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ค าน า 
คู่มือนักศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 

๒๕๕๑ เล่มนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือส ำหรับนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอก
ระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำ 
กศน. ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องโครงสร้ำงหลักสูตร กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรวัดผลประเมินผล กำรจบหลักสูตร กำรย้ำยสถำนศึกษำ และ
แบบฟอร์มต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อนักศึกษำระดับ ตั้งแต่เข้ำมำศึกษำจนกระท่ัง
จบกำรศึกษำ 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือนักศึกษำ กศน.เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำในกำรเรียน
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

 

กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
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ค าแนะน าการใช้คู่มือ  
นักศึกษำท่ีเข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ต้องเข้ำใจโครงสร้ำงหลักสูตรและวิธีกำรเรียนรู้ กำรเทียบโอนผลกำรเรียน  
กำรวัดและประเมินผล เกณฑ์กำรจบหลักสูตร หลักฐำนกำรประกอบค ำขอในแต่ละกรณีและ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเบ้ืองต้นดังต่อไปนี้  

๑. คู่มือเล่มนี้ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับสำระ หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำรศึกษำ
นอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ วิธีกำรเรียนรู้กำรวัดผลประเมินผล และ
กำรจบหลักสูตร  

๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร  
๓. ให้นักศึกษำศึกษำวิธีกำรตำมคู่มือนักศึกษำ เพ่ือวำงแผนกำรเรียนรู้จนจบหลักสูตร  
๔. นักศึกษำควรบันทึกกำรท ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ครบทุกภำคเรียน  
๕. ในกำรติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับกำรเรียนให้นักศึกษำน ำคู่มือนี้มำด้วยทุกครั้ง 
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สารบัญ 
หน้า 

ข้อมูลส่วนตัว           ก 
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ค าแนะน าการใช้คู่มือ          ค 
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 หลักกำร           ๑ 

จุดหมำย          1 
โครงสร้ำงหลักสูตร         ๒ 

รูปแบบวิธีเรียน           2 
การวัดและประเมินผลการเรียน         2 
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ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์        4 
การเทียบโอนผลการเรียน         4 
การลงทะเบียนเรียน          4 
แผนการลงทะเบียนเรียน          5 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)       7 
การประเมินคุณธรรม          10 
การจบหลักสูตร           ๑1 
ห้องเรียนออนไลน์          12 
ท าเนียบบุคลากร          ๑4 
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานศึกษาผู้บริหารและบุคลากร      ๑5 
ภาคผนวก 

 ใบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต (กพช.1)      ก 
 แบบประเมินตนเองกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต  (กพช.2)     ข 
 แบบเสนอโครงกำรภำคปฏิบัติกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  (กพช.3)   ค 
 รำยงำนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต (กพช. 4)      ฉ 
 บันทึกกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต  (กพช.5)      ซ 
 ใบแจ้งผลกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต  (กพช.6)      ญ 
 บันทึกกำรส่งงำนของนักศึกษำ         ฎ 
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 แบบบันทึกข้อมูลสุขภำพนักศึกษำ กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร     ฏ 
 บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนผู้เรียน        ฑ 
 ใบค ำร้องทั่วไป          ณ 
 ใบค ำร้องขอจบกำรศึกษำ         ด 

 แบบเสนอขออนุมัติผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน      ต 
 แบบยื่นควำมจ ำนงขอเทียบโอนผลกำรเรียน       ถ 
 แบบสรุปผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน       ท 
 คณะผู้จัดท ำคู่มือนักศึกษำ         ธ 
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  ความเป็นมาและแนวคิด   
      กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศให้ใช้หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดกำรศึกษำเพ่ือตอบสนองอุดมกำรณ์
กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต กำรสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำ “คิดเป็น” เพ่ือสร้ำง
คุณภำพชีวิตและสังคม มีกำรบูรณำกำรอย่ำงสมดุลระหว่ำงปัญญำธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้ำงพ้ืนฐำน
กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนำควำมสำมำรถเพ่ือกำรท ำงำนที่มีคุณภำพ โดยให้ภำคี
เครือข่ำยมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำชีวิตและ
สังคม สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง เป็นหลักสูตรที่มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำ ควำมต้องกำรของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำร
ประกอบอำชีพ โดยกำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนจิตใจให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ สร้ำงภูมิคุ้มกัน 
สำมำรถจัดกำรกับองค์ควำมรู้ ทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มี  
กำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ สร้ำงภูมิคุ้มกันตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค ำนึงถึงธรรมชำติ 
กำรเรียนรู้ของผู้ที่ อยู่นอกระบบ และสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สั งคม กำรเมือง กำรปกครอง  
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 
 

 หลักการ 

หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ก ำหนดหลักกำรไว้ดังนี้ 
   ๑. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้ำงยืดหยุ่นด้ำนสำระกำรเรียนรู้ เวลำเรียน และกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเน้น  
กำรบูรณำกำรเนื้อหำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ควำมแตกต่ำงของบุคคล ชุมชนและสังคม 
   ๒. ส่งเสริมให้มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 
  ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญ 
สำมำรถพัฒนำตนเองได้ตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ 
    ๔. ส่งเสริมให้ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

  จดุหมาย 

หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีศักยภำพในกำรประกอบอำชีพและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องกำร จึงก ำหนดจุดหมำยดังต่อไปนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม และสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุข 
๒. มีควำมรู้พ้ืนฐำนส ำหรับกำรด ำรงชีวิตและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
๓. มีควำมสำมำรถในกำรประกอบสัมมำอำชีพให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด และตำมทัน 

ควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง 
๔. มีทักษะกำรด ำเนินชีวิตที่ดี และสำมำรถจัดกำรกับชีวิต ชุมชน สังคมได้อย่ำงมีควำมสุขตำมแนวปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. มีควำมเข้ำใจประวัติศำสตร์ชำติไทย ภูมิใจในควำมเป็นไทย โดยเฉพำะภำษำ ศิลปะ วัฒนธรรม 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒ 

 

ประเพณีกีฬำ ภูมิปัญญำไทย ควำมเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำยึดมั่นในวิถีชีวิต และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๖. มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๗. เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ และบูรณำกำร

ควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 

 โครงสร้างหลักสตูร 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

ที่ สาระการเรียนรู ้

จ านวนหน่วยกิต 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชา
บังคับ 

เลือก
บังคับ 

เลือก 
เสรี 

วิชา
บังคับ 

เลือก
บังคับ 

เลือก 
เสรี 

วิชา
บังคับ 

เลือก
บังคับ 

เลือก 
เสรี 

๑ ทักษะกำรเรียนรู้ ๕ -  ๕ -  ๕ -  
๒ ควำมรู้พื้นฐำน ๑๒ ๒  ๑๖ ๓  ๒๐ ๓  
๓ กำรประกอบอำชีพ ๘ -  ๘ -  ๘ -  
๔ ทักษะกำรด ำเนินชีวิต ๕ ๒  ๕ ๓  ๕ ๓  
๕ กำรพัฒนำสังคม ๖ ๖  ๖ ๘  ๖ ๘  

รวม 
๓๖ ๑๒ ๔๐ ๑๖ ๔๔ ๓๒ 

๔๘ นก. ๕๖ นก. ๗๖ นก. 
กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพชีวิต (กพช.) 
๒๐๐ ชม. ๒๐๐ ชม. ๒๐๐ ชม. 

