
 

การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
                                              อญัชลี ธรรมะวธิกลุ 

         หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
เร่ืองที ่2 การจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.) 

                                              อญัชล ีธรรมะวธิกุล 
                                        1 ตุลาคม 2561 

          หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดให้ผูเ้รียน
ตอ้งท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง เป็นเง่ือนไขในการจบหลกัสูตร โดย
เนน้ให้ผูเ้รียนน าขอ้มูล ความรู้และประสบการณ์ มาฝึกทกัษะการคิด   การวางแผนปฏิบติัการ ท่ีจะส่งผล
ต่อการจดักิจกรรมการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้น าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิต
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข   
 

 หลกัการ 
1.    สถานศึกษาจดัใหมี้การลงทะเบียนกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติในภาคเรียนแรก เพื่อ

ท าความเขา้ใจให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต จน
เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคญัของกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถเขียนโครงการ และ
ด าเนินการตามโครงการได ้

2.    สถานศึกษาให้ผูเ้รียนเสนอโครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต และวางแผนการ
เรียนรู้ร่วมกบัครู และท ากิจกรรม 200 ชัว่โมง โดยให้ผูเ้รียนเสนอโครงการไดต้ลอดเวลาในทุกภาคเรียน 
เม่ือมีการวางแผน ประสานงาน และมีความพร้อมจะจดัท าโครงการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามแนวทาง ขั้นตอน
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.    กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติเป็นกิจกรรมท่ีมีเจตนารมณ์ใหมี้การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของตนเองอยูต่ลอดเวลาอยา่งหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะมี
อยูใ่นวถีิการด าเนินชีวิตของตนตลอดเวลา จึงเล็งเห็นคุณค่าและความส าคญัของประสบการณ์จากการท า
กิจกรรมของผูเ้รียน ดงันั้น จึงอนุญาตใหน้ าประสบการณ์การท ากิจกรรมพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม และ
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาเทียบโอนเป็นกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) เขา้สู่หลกัสูตร
การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได ้(ประกาศส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ เร่ือง ปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมคู่มือการด าเนินงาน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560) 

4.    ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตตามความพร้อม ความ
ถนดัหรือตามความสนใจ 

5. การท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ จะปฏิบติัเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลก็ได ้ 
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6. การประเมินค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต ให้ประเมินจากการท ากิจกรรมท่ีผูเ้รียน
เสนอโครงการไวใ้นแต่ละภาคเรียน โดยเนน้การประเมินแบบมีส่วนร่วม 

7. กิจกรรมท่ีไดรั้บการประเมินค่าแลว้ หากผูเ้รียนประสงค์จะท ากิจกรรมในลกัษณะ
เดิมอีก ตอ้งเสนอโครงการใหม่ท่ีช้ีใหเ้ห็นพฒันาการของกิจกรรม  

 

วตัถุประสงค์ 
1.   เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสใชก้ระบวนการกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ โดยฝึก 

ทกัษะการคิด การแกปั้ญหา และความมีเหตุผล  
2.   เพื่อปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี 

ความสุข 
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองและมีส่วนร่วมในการพฒันา ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม ท าใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคม 
 

องค์ประกอบกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 
กจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ ประกอบด้วย 
1. ความรู้พื้นฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีขอบข่ายเน้ือหาเก่ียวกบั 

 โครงสร้างและประโยชน์ของกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  
 แนวทางการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 กระบวนการกลุ่ม 
 กระบวนการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และการน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติ 
 การประสานเครือข่าย 
 การเป็นผูน้ า ผูต้าม 
 การวางแผน และประโยชน์ของการวางแผน 
 มนุษยส์ัมพนัธ์ 
 การเขียนโครงการ 

2. กิจกรรมโครงการ 
 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงในการท ากิจกรรมโครงการท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาตนเอง ครอบครัว  ชุมชน และสังคม 
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ลกัษณะกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.)  

ลกัษณะการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
1.  กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง และครอบครัว โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน   เช่นกิจกรรม ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด ด้าน
เพศศึกษา   ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ฯลฯ 

    
ขอ้ควรพิจารณาในการจดักิจกิจกรรม 

1)  ประโยชนท่ี์ผูเ้รียนหรือครอบครัวไดรั้บ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสร้างหรือพฒันาทกัษะการด าเนิน
ชีวติใหผู้เ้รียนหรือครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข 

2)  การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและครอบครัว เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้ผูเ้รียนและครอบครัวเห็น
ความส าคญัและใหค้วามร่วมมือ 

3)  การใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดความร่วมมือในการด าเนินงาน มีการ
ประสานงาน ความรับผดิชอบ เสียสละและจิตบริการ  

4)  มีความเหมาะสมในการใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานตามโครงการ  
5)  มีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ ความรู้ แหล่งขอ้มูล วสัดุอุปกรณ์ 

งบประมาณและ การเลือกใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  เป็นการคิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองหรือ

ครอบครัว  

2.  กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  เช่นกิจกรรมดา้นการพฒันาชุมชนและสังคม เช่น โครงการอาสาสมคัร ลูกเสือ ยวุกาชาด 
 ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณี   

     ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้   ดา้นประชาธิปไตย  ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริม   
     งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ฯลฯ      
ขอ้ควรพิจารณาในการจดักิจกิจกรรม 

1)  ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะได้รับหรือเป็นบริการท่ีช่วยส่งเสริม หรือพฒันาคุณภาพชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั และอ่ืนๆ ท่ีตอบสนองนโยบายการพฒันาประเทศ  

2)  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้คนในชุมชนเห็นความส าคญัและให้
ความร่วมมือ ทั้งดา้นความคิด แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3)  การใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การช่วยกันคิด       
การประสานงานและแบ่งความรับผิดชอบ ท าให้เกิดความสามคัคี เสียสละ จิตบริการตามวิถี
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ประชาธิปไตย  
4)  การใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังาน เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลาในการปฏิบติังานใหมี้ ความเหมาะสมกบั

กิจกรรมโครงการท่ีน าเสนอ  
5)  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการจดักิจกรรม เช่น บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และ การใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนให้เป็นไปอยา่งประหยดั และประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
6)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นการคิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน ์และท าใหเ้กิดการพฒันาชุมชน 

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและอยา่งย ัง่ยนื  
 
กระบวนการด าเนินงานกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.)   
     กระบวนการด าเนินงานกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ  มีดงัน้ี 
     1.   ผูเ้รียนลงทะเบียนกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  
     2.   ครูใหค้วามรู้พื้นฐาน และใหแ้นวทางการท ากิจรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 
     3.   ผูเ้รียนยืน่ค  าร้องขอท ากิจกรรม และเสนอโครงการตามแบบท่ีก าหนด  
     4.   ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ  
      5.   สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ  
     6.   ผูเ้รียนด าเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัพร้อมบนัทึกการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลโดยอยูใ่น

การก ากบัดูแลของครูท่ีปรึกษาโครงการ  
    7.   คณะกรรมการประเมินโครงการ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผล  
    8.   ผูเ้รียนจดัท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส่งสถานศึกษาเม่ือส้ินสุดโครงการ 
    9.   คณะกรรมการประเมินค่าผลส าเร็จของโครงการเป็นจ านวนชัว่โมงกิจกรรม 
    10. สถานศึกษา และผูเ้รียนบนัทึกผลจ านวนชัว่โมงท่ีท ากิจกรรม กพช. ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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บทบาทหน้าทีข่องผู้เกีย่วข้องกบัการจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.)  
   ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.)  ประกอบดว้ย  

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
2. ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  
3. ผูเ้รียน  
4. ชุมชน/ภาคีเครือข่าย  
5. คณะกรรมการประเมินกิจกรรม  

ผูเ้รียนลงทะเบียน รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน
ผูเ้รียน 

