน......................พ.ศ...............
เลขประจําตัวประชาชน......................................
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา................................................
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา.............................................
เขาเรียนสถานศึกษานี้ภาคเรียนที่.......ปการศึกษา............
รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

ผลการเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน การประเมินคุณธรรม
......ชั่วโมง
พอใช
ดี ดีมาก
สรุปผลการเรียน
รวมหนวยกิตรายวิชาบังคับ.........หนวยกิต
รวมหนวยกิตรายวิชาเลือก...........หนวยกิต
รวมหนวยกิตทั้งหมด.....................หนวยกิต
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย................................
วันอนุมัติการจบระดับการศึกษา..................
ออกเมื่อวันที.่ ...............................................
เหตุที่ออก....................................................

กศน.1-ต

เลขที่ น .........................................
สถานศึกษา.....................................
......................................................
เขต / อําเภอ..................................
จังหวัด............................................
สถานศึกษาเดิม.............................
......................................................
จังหวัด...........................................
วุฒิเดิม...........................................
รหัสรายวิชา

รายชื่อวิชา

หนวย
กิต

ผลการเรียน

เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ไมเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
…………………….
(…………………….)
นายทะเบียน
รูปถาย
…………………
ขนาด
(………………….)
4X5 ซม.
ตําแหนง.............................
วันที.่ ..............เดือน...............................พ.ศ...........................
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ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กศน.1-ต

ชื่อ – ชื่อสกุล.........................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา......................................................
รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

ผลการเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน การประเมินคุณธรรม
......ชั่วโมง
พอใช
ดี

คําชี้แจง
ก.เกณฑารจบหลักสูตร
1.ตองผานการประเมินไดรายวิชาบังคับ 44 หนวยกิตและรายวิชาเลือก
ไมนอยกวา 32 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 76 หนวยกิต
2.ผานประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนอยกวา 100 ชัว่ โมง
3.ผานการประเมินคุณธรรมในระดับพอใชขึ้นไป
4.เขารับการประเมินคุณภาพการศึกานอกระบบระดับชาติ
ข.การเทียบโอน
1. “*” หมายถึง เทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร
2. “**” หมายถึง เทียบโอนความรูและประสบการณ
3. “***” หมายถึง เทียบโอนกลุมเปาหมายเฉพาะ

รหัส
รายวิชา

รายชื่อวิชา

หนวยกิต ผลการเรียน

เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ดีมาก
ไมเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติ
ค.ผลการเรียน
ไดระดับ 4 หมายถึง ผลการเรียน ดีเยี่ยม
ไดระดับ 3.5 หมายถึง ผลการเรียน ดีมาก
ไดระดับ 3หมายถึง ผลการเรียน ดี
ไดระดับ 2.5 หมายถึง ผลการเรียนคอนขางดี
ไดระดับ 2 หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง
ไดระดับ 1.5 หมายถึง ผลการเรียนพอใช
ไดระดับ 1 หมายถึง ผลการเรียน ผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ไดระดับ 0 หมายถึง ผลการเรียน ต่าํ กวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
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ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน. 1-ป ชุดที่…………………………………………
รหัสประจําตัวนักศึกษา...................................
ชื่อ – ชื่อสกุล....................................................
เพศ............ศาสนา..............สัญชาติ..................
เกิดวันที.่ .........เดือน......................พ.ศ...............
เลขประจําตัวประชาชน......................................
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา................................................
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา.............................................
เขาเรียนสถานศึกษานี้ภาคเรียนที่.......ปการศึกษา............
รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

ผลการเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน การประเมินคุณธรรม
......ชั่วโมง
พอใช
ดี ดีมาก
สรุปผลการเรียน
รวมหนวยกิตรายวิชาบังคับ.........หนวยกิต
รวมหนวยกิตรายวิชาเลือก...........หนวยกิต
รวมหนวยกิตทั้งหมด.....................หนวยกิต
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย................................
วันอนุมัติการจบระดับการศึกษา..................
ออกเมื่อวันที.่ ...............................................
เหตุที่ออก....................................................