หมายเหตุ  วิชำเลือกในแต่ละระดับผู้เรียน เรียนรู้จำกกำรท ำโครงงำน จ ำนวนอย่ำงน้อย ๓ หน่วยกิต 

 รูปแบบวิธีเรียน 
1) กำรพบกลุ่ม  + ชุดกำรเรียนรู้ 
2) กำรเรียนผ่ำนระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom + ชุดกำรเรียนรู้ 

 

 การวัดและประเมนิผลการเรียน 
   กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

พุทธศักรำช ๒๕๕๑  มีเป้ำหมำยส ำคัญเพ่ือน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำผู้เรียนบรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำต่ำง ๆ น ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรของผู้เรียนโดยตรง และน ำไป
ปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้งน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำตัดสินควำมส ำเร็จ
ทำงกำรศึกษำของผู้เรียนอีกด้วย 

   กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำ 
๒.  กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต 
๓.  กำรประเมินคุณธรรม 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓ 

 

๔.  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับชำติ 
 การประเมินผลระหว่างภาคเรียน  

คะแนนระหว่ำงภำค ๖๐  คะแนน 
คะแนนปลำยภำค ๔๐  คะแนน 
อัตรำส่วนคะแนนระหว่ำงภำค     ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 

๑. คะแนนบันทึกการเรียนรู้    ๓๐  คะแนน 
      ๑.๑  กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)    ๑๕  คะแนน 
      ๑.๒  กำรท ำแบบฝึกหัดหรือกำรปฏิบัติจริง  ๑๕  คะแนน 
๒.  โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน    ๒๐  คะแนน 
  ๒.๑ รูปเล่มรำยงำน/กำรน ำเสนอ   ๕    คะแนน 
      ๒.๒ ผลงำน/ชิ้นงำน    ๕    คะแนน 
      ๒.๓ กระบวนกำร    ๑๐  คะแนน  
๓.  คะแนนทดสอบย่อย    ๑๐  คะแนน 

 
อัตรำส่วนคะแนนปลำยภำค  ๔๐  คะแนน 
ผู้เรียนต้องมีผลกำรสอบปลำยภำคเรียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ของคะแนนสอบปลำยภำค ถ้ำผู้เรียน

สอบไม่ผ่ำน ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรสอบซ่อมให้กับผู้เรียน 
 

 

  ผลการเรียนรายวิชา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กำรตัดสินผลกำรเรียนรำยวิชำ ให้คะแนนระหว่ำงภำคเรียนรวมกับคะแนนปลำยภำคเรียนและจะต้องได้

คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่ำผ่ำนกำรเรียนในรำยวิชำนั้น 
ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องเข้ำสอบปลำยภำคเรียนด้วย แล้วน ำคะแนนไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยให้ 

ค่ำระดับผลกำรเรียนเป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 
ได้คะแนนร้อยละ ๘๐-๑๐๐ ให้ระดับ ๔ หมำยถึง ดีเยี่ยม 
ได้คะแนนร้อยละ ๗๕-๗๙ ให้ระดับ ๓.๕ หมำยถึง ดีมำก 
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๔ ให้ระดับ ๓ หมำยถึง ดี 
ได้คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙ ให้ระดับ ๒.๕ หมำยถึง ค่อนข้ำงดี 
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔ ให้ระดับ ๒ หมำยถึง ปำนกลำง 
ได้คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙ ให้ระดับ ๑.๕ หมำยถึง พอใช้ 
ได้คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔ ให้ระดับ ๑ หมำยถึง ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด 
ได้คะแนนร้อยละ ๐-๔๙ ให้ระดับ ๐ หมำยถึง ไม่ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด 

กรณี ผู้เรียนมีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด ให้ด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนในรำยวิชำที่ได้ 
ค่ำระดับผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรประเมินกำรปฏิบัติ
จริง  ทดสอบย่อย ประเมินจำกกิจกรรม โครงงำน หรือแบบฝึกหัด เป็นต้น โดยเลือกให้สอดคล้องและเหมำะสมกับ
ธรรมชำติของรำยวิชำ ถ้ำผู้เรียนสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังแล้ว ให้ระดับผลกำรเรียน
ใหม่ โดยให้ค่าระดับผลการเรียนไม่เกิน 1 ส ำหรับผู้เรียนที่ปรับปรุงพัฒนำแล้ว ไม่ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ ให้ลงทะเบียน



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๔ 

 

ซ้ ำในรำยวิชำเดิมหรือเปลี่ยนรำยวิชำ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนปิดกำรลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนถัดไป  

  การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน ์
Website URL/ที่อยู่ QR Code หมายเหต ุ

กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร http://www.hc.ac.th/ 
 

 
 
 
 

 

ระบบตรวจสอบผลกำร
เรียนออนไลน์  
Non-formal 
Education Services 
Center 

http://hc.ac.th/grade/ 
 

 -ระดับประถมศึกษำ 
-ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
-ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
 

 การเทียบโอนผลการเรียน  
สถำนศึกษำต้องจัดให้มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียนหรือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้เรียน ให้เป็น

ส่วนหนึ่งของผลกำรเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 โดย
สถำนศึกษำต้องจัดท ำระเบียบหรือแนวทำงปฏิบัติกำรเทียบโอนให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรเทียบโอนที่ส ำนักงำน 
กศน.ก ำหนด โดยก ำหนดวิธีกำรเทียบโอนดังนี้ 

1. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกหลักฐำนกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำเป็นระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น และตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 

2. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบประเภทกำรศึกษำต่อเนื่อง 
3. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกหลักสูตรต่ำงประเทศ 
4. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกควำมรู้และประสบกำรณ์กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
5. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์ 

 
 

 การลงทะเบียนเรียน 
๑. ระดับประถมศึกษำ สำมำรถลงทะเบียนภำคเรียนละไม่เกิน ๑๔ หน่วย ภำคเรียนสุดท้ำยไม่เกิน ๑๗ 

หน่วย ปกติเรียน ๔ ภำคเรียน ระยะเวลำเรียนตลอดหลักสูตร ๒ ปี 
๒. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สำมำรถลงทะเบียนภำคเรียนละไม่เกิน ๑๗ หน่วย ภำคเรียนสุดท้ำยไม่เกิน 

๒๐ หน่วย ปกติเรียน ๔ ภำคเรียน ระยะเวลำเรียนตลอดหลักสูตร ๒ ปี 
๓. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สำมำรถลงทะเบียนภำคเรียนละไม่เกิน ๒๓ หน่วย ภำคเรียนสุดท้ำย 

ไม่เกิน ๒๖ หน่วย ปกติเรียน ๔ ภำคเรียน ระยะเวลำเรียนตลอดหลักสูตร ๒ ปี 

http://www.hc.ac.th/
http://hc.ac.th/grade/


คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๕ 

 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่  รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวชิา นก. 
๑  วิชาบังคับ พต11001 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3 พต21001 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 4 สค31001 สังคมศึกษำ 3 
๒  สค11001 สังคมศึกษำ 3 สค21001 สังคมศึกษำ 3 พต31001 ภำษำอังกฤษ 5 
๓  อช11002 ทักษะกำรประกอบฯ 4 อช21002 ทักษะกำรพัฒนำฯ 4 อช31002 ทักษะกำรขยำยฯ 4 

รวมหน่วยกิต (บังคับ) 10   11   12 
๔  วิชาเลือกบังคับ สค12021 กำรเงินเพ่ือชีวิต 2 สค22016 กำรเงินเพ่ือชีวิต 3 สค32029 กำรเงินเพ่ือชีวิต3 3 
๕    อช23217 ปุ๋ยอินทรีย์ 2 สค33290 กำรจัดกำรฟำร์มโคนม 3 
๖  วิชาเลือกเสร ี   

 
   ทช33036 เศรษฐกิจพอเพียงกับกำร

ด ำเนินชีวิต 
3 

รวมหน่วยกิต (เลือก) 2   5   9 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่  รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
๑  วิชาบังคับ ทช11002 สุขศึกษำ พลศึกษำ 2 ทช21002 สุขศึกษำ พลศึกษำ 2 อช31003 พัฒนำอำชีพฯ 2 
๒  อช11003 พัฒนำอำชีพฯ 2 อช21003 พัฒนำอำชีพฯ 2 ทช31003 สุขศึกษำ พลศึกษำ 2 
๓  ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 
๔  พว11001 วิทยำศำสตร์ 3 พว21001 วิทยำศำสตร์ 4 พว31001 วิทยำศำสตร์ 5 
           

รวมหน่วยกิต (บังคับ) 8  9  10 
๕  วิชาเลือกบังคับ ทร02006 โครงงำนเพ่ือพัฒนำฯ 3 สค22019 กำรเรียนรู้สู้ภัยธรรมชำติ 3 สค32032 กำรเรียนรู้สู้ภัยธรรมชำติ 3 
๖  วิชาเลือกเสร ี สค12022 กำรเรียนรู้สู้ภัยธรรมชำติ 2 อช22007 อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจ ำวัน 2 ทร02017 Internetกับกำรเรียนรู้ 1 
๗      ทร02006 โครงงำนเพ่ือพัฒนำฯ 3 ทร02006 โครงงำนเพ่ือพัฒนำฯ 3 

รวมหน่วยกิต (เลือก) 5   8   7 
 

แผนการลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖5 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๖ 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที ่  รหัสวิชา รายวชิา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
๑  วิชาบังคับ สค11002 ศำสนำและหน้ำที่พลเมือง 2 สค21003 กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม 1 สค31003 กำรพัฒนำตนเอง 1 
๒  สค11003 กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน 

สังคม 
1 สค21002 ศำสนำและหน้ำที่พลเมือง 2 สค31002 ศำสนำและหน้ำที่พลเมือง 2 

๓  พท11001 ภำษำไทย 3 พท21001 ภำษำไทย 4 พท31001 ภำษำไทย 5 
  ทช11003 ศิลปศึกษำ 2 ทช21003 ศิลปศึกษำ 2 ทช31003 ศิลปะ 2 

รวมหน่วยกิต (บังคับ) 8   9   10 
๔  วิชาเลือกบังคับ พว12010 พลังงำนไฟฟ้ำฯ 2 อช23218 กำรเพำะเห็ดถุง 2 พว32023 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำฯ 3 
๕  วิชาเลือกเสร ี    พว22002 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 3 อช33289 กำรปลูกและแปรรูปถั่วลิสง 2 
        สค33098 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 2 
           

รวมหน่วยกิต (เลือก) ๒   5   7 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ วิชาบังคับ รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
๑   ทร11001 ทักษะกำรเรียนรู้ 5 ทร21001 ทักษะกำรเรียนรู้ 5 ทร31001 ทักษะกำรเรียนรู้ 5 
๒  พค11001 คณิตศำสตร์ 3 พค21001 คณิตศำสตร์ 4 พค31001 คณิตศำสตร์ 5 
๓  อช11001 ช่องทำงฯ 2 อช21001 ช่องทำงฯ 2 อช31001 ช่องทำงฯ 2 

รวมหน่วยกิต (บังคับ) 10  11  12 
๕  วิชาเลือกบังคับ สค12024 ประวัติศำสตร์ชำติไทย 2 สค22020 ประวัติศำสตร์ชำติไทย 3 สค32034 ประวัติศำสตร์ชำติไทย 3 
๖  

วิชาเลือกเสร ี
สค12025 ลูกเสือ กศน. 2 สค22021 ลูกเสือ กศน. 3 สค32035 ลูกเสือ กศน. 3 

๗        ทช33056 สมุนไพรพ้ืนบ้ำนกับกำรดูแลสุขภำพ 3 
รวมหน่วยกิต (เลือก) 4   6   9 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๗ 

 

 การจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
      กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนำผู้เรียน และเป็นเงื่อนไขส ำคัญ

ต ำมหลั ก สู ต ร ก ำ รศึ กษ ำนอกระบบระดั บก ำ รศึ กษ ำขั้ น พ้ื น ฐ ำน  พุท ธศั ก ร ำ ช  ๒๕๕๑  เ กี่ ย ว กั บ 
กำรพัฒนำตนเอง ครอบครัว และกำรพัฒนำชุมชน สังคม โดยในทุกระดับกำรศึกษำต้องเรียนรู้ภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ชั่วโมง  
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มี ๒ ลักษณะประกอบด้วย 

๑. ภำคทฤษฎี เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีขอบข่ำยเนื้อหำตำมที่ก ำหนด  จ ำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ในแต่ละระดับ  
๒. ภำคปฏิบัติ จ ำนวน ๑๘๐ ชั่วโมง มี ๒ ประเภท ได้แก่ 

 ๒.๑ กิจกรรมกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติที่มีขอบข่ำยเนื้อหำกำรท ำกิจกรรมโครงกำรที่เกี่ยวกับ  
กำรพัฒนำตนเองและครอบครัว เรียกว่ำ กพช.๒ 

 ๒.๒ กิจกรรมกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติ ที่มีขอบข่ำยเนื้อหำกำรท ำกิจกรรมโครงกำรที่เกี่ยวกับ 
กำร พัฒนำชุมชน และสังคม เรียกว่ำ กพช.๓ 
   แนวปฏิบัติ   

๑.  กำรปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตภำคทฤษฎี  สถำนศึกษำต้องก ำหนดให้ผู้เรียน
ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต และวำงแผนกำรเรียนรู้ร่วมกับครูในภำคเรียนแรก โดยครูอำจจัด 
กำรเรียนรู้เป็นกิจกรรมเฉพำะหรือสอดแทรกทุกครั้งในเวลำพบกลุ่มจนครบเนื้อหำ  ๒๐ ชั่วโมง 

๒.  กำรปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตภำคปฏิบัติ   จะท ำได้ต่อเมื่อผู้ เรียนได้ผ่ำน  
กำรลงทะเบียนภำคทฤษฎีแล้ว จ ำนวนชั่วโมงของเนื้อหำภำคปฏิบัติ สถำนศึกษำก ำหนดได้ตำมควำมเหมำะสม แต่
รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐ ชั่วโมง   

ขอบข่ายเนื้อหากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
ขอบข่ำยเนื้อหำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต แบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย กำรจัดกิจกรรม

ภำคทฤษฎีและกำรจัดกิจกรรมภำคปฏิบัติ 
  ๑.  กำรจัดกิจกรรมภำคทฤษฎี  ๒๐ ชั่วโมง มีขอบข่ำยเนื้อหำ ดังนี้ 
 ๑.๑ โครงสร้ำงและประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต 
       ๑.๒  กระบวนกำรกลุ่มในกำรคิดและกำรแสวงหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ  
                ๑.๓  กระบวนกำรคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น และกำรน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
       ๑.๔  คุณธรรมและจริยธรรม 
       ๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำตนเอง ครอบครัว 
       ๑.๖  แนวทำงกำรพัฒนำชุมชน สังคม 
       ๑.๗  แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนกำรศึกษำนอกระบบและงำนกำรศึกษำตำอัธยำศัย 
       ๑.๘  กำรวำงแผนและประโยชน์ของกำรวำงแผน 
       ๑.๙  กำรเขียนโครงกำรภำคปฏิบัติ 
  ๒.  กำรจัดกิจกรรมภำคปฏิบัติ  ๑๘๐ ชัว่โมง แบ่งเป็น ๒ ประเภท โดยมีขอบข่ำยเนื้อหำ  ดังนี้ 

     ๒.๑ กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะชีวิตของตนเอง และครอบครัว  โดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เช่น 

1) สุขภำพกำย/จิต 
2) คุณธรรม จริยธรรม 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๘ 

 

3) เศรษฐกิจพอเพียง 
4) กำรพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆ 
5) ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ตัวอย่ำงโครงกำร เช่น 
- สำมัคคีสร้ำงสุข 
- รู้รับ รู้จ่ำย รู้ได้ รู้เก็บ 
- เตรียมตัวเตรียมใจรับภัยธรรมชำติ 
- ครอบครัวอบอุ่น     

๒.๒ กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำชุมชน และสังคมโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 ของชุมชน เช่น 

1) กำรพัฒนำชุมชนและสังคม 
2) กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3) ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี   
4) ภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ 
5) ประชำธิปไตย 
6) กำรสนับสนุนส่งเสริมงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ตัวอย่ำงโครงกำร เช่น 
- หน้ำบ้ำนน่ำมอง 
- ลดโลกร้อนด้วยมือเรำ 
- อนุรักษ์รักวัฒนธรรม 
- คลังสมองร่วมพัฒนำชุมชน 
- เรียนรู้ประชำธิปไตยใส่ใจรักษำสิทธิ 
- อำสำสมัครลูกเสือ ยุวกำชำดนอกโรงเรียน / ชมรมอำสำยุวกำชำด 
- อำสำสมัคร กศน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๙ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 

ผู้เรียนลงทะเบียน การรวมรวมข้อมูล
พื้นฐานผู้เรียน 

สร้างความรู้ความ

เข้าใจ หลักการ

แนวทาง 

ยื่นค าร้อง/เสนอโครงการ ประสานงานเตรียมการด าเนินการ 

จัดกิจกรรมตามแผนงาน

โครงการ 

บันทึกผลรายบุคคล/บันทึก

สรุปผลการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

นิเทศติดตาม ประเมินผล/พัฒนาระหว่าง

ด าเนินการ 

สรุปรายงานผล

กิจกรรมโครงการ 
ประเมินค่าความส าเร็จของโครงการ อนุมัติผล 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๑๐ 

 

 การประเมินคุณธรรม  
                 เป็น เงื่อนไขหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดจึงจะได้รับ
กำรพิจำรณำให้จบหลักสูตรในแต่ละระดับกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ
พิจำรณำคุณธรรมเบื้องต้น  ที่ส ำนักงำน กศน. ก ำหนด ทั้งนี้สถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดเพ่ิมเติมได้ โดยเสนอขอ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและประกำศให้ผู้เกี่ยวข้องได้ รับทรำบและมีส่วนร่วมในกำรประเมิน
คุณธรรม 
                 กรอบของคุณธรรม  เบื้องต้นที่ส ำนักงำน กศน. ก ำหนดเพ่ือใช้เป็นหลักในกำรประเมิน มีจ ำนวน 9 
คุณธรรม ตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  2551  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ 
                 กลุ่มท่ี  1 คุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำตน ประกอบด้วย 
                         1. สะอำด 
                         2. สุภำพ 
                         3. กตัญญูกตเวที 
                 กลุ่มท่ี 2  คุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรท ำงำน ประกอบด้วย 
                         4. ขยัน 
                         5. ประหยัด 
                         6. ซื่อสัตย์ 
                 กลุ่มท่ี 3  คุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ประกอบด้วย 
                         7. สำมัคคี 
                         8. มีน้ ำใจ 
                         9. มีวินยั 
        กลุ่มท่ี 4  คุณธรรมเพ่ือกำรพัฒนำชำติ ประกอบด้วย 