ยืน่ค  าร้อง /เสนอโครงการ 

จดักิจกรรม 

ตามแผนงานโครงการ 

นิเทศติดตาม 
ประเมินผล / พฒันา
ระหวา่งด าเนินการ 

สรุปรายงานผล 

กิจกรรมโครงการ 

สร้างความรู้ความ
เขา้ใจ หลกัการ

แนวทาง 

ประเมินค่าความส าเร็จของโครงการ 
 

ประสานงานเตรียมการด าเนินการ 

บนัทึกผลรายบุคคล / บนัทึก
สรุปผลการจดักิจกรรมของกลุ่ม 

อนุมติัผล 

กระบวนการด าเนินงานกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
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บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  
      1.   จดัใหมี้แผนส่งเสริมสนบัสนุนการท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.)  
      2.   ประชุมช้ีแจงใหค้รูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจกระบวนการจดักิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต    
             และสามารถช้ีแจงหรือท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ และเห็นความส าคญั  
       3.   อ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.)  
       4.   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัโครงการ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.)     
             ประกอบดว้ยบุคคลอยา่งนอ้ย 3 คน ดงัต่อไปน้ี  

      4.1  ครูผูรั้บผดิชอบกลุ่มนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมการพบกลุ่มเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
       4.2   เจา้หนา้ท่ีงานการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       4.3  บุคคลในชุมชน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าโครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพ ชีวติท่ี    
              สถานศึกษาเห็นสมควรเป็นผูรั้บรองวา่ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) ใน   
                ชุมชนหรือในองคก์รนั้น  

          5.   อนุมติัหรือมอบหมายใหมี้ผูอ้นุมติัโครงการ 
          6.   จดัใหมี้การนิเทศติดตามโครงการ 
           7.   อนุมติัผลกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
          8.  ในกรณีผูเ้รียนมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  ภาคปฏิบติักบัสถานศึกษา

หรือหน่วยงานอ่ืน  หวัหนา้สถานศึกษาตอ้งพิจารณาจากหลกัสูตรหรือโครงการของสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานนั้นประกอบการพิจารณา หากเห็นชอบจึงส่งตวัผูเ้รียนไปเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ 

        9.  ในกรณีท่ีสถานศึกษารับผูเ้รียนจากสถานศึกษาอ่ืนมาร่วมท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ ชีวติ (กพช.) 
เม่ือเสร็จส้ินโครงการแลว้ ให้แจง้ผลการประเมินไปยงัสถานศึกษาเดิมของผูเ้รียน  

บทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง  

        1.   ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และแนวทางการท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการจดัท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.)  

       2.   จดัท าแผนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียน  
       3.   เป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าในการจดัท ากิจกรรมของผูเ้รียน  
       4.   นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการจดักิจกรรมโครงการ  
       5.   ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.) ตามความ
จ าเป็น 

 
บทบาทของผู้เรียน  

1.   ลงทะเบียนท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  
2.   ศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าความเขา้ใจและประเมินตนเองในดา้นความรู้พื้นฐาน 
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3.   ร่วมประชุมวางแผนการท ากิจกรรม พฒันาคุณภาพชีวติ  
4.   ยืน่ค าร้อง และเสนอโครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ  
5.   ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั แลว้ 
6.   จดัท าเอกสารรายงานผลการปฏิบติังานตามโครงการต่อครูท่ีปรึกษาตามแผนและ ระยะเวลาท่ี

สถานศึกษาก าหนด โดยผูเ้รียนตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
บทบาทของคณะกรรมการประเมินกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.)  
1.   พิจารณาความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงของโครงการกิจกรรมรายบุคคล  
2.   ประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งปฏิบติักิจกรรมตามโครงการ และประเมินผลส าเร็จของโครงการเป็น

จ านวนชัว่โมงกิจกรรม  
3.   เสนอผลของการประเมินกิจกรรม เพื่อใหส้ถานศึกษาพิจารณาอนุมติั  
 
บทบาทของชุมชน/ภาคีเครือข่าย  

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) ตามศกัยภาพของชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

การติดตามและประเมนิโครงการกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.)  
การติดตามและประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ดงัน้ี  
1.  ก่อนด าเนินโครงการ 
2.  ระหวา่งด าเนินโครงการ 
3.  เสร็จส้ินโครงการ 
การติดตามและประเมินโครงการคณะกรรมการประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 