เลขที่ น .........................................
สถานศึกษา.....................................
......................................................
เขต / อําเภอ..................................
จังหวัด............................................
สถานศึกษาเดิม.............................
......................................................
จังหวัด...........................................
วุฒิเดิม...........................................
รหัสรายวิชา

รายชื่อวิชา

หนวย
กิต

ผลการเรียน

เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ไมเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
…………………….
(…………………….)
นายทะเบียน
รูปถาย
…………………
ขนาด
(………………….)
4X5 ซม.
ตําแหนง.............................
วันที.่ ..............เดือน...............................พ.ศ...........................
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ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชื่อ – ชื่อสกุล.........................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา......................................................
รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

ผลการเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน การประเมินคุณธรรม
......ชั่วโมง
พอใช
ดี

คําชี้แจง
ก.เกณฑารจบหลักสูตร
1.ตองผานการประเมินไดรายวิชาบังคับ 44 หนวยกิตและรายวิชาเลือก
ไมนอยกวา 32 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 76 หนวยกิต
2.ผานประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนอยกวา 100 ชัว่ โมง
3.ผานการประเมินคุณธรรมในระดับพอใชขึ้นไป
4.เขารับการประเมินคุณภาพการศึกานอกระบบระดับชาติ
ข.การเทียบโอน
1. “*” หมายถึง เทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร
2. “**” หมายถึง เทียบโอนความรูและประสบการณ
3. “***” หมายถึง เทียบโอนกลุมเปาหมายเฉพาะ

รหัส
รายวิชา

รายชื่อวิชา

หนวยกิต ผลการเรียน

เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ดีมาก
ไมเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติ
ค.ผลการเรียน
ไดระดับ 4 หมายถึง ผลการเรียน ดีเยี่ยม
ไดระดับ 3.5 หมายถึง ผลการเรียน ดีมาก
ไดระดับ 3หมายถึง ผลการเรียน ดี
ไดระดับ 2.5 หมายถึง ผลการเรียนคอนขางดี
ไดระดับ 2 หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง
ไดระดับ 1.5 หมายถึง ผลการเรียนพอใช
ไดระดับ 1 หมายถึง ผลการเรียน ผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ไดระดับ 0 หมายถึง ผลการเรียน ต่าํ กวาเกณฑขั้นต่ําที่กาํ หนด
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การตรวจสอบวุฒิ
ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา สถานศึกษาสามารถดําเนินการได 2 กรณี

1. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาใหดําเนินการดังนี้
1.1 สถานศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเดิ ม ผู ส มั ค รเรี ย น โดยจั ด ทํ า หนั ง สื อ
ขอตรวจวุฒิการศึกษาไปที่สถานศึกษานั้นๆ ในภาคเรียนแรก ทั้งวุฒิการศึกษาเดิมและวุฒิการศึกษาที่ยื่นขอเทียบโอน
กรณีที่มีการติดตามแลวไมมีผลการตรวจสอบวุฒิกลับมาหรือกรณีสถานศึกษาเดิมถูกยุบเลิก
ใหดําเนินการ ดังนี้
- ผู จ บการศึ ก ษาจากในระบบก อ นป ก ารศึ ก ษา 2546 ตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไปที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผูจบการศึกษาจากในระบบ ตั้งแตปการศึกษา 2546 จนถึงปจจุบันตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลสถานศึกษานั้น
- ผูจบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนที่ยุบเลิกแลวใหตรวจสอบไปที่คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
- ผูจบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนที่ยังดําเนินการอยูใหตรวจสอบวุฒิไปที่สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- ผูจบการศึกษาจากสถานศึกษาของ กศน. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปที่สํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่ดูแลสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.2 จากขอ 1.1 กรณีที่สถานศึกษาตรวจสอบวุฒการศึกษาเปนจริงตามหลักฐานใหบันทึกขอมูลวุฒิ
การศึกษาเดิมพรอมกับเอกสาร หลักฐาน สําเนาวุฒิการศึกษาใหเปนระบบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ สําหรับจะ
ออกหลักฐานวุฒิการศึกษาฉบับ ใหมในโอกาสตอไป กรณีที่ ผ ลการตรวจสอบคุณ วุฒิไมเปน จริงตามหลักฐานให
ดําเนินการดังนี้
- แจงใหผูเรียนทราบวาขาดคุณสมบัติการเปนนักศึกษา
- จําหนายรายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
- รายงานหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ เพื่อดําเนินการตอไป
2. สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จหลักสูตร
2.1 สถานศึกษาดําเนิน การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และแจงผลการตรวจสอบไปยังสถานศึกษาหรือ
หนวยงานที่ขอตรวจสอบ โดยใชแบบฟอรมการแจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่ขอ
ตรวจสอบ หากไมมีใหใชแบบฟอรมการแจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 กรณีที่ผลการตรวจสอบคุณวุฒิไมเปน จริงตามหลักฐานใหดําเนิน การรายงานหนวยงานตนสังกัด
ตามลําดับ เพื่อดําเนินการตอไป
2.3 กรณีที่สถานศึกษาไมสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาไดเนื่องจากเสียหายหรือสูญหายใหสถานศึกษา
ดํ า เนิ น การตามแนวทางการตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา หนั ง สื อ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ
0210.03/6766 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548
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เอกสารที่เกี่ยวของ
การตรวจสอบวุฒิ
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บัญชีรายชื่อที่ขอตรวจสอบใบแสดงวุฒิ
สถานศึกษาที่ออกใบแสดงวุฒิ ………………………………………………………………………………………………………………….
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

ผลการตรวจสอบ
สําเร็จ ไมสําเร็จ

วันที่สําเร็จการศึกษา

สําเร็จ ไมสําเร็จ
สําเร็จ ไมสําเร็จ
สําเร็จ ไมสําเร็จ
สําเร็จ ไมสําเร็จ
สําเร็จ ไมสําเร็จ

ตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอง
ลงชื่อ............................................................................
(………………………………………………………………………..)
ผูตรวจสอบ/นายทะเบียน
ลงชื่อ.............................................................................
(………………………………………………………………………..)
ผูอํานวยการสถานศึกษา

หมายเหตุ
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ตัวอยางแบบฟอรมแจงตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๔...../………..

ชื่อสถานศึกษา...........................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..............

เรื่อง

แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

เรียน ....................................................................................................
อางถึง หนังสือ.....................................................ที่ ...................................... ลงวันที่ ..................................................
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายชื่อที่ขอตรวจสอบใบแสดงวุฒิ

จํานวน

๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง .........(ชื่อสถานศึกษาที่ขอตรวจสอบ)…. ไดขอตรวจสอบเอกสารแสดงวุฒิ
การศึกษานักศึกษาระดับ.......................................................... จํานวน...................คน นั้น
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ…………………………………………..................
ไดดําเนินการตรวจสอบแลว ขอเรียนวาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษาที่สงมาขอรับการตรวจสอบนั้น ปรากฏวา
สําเร็จการศึกษาจริงและเปนวุฒิการศึกษาที่ถูกตองทุกรายการ
เปนเอกสารที่ถูกตอง จํานวน.....................คน
เปนเอกสารที่ไมถูกตอง จํานวน.................คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(...............................................................................)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ……………………
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บันทึกขอความ

สวนราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.........................................................
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๔...../…….
วันที่ ............เดือน .............พ.ศ. ..................
เรื่อง โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร
เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ..............................
ตามที่ขาพเจา .................................. ตําแหนง เจาหนาที่ทะเบียน ไดดําเนินการ ยื่นคํารองขอจบ
หลักสูตรและขอหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรของนักศึกษา การศึกษานอกระบบ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อใหเจาหนาที่งาน
สายสามัญและนายทะเบียนของสถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบและออกหลักฐานดังกลาว นั้น
บัดนี้ เจาหนาที่งานสายสามัญและนายทะเบียนของสถานศึกษา ไดดําเนินการตรวจสอบและออก
หลักฐานดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน ........................... ราย รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

( ................................................ )
เจาหนาที่ทะเบียน

ความเห็นของผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.................................
ทราบ
ลงนามแลว...........คน
มอบหมายเจาหนาตรวจสอบ รายที่...........อีกครั้ง
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รายชื่อลงนามในหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร
วันที่............................................................
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - นามสกุล

ระดับ

เลขที่
ประกาศนียบัตร

ชุดที่ / เลขที่
หมายเหตุ
ระเบียนแสดงผลการเรียน
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๔.../…….

