


คํานํา 

 แพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน กศน.นครสวรรค (NKS 15.0) เปนแพลตฟอรมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใชการพัฒนาเปนแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน (Online learning platform) เพ่ือยกระดับการเรียน 

การสอนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาองคความรู                    

จากใบความรู การทําใบงาน การทําแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียนออนไลน และศึกษาดวยตนเองจากสื่อ

อ่ืนๆ โดยครูผูสอนสามารถตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน ทุกรายวิชา ทุกครั้งที่จัด

กิจกรรมการพบกลุมได และดาวนโหลดแผนการเรียนรูทุกรายวิชาบังคับ ซึ่งแบงยอยออกเปนครั้งที่พบกลุมใน

แตละแผนการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบกลางภาคออนไลนและออฟไลน ใหครูผูสอนสามารถนําไปใชงานไดตามความ

สะดวกและเหมาะสม เปนทางเลือกในการบริหารจัดการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 สํานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค หวังเปนอยางยิ่งวา แพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน กศน.

นครสวรรค (NKS 15.0) จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนรูผานระบบออนไลน เพื่อให

นักศึกษาสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวิต ยกระดับของระบบการศึกษาของ

ประเทศไทยตอไป 

 

 

 

ทีม ICT กศน.นครสวรรค 

สํานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค 
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1. เมนูส าหรับ “บุคคลทั่วไป”  
 1.1 แนะแนวการศึกษา (วีดีโอแนะน ำกำรศึกษำ กศน.) 

 
1.2 สมัครเรียนออนไลน ์ 

  กำรรับสมัครนักศึกษำ ครู กศน. สำมำรถใช้ระบบนี้ประชำสัมพันธ์รับสมัครเรียนของ กศน. 

ได้ทุกอ ำเภอและทุกต ำบล และสำมำรถตรวจสอบผลกำรสมัครออนไลน์ เพื่อติดต่อและรับสมัครนักศึกษำใน

กำรสมัครเรียนต่อไป 
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 1.3 การสมัครเรียนออฟไลน์ (สมัครเรียนด้วยตัวเอง ดำวน์โหลดใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำน)  

 
 

 1.4 โครงสร้างหลักสูตร กศน. 

 
 



3 
 
2. เมนูส าหรับ “นักศึกษา กศน.” 

 2.1 กิจกรรมการพบกลุ่ม (เฉพำะรำยวิชำเลือกบังคับ) มีข้ันตอนกำรใช้งำนดังนี้... 

  1.) เลือก ระดับท่ีศึกษำอยู่ 

 

  2.) เลือก รำยวิชำบังคับ 

 

  3.) เลือก เรียนรำยวิชำตำมแผนกำรพบกลุ่มของ กศน.ต ