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หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551                                  
เร่ืองที่ 4 การจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   

                                                                     อญัชล ีธรรมะวธีิกลุ                                               
                              1 ตุลาคม 2561 

 

1. หลกัการ      
       รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแกไ้ขจุดอ่อน   
และเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพฒันาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์
แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศไทยมีความมัน่คงในทุกดา้น คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมัน่คง 
และประเทศสามารถ พฒันาไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จ  านวน 6 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) ยทุธศาสตร์ดา้นความ
มัน่คง(2) ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขนั (3) ยุทธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์(4) ยุทธศาสตร์ ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  (6) ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุล
และพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงสอดคล้องจุดเน้นในการพฒันา คุณภาพคนใน
สังคมไทยทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั  มีจิตส านึกท่ีดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทกัษะความรู้และความสามารถปรับตวัเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงรอบตวั ท่ี
รวดเร็ว   
           แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา 4 
ประการ ไดแ้ก่ (1) เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
(2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ (3) เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมี คุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสามคัคี และร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และ (4) เพื่อน าประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือม
ล ้าภายในประเทศลดลง จึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาการศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลกัท่ี
สอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทศัน์ และแนวคิดการจดั การศึกษา ดงัน้ี (1) ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของ
สังคมและประเทศชาติ (2) ยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรม เพื่อ
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สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  (3) ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (4) ยุทธศาสตร์การสร้าง โอกาสความเสมอภาพ และความเท่า
เทียมทางการศึกษา (5) ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (6) ยทุธศาสตร์การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา       
       กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจดัการศึกษาตลอดชีวิตและการ
สร้างสังคมไทย ใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพื่อสร้างคุณภาพชีวติและสังคม 
มีการบูรณาการอยา่งสมดุล ระหวา่งปัญญาธรรม ศีลธรรม และวฒันธรรม  มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ พฒันาความสามารถเพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ โดยให้
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจดัการศึกษาใหต้รงตามความ ตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบได้
ว่า การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการพฒันาชีวิตและ สังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง เป็นหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ ปัญหา ความ
ตอ้งการของบุคคลท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์จากการท างาน  และการ
ประกอบอาชีพ โดยการก าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ การวดัและ 
ประเมินผล ให้ความส าคญักบัการพฒันากลุ่มเป้าหมายดา้นจิตใจ ให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการ
พฒันาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุม้กนั สามารถจดัการกบัองคค์วามรู้ ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยี 
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปรับตวั อยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุม้กนัตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค  านึงถึงอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้าง
ภูมิคุม้กนัตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค  านึงถึง ธรรมชาติการเรียนรู้ของผูท่ี้อยู่
นอกระบบ และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง  ความเจริญกา้วหน้า 
ของเทคโนโลยแีละการส่ือสาร   
      ส านักงาน กศน. จึงก าหนดกรอบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีสอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมาย ของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีใหส้ถานศึกษา  จดัเพิ่มเติมจากการเรียนปกติใหก้บัผูเ้รียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ตามจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติและ ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2. กรอบการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน     
          เพื่อให้สถานศึกษาได้จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เป็นไปในแนวทางเดียวกนัอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน ดงัน้ี   
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           2.1 กิจกรรมพฒันาวิชาการ  เป็นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอกับ
การศึกษาในแต่ละระดบั และพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถทางดา้นวิชาการเพิ่มมากข้ึนในรายวิชา
ตามหลักสูตรการศึกษานอก ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ หรือวชิาอ่ืน ๆ ตามความตอ้งการของนกัศึกษา กศน. ซ่ึงวทิยากรหรือ
ผูส้อนควรเป็นผูท่ี้มีความรู้หรือประสบการณ์ใน การสอนวชิานั้น ๆ โดยตรง อาจจะเป็นบุคคลภายนอกหรือ
ครู กศน. ไดต้ามความเหมาะสม ส่วนจ านวนนกัศึกษา กศน. ท่ีร่วมกิจกรรมให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  

           2.2 กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต    เป็นการจดักิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในสาระทกัษะ
การด าเนินชีวิต หลกัสูตรการศึกษา นอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เน่ืองจากสังคม
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ข่าวสารขอ้มูล และเทคโนโลย ีมีการแข่งขนั
และความขดัแยง้มากข้ึนจึงมีความจ าเป็นท่ีสถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตใหก้บัผูเ้รียน เพื่อให้
มีความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติ ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง และมีทกัษะหรือความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเผชิญ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต อาทิเช่น ปัญหายาเสพติด     การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เพศสัมพนัธ์ ทะเลาะวิวาท 
ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรง ความเครียด ภยัพิบติั  เป็นตน้ รวมทั้งมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ในการอยู่
ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถน าความรู้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   

           2.3 กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ   ศาสนา และพระมหากษตัริย ์     เป็นการ
จดักิจกรรมเพื่อพฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียน มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดี    มีความรักและ
ภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนทะนุบ ารุงและปฏิบติัตามหลกัธรรมทางศาสนาท่ีนับถือ การส่งเสริมโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ การเทิดทูนและปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์ 

         2.4  กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เป็นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสามารถน าไปประยกุตใ์หเ้กิดผลในทาง
ปฏิบติัในการด ารงชีวติประจ าวนัทั้งต่อตนเอง  ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

         2.5  กิจกรรมลูกเสือ  และกิจกรรมอาสายวุกาชาด      เป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีระเบียบวินยั มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา มีความเสียสละในการช่วยเหลือผูอ่ื้น บ าเพญ็
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยด าเนินการจดักิจกรรม ลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอาสายุวกาชาด หรือ
อาจด าเนินการร่วมกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย เป็นตน้   
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        2.6  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  เป็นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนไดมี้โอกาสออกก าลงักาย
และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามยัท่ีดี สร้างนิสัยความมีน ้ าใจเป็นนกักีฬาและใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
เป็นการสร้างความรัก ความสามคัคี     ในหมู่คณะ ให้รู้จกัรู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั และเป็นการสร้างสัมพนัธภาพ
อนัดีระหวา่งนกัศึกษา กศน.         