ชื่อสถานศึกษา............................................................
....................................................................................
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ..............

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา

เรียน ...................................................................
สิ่งที่สงมาดวย 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน
2. บัญชีรายชื่อที่ขอตรวจสอบใบแสดงวุฒิ

จํานวน
จํานวน

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ

ดวยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................................... มีความ
ประสงคขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่นําสําเนาหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษามาใชเปนหลักฐานการ
สมัครเรียน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ............................ ขอความอนุเคราะห
ทานโปรดตรวจสอบสําเนาหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาดังรายชื่อที่แนบมาพรอมนี้ วาเปนสําเนา
การศึกษาที่ออกใหโดยสถานศึกษาและมีขอความตรงตามเอกสารตนฉบับหรือไม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาดําเนินการ และขอความกรุณาอนุเคราะหแจงผลการตรวจสอบมา
ใหทราบพรอมทั้งสงสําเนาวุฒิการศึกษาและบัญชีรายชื่อที่ตรวจสอบใบแสดงวุฒิคืนดวยจักเปนพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(................................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ...........................
กลุม.................................
โทร. ................................
โทรสาร ............................
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บัญชีรายชื่อที่ขอตรวจสอบใบแสดงวุฒิ
สถานศึกษาที่ออกใบแสดงวุฒิ โรงเรียน
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

ผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอง
ลงชื่อ...............................................
(………………………………………..)
ผูตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................
(………………………………………..)
ผูอํานวยการสถานศึกษา

