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การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
                                              อญัชลี ธรรมะวธิกลุ 

 

 
 

  
 
 

แบบฟอร์มทีใ่ช้ในการ  
                       จดักจิกรรม กพช. 
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การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
                                              อญัชลี ธรรมะวธิกลุ 

ใบลงทะเบียนกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 
สถานศึกษา............................................................................... 

ภาคเรียนที.่................./...................... 
 
ช่ือ......................................นามสกุล.................................รหสัประจ าตวันกัศึกษา.................................... 

ระดบั...........................................กศน.ต าบล/แขวง........................................................................ 

ครูผูรั้บผดิชอบ................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูเ้รียน 
                     (...........................................................) 
                      .............../......................./.................... 
 
 
ลงช่ือ........................................................ผูรั้บลงทะเบียน     ลงช่ือ..................................................นาย
ทะเบียน 
        (........................................................)                                     (..................................................) 
          .............../................../...................             ................/................./............... 
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การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
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แบบประเมินตนเองกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 

ส่วนที ่1 ส าหรับผู้เรียน 
ช่ือสถานศึกษา.............................................................................................................................................. 
ช่ือ-สกุล.......................................................................รหสัประจ าตวันกัศึกษา........................................... 
ระดบัการศึกษา.............................................ช่ือ กศน.ต าบล/แขวง.......................................................... 
ครูผูรั้บผดิชอบ............................................................................................................................................. 

ที่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหตุ 
มาก ปานกลาง น้อย 

1 ท่านคิดวา่  กิจกรรม  กพช.  มีประโยชน์เพียงใด     
2 ท่านไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและประโยชน์ของ 

กพช.ระดบัใด 
    

3 ท่านมีความรู้ในเร่ืองแนวทางการพฒันาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคมในระดบัใด 

    

4 ท่านไดรั้บความรู้เก่ียวกบักระบวนการกลุ่มในระดบัใด     
5 ท่านไดรั้บความรู้ในเร่ืองกระบวนการคิดเป็น  ท าเป็น  

แกปั้ญหาเป็น  และการน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตในระดบัใด 
    

6 ท่านไดรั้บความรู้ในเร่ืองการประสานเครือข่ายในระดบัใด     
7 ท่านไดรั้บความรู้ในเร่ืองการเป็นผูน้ าผูต้ามในระดบัใด     
8 ท่านมีความรู้ในเร่ืองการวางแผน และประโยชน์ของการ

วางแผนในระดบัใด 
    

9 ท่านมีความรู้ในเร่ืองมนุษยส์ัมพนัธ์ในระดบัใด     
10 ท่านไดรั้บความรู้ในเร่ืองการเขียนโครงการในระดบัใด     

        

      ลงช่ือ..................................................... 
               (.............................................)  ผูเ้รียน 
 

ส่วนที ่ 2  ส าหรับสถานศึกษา     ผา่น        เพิ่มเติมในเร่ือง................................ 
สรุป  ผลการประเมินความรู้  ความเขา้ใจ  ลงช่ือ............................................... 
              (..............................................)  ครูผูรั้บผดิชอบ 
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แบบเสนอโครงการกจิกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติ 

(ส าหรับผู้เรียน) 
 

