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กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สํานักงาน กศน.
(เอกสารแนบท้ายหนังสือ สํานักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ 0210.04/475 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)

----------------------------1. หลักการ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากร
ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกาย/ทางการเรียนรู้ ชนกลุ่มน้อย โดยสนับสนุน
การจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตนั้น
สํานักงาน กศน. ได้กําหนดนโยบายด้าน การจัดการศึกษานอกระบบ แผนงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสนับสนุน 1) ค่าเล่าเรียน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ดํ า เนิ น การตามนโยบายดั ง กล่ า วอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน.จึงกําหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน กศน. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
จากการเรียนปกติ ให้กับนักศึกษา กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
2. กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด
สํานักงาน กศน. จึงได้กําหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 9 กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอกับการศึกษาในแต่ละระดับ
และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นในรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่นๆ ตามความต้องการของนักศึกษา กศน.
โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้
2.1.1 วิทยากรหรือผู้สอน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการสอนวิชานั้นๆ โดยตรง
ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลภายนอก หรือ ครู กศน. ได้ตามความเหมาะสม
2.1.2 จํานวนนักศึกษา กศน. ที่ร่วมกิจกรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เป็นการจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในสาระทักษะการดําเนินชีวิต หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมข่าวสารข้อมูล และเทคโนโลยี มีการแข่งขันและความขัดแย้งมากขึ้น จึงมีความจําเป็นที่
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ นักศึกษา กศน. โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง และมีทักษะ หรือความสามารถพื้นฐานที่จําเป็นในการเผชิญ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพศสัมพันธ์ ทะเลาะวิวาท ครอบครัว
แตกแยก ความรุนแรง ภัยพิบัติ ความเครียด ฯลฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
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สังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถนําความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม
ทักษะชีวิต 10 ประการ (ขององค์การอนามัยโลก) ที่นักศึกษา กศน.ทุกคนจําเป็นต้องมี คือ
1) ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ 2) ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา 3) ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ 4) ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ 5) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น 7) ทักษะ
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 8) ทักษะการเข้าใจผู้อื่น 9) ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 10) ทักษะ
การจัดการกับความเครียด
สําหรับเนื้อหาที่สถานศึกษาจะนํามาใช้ในการฝึกทักษะชีวิตให้กับ นักศึกษา กศน. จะมาจาก
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยขอบข่ายเนื้อหาที่เป็นจุดเน้น 8 เรื่อง คือ
2.2.1 ทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พิษภัยของยาเสพติด เหล้า บุหรี่ /ถ้าใช้ยาเสพติดจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองและ
คนในครอบครัว/ ฝึกกระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/
พ่อแม่จะทําอย่างไรเมื่อลูกติดยา ฯลฯ
2.2.2 ทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาเอดส์ เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างวิเคราะห์ถึงโอกาสเสี่ยงที่อาจมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและผลกระทบที่จะตามมา/
ฝึกทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและวิธีการขอความช่วยเหลือ ฯลฯ
2.2.3 ทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ เช่ น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธและหาทางออกเมื่อถูกชักชวนไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข/ฝึกทักษะ
การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ในเรื่องความเสียสละ มีเมตตากรุณา ให้อภัย / สร้างความตระหนักในเรื่อง
ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ําใจ ฯลฯ
2.2.4 ทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ รื่ อ งการใช้ ท รั พ ยากรและพลั ง งานอย่ า งประหยั ด
เพื่อลดภาวะโลกร้อน / กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเมื่อพลังงานขาดแคลน ฯลฯ
2.2.5 ทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / การสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์เรื่องโอกาสเสี่ยงที่ทําให้เกิดภัยอันตรายต่างๆทั้งอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ก่อการร้าย ถูกทําร้ายร่างกาย
ถูกล่อลวง การถูกละเมิดสิทธิ / ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อเตือนภัย แจ้งเหตุร้าย การขอความช่วยเหลือ การ
อพยพ / ฝึกทักษะการจัดการความเครียดเมื่อประสบภัยพิบัติ / สิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
2.2.6 ทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย-จิต เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองโดยสํารวจพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่เป็นการส่งเสริมหรือทําลาย
สุขภาพของตนเอง/ การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพตนเอง ฯลฯ
2.2.7 ทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / ฝึกการคิด
วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตย การตรวจสอบ การเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้แทนที่สามารถ
ทําคุณประโยชน์ให้ชุมชน สังคมได้อย่างมีเหตุผลและอิสระ ฯลฯ
2.2.8 ทักษะชีวิตอื่นๆ โดยสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาอื่นๆ ได้ตามความต้องการ
และความสนใจของ นักศึกษา กศน.