หมายเหตุ
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การยายสถานศึกษาของนักศึกษา
การยายสถานศึกษาสามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือ
1. การยายสถานศึกษาโดยการลาออก มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ใหผูเรียนยื่นคํารองตอสถานศึกษาดวยตนเองและเตรียมหลักฐานเอกสารที่ตองใช ดังนี้
- ใบคํารองขอลาออกจากสถานศึกษา
- รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6
เดือน ไมใชรูปถายประเภทโพลาลอยด)
1.2 สถานศึกษาจะตองตรวจสอบหลักฐานผลการเรียนใหถูกตอง และออกหลักฐานแสดงผลการเรียน
อยางชาไมเกิน 5 วันทําการ เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย
1.3 กรณีที่ผเู รียนไมสามารถยื่นคํารองไดดวยตนเองใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนได
1.4 ใหสถานศึกษาระบุเหตุผลที่ออกในหลักฐานการศึกษาวา “ลาออกเพื่อไปศึกษาตอที่อื่น”
2. การยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน สามารถดําเนินการได เมื่อผูเรียนมีความจําเปนตองยายสถานที่
เรียนจากที่เดิมในระหวางภาคเรียนและยังคงสถานภาพการเปนผูเรียนของสถานศึกษาเดิม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 ใหผูเรียนยื่นคํารองตอสถานศึกษาเดิม เพื่อขอยายสถานที่เรียน
2.2 สถานศึกษาเดิมพิจารณาแลวเห็นสมควรใหยายได โดยจะตองทําหนังสือสงตัวผูเรียน พรอมจัดสง
เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4) ไปยังสถานศึกษาแหงใหม อยางชาไมเกิน 7 วันทําการนับตั้งแต
ผูเรียนยื่นคํารอง
2.3 สถานศึกษา(เดิม)ติดตามใหสถานศึกษาแหงใหมที่รับตัวผูเรียนไว แจงผลการรับผูเรียน
2.4 เมื่ อการดํา เนิ น การสอบปลายภาคเสร็จ เรี ย บร อยแล ว สถานศึ กษาต องติ ด ตามใหส ถานศึ ก ษา
แหงใหม สงเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4) การทํากิจกรรม กพช. สงมาที่สถานศึกษา
2.5 เมื่อสถานศึกษาไดรับเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4) การทํากิจกรรม กพช.
แลวจัดเก็บเอกสารหลักฐานและบันทึกผลการเรียนไวเปนหลักฐาน
อนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เชน ยายไปปฏิบัติงาน กลับภูมิลําเนาสามารถขอยายสถานที่เรียน
ชั่วคราวได 1 ภาคเรียน หากเกิน 1 ภาคเรียน สถานศึกษาควรแนะนําใหผูเรียนใชวิธีการลาออกจากสถานศึกษาเดิมไป
ศึกษาตอเนื่องจนจบหลักสูตรในสถานศึกษาแหงใหม
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เอกสารที่เกี่ยวของ
การยายสถานศึกษาของนักศึกษา
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แบบคํารองขอลาออก
เขียนที่ กศน.อําเภอ……………………………………………….
วันที่……………เดือน………………….………………………พ.ศ………………
เรื่อง ขอลาออก
เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑.บัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 ใบ
๒. รูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)……………………………………………………………………………………….
ดวยขาพเจา……………..……………………………………รหัสประจําตัวนักศึกษา……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน………………..…………………………….………...เปนนักศึกษาระดับ……………………………………………
พบกลุมปกติ ณ ……………………………………………….…………….โดยมี………………………………………………………………….
เปนครูผูรับผิดชอบกลุม
ขาพเจามีความประสงคขอลาออกเพื่อไปศึกษาตอที่อื่นตั้งแตวันที่…………..เดือน…………………............
พ.ศ……….……..ในระหวางดําเนินการขอลาออกติดตอขาพเจาไดที่บานเลขที่……………….……….หมู… ..…………...............
ถนน……………………………ตําบล………………………………อําเภอ………………………………..จังหวัด……………………..…………...
โทรศัพท…………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป
ลงชื่อ………………………………………….นักศึกษา
(…………………………………………………….)
บันทึกของครูผูรับผิดชอบกลุม
…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………………..)

บันทึกของเจาหนาที่ทะเบียน
…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………………..)

การพิจารณาของสถานศึกษา
 ทราบ
 ดําเนินการตามคํารอง
…………………………………………………
…………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………….
(………………….…………………………..)
ผูอํานวยการสถานศึกษา
…………../………………………/…………….. …………../………………………/……………. ………../……………..……./………….…..
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แบบคํารองขอยายไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น
เขียนที่ กศน.อําเภอ……………………………………………….
วันที่……………เดือน………………….………………………พ.ศ………………
เรื่อง ขอยายไปเรียน ณ สถานศึกษาแหงใหม
เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......................................................
สิ่งที่สงมาดวย 1. ใบลงทะเบียน
2. หลักฐานผลการเรียน
3. บัตรประจําตัวนักศึกษา
ดวยขาพเจา……………..…………………………………….…………………รหัสประจําตัวนักศึกษา……………………………
เลขประจําตัวประชาชน………………..…………………………….………...เปนนักศึกษาระดับ……………………………………………
พบกลุมปกติ ณ ……………………………………………….…………….โดยมี…………………………………………………………………
เปนครูผูรับผิดชอบกลุม
ขาพเจาไดลงทะเบียนในภาคเรียน……………/………………………ดังนี้
1)…………………………………………………………………….. 3).....................................................................................
2)…………………………………………………………………….. 4).....................................................................................
เหตุผลที่ขอยาย เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจามีความประสงคจะขอยายไปเรียนที่……………………………………………………………………………………………
ในระหวางดําเนินการขอยาย ติดตอขาพเจาไดที่บานเลขที่……………………หมูที่………….…..ถนน………………………………..
ตําบล……………………..…………….อําเภอ……………………………………จังหวัด……………………………………………………………….
โทรศัพท……………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ………………………………..…………………….นักศึกษา
ความเห็นเจาหนาที่ทะเบียน
………………………………………………………..
………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………………
(..............................................................)
………………./………………………/…………….

