
 

 

    แบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพ้ว  

ภาคเรียนที่  ...................................... 
โครงการ..................................................................................................................................... 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     
     

 

 

ครูผู้รับผิดชอบ นางศิริพร  หาญภักดี  ครู กศน.ตำบลคลองตนั 

 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับลงทะเบยีน     ลงชื่อ...............................................นายทะเบียน 
         (นางศิริพร   หาญภักดี)                    (นางสาวอไุรวรรณ  ปานเนือง) 
    .........../……................/..................                      .........../....................../..................... 

 

 

 

กพช 1 



 

 

แบบประเมินตนเองกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้เรียน 

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว 
ชื่อ-สกุล.....................................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา....................................................... 
ระดับการศึกษา.........................................................ชื่อ กศน.ตำบล คลองตัน 
ครูผู้รับผิดชอบ นางศิริพร  หาญภักดี 

ส่วนที่ 2 สำหรับสถานศึกษา 
สรุป ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

ที่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหตุ 
มาก ปานกลาง น้อย 

1 ท่านคิดวา่ กิจกรรม กพช. มีประโยชน์เพียงใด     

2 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและประโยชน์ 
ของ กพช.ระดับใด 

    

3 ท่านมีความรู้ในเร่ืองแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคมในระดบัใด 

    

4 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มในระดบัใด     

5 ท่านได้รับความรู้ในเร่ืองกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา
เป็น และการนำไปใช้ในการดำเนินชวีิตในระดบัใด 

    

6 ท่านได้รับความรู้ในเร่ืองการประสานเครือข่ายในระดับใด     

7 ท่านได้รับความรู้ในเร่ืองการเป็นผู้นำผู้ตามในระดบัใด     

8 ท่านมีความรู้ในเร่ืองการวางแผน และประโยชน์ 
ของการวางแผนในระดับใด 

    

9 ท่านมีความรู้ในเร่ืองมนุษยสัมพนัธ์ในระดบัใด     

10 ท่านได้รับความรู้ในเร่ืองการเขียนโครงการในระดบัใด     

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

ส่วนที่ 2 สำหรับสถานศึกษา 

สรุป ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ   □ ผ่าน □ เพิ่มเติมในเรื่อง.................................. 

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

            (นางศิริพร  หาญภักดี) 

กพช.2 



 

 

แบบเสนอโครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(สำหรับผู้เรียน) 

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้เรียน 

เสนอต่อสถานศึกษา (ชื่อสถานศึกษา) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว 

1. ชื่อโครงการ................................................................................................................................................................... 

2. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. วัตถุประสงค ์

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

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

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

4. เป้าหมาย 

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

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

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

กพช.3 



 

 

5. ขั้นตอน/ แผนการปฏบิัติโครงการ 

 5.1 ขั้นตอน 

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

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

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

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

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

5.2  แผนการปฏิบัติโครงการ 

วัน – เดือน - ป ี เวลา กิจกรรม สถานที ่ หน่วย/ชั่วโมง 

     
      

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     
 

6. สถานที่ดำเนินการ 

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

7. ระยะเวลาการดำเนนิโครงการ 

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

8. ปัจจัยในการดำเนนิโครงการ 

1. เงิน................................................................... 

2. วัสดุ................................................................. 

3. แรงงาน............................................................ 

 



 

 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

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

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

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

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน....................................................คน ได้แก่  

1. ชื่อ..................................................................รหัส....................................ประธาน 

2. ชื่อ..................................................................รหัส....................................รองประธาน 

3. ชื่อ..................................................................รหัส.....................................เหรัญญิก 

4. ชื่อ..................................................................รหัส.....................................ผู้ช่วยเหรัญญิก 

5. ชื่อ..................................................................รหัส.....................................เลขานุการ 

6. ชื่อ..................................................................รหัส.....................................ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. ชื่อ...................................................................รหัส.....................................ระดับ..................... 

8. ชื่อ..................................................................รหัส.....................................ระดับ..................... 

9. ชื่อ..................................................................รหัส.....................................ระดับ..................... 

10. ชื่อ..................................................................รหัส.....................................ระดับ..................... 

 

12. ที่ปรึกษาโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอ/ประธานโครงการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที ่2 สำหรับสถานศึกษา 

ความเห็นของครูผู้รับผิดชอบนักศึกษาที่ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครูกศน.ตำบล /ครูอาสาฯหรือครูอ่ืนใดที่ 
ได้รับหมอบหมาย) 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
       ลงชื่อ………………………………………………..ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้เรียนที่ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              (...............................................)   (คร ูกศน.ตำบล/ครูอาสาฯหรือครูอ่ืนใดที่ได้รับหมอบหมาย) 
      

   ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
        เห็นควรดำเนินการตามโครงการนี้              จำนวน   ……….………....   หน่วย 
        พร้อมทั้งควรปรับปรุงแก้ไข      1.………………………………………………….. 

   2.………………………………………………… 
   3.………………………………………………….. 
 