    10 รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ และรักควำมเป็นไทย 
    11. ยึดมั่นในวิถีชีวิตและกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
                 บทบำทของผู้เรียนในกำรประเมินคุณธรรมคือ 
                         1.  ศึกษำพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณธรรมแต่ละด้ำน 
                         2.  ฝึกปฏิบัติ พัฒนำตนเองให้มีคุณธรรมตำมพฤติกรรมบ่งชี้ 
                         3.  รวบรวมหลักฐำนเพ่ือแสดงถึงกำรประพฤติปฏิบัติตำมคุณธรรมด้ำนต่ำง ๆ 
                         4.  ประเมินตนเองตำมแบบประเมินคุณธรรม 
                         5.  ส่งแบบประเมินตนเองพร้อมหลักฐำนให้ครู 
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๑๑ 

 

ระยะเวลาการประเมิน 
1. ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมผู้เรียนระหว่ำงภำคเรียนและสรุปผลกำรประเมินเมื่อสิ้นสุดภำคเรียน เพ่ือ

น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำคุณธรรมผู้เรียนในภำคเรียนถัดไป 
2. ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมต่อเนื่องทุกภำคเรียนจนจบกำรศึกษำแต่ละระดับซ่ึงสถำนศึกษำจะเห็น

พัฒนำกำรคณุธรรมของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำ 
3. สถำนศึกษำพึงแจ้งผลกำรประเมินในระหว่ำงภำคเรียนให้ผู้เรียนทรำบถึงระดับผลกำรประเมินที่ตนเอง

ได้รับ และสถำนศึกษำต้องเสนอแนะ หรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดพั้ฒนำตนเองให้บรรลุตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
กำรประเมินคุณธรรม ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็น 4 ระดับคือ 

ดีมำก    หมำยถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตำมตัวบ่งชี้ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณธรรม 
ดี     หมำยถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตำมตัวบ่งชี้ร้อยละ  70-89  ของพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณธรรม 
พอใช้     หมำยถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตำมตัวบ่งชี้ร้อยละ  50-69  ของพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณธรรม 
ปรับปรุง   หมำยถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตำมตัวบ่งชี้ร้อยละ  0-49    ของพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณธรรม 

 

การสรุปผลการประเมิน 
กำรสรุปผลกำรประเมินคุณธรรม ใช้ผลกำรประเมินในภำคเรียนสุดท้ำยที่ผู้เรียนจบกำรศึกษำเพ่ือน ำผล

กำรประเมินไปประกอบกำรศึกษำต่อหรือเพ่ือประโยชน์อื่น 
ในกรณีที่ผู้เรียนย้ำยสถำนศึกษำ ให้สถำนศึกษำจัดท ำรำยละเอียดผลกำรประเมินในแต่ละภำคเรียนแนบ

พร้อมกบัระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
 

 การจบหลักสตูร 
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๑. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรเรียนรู้รำยวิชำในแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

1) ระดับประถมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ๔๘ หน่วยกิต  วิชำบังคับ ๓๖ หน่วยกิต วิชำเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
2) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไม่น้อยกว่ำ ๕๖ หน่วยกิต วิชำบังคับ ๔๐ หน่วยกิต วิชำเลือก ๑๖ หน่วยกิต 
3) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยไม่น้อยกว่ำ ๗๖ หน่วยกิต วิชำบังคับ ๔๔ หน่วยกิต วิชำเลือก ๓๒ หน่วยกิต 

๒.  ผ่ำนกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต ( กพช.) ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ชั่วโมง 
3.  ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 40 ชั่วโมง 
4.  ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
5.  เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนอกระบบระดับชำติ (N-Net) 
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๑๒ 

 

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ระดับประถมศกึษา 

ที ่ รายวิชา 
รหัสห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom) 

หมายเหตุ 

1 พว๑๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์ flvzsuf วิชำบังคับ 

2 อช๑๑๐๐๓ พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน gzqrwru วิชำบังคับ 

3 ทช๑๑๐๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง aif5k6x วิชำบังคับ 

4 ทช๑๑๐๐๒ สุขศึกษา  พลศึกษา a3dhcp6 วิชำบังคับ 

5 สค๑๒๐๒๒ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ๑ gidzkxb วิชำเลือกบังคับ 

6 ทร๐๒๐๐๖ โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ gv5ypb5 วิชำเลือกเสรี 

 
 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ที ่ รายวิชา 
รหัสห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom) 

หมายเหตุ 

1 พว๒๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์ jhtxcl3 วิชำบังคับ 

2 อช๒๑๐๐๓ พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง u73n2zj วิชำบังคับ 

3 ทช๒๑๐๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง mtqoujk วิชำบังคับ 

4 ทช๒๑๐๐๒ สุขศึกษา  พลศึกษา t2x22ys วิชำบังคับ 

5 สค๒๒๐๑๙ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ๒ f564rpf วิชำเลือกบังคับ 

6 ทร๒๓๐๑๓ โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ aa3pwmq วิชำเลือกเสรี 

7 อช๒๒๐๐๗ อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจ าวัน l3z6g7v วิชำเลือกเสรี 
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๑๓ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที ่ รายวิชา 
รหัสห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom) 

หมายเหตุ 

1 พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์ d5cpprh วิชำบังคับ 

2 อช๓๑๐๐๓ พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง dhocxpm วิชำบังคับ 

3 ทช๓๑๐๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง z3vxlvy วิชำบังคับ 

4 ทช๓๑๐๐๒ สุขศึกษา  พลศึกษา n4f52ga วิชำบังคับ 

5 สค๓๒๐๓๒ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ๓ 7t2y3cu วิชำเลือกบังคับ 

6 ทร๓๓๐๑๑ โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ brs26jk วิชำเลือกเสรี 

7 อช๒๒๐๐๗ อินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้ sif5m25 วิชำเลือกเสรี 
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๑๔ 

 

 ท าเนียบบุคลากร 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวอลิษา แก้วด า 
ครู กศน.ต าบลวอแก้ว 

Alisa Kaewdam 

 

นางสาวอัญชลี   มัชเรศ 
ครู ผู้สอนคนพิการ 

Anchalee Mutcharest 

 

นางสาวอรทัย รุ่งเรืองจิรายุ 
ครู ผู้สอนคนพิการ 

Orathai rungraengchirayu 

นางสาวสุกัญญา จันต๊ะพรม 
เจ้าพนักงานการเงินเละบัญชี 

Sukanya chantaprom 

 

นางสาวบุหงา  ก่ิงนาระ 
จ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

Bunga Kingnara 
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๑๕ 

 

  ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานศึกษาผูบ้ริหารและบุคลากร  
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร 

๑๖๓ หมู่ ๑ ถนนจำมเทวี ต ำบลห้ำงฉัตร  อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๙๐ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๙๔๓๒  โทรสำร ๐๕๔-๒๖๙๑๑๘ 

www.nfehangchat.com, www.hc.ac.th 
 

เบอร์โทรศัพทค์รู และบุคลากร กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ 
๑ นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ผอ.อิง 0819930122 
2 นำงรสำพร หม้อศรีใจ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ครสูำ 0840452943 
3 นำยเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ครูผู้ช่วย ครูโอ๋ 0918575075 
4 นำงสำวเปรมสิณี  มังจักร์ บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร ครูนำย ๐๘๔๐๔๕๘๘๖๐ 
5 นำยชัยรัตชัย  เอ้ือเก่ง ครูอำสำฯ ครูชัยรัต ๐๙๓๒๒๙๐๔๐๕ 
6 นำงสำวเกศสุดำ ไชยสวนดอก ครูอำสำฯ ครูหน่ำ ๐๙๒๖๕๑๒๖๔๙ 
7 นำงสำวเกวลิน  อุตมะ ครูอำสำฯ ครูเล็ก ๐๘๑๗๔๖๕๑๓๐ 
8 นำยมณเฑียร นันทะศรี ครู กศน.ต ำบลห้ำงฉัตร ครูเอ ๐๘๑๙๖๑๒๒๘๗ 
9 นำงวรินทร์ศิญำ  ถำน้อย ครู กศน.ต ำบลเวียงตำล ครูปำ ๐๙๖๔๙๒๙๑๙๓ 