(………………………………………………….)
ผลการพิจารณาสถานศึกษา
……………………………………………………….
……………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………………………..
(.............................................................)
………………./………………………/……………
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๔...../……..

ชื่อสถานศึกษา...............................................................
.....................................................................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..............

เรื่อง ขอสงตัวนักศึกษาเพื่อฝากเรียน และสอบปลายภาคเรียน ประจําภาคเรียนที่ ........./..................
เรียน ผูอํานวยการ กศน. อําเภอ...........................................................
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาใบลงทะเบียนเรียน
2. เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4)
3. แบบแจงผลการทํากิจกรรม กพช.

จํานวน ……… ชุด
จํานวน ......... เลม
จํานวน ………. ชุด

ดวย...............(ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา)..................เปนนักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ……………………………………..……………… ระดับ.............................................
รหัสนักศึกษา................................................. มีความประสงคขอยายสถานที่เรียนและสอบปลายภาคเรียน
ณ กศน.ตําบล.................. กศน.อําเภอ......................จังหวัด..................... เนื่องจาก.......................................
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ……………………………………..…จึงขอสงตัว
นักศึกษาดังกลาว เขาเรียนและสอบปลายภาคเรียน ประจําภาคเรียนที่............/............... ณ กศน.ตําบล..................
กศน.อําเภอ......................จังหวัด.......................ตามรายวิชาที่แนบสําเนาใบลงทะเบียนมาพรอมหนังสือนี้ และขอ
ความอนุเคราะหจากทานโปรดสงเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4) และการทํากิจกรรม กพช. ให
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ……………………………………..…ดวย หวังวาคงไดรับความ
อนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห
ขอแสดงความนับถือ

(...............................................................................)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ……………………………………………
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(กรณีฝากเรียน)
แบบแจงผลการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจําภาคเรียนที่.............../............................
ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล ...............................................................................รหัส..........................................................................
ระดับการศึกษา .................................................................ชื่อ กศน.ตําบล......................................................................
ชื่อครูผูรับผิดชอบ..............................................................................................................................................................
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผาน

จํานวนชั่วโมง

รวม
อนุมัติการผานกิจกรรมเมื่อวันที่.............เดือน................................พ.ศ...................................
ลงชื่อ.......................................ผูกรอก
(………………………………………)
ตําแหนง..................................

ลงชื่อ......................................นายทะเบียน
(…………………………………………)

ลงชื่อ..........................................ผูบริหารสถานศึกษา
(………………………………………….)
ตําแหนง......................................