ส่วนที ่1  ส าหรับผู้เรียน 

เสนอต่อสถานศึกษา  (ช่ือสถานศึกษา)........................................................................................................ 
1.  ช่ือโครงการ............................................................................................................................................. 
2.  หลกัการและเหตุผล................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
3.  วตัถุประสงค.์.......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
4.  เป้าหมาย.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
5.  ขั้นตอน/แผนการปฏิบติัโครงการ 
     1.  ............................................................................................................................................................ 
     2.  ........................................................................................................................................................... 
     3.  ........................................................................................................................................................... 
6.  สถานท่ีด าเนินการ................................................................................................................................... 
7.  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
      วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ.  ................ถึงวนัท่ี..............เดือน....................พ.ศ. ................. 
8.  ปัจจยัในการด าเนินโครงการ 
     1.   เงิน........................................................... 
     2.   วสัดุ......................................................... 
     3.   แรงงาน.................................................... 
9.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ................................................................................................................................. 
10.  ผูรั้บผดิชอบโครงการ  ช่ือ....................................รหสั......................................(กรณีเสนอเป็นรายบุคคล) 
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11.  ผูรั้บผดิชอบโครงการ  จ  านวน......................................คน  ไดแ้ก่  (กรณีเสนอเป็นกลุ่ม) 
       1.  ช่ือ..................................................................รหสั..................................................ประธาน 
       2.  ช่ือ..................................................................รหสั..................................................รองประธาน 
       3.  ช่ือ..................................................................รหสั..................................................เหรัญญิก 
       4.  ช่ือ..................................................................รหสั..................................................ผูช่้วยเหรัญญิก 
       5.  ช่ือ..................................................................รหสั..................................................เลขานุการ 
       6.  ช่ือ..................................................................รหสั..................................................ผูช่้วยเลขานุการ 

รายช่ือสมาชิกโครงการ 
      7.  ช่ือ...................................................................รหสั.....................................ระดบั............................. 
      8.  ช่ือ...................................................................รหสั.....................................ระดบั............................. 
      9.  ช่ือ...................................................................รหสั.....................................ระดบั............................. 
     10. ช่ือ...................................................................รหสั.....................................ระดบั............................. 
 
12.  ท่ีปรึกษาโครงการ 
     1. ............................................................................................................................................................. 
     2. ............................................................................................................................................................. 
     3. ............................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ..................................ผูเ้สนอ/ประธานโครงการ 
            (....................................) 
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การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
                                              อญัชลี ธรรมะวธิกลุ 

 
 
ส่วนที ่2 ส าหรับสถานศึกษา 
ความเห็นชอบของครูผูรั้บผดิชอบกลุ่มนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรม กพช. (ครู ศรช./ครูอาสาฯ) 
……………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
   ลงช่ือ..........................................ครูผูรั้บผดิชอบกลุ่มนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรม กพช. 
           (..........................................) ( ครู ศรช./ครูอาสาฯ) 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบติัโครงการ  กพช. 

 เห็นควรด าเนินการไดโ้ดยประมาณค่าหน่วยกิจกรรมโครงการน้ี  จ  านวน.............ชัว่โมง 
 ควรปรับปรุงแกไ้ข  1. ............................................................................................... 

    2. ............................................................................................... 
    3. ............................................................................................... 

     ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการพิจารณาและ 
             (................................................)ประเมินผลการปฏิบติัโครงการ 
    ลงช่ือ...............................................กรรมการพิจารณาและประเมินผล 
            (...............................................) การปฏิบติัโครงการ 
    ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการพิจารณา 
            (...............................................) และประเมินผลการปฏิบติัโครงการ 
 
 
เสนอหวัหนา้สถานศึกษา      ความเห็นของหวัหนา้สถานศึกษา 
............................................................................          ................................................................................ 
............................................................................          ................................................................................
. 
 
ลงช่ือ..................................................นายทะเบียน          ลงช่ือ.............................................................. 
        (..................................................)   (............................................................) 
             ต  าแหน่ง............................................................ 
             วนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ............ 
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การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
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(ตัวอย่าง) 

แบบรายงานผลส าเร็จของโครงการกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 
(ส าหรับผู้เรียน) 

1.  ช่ือโครงการท่ีปฏิบติั............................................................................................................................... 
2.  ระยะเวลาท่ีปฏิบติัโครงการ    ตั้งแต่วนัท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ. ....................... 
     ถึงวนัท่ี.................เดือน...............................................พ.ศ. ........................... 

3.1 กรณีรายบุคคล 
ผูป้ฏิบติัโครงการ ช่ือ-ช่ือสกุล..............................................รหสัประจ าต.ั....................................... 
ระดบั..........................ช่ือ กศน.ต าบล/แขวง. ...................................ภาคเรียนท่ี
..................../........................ 