10 นำงสร้อยสุวรรณ  เตชะธิ ครู กศน.ต ำบลหนองหล่ม ครูสร้อย ๐๘๗๖๕๖๗๕๔๗ 
11 นำงสำวสุกัญญำ  ชัยสงค์ ครู กศน.ต ำบลปงยำงคก ครูโบว์ ๐๙๕๓๒๙๑๕๙๕ 
12 นำงสำวนัฐกำนต์  วงศ์ต่อม ครู กศน.ต ำบลเมืองยำว ครูเจม ๐๙๓๔๓๙๔๐๗๔ 
13 นำยฐิติวรสิษฐ์  ไพศำลคีรีมำส ครู กศน.ต ำบลแม่สัน ครูเกรียง 0800327758 
14 นำงสำวอลิษำ แก้วด ำ ครู กศน.ต ำบลวอแก้ว ครกูิ๊บ 0801224695 
15 นำงสำวสุดำพร  ทิพย์มณี ครู ศรช.ต ำบลปงยำงคก ครูจอย 0853662991 
16 นำงสำวอัญชลี มัชเรศ ครูสอนคนพิกำร ครูฝน 0828927154 
17 นำงสำวอรทัย รุ่งเรืองจิรำยุ ครูสอนคนพิกำร ครูแพรว 0932825580 
18 นำงสำวสุกัญญำ  จันต๊ะพรม เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ครูอีฟ 0835677472 
19 นำงสำวบุหงำ กิ่งนำระ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ครูกลอย ๐๘๓๕๖๗๗๔๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nfehangchat.com/
http://www.hc.ac.th/
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๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ก 

 

ใบลงทะเบียนกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอห้างฉัตร 

 
ชื่อ.................................................................................................................นำมสกุล.................................................................................................. 

รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ   

ระดับกำรศึกษำ.................................................................................... กศน.ต ำบล/ศรช.................................................................................. 

ครูผู้รับผิดชอบ............................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ............................................................................... ผู้เรียน                                                                                     
(.................................................................................) 

       .............../.............................................../........................... 
 
 

ลงชื่อ............................................................... ครูผู้รับผิดชอบ  ลงชื่อ............................................................... นำยทะเบียน  
(.....................................................................)  (....................................................................) 

        ............../...................................../..................                          ............./...................................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพช.๑ 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ข 

 

แบบประเมินตนเองกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 

ชื่อ...............................................................................................................นำมสกุล........................................................................................................ 

รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ   

ระดับกำรศึกษำ.................................... .............................. กศน.ต ำบล/ศรช........................................................................................................ 

ครูผู้รับผิดชอบ................................................................................................................................................................................................................. 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหตุ มาก ปานกลาง น้อย 

๑ ท่ำนคิดว่ำกิจกรรม กพช.มีประโยชน์เพียงใด     
๒ ท่ำนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงและประโยชน์ของ  

กพช.ระดับใด 
    

๓ ท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องแนวทำงกำรพัฒนำคนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม ในระดับใด 

    

๔ ท่ำนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกลุ่มในระดับใด     
๕ ท่ำนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรคิดเป็น ท ำเป็น 

แก้ปัญหำเป็น และกำรน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตในระดับใด 
    

๖ ท่ำนได้รับควำมรู้ในกำรประสำนเครือข่ำยในระดับใด     
๗ ท่ำนได้รับควำมรู้ในเรื่องกำรเป็นผู้น ำผู้ตำมในระดับใด     
๘ ท่ำนได้รับควำมรู้ในเรื่องกำรวำงแผน และประโยชน์ของ 

กำรวำงแผนในระดับใด 
    

๙ ท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ในระดับใด     
๑๐ ท่ำนได้รับควำมรู้ในเรื่องกำรเขียนโครงกำรในระดับใด     
 

ลงชื่อ.............................................................................. ผู้เรียน                                                                                     
(.................................................................................) 

      
สรุป ผลกำรประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจ     ผ่ำน  เพ่ิมเติมในเรื่อง............................................... 

 
ลงชื่อ................................................................. ครูผู้รับผิดชอบ                                                                                    

(..................................................................) 
 
 
 
 
 

กพช.๒ 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ค 

 

แบบเสนอโครงการภาคปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 

 
๑. ชื่อโครงกำร.....................................  ......................................................................................................................  
๒. หลักกำรและเหตุผล 
......................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
๓. วัตถุประสงค์
......................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.......................................................................................................................................................................... .......... 
๔. เป้ำหมำย
............................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................. .................................................. 
๕. ขั้นตอน/แผนกำรปฏิบัติโครงกำร 

๑............................................................................................................................. ......................................
 ๒.......................................................... .......................................................................... ............................... 

๓............................................................................................................................. ...................................... 
๔............................................................................................................................. ...................................... 

๖. สถำนที่ด ำเนินงำน
......................................................... ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๗.ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร                                                                                                                                                             

วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ............................ 
ถึงวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ............................ 

๘.ปัจจัยในกำรด ำเนินโครงกำร 
๑. เงิน   บำท 
๒. วัสดุ  

๒.๑  ............................................................................................................................................................................................... 
๒.๒  ............................................................................................................................................................................................... 
๒.๓  ............................................................................................................................................................................................... 

๓. แรงงำน 

กพช.๓ 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ง 

 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ...................................................................  

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

................................................................... .................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

.................................................................................................................  
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวน.......................................คน ได้แก่ 

1)  ชื่อ…………………………………………………………………………....………....รหัส................................................................ ประธำน 
2)  ชื่อ…………………………………………………………………………....………....รหัส................................................................รองประธำน 
3)  ชื่อ…………………………………………………………………………....………....รหัส................................................................เหรัญญิก 
4)  ชื่อ…………………………………………………………………………....………....รหัส................................................................ผู้ช่วยเหรัญญิก 
5)  ชื่อ…………………………………………………………………………....………....รหัส................................................................เลขำนุกำร 
6)  ชื่อ…………………………………………………………………………....………....รหัส................................................................ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

รำยชื่อสมำชิกโครงกำร 
1)  ชื่อ…………………………………………………………..………....รหัส………………………………………………ระดับ……………………………………………… 
2)  ชื่อ………………………………………………..………..………....รหัส……………………………………….………ระดับ……………………………………………… 
3)  ชื่อ………………………………………………..………..………....รหัส…………………………………….…………ระดับ……………………………………………… 
4)  ชื่อ…………………………………………..……………..………...รหัส…………………………………….…………ระดับ……………………………………………… 

๑๑. ที่ปรึกษำโครงกำร 
๑) ................................................................................................................................................................................ 
๒) ................................................................................................................................................................................. 

 
      ลงชื่อ......................................................................ประธำนโครงกำร 
                                                                    (....................................................................) 
 
ควำมเห็นชอบของครูผู้รับผิดชอบ 
.................................................... .......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

      ลงชื่อ......................................................................ครูผู้รับผิดชอบ 
         (.......................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

จ 

 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำและประเมินผลกำรปฏิบัติโครงกำร กพช. 
  เห็นควรด ำเนินกำรได้โดยประมำณค่ำหน่วยกิจกรรมโครงกำรนี้ จ ำนวน..........................ชั่วโมง 
  ควรปรับปรุงแก้ไข 
…………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
   

     ลงชื่อ...............................................ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำและ 

           (..............................................) ประเมินผลกำรปฏิบัติโครงกำร 

     ลงชื่อ.................................................กรรมกำรพิจำรณำและประเมินผล 

           (................................................) กำรปฏิบัติโครงกำร 

     ลงชื่อ..................................................กรรมกำรและเลขำนุกำรพิจำรณำและ 

           (................................................) ประเมินผลกำรปฏิบัติโครงกำร 

 
ควำมเห็นของหัวหน้ำสถำนศึกษำ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ...............................................................นำยทะเบียน          ลงชื่อ............................................................... 
           (นำงรสำพร หม้อศรีใจ)     (นำงสำวชนิสรำ  พรมชัย)     
                                                                                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
                     วันที่................เดือน.................................พ.ศ................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ฉ 

 

 
รายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 
 
๑.  ชื่อกิจกรรม/โครงกำรที่ปฏิบัติ......................................................................................................................................................... 
๒.  ระยะเวลำที่ปฏิบัติกิจกรรม/โครงกำร     ตั้งแต่วันที่.............เดือน..................................พ.ศ........................................... 
     ถึงวันที.่.............เดือน....................................พ.ศ......................(ค่ำหน่วยกิจกรรม กพช..........................................ชั่วโมง) 
๓.  ผู้ปฏิบัติกิจกรรม/โครงกำร  ชื่อ – นำมสกุล............................................................................................................................. 