75

การจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการศึกษา
สถานศึกษาจะตองจัดทําเอกสารตางๆ เพื่อใชเปนหลักฐานการศึกษาซึ่งเอกสารเหลานี้มีความสําคัญมากนอย
แตกตางกัน เอกสารบางเรื่องจําเปนตองเก็บไวเปนขอมูล หรือใชเปนเอกสารในการอางอิง ดังนั้นการเก็บเอกสาร
หลักฐานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองดําเนินการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการศึกษาในรู ปแบบแฟม
เอกสาร โดยแยกประเภทเอกสาร / ระดับการศึกษา / หลักฐานการศึกษารายภาค รายปการศึกษา จัดเก็บเปน
เอกสารรายบุค คล เพื่อ ใช ในการตรวจสอบความถูกต องของข อมู ล ที่เ กี่ย วขอ ง เอกสารและหลั กฐานการศึ กษา
ประกอบดวย
1.เอกสารการศึกษา เปนเอกสารที่ใชในการดําเนินงานจัดการศึกษาที่มีความจําเปนตองเก็บไวเปนขอมูลใน
การอางอิงระหวางดําเนินการ ซึ่งประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้
1.1 ใบสมัครขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1.2 ใบลงทะเบียนเรียน
1.3 ใบลงทะเบียนเทียบโอน
1.4 ใบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอกสารที่เกี่ยวของ
1.5 ใบลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
1.6 กระดาษคําตอบและใบลงลายมือชื่อผูเขาสอบ
1.7 หลักฐานการเทียบโอนและอื่นๆ
2.หลักฐานการศึกษา เปนเอกสารแสดงขอมูลและสถานภาพทางการศึกษาของผูเรียนที่สถานศึกษาจะตอง
จัดทําเพื่อใชตรวจสอบ สื่อสาร สงตอ ละรับรองผลการเรียนของนักศึกษาหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจะตอง
จัดทํามี 2 กลุม คือ
2.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแนบ มีดังนี้
2.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (กศน.1)
2.1.2 ประกาศนียบัตร (กศน.2)
2.1.3 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (กศน.3)
2.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดําเนินการเอง มีดังนี้
2.2.1 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4)
2.2.2 แบบรายงานสรุปผลการเรียน (กศน.5)
2.2.3 แบบอนุมัติผลการจบหลักสูตร
2.2.4 แบบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2.5 ใบรับรองผลการเรียน (กศน.6)
2.2.6 อื่นๆ
3.การทําลายเอกสารทางการศึกษา ใหสถานศึกษาแตงตั้งกรรมการจัดทําทะเบีย นเอกสารการทําลาย
เอกสารทางการศึกษา โดยใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
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4.หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจัดเก็บไวตลอดไป ไดแก
4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (กศน.1-ถ, กศน.1-ต, กศน.1-ป)
4.2 รายงานผูสําเร็จการศึกษา (กศน.3-ถ,กศน.3–ต,กศน.3-ป)
4.3 บันทึกผลพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4)
4.4 รายงานสรุปผลการเรียน (กศน.5)
4.5 ทะเบียนคุมใบประกาศนียบัตร
4.6 สมุดทะเบียนนักศึกษา
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เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๔...../……..

ชื่อสถานศึกษา...............................................
…………………………………………………………………..
วันที่.....................เดือน.......................พ.ศ........................

เรื่อง

ขอจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา

เรียน .......................................................
ดวยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...................................... มีความ
ประสงคจะขอจัดซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของนักศึกษา ดังรายการตอไปนี้
๑.ใบประกาศนียบัตร ระดับประถมศึกษา การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แนวใหม) จํานวน .......................แผน
2.ใบประกาศนี ย บั ต ร ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แนวใหม) จํานวน ........................... แผน
3.ใบประกาศนีย บัตร ระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แนวใหม) จํานวน .......................... แผน
ทั้ง นี้ ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ย อํ า เภอ........................มอบหมายให
........................ดําเนินการจัดซื้อใบประกาศนียบัตรดังกลาว

ขอแสดงความนับถือ
(............................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ............................................

กลุม........................................
โทร. .......................................
โทรสาร ..................................
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๔...../……

ชื่อสถานศึกษา.................................................
..........................................................................
วันที่.....................เดือน...................พ.ศ.....................

เรื่อง

รายงานผลการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา

เรียน ......................................................................
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ..................................ไดขอจัดซื้อ
เอกสารหลักฐานทางการของนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังรายการ
ตอไปนี้
๑.ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (กศน.๑ –ถ) จํานวน ........................ เลม เลขที่ .................................
๒.ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (กศน.๑ –ต) จํานวน .................... เลม เลขที่ .....................................
๓.ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (กศน.๑ –ป) จํานวน ......................... เลม เลขที่ ...............................
๔.ใบประกาศนียบัตร ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ จํานวน ...................... แผน
๕.ใบประกาศนียบัตร ระดับมัธ ยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จํานวน ..................... แผน
๖.ใบประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จํานวน .................. แผน
บัดนี้ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......................ไดดําเนินการจัดซื้อ
เอกสารหลักฐานการศึกษาดังกลาวเรียบรอยแลวจึงขอจัดสงสําเนาใบเสร็จรับเงินมาเพื่อเปนหลักฐานในการคุมเอกสาร
หลักฐานของสถานศึกษาตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………..)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ..................................
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ปฏิทินงานทะเบียนภาคเรียนที่ 1
ที่

แผนปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
สงใหจังหวัด

1

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่

1-30 เมษายน

2

รายงานขอมูลรายบุคคล

กลางเดือนพฤษภาคม

สถานศึกษา

3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

พฤษภาคม

สถานศึกษา

4 สงขอมูลสารสนเทศรายบุคลของจังหวัด

1-31 พฤษภาคม

กศน.จ.ประจวบฯ

5

สงขอมูลคาดวาจะจบ เฉพาะ ม.ปลาย

สิ้นเดือนมิถุนายน

สถานศึกษา

6

สอบ N - NET

สิงหาคม

กศน.จ.ประจวบฯ

7

สอบปลายภาค

กันยายน

สถานศึกษา

8

ประกาศผลสอบ

กันยายน

สถานศึกษา

9

ลงทะเบียนสอบซอม

กันยายน

สถานศึกษา

ปลายเดือนตุลาคม

สถานศึกษา

ตนเดือนพฤศจิกายน

สถานศึกษา

ตนเดือนพฤศจิกายน

สถานศึกษา

ธันวาคม

สถานศึกษา

10 ประกาศผลสอบ นักศึกษาจบหลักสูตร
11

จัดสงขอมูล GPA ให กศน.จังหวัด

12 สงขอมูลรายงานผูจบหลักสูตรทุกระดับ
13

สงขอมูลรายงาน Back Up IT

สถานศึกษา

รายงานกรม

รายงานกรม
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ปฏิทินงานทะเบียนภาคเรียนที่ 2
ที่

แผนปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
สงใหจังหวัด

1

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่

1-31 ตุลาคม

2

รายงานขอมูลรายบุคคล

กลางเดือนพฤศจิกายน

สถานศึกษา

3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

พฤศจิกายน

สถานศึกษา

4 สงขอมูลสารสนเทศรายบุคลของจังหวัด

1-30 พฤศจิกายน

กศน.จ.ประจวบฯ

5

สงขอมูลคาดวาจะจบ เฉพาะ ม.ปลาย

กลางเดือนธันวาคม

สถานศึกษา

6

สอบ N - NET

กุมภาพันธ

กศน.จ.ประจวบฯ

7

สอบปลายภาค

มีนาคม

สถานศึกษา

8

ประกาศผลสอบ

มีนาคม

สถานศึกษา

9

ลงทะเบียนสอบซอม

มีนาคม

สถานศึกษา

ปลายเดือนเมษายน

สถานศึกษา

ตนเดือนพฤษภาคม

สถานศึกษา

ตนเดือนพฤษภาคม

สถานศึกษา

มิถุนายน

สถานศึกษา

10 ประกาศผลสอบ นักศึกษาจบหลักสูตร
11

จัดสงขอมูล GPA ให กศน.จังหวัด

12 สงขอมูลรายงานผูจบหลักสูตรทุกระดับ
13

สงขอมูลรายงาน Back Up IT

สถานศึกษา

รายงานกรม

รายงานกรม
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผอง
นางโกศล หลักเมือง
นางมณีรัตน อัจฉริยพันธกุล

คณะทํางาน

นางวรวรรณ จิตรนิยม
นางสุมิตร สุขอวบออง
นางสาวประไพพิศ กลิ่นสมหวัง
นางสาวสุภาวดี บุญนํา
นางสาววาสนา ประภาลิมรังสี
นางภารณี กานเหลือง
นายณัฐวุฒิ รอดทรัพย
นางสาวพนิดา ณ พัทลุง
นางสาวเมธินี กําไลเพ็ชร

ออกแบบปก

นายอรุธพล ถังเงิน

ผอ.สํานักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
รองผอ.สํานักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ครู
ครูอาสาสมัครฯ
ครู กศน.ตําบล
ครู กศน.ตําบล
ครู กศน.ตําบล
ครู กศน.ตําบล
ครู กศน.ตําบล
ครู ศรช.
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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