3.2 กรณีรายกลุ่ม  ใหแ้นบรายช่ือ-สกุล  พร้อมลายมือช่ือ  รหสัประจ าตวั 
4.  ผลการปฏิบติัโครงการ  ประกอบดว้ย 
     4.1  การคิด/การวางแผน.......................................................................................................................... 
     4.2  การด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน............................................................................................. 
     4.3  การเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ................................................................................................ 
     4.4  ปัญหาท่ีพบและการแกไ้ข................................................................................................................ 
     4.5  การน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต............................................................................................ 
5.  ภาคผนวก 
      ภาพประกอบแสดงความกา้วหนา้  และความส าเร็จของโครงการ 
      เอกสารอา้งอิง 
     แหล่งขอ้มูล 

    ลงช่ือ.....................................................ผูด้  าเนินงาน/ประธานโครงการ 
                                                               (....................................................) 

ขอรับรองวา่  ไดใ้หค้  าแนะน า  และใหค้  าปรึกษาตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการจริง 

    ลงช่ือ................................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
             (..................................................)   
    ลงช่ือ.................................................. ท่ีปรึกษาโครงการ 
             (..................................................) 

ลงช่ือ.................................................. ท่ีปรึกษาโครงการ 
              (..................................................) 
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แบบประเมินผลการการปฏิบัติโครงการกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 
 
ช่ือโครงการท่ีประเมิน................................................................................................................................ 

ช่ือประธานโครงการ.................................................................................................................................. 

ระยะเวลาท่ีเร่ิมปฏิบติัตามโครงการ.......................................วนัส้ินสุดโครงการ....................................... 

สถานท่ีปฏิบติัโครงการ............................................................................................................................... 

บันทกึความก้าวหน้าโครงการ 
 ระยะท่ี 1  ระหวา่งด าเนินโครงการ  เม่ือวนัท่ี............เดือน............................... พ.ศ...................... 
       ผา่น    ปรับปรุง 
    เหตุผลประกอบการประเมิน........................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 ระยะท่ี 2  ระหวา่งด าเนินโครงการ  เม่ือวนัท่ี............เดือน.............................. พ.ศ........................ 
     ผา่น    ปรับปรุง 
    เหตุผลประกอบการประเมิน .......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 ระยะท่ี 3  เสร็จส้ินโครงการ   เม่ือวนัท่ี............เดือน.............................. พ.ศ........................  
     ผา่น    ปรับปรุง 
    เหตุผลประกอบการประเมิน .......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
สรุปรายละเอยีดการประเมินผลโครงการ 

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   
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
    ประเมินผลเม่ือวนัท่ี................เดือน...............................พ.ศ. ................ 

    ลงช่ือ...............................................................ประธานคณะกรรมการ 
             (.............................................................) 
 

ลงช่ือ...............................................................คณะกรรมการ 
             (.............................................................) 
 

ลงช่ือ...............................................................คณะกรรมการเลขานุการ 
             (.............................................................) 
 
ผลการพิจารณาอนุมติัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...............................................................ผูอ้นุมติั 
             (.............................................................) 
    ผูอ้  านวยการศูนย ์กศน.อ าเภอ/เขต.............................. 
   อนุมติัผลเม่ือวนัท่ี...............เดือน..............................พศ................. 
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ใบแจ้งผลกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 

(ส าหรับสถานศึกษา) 

ช่ือสถานศึกษา.............................................................................................................................................. 

ช่ือ – สกุลผูเ้รียน........................................................................รหสั........................................................... 

ระดบัการศึกษา............................................ช่ือ กศน.ต าบล/แขวง............................................................ 

ช่ือครูผูรั้บผดิชอบ......................................................................................................................................... 

โครงการ/กจิกรรม ผ่าน จ านวนช่ัวโมง 

1................................................................................................................ 

2............................................................................................................... 

3............................................................................................................... 

4............................................................................................................... 

5............................................................................................................... 
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