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2.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
และพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2550 ระบบการเรี ย น
แบบอิเล็กทรอนิกส์ การแสวงหาความรู้หรือเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน โดยกําหนดแนวทางให้
สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มีความรู้ตามหลักสูตร
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และจะจบหลักสูตร กศน. ขั้นพื้นฐานทุกระดับ
2.3.2 จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐาน และสาระสํ า คั ญ ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือเทียบโอนความรู้ โดย
1) เทียบโอนความรู้ โดยการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ สําหรับผู้ที่มีความรู้อยู่แล้ว
2) จัดการเรียนการสอนเอง
3) จัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่าย
2.3.3 ระยะเวลาจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า
2.4 กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เป็ น การจั ดกิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ผู้ เ รี ย น ในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ในปี พ.ศ. 2558 ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความมั่นคง และการเมือง ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.4.1 กิจกรรมรู้จักประชาคมอาเซียน ความเป็นมา ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ ที่ตั้ง
และอาณาเขต ฯลฯ
2.4.2 กิจกรรมพัฒนาการศึกษา การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่นภาษาอังกฤษ จีน
มาเลย์ ตากาล็อก (ฟิลิปปินส์) อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม เขมร และลาว
2.4.3 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม แรงงาน
สินค้าส่งออกและนําเข้าจากประเทศไทย ทรัพยากร การคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
2.4.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสังคม ชาติพันธุ์ ศิลปและวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
ความเชื่อ ฯลฯ
2.4.5 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ดา้ นความมั่งคงและปัญหาข้อพิพาท/ผลประโยชน์กับประเทศไทย
2.4.6 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ประชาธิปไตย สังคมนิยม
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเผด็จการ
2.5 กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รักชาติและรักอธิปไตยของไทย
ทะนุบํารุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ การส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2.6 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรอบรู้ และระมัดระวัง
ในการนํ า ความรู้ ม าใช้ ใ นการวางแผนดํ า เนิ น งาน และมี สํ า นึ ก ในคุ ณ ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วาม
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ขยันหมั่นเพียร มานะอดทน ใช้ส ติและปัญญาในการดํารงชีวิตด้วยความรอบครอบ โดยสามารถนํามา
ประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการดํารงชีวิตประจําวันทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.7 กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมอาสายุวกาชาด
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความเสียสละใน
การช่วยเหลือผู้อื่น สังคมและชุมชน โดยดําเนินการร่วมกับสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ สํานักกิจการลูกเสือ
และยุวกาชาด กระทรวงศึกษาธิการ สโมสรลูกเสือ และสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
2.7.1 การเปิดกองลูกเสือ กศน. และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2.7.2 การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ตามนโยบาย
ด้านกิจกรรมอาสายุวกาชาด สํานักงาน กศน.
2.8 กิจกรรมด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ
เป็ นการจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนาผู้ เรี ยนได้ มี โอกาสออกกํ าลั งกายและเล่ นกี ฬาเพื่ อสุ ขภาพ
พลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการสร้างความรัก ความ
สามัคคี ในหมู่ คณะ ให้ รู้จักรู้แพ้ รู้ ชนะ รู้อภั ย และเป็นการสร้างสัมพั นธภาพอั นดี ระหว่ างนั กศึกษา กศน.
ครู กศน. บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือน ครู และผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา
2.9 กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีพรสวรรค์ในด้านต่างๆ ให้มี
โอกาสและกล้าแสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ในแนวทาง
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และพัฒนาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการตนเอง และส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ของสํานักงาน กศน. ต่อไป
3. รูปแบบของกิจกรรม
3.1 แบบการจัดค่ายวิชาการ ค่ายกิจกรรม ทั้งค่ายไป – กลับ และค่ายค้างคืน
3.2 แบบชั้นเรียน โดยครู กศน. หรือวิทยากรที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการสอนวิชานั้นๆ
เป็นผู้จัดกิจกรรมหรือร่วมกับเครือข่าย
3.3 แบบศึกษาดูงาน ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือภายในจังหวัด/ภาคเดียวกัน กรณีออกนอกพื้นที่
ให้ขอความเห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
3.4 อื่นๆ โดยให้พิจารณารูปแบบของกิจกรรมข้อที่ 3.1 – 3.3 ก่อน แล้วจึงดําเนินการในข้อ 3.4
4. งบประมาณ
งบประมาณในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ กษานอกระบบตั้ งแต่ อนุบาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน งบเงิ น อุ ด หนุ น ในการจั ด กิ จ กรรมพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ระดับประถมศึกษา
คนละ 140 บาทต่อภาคเรียน (280 บาท/ปี)
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 290 บาทต่อภาคเรียน (580 บาท/ปี)
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 290 บาทต่อภาคเรียน (580 บาท/ปี)
4.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คนละ 530 บาทต่อภาคเรียน (1,060 บาท/ปี)
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ให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ภายในวงเงินรายหัวผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในภาคเรียนนั้นๆ โดยยึดหลักประหยัด ถูกต้อง โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ
และไม่ให้สถานศึกษา
เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้เรียนอีก
5. เงื่อนไขของการดําเนินงาน
5.1 ผู ้ร ับ บริก ารต้อ งเป็น นัก ศึก ษา กศน. ที ่ล งทะเบีย นเรีย นในหลัก สูต รการศึก ษานอกระบบ
ขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนนั้นๆ
5.2 ให้ ส ถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน กศน. จั ด ทํ า แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นฯ
เป็ น รายภาคเรี ย น ตามกรอบการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นฯ โดยมุ่ งให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ในการพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนอย่ างมี คุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. ผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนของทุกภาคเรียน
5.3 ให้สถานศึกษา จัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้สํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. เพื่อประกอบการจัดสรรเงินงบประมาณ
5.4 ให้ สถานศึ กษา ดํ าเนิ นการตามแผนการจัดกิจกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้เรียนฯ พร้อมเบิ กจ่ายเงิ น
ตามระเบียบที่กําหนด ให้แล้วเสร็จภายในแต่ละภาคเรียน และรายงานผลให้สํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.
5.5 ให้สํานักงาน กศน. จังหวัดทุกจังหวัด/กทม. มีการนิ เทศติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจั ด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ และรายงาน ให้สํานักงาน กศน. ภายใน 30 วัน หลังปิดภาคเรียน ทุกภาคเรียน
5.6 ให้ใช้ “กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน กศน.” ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2557 เป็นต้นไป

------------------------
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