 
ลงชื่อ…………………………..…………………..ประธานคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการ 
         (นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ) 
 
ลงชื่อ……………….……………………………..กรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัตโิครงการ 
           (นางศิริพร  หาญภักดี) 
 
ลงชื่อ………..……………………………..……..กรรมการและเลขานุการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการ 
          (นางศิริวรรณ  เอ้ียงชะอุ่ม) 
 

      เสนอหัวหน้าสถานศึกษา                                          ความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา 
……………………………………………………………………               ………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………..               .……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………...          ………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ………………………………….……                                       ลงชื่อ.………….……………………………. 
         (นางสาวอไุรวรรณ  ปานเนือง)                                                     (นายสยาม  ชูกร)   
                  นายทะเบียน                                   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว 
                                                                                 วันที่……….... เดือน…………..…….พ.ศ. ……..…….. 
                                  



 

 

แบบรายงานผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(สำหรับผู้เรียน) 

 
1.  ชื่อโครงการที่ปฏิบัติ.………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ระยะเวลาการปฏบิัติโครงการ ...................................................................................................................................  
 ผู้ปฏิบัตโิครงการ  
 1.ชื่อ...................................................................รหัส...............................................ระดับ................................ 
 2.ชื่อ...................................................................รหัส...............................................ระดับ................................ 

3.ชื่อ...................................................................รหัส...............................................ระดับ................................   
4.ชื่อ...................................................................รหัส...............................................ระดับ................................ 
5.ชื่อ...................................................................รหัส...............................................ระดับ................................ 

3.  ผลการปฏิบัตโิครงการ ประกอบด้วย 
     3.1 การคิด/การวางแผน
.............................................................................................................................................................................. 
     3.2 การดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนนิงาน
.............................................................................................................................................................................. 
     3.3 การเรียนรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับ
............................................................................................................................................................................. 
     3.4 ปัญหาที่พบและการแก้ไข
............................................................................................................................................................................. 
     3.5 การนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
............................................................................................................................................................................. 
4.  ภาคผนวก 
 ภาพประกอบแสดงความก้าวหน้า และความสำเร็จของโครงการ 
5.  ลายมือชื่อที่ปรึกษาโครงการ 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ดำเนินงาน/ประธานโครงการ 
       (........................................................) 

 
ขอรับรองว่า ได้ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนนิโครงการจริง 
 

ลงชื่อ.............................................................ที่ปรึกษาโครงการ 
               (นางศิริพร  หาญภกัดี) 
 

 

กพช. 4 



 

 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัตโิครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อโครงการที่ประเมิน...................................................................................................................................... 

ชื่อประธานโครงการ......................................................................................................................................... 

ระยะเวลาที่เร่ิมปฏบิัติตามโครงการ..............................................วันสิ้นสุ ดโครงการ...................................... 

สถานทีป่ฏิบัตโิครงการ..................................................................................................................................... 

บันทึกความก้าวหน้าโครงการ 

ระยะที่ 1 ก่อนดำเนนิโครงการ เมื่อวันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ..................... 

□ ผ่าน      □ ปรับปรุง 

เหตุผลประกอบการประเมิน................................................................................................................................. 

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

ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินโครงการ เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................... 

□ ผ่าน     □ ปรับปรุง 

เหตุผลประกอบการประเมิน................................................................................................................................ 

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

ระยะที่ 3 เสร็จสิ้นโครงการ เมื่อวันที่................เดือน...................................พ.ศ. .................... 

□ ผ่าน      □ ปรับปรุง 

เหตุผลประกอบการประเมิน................................................................................................................................ 

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

สรุปผลละเอียดการประเมินโครงการ 
 

รายการ 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เต็ม ที่ได ้

1.ประโยชน์ที่ผุ้เรียน/ครอบครัว/ชุมชนที่ได้รับ 20   
2.การใช้กระบวนการกลุ่ม 20   

3.ความยากง่ายในการดำเนนิงาน 20   

4.การมีส่วนร่วมของตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน 10   
5.ความเหามะสมในการใช้เวลาปฏิบัติงาน 10   

6.ปัจจัยเอ้ือต่อความสำเร็จ 10   
7.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10   

รวม 100   

กพช. 5 



 

 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

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

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

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

ประเมินผลเมื่อวันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ...................... 

ลงชื่อ.............................................................ประธานคณะกรรมการ 

                 (นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ) 
ลงชื่อ.............................................................คณะกรรมการ 

                   (นางศิริพร  หาญภักดี) 
ลงชื่อ.............................................................คณะกรรมการเลขานุการ 

               (นางศิริวรรณ  เอ้ียงชะอุ่ม) 
ผลการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

 

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

                                                             (นายสยาม  ชูกร)   
                                           ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว 
                                               วันที่……….... เดือน…………..…….พ.ศ. ……..…….. 
 

 

 

 

 

หน้า 2 



 

 

สรุปผลการอนุมัติหน่วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
โครงการ……………………………………………………………………………………………………….. 

วันที่ …………………………………………………………… 
ณ ……………………………………………………………………………………………… 

ที่ รหัสประจำตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – นามสกลุ ระดับ ลายมือชื่อ จำนวนหน่วย 
(กพช.) 

1      

2      

3      

 
รับรองว่าถูกต้อง 

 
 

(นาง...........................) 
ครู กศน.ตำบล........................ 

 
...........................................................   ........................................................... 
...........................................................   ........................................................... 
...........................................................   ........................................................... 
 
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................. 
       (นางสาวอไุรวรรณ  ปานเนือง)              (นายสยาม  ชูกร) 
              เจ้าหน้าที่ทะเบียน                                    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว 

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



 

 

บัญชีลงเวลานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
โครงการ……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ………………………………………….. 
ณ ………………………………………………………………………………………………………. 

ที่ รหัสประจำตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – นามสกลุ ระดับ ลายมือชื่อ 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 

1       

2       

3       

 
 
 

รับรองว่าถูกต้อง 
 
 

 (นาง.......................) 
 ครู กศน.ตำบล............................. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