(กพช.) ท าไดห้ลายวธีิ เช่น การออกติดตามการท ากิจกรรม กพช.ของผูเ้รียนโดยตรง  ติดตามจากแบบ
รายงานความกา้วหนา้ของโครงการ   และติดตามจากผูน้ าชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นตน้  

การประเมนิผลส าเร็จของโครงการกจิกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.)  
การประเมินผลความส าเร็จของโครงการกิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) ท่ีผูเ้รียน

ไดป้ฏิบติัเสร็จส้ินแลว้นั้น ให้พิจารณาตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด  
 
การประเมนิผล 
  การประเมินผลการท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. การประเมินตนเอง เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ และการเขา้ร่วม/ท ากิจกรรมตาม
แบบท่ีก าหนดในประเด็น ดงัน้ี 
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แบบประเมินตนเองของผู้เรียน 

ที่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหตุ 
มาก ปานกลาง น้อย 

1 ท่านคิดวา่  กิจกรรม  กพช.  มีประโยชน์เพียงใด     
2 ท่านไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและประโยชน์ของ 

กพช.ระดบัใด 
    

3 ท่านมีความรู้ในเร่ืองแนวทางการพฒันาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

    

4 ท่านไดรั้บความรู้เก่ียวกบักระบวนการกลุ่มในระดบัใด     
5 ท่านไดรั้บความรู้ในเร่ืองกระบวนการคิดเป็น  ท าเป็น  

แกปั้ญหาเป็น และการน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติในระดบัใด 
    

6 ท่านไดรั้บความรู้ในเร่ืองการประสานเครือข่ายในระดบัใด     
7 ท่านไดรั้บความรู้ในเร่ืองการเป็นผูน้ าผูต้ามในระดบัใด     
8 ท่านมีความรู้ในเร่ืองการวางแผน และประโยชน์ของ

การวางแผนในระดบัใด 
    

9 ท่านมีความรู้ในเร่ืองมนุษยส์ัมพนัธ์ในระดบัใด     
10 ท่านไดรั้บความรู้ในเร่ืองการเขียนโครงการในระดบัใด     

หมายเหตุ กรณีท่ีผูเ้รียนประเมินรายการใดไดร้ะดบันอ้ย ใหส้ถานศึกษาพิจารณาใหก้ารสนบัสนุน 
หรือให้ความความรู้ในประเด็นนั้นๆ เพิ่มเติมจนผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ 

 
2. การประเมินผลโครงการ ให้คณะกรรมการประเมินกิจกรรมเป็นผูพ้ิจารณาและ

ประเมินผลการปฏิบติัตามแบบประเมินท่ีก าหนดในประเด็นต่อไปน้ี 
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แบบประเมินโครงการของคณะกรรมการ 

รายการ 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เต็ม ทีไ่ด้ 

1.  ประโยชน์ท่ีผูเ้รียน/ครอบครัว/ชุมชนไดรั้บ 20   
2.  การใชก้ระบวนการกลุ่ม 20   
3.  ความยากง่ายในการด าเนินงาน 20   
4.  การมีส่วนร่วมของตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน 10   
5.  ความเหมาะสมในการใชเ้วลาปฏิบติังาน 10   
6.  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ 10   
7.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 10   

รวม 100   
 

   3.  เกณฑก์ารพิจารณาการประเมินโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนน
รวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จึงจะถือวา่ผา่น 
 

เกณฑ์การผ่านกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.)  
1.  ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบติัโครงการรวมไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง  
2.  โครงการตอ้งบรรลุวตัถุประสงค ์โดยมีช้ินงาน ร่องรอยและ/หรือเอกสารรายงานมาแสดง 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                               เอกสารอา้งอิง 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.(2560). ประกาศส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ปรับปรุง   
             แกไ้ข เพิ่มเติมคู่มือการด าเนินงาน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
             พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.(2557).ประกาศส านกังานกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เพิ่มจ านวน 

            ชัว่โมงกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            พุทธศกัราช 2551. ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.(2555).คู่มือการด าเนินงานหลกัสูตร  
          การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
          (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช  2555) (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพ ฯ : รังสีการพิมพ ์
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