รหัสประจ ำตัว.................................................................................................ระดับ............................................................................ 
ชื่อกลุ่ม กศน.ต ำบล / ศรช. .................................................................ภำคเรียนที่....................../............................................... 

๔.  ผลกำรปฏิบัติกิจกรรม/โครงกำร  ประกอบด้วย 
       ๔.๑  กำรคิด/กำรวำงแผน 
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 

     ๔.๒ กำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 

     ๔.๓  กำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ 
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 

     ๔.๔  ปัญหำที่พบและกำรแก้ไข 
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 

     ๔.๕  กำรน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กพช.๔ 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ช 

 

 
๕.  ภำคผนวก 
          ภำพประกอบหรือเอกสำรอ้ำงอิงแสดงควำมก้ำวหน้ำ และควำมส ำเร็จของ กิจกรรม/โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ลงชื่อ...........................................................................ผู้ด ำเนินงำน 
                                                     (..........................................................................) 
 
             ขอรับรองว่ำ ได้ให้ค ำแนะน ำและให้ค ำปรึกษำตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรจริง 
 

ลงชื่อ.........................................................................ที่ปรึกษำโครงกำร 
                                                                    (.........................................................................) 
 

ลงชื่อ..........................................................................ที่ปรึกษำโครงกำร 
                                                                     (.......................................................................) 
 

ลงชื่อ..........................................................................ที่ปรึกษำโครงกำร 
                                                                     (.........................................................................) 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ซ 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อโครงกำรที่ประเมิน.................................................................................... .................................................. 
ชื่อประธำนโครงกำร............................................................................................................ ............................. 
ระยะเวลำที่เริ่มปฏิบัติตำมโครงกำร..............................................วันสิ้นสุดโครงกำร...................................... 
สถำนที่ปฏิบัติโครงกำร........................................................................................................ ............................. 
บันทึกควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
               ระยะที่   1  ก่อนด ำเนินโครงกำร  เมื่อวันที่..............เดือน...............................พ.ศ.  ..................... 
 □  ผ่ำน    □  ปรับปรุง 

                         เหตุผลประกอบกำรประเมิน............................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
               ระยะที่   2  ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร  เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ.  ................... 
 □  ผ่ำน    □  ปรับปรุง 

                         เหตุผลประกอบกำรประเมิน.............................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
               ระยะที่   3  เสรจ็สิ้นโครงกำร  เมื่อวันที่................เดือน...................................พ.ศ.  ..................... 
 □  ผ่ำน    □  ปรับปรุง 

                         เหตุผลประกอบกำรประเมิน...............................................................................................  
............................................................................................................................................ .............................. 
 

สรุปรายละเอียดการประเมินผลโครงการ 
 

รายการ 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เต็ม ที่ได้ 

1.  ประโยชน์ที่ผู้เรียน/ครอบครัว/ชุมชนได้รับ 20   
2.  กำรใช้กระบวนกำรกลุ่ม 20   
3.  ควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินงำน 20   
4.  กำรมีส่วนร่วมของตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน 10   
5.  ควำมเหมำะสมในกำรใช้เวลำปฏิบัติงำน 10   
6.  ปัจจัยที่เอ้ือต่อควำมส ำเร็จ 10   
7.  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 10   

รวม 100   
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

กพช. ๕ 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ฌ 

 

............................................................................................................................. ............................................. 

............................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................. ............................................................. 

...... ............................................................................................................................. ....................................... 
 

ประเมินผลเมื่อวันที่.............เดือน........................................พ.ศ.  .. .................... 
 
ลงชื่อ.............................................................ประธำนคณะกรรมกำร 
        (.............................................................) 
 
ลงชื่อ.............................................................คณะกรรมกำร  
        (.............................................................) 
 
ลงชื่อ.............................................................คณะกรรมกำรเลขำนุกำร 
        (.............................................................) 

 
ผลกำรพิจำรณำอนุมัติของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
............................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .............................................................. 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติ 

(.............................................................) 
ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอ............................... 

อนุมัติผลเมื่อวันที่............เดือน.......................................พ.ศ.  ..................  

 
 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ญ 

 

ใบแจ้งผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ส าหรับสถานศึกษา) 

 
ชื่อสถำนศึกษำ................................................................................... ................................................................ 
ชื่อ-สกุลผู้เรียน... ....................................................................................รหสั..................................... .............. 
ระดับกำรศึกษำ................................................................ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน.............................................  
ชื่อครูผู้รับผิดชอบ.......................................................................................................... .................................... 
 

โครงการ/กิจกรรม ผ่าน จ านวนชั่วโมง 
1.  ……………………………………………………………………….................................... 
2.  ……………………………………………………………………………………………………... 
3.  ……………………………………………………………………………………………………... 
4.  ……………………………………………………………………………………………………… 
5.  ……………………………………………………………………………………………………... 
6.  ………………………………………………………………………………………………..…... 

  

รวม   
 

อนุมัติกำรผ่ำนกิจกรรมเม่ือวันที่.............เดือน................................พ.ศ.  .............. 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้กรอก 
(......................................................) 

ต ำแหน่ง..................................................................... 

 
ลงชื่อ.................................................... ...... 

(....................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................................. 

 
 

ลงชื่อ.................................................นำยทะเบียน 
(.............................................................) 

 

 
 
 
 
 
 

กพช. ๖ 
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ฎ 

 

บันทึกการส่งงานของนักศึกษา  
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ภาคเรียนที่..............ปีการศึกษา......................... 
รายวิชา รายการ วันรับงาน วันส่งงาน ครู กศน.ต าบล 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ภาคเรียนที่..............ปีการศึกษา......................... 

รายวิชา รายการ วันรับงาน วันส่งงาน ครู กศน.ต าบล 
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แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร  
ภาคเรียนที.่.............ปีการศึกษา..........................  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อ...............................................................................นำมสกุล................... ............................................................... 

เลขที่บัตรประชำชน      สัญชำติ...........................ศำสนำ................................ 

รหัสนักศึกษำ     ว/ด/ป เกิด..........................................อำยุ............................................  

หมู่โลหิต............................อยูบ่้ำนเลขท่ี................หมู่ที่...............หมู่บ้ำน.................................... .............................. 

ต ำบล..................................อ ำเภอ................................. จังหวัด................ ............. รหัสไปรษณีย์............................. 

เบอร์โทรศัพท์..................................................E-mail…………………………………………………..………….……….……………. 

การตรวจร่างกายท่ัวไป 
รอบเอว...................ซม.  (ค่ำปกติ ชำย น้อยกว่ำ ๙๐ ซม. / หญิง น้อยกว่ำ ๘๐ ซม.) 
รอบสะโพก.............ซม. อัตรำส่วนรอบเอว/รอบสะโพก = .......... (ค่ำปกติชำย ไม่เกิน ๑/หญิง ไม่เกิน ๐.๘0) 
รอบอก....................ซม.   ควำมสูง..............ซม.   น้ ำหนัก...............กก. ค่ำดัชนีมวลกำย..........................  

ข้อมูลการตรวจสุขภาพ 

๑. นักศึกษำป่วยเป็นโรคประจ ำตัวอะไร 
 ไม่มีโรคประจ ำตัว  โรคควำมดันโลหิตสูง   
 โรคเบำหวำน   โรคควำมดันโลหิตต่ ำ  

  โรคภูมิแพ้   โรคอ่ืนๆ ระบุ................................................................ 
๒. นักศึกษำเคยมีอำกำรแพ้ยำอะไร 
  ไม่เคยมีอำกำรแพ้ยำ  เคยแพ้ยำ ระบุ.............................................................. 
๓. นักศึกษำมีควำมเครียดบ่อยแค่ไหน 

(  )  มีเป็นประจ ำ   (  )  มีบำงครั้ง    (  )  ไม่เครียด 
๔. นักศึกษำออกก ำลังบ่อยครั้งแค่ไหน 

(  )  ๓ วันต่อสัปดำห์ขึ้นไป (  )  น้อย ๓ วันต่อสัปดำห์ขึ้นไป  (  )  ไม่เคย 
 

ผล เกณฑ์ ค่ำดัชนีมวลกำย 
(  ) น้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์หรือรูปร่ำงผอม (underweight) น้อยกว่ำ ๑๘.๕0 
(  ) น้ ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือรูปร่ำงสมส่วน (normal) ๑๘.๕0 – ๒๔.๙0 
(  ) น้ ำหนักเกินเกณฑ์หรือรูปร่ำงท้วม (overweight) ๒๕.๐0 – ๒๙.๙0 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

โรคอ้วน  ระดับ ๑ (moderate) 
            ระดับ ๒ (severe) 
            ระดับ ๓ (very severe) 

๓๐.๐0 – ๓๔.๙0 
๓๕.๐0 – ๓๙.๙0 
มำกกว่ำ ๔๐.00 
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ฐ 

 

๕. นักศึกษำสูบบุหรี่หรือไม่/ สูบบ่อยครั้งแค่ไหน 
(  )  มำกกว่ำ วันละ ๒๐ มวน ต่อ วัน (  )  ๑๐ ถึง ๒๐ มวน ต่อ วัน 
(  )  น้อยกว่ำ วันละ ๑๐ มวน ต่อ วัน (  )  สูบมำนำน..............ปี / เริ่มสูบตั้งแต่อำยุ..................ปี 
(  )  เคยสูบแต่เลิกแล้ว.....................ปี 

๖. นักศึกษำดื่มสุรำ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ บ่อยแค่ไหน 
(  )  ทุกวัน (  )  สัปดำห์ละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง  (  )  ตำมเทศกำล (  )  ไม่ดื่ม เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

๗. นักศึกษำเคยใช้สำรเสพติดหรือไม่ ประเภทอะไร / บ่อยครั้งแค่ไหน 
  (  )  เคย   (  )  ไม่เคย 
สำรเสพติดประเภท  ระบุ.............................................  