      2.7 กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ICT)    เป็นกิจกรรมเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้และทกัษะในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)   เช่น การจดัอบรมความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบั ICT เป็นตน้    

          2.8 กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้สู่ประชาคมโลก  เป็นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ให้กบัผูเ้รียน ใน
ดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ความมัน่คง และการเมือง เพื่อเขา้สู่ประชาคมโลก เช่น การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวยั ทกัษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทัว่โลกต่างตอ้ง
เผชิญกบัความทา้ทายและมุ่งพฒันาประเทศไปสู่การพฒันา เศรษฐกิจและสังคมยคุ 4.0 เป็นตน้  

          2.9  กิจกรรมจิตอาสา กศน. “เราท าความดีดว้ยหวัใจ”   เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกดั
ส านกังาน กศน. จดัข้ึน หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ และร่วมกบัประชาชนทุกหมู่เหล่าท่ีมีจิตอาสาบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อน และแกไ้ขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาน ้ าท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจรและอ่ืน ๆ   เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงห่วงใยปัญหา น ้ าท่วมและปัญหาการจราจรในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่าง ๆ และสอดคล้องกบัพระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 เป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยูใ่นชุมชนใหมี้สภาพท่ีดีข้ึน   

          2.10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพฒันาทกัษะการเรียนรู้       เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะการอ่าน การเรียนรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ เพื่อน น าไปใช้ในการพฒันาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม อนัจะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

          2.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะอาชีพ       เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา 
เรียนรู้ ฝึกทกัษะและฝึกปฏิบติัดา้นอาชีพท่ีตนเองสนใจ เพื่อเป็น ทางเลือก และวางแผนการประกอบอาชีพ 
และการศึกษาต่อในอนาคต   

          2.12 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ดว้ยการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลกัษณ์ของชาติ ให้เกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจ สืบสานวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน  อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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          2.13 กิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั  เป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบัการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ในชีวิตประจ าวนั เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการเลือกตั้ง สิทธิหนา้ท่ีพลเมือง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้  

         2.14 กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ       เป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
หรือมีพรสวรรค์ในดา้นต่าง ๆ ให้มีโอกาสและ กลา้แสดงออกถึงทกัษะ  ความรู้  ความสามารถ  ความคิด
สร้างสรรค ์ และจินตนาการ  ในแนวทางท่ีถูกตอ้ง  เหมาะสม  และพฒันาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์
ไปใชป้ระโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของตนเอง  เป็นการ ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยการจดัตั้ง
ชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE  การจดัตั้ง ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น เป็นตน้ 

3. รูปแบบของกิจกรรม    

          3.1  แบบการจดัค่ายวชิาการ ค่ายกิจกรรม  ทั้งไป – กลบั  และคา้งคืน   

          3.2  แบบชั้นเรียน  โดยครู กศน. หรือวิทยากรท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ในการสอนวชิานั้น ๆ เป็น
ผู ้จดักิจกรรมหรือร่วมกบัเครือข่าย    

         3.3  แบบศึกษาดูงาน      

         3.4  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม (โดยให้พิจารณารูปแบบของกิจกรรมข้อท่ี 3.1 – 3.3 ก่อน แล้วจึง 
ด าเนินการ  ในขอ้ 3.4)  

          หมายเหตุ : ในกรณีท่ีพานกัศึกษาออกนอกสถานท่ีให้ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ย
การพา นกัเรียนและนกัศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 

4. งบประมาณ  
       การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยึดหลกัความถูกตอ้ง โปร่งใส    
ตรวจสอบได ้   

5. เง่ือนไขของการด าเนินงาน      

           5.1  ผูรั้บบริการตอ้งเป็นนกัศึกษา กศน. ท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ในภาคเรียนนั้น ๆ       
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         5.2 สถานศึกษาจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ตามกรอบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา 
คุณภาพผูเ้รียน     

        5.3  สถานศึกษาจดัส่งแผนการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  เพื่อขอความเห็นชอบจากส านกังาน 
กศน. จงัหวดั /กทม.     

        5.4  สถานศึกษาด าเนินการตามแผนการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ตรวจสอบ ประเมินผล
การจดั กิจกรรม พร้อมเบิกจ่ายเงินตามระเบียบท่ีก าหนดให้แลว้เสร็จภายในแต่ละภาคเรียน  และรายงานผล
ใหส้ านกังาน กศน. จงัหวดั/กทม. ทราบ       

        5.5   ส านกังาน กศน. จงัหวดั/กทม.  นิเทศ ติดตาม การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษา      

        5.6  ให้ใช้ “กรอบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ส านกังาน กศน.” ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2/2561 เป็นตน้ไป  

       หมายเหตุ : กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีใชเ้งินงบประมาณในการจดักิจกรรมไม่นบัเป็นชัว่โมง
กิจกรรมพฒันา คุณภาพชีวิต (กพช.) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 

……………………………………………………………………………………… 

                                         

 

เอกสารอา้งอิง 
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