(  )  ทุกวัน  (  )  บ่อยครั้ง  (  )  นำนๆครั้ง 
๘. หำกนักศึกษำใช้สำรเสพติดต้องกำรบ ำบัดหรือไม่ 
 (  )  ต้องกำรบ ำบัด  (  )  ไม่ต้องกำรบ ำบัดเลิกใช้สำรเสพติดแล้ว 
๙. ผลตรวจวัดควำมดันโลหิตครั้งที่ ๑ ......../..........mmHq    
ผลตรวจวัดควำมดันโลหิตครั้งที่ ๒ ........./..........mmHq ( ห่ำงกัน ๕ นำที ) 
 (  )  เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูงใน ๑๐ ปี และมีโอกำสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพำต 

(  )  สงสัยเป็นโรคควำมดันสูงให้ส่งต่อไปรับกำรวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 
(  )  ถือว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงที่อันตรำยให้ส่งต่อทันทีเพ่ือรับกำรวินิจฉัยและรักษำ 

 (  )  ถือว่ำยังไม่เป็นโรคและโอกำสเสี่ยงน้อย 
๑๐. ผลกำรตรวจหำระดับน้ ำตำลในเลือด DTX ...............................mg/dl 
 (  )  ระดับน้ ำตำล < ๑๐๐ mg/dl ให้นัดตรวจซ้ ำอีก ๒ ปี ข้ำงหน้ำ 

(  )  ระดับน้ ำตำล > = ๑๐๐ < ๑๒๖ mg/dl ถือว่ำเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อกำรเป็นโรค 
(  )  ระดับน้ ำตำล > = ๑๒๖ < ๒๐๐ mg/dl ให้นัดตรวจซ้ ำอีก ๒ สัปดำห์ หำกสูงอยู่ให้ส่งต่อรักษำตัว 
(  )  ระดับน้ ำตำล > ๒๐๐ mg/dl ให้ส่งต่อทันทีและ NPO. ต่อเพ่ือกำรเจำะเลือดซ้ ำ 

๑๑.  ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงเกิดโรค 
(  )  โรคเบำหวำน   (  )  โรคหลอดเลือดหัวใจ , หลอดเลือดสมอง 
(  )  โรคควำมดันโลหิตสูง   (  )  ไม่เสี่ยงเกิดโรค 
 

ลงชื่อ............................................. ผู้รับกำรตรวจ/นักศึกษำ กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 

      (                                ) 

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจเจ้ำหน้ำที่/แพทย์ 
          (                                )  

 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ฑ 

 

บันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
 

วันที่.............  เดือน ........................พ.ศ. ...............    เวลำ..................น. 

ชื่อนักศึกษำ................................................................. ..........ระดับชั้น..................ชื่อเล่น..................อำยุ...............ปี 

บ้ำนเลขท่ี.........หมู่ที่...........บ้ำน............................ต ำบล.........................อ ำเภอ...... ...................จังหวัด.................... 

ระยะทำงจำกบ้ำน – กศน.ต ำบล ..........................กม.  เดินทำงโดย ........................................................................  

เป็นบุตรล ำดับที่ ..................จ ำนวนพี่น้องทั้งหมด......................คน   ชำย...................คน หญิง............... ..........คน 

บิดำ(ชื่อ – สกุล ) ......................................................อำชีพ...........................รำยได้เฉลี่ยเดือนละ............. .............. 

มำรดำ(ชื่อ – สกุล).....................................................อำชีพ................... ........รำยได้เฉลี่ยเดือนละ.......................... 

๑. บ้ำนที่อำศัย   □ บ้ำนตนเอง     □ อำศัยอยู่กับผู้อ่ืน  (ระบุ) ................................................................ 

๒. ลักษณะบ้ำน    □ บ้ำนชั้นเดียว    □ บ้ำนสองชั้น    □ ลักษณะแบบอ่ืน .................................... 

๓. สภำพแวดล้อม  □ ดี     □ พอใช้    □ ไม่ดี      □ ควรปรับปรุง  
................................... 

๔. สภำพควำมเป็นอยู่ในครอบครัว 

 □ อยู่ร่วมกับบิดำมำรดำ    □ อยู่กับบิดำ    □ อยู่กับมำรดำ   

 □ อยู่ตำมล ำพัง     □ อยู่กับผู้อ่ืน  ระบุ................................................................ 

๕. อำชีพของผู้ปกครอง  □ เกษตรกร   □ ค้ำขำย   □ รับรำชกำร   □ รับจ้ำง   □ อ่ืน ๆ 
.................................. 

๖. สถำนที่ท ำงำนของบิดำ □ ในอ ำเภอเดียวกัน  □ ในจังหวัดเดียวกัน   □ ต่ำงจังหวัด  ระบุ 
...............................    

สถำนที่ท ำงำนของมำรดำ □ ในอ ำเภอเดียวกัน  □ ในจังหวัดเดียวกัน   □ ต่ำงจังหวัด  ระบุ 
................................ 

๗. โรคประจ ำตัวของนักศึกษำ     □  ไม่มี     □ มี  ระบ ุ
....................................................................................... 

    รักษำโดย .................................................................................................................... ......................................... 

๘. ข้อมูลทั่วไป (สภำพแวดล้อม/ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในบ้ำน/กำรใช้ชีวิตและกิจกรรมที่บ้ำน) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................ .................................... 
๙. พฤติกรรมนักศึกษำเม่ืออยู่บ้ำน 
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 คุณลักษณะที่ผู้ปกครองภำคภูมิใจ  
......................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................................ 
 คุณลักษณะที่เป็นควำมเสี่ยงของนักศึกษำ
............................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................... 
 
๑๐. ควำมรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียนและ กศน. 
............................................................................................................. ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๑๑. สภำพปัญหำและควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  
.................................... 
........................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑๒. กำรให้ควำมช่วยเหลือในเบื้องต้น  
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................................... ........................... 
๑๓. แผนกำรให้ควำมช่วยเหลือ  
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑๔. สิ่งที่นักเรียนควรพัฒนำ  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................ ........................................ 
๑๕. ปัญหำ/แนวทำงกำรแก้ปัญหำร่วมกันระหว่ำงครูที่ปรึกษำกับผู้ปกครอง  
.................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. .................................................................................. 
๑๖. ชื่อผู้ไปเยี่ยมบ้ำน 
 ๑) ………………………………………………   ๒) ………………………………………………   
 ๓) ………………………………………………   ๔) ………………………………………………   
๑๗. ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นของผู้เยี่ยมบ้ำนนักศึกษำ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ 
        (                                       ) 

            ผู้บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
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              เขียนที่  กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 

                วันที่…..…เดือน……….……….. พ.ศ. …………… 
เรื่อง  ……………………………………………………………………. 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  …………………………………………………………... 

  ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………………………………….……………... 
นักศึกษำระดับ…………………………………...……… รหัสประจ ำตัว …………………………………………………………………….. 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
เกิดวันที่ ………. เดือน …………………. พ.ศ. ………….. นักศึกษำกลุ่ม กศน.ต ำบล ………………………………………………. 
มีควำมประสงค…์………………………………………….…………………………………..…………….………………………………………… 
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………………………..………………………………………… 
ทั้งนี้เนื่องจำก …………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
        ขอแสดงควำมนับถือ 
 
    ……………………………………… 
    (……………………………………..) 
 
          ค าชี้แจง    แบบค ำร้องนี้ใช้กรอกแสดงควำมจ ำนง 
  เพ่ือให้สถำนศึกษำพิจำรณำออกหลักฐำนให้ ได้แก่ 

1. ใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำ 
2. ขอท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำใหม่ 
3. ขอส ำเนำ รบ. 
4. อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกแบบค ำร้องที่ระบุไว้ 

 
 
 

เรียน  ผอ. กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
          ลงชื่อ……………………………………… 
                     นายทะเบียน 
 วันที่ ……………………. 

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ…………………………………..……………… 
             ( ............................................. ) 
             ต าแหน่ง ผอ.กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
            วันที่ ……………………………………..  

ใบค าร้องทั่วไป 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ด 

 

ใบค าร้องขอจบการศึกษา ระดับ..............................  
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร                                                  

เรื่อง  ขอจบกำรศึกษำ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร 

  ข้ำพเจ้ำ...............................................................................รหัสนักศึกษำ.......................... ............................
เกิดวันที่............เดือน......................พ.ศ..................บิดำชื่อ...........................................มำรดำชื่อ............... ..............................
วุฒิเดิม....................สถำนศึกษำเดิม....................................................อ ำเภอ... ........................จังหวัด......................................
เป็นนักศึกษำของ  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร  กลุ่ม กศน.ต ำบล............................... 
ศึกษำและสอบได้ครบตำมเกณฑ์ของหลักสูตรกำรศึกษำนอกโรงเรียน  ดังนี้ 

ภำคเรยีน/ 
ปีกำรศึกษำ 

หมวดวิชำบังคับ รหัสวิชำ 
ผลกำร
เรียน 

ภำคเรยีน/ 
ปีกำรศึกษำ 

หมวดวิชำเลือก รหัสวิชำ 
ผลกำร
เรียน 

 ทักษะกำรเรยีนรู ้       
 ภำษำไทย       
 วิทยำศำสตร ์       
 คณิตศำสตร ์       
 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน      
 ช่องทำงกำรเข้ำสู่อำชีพ       
 ทักษะกำรประกอบอำชีพ      
 พัฒนำอำชีพให้มีอยู่มีกิน       
 เศรษฐกิจพอเพียง       
 สุขศึกษำ พลศึกษำ       
 ศิลปศึกษำ       
 สังคมศึกษำ       
 ศำสนำและหน้ำที่พลเมือง       
 กำรพัฒนำตนเองและ

ชุมชน 
      

ได้คะแนนเฉลี่ย....................  ประสงค์ท่ีจะขอจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐำน  ดังนี้ 
  ๑.  รูปถ่ำย  ๒  นิว้  (ห้ามถ่ายรูปด่วน)   จ ำนวน  ๒  รูป    ๒.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำเดิม      จ ำนวน  ๑  ฉบับ   ๔.  ส ำเนำบัตรประชำชน จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.  ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
              ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
       (ลงชื่อ).........................................................นักศึกษำ
  
 

(..........................................................) 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ต 

 

แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 

วัน……………….เดือน…………………………..พ.ศ.…………….. 
เรื่อง  ขออนุมัติผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

เรื่อง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร 

ตำมท่ีคณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  ได้ด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ของ  
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………นำมสกุล………………………………………….……เกิดวันที่……………………
เดือน………………. พ.ศ.…………………เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน        
ระดับกำรศึกษำ……………………..จำกสถำนศึกษำ……………………………..…………………………………………..………………..
สังกัด………………………………………..อ ำเภอ…………………………………….จังหวัด…………….………………..ซึ่งขอเทียบโอน
ผลกำรเรียนเพื่อเข้ำศึกษำต่อในระดับ……….……………………………ภำคเรียนที่…………ที่กำรศึกษำ………………..………..
ปรำกฏผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

รหัส 
รำยวิชำ 

ชื่อรำยวิชำ 
หน่วย
กิต 

ผล 
กำร
เรียน 

รหัส
รำยวิชำ 

ชื่อรำยวิชำ 
หน่วย
กิต 

ผล 
กำร 
เรียน 

        
        
        
        
        
        

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดอนุมัติผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

(ลงชื่อ)……………………………………..ประธำนกรรมกำร 
         (                               ) 

(ลงชื่อ)……………………………………กรรมกำร   (ลงชื่อ)……………………………………..…….กรรมกำร 
 (                           )     (                                 ) 
(ลงชื่อ)……………………………………กรรมกำร   (ลงชื่อ)………………………..……….…………กรรมกำร 

(                            )     (                                 ) 
อนุมัติ 
ไม่อนุมัติ เนื่องจำก ………………………………………………………………………………………………………………… 

      
(ลงชื่อ) ………………………………………… 

                   ( นำงสำวชนิสรำ  พรมชัย) 
                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 

 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ถ 

 

แบบยื่นความจ านงขอเทียบโอนผลการเรียน 

     กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

วันที่……………..เดือน……………….…………พ.ศ……………….. 
เรื่อง  ขอเทียบโอนผลการเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 

  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………….รหสัประจ ำตัวนักศึกษำ………………..…… 
อำชีพ……………..เกิดวันที่………….เดือน………………….พ.ศ ……………….เลขประจ ำตัวประชำชน…………………..……… 
วุฒิกำรศึกษำเดิม………………..……………จำกสถำนศึกษำ……………………………………………อ ำเภอ……………………..….. 
จังหวัด……………………มีควำมประสงค์ขอให้เทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อเข้ำศึกษำต่อในระดับ……………..……………….. 
ภำคเรียนที…่………….ปีกำรศึกษำ…………………………….โดยมีเอกสำร/หลักฐำน/ผลงำนประกอบกำรพิจำรณำดังนี้ 
(ให้ท ำเครื่องหมำย / ในช่อง        เพ่ือระบุเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ) 
 
  ระเบียบแสดงผลกำรเรียน 
  ระเบียนสะสม 
  หลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ใบรับรองเวลำเรียนและผลกำรเรียนระหว่ำงภำค 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….. 
  มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………. 
   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
       (ลงชื่อ)………………………………………….นักศึกษำ 
        (……………………….……………….) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ได้พิจำรณำคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำ 
  สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนได้จำกหลักฐำน 
  สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนได้โดยกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์ 
  ไม่สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        (ลงชื่อ)……………………………………………. 
                (                                   ) 
                    วันที่……………………………………….... 

 
 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ท 

 

แบบสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ชื่อ-สกุล…………………………………..………………….รหัสนักศึกษำ……………………………….ระดับ……………..………….…….. 
 

ที ่

จำกหลักสูตร/กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
…………………………………………………………………… 

เข้ำสู่หลักสูตร กศน.๕๑ 

รำยวิชำ 
จ ำนวน 

หน่วยกิต 
ผลกำร 
เรียน 

รำยวิชำ จ ำนวน 
หน่วยกิต 

ผลกำร 
เรียน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       

รวม      
 
    ลงชื่อ……………………………………………………ประธำนกรรมกำร 
       (                                     ) 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ธ 

 

คณะผู้จัดท าคู่มือนักศึกษา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ที่ปรึกษา 

นำงสำวชนิสรำ    พรมชัย  ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
คณะท างาน 

๑. นำงรสำพร   หม้อศรีใจ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๒. นำยเดชพสิษฐ์   เดชะบุญ ครผูู้ช่วย 
๓. นำยชัยรัตชัย       เอ้ือเก่ง  ครูอำสำฯ 
๔. นำงสำวเกวลิน     อุตมะ  ครูอำสำฯ 
๕. นำงสำวเกศสุดำ    ไชยสวนดอก ครูอำสำฯ 
๖. นำยมณเฑียร     นันทะศรี ครู กศน.ต ำบล 
๗. นำงวรินทร์ศิญำ    ถำน้อย  ครู กศน.ต ำบล 
๘. นำงสร้อยสุวรรณ    เตชะธิ  ครู กศน.ต ำบล 
๙. นำงสำวสุกัญญำ ชัยสงค์  ครู กศน.ต ำบล 
๑๐. นำงสำวนัฐกำนต์ วงศ์ต่อม  ครู กศน.ต ำบล 
๑๑. นำยฐิติวรสิษฐ์  ไพศำลคีรีมำส ครู กศน.ต ำบล 
๑๒. นำงสำวอลิษำ  แก้วด ำ  ครู กศน.ต ำบล 
๑๓. นำงสำวสุดำพร ทิพย์มณี  ครู ศรช. 
๑๔. นำงสำวอัญชลี  มัชเรศ  ครูสอนคนพิกำร 
๑๕. นำงสำวอรทัย  รุ่งเรือจิรำยุ ครูสอนคนพิกำร 

เรียบเรียง 
1. นำงรสำพร   หม้อศรีใจครู  ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสร้อยสุวรรณ   เตชะธิ  ครู กศน.ต ำบล 

ออกแบบปก 
นำงสร้อยสุวรรณ  เตชะธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

น 

 

 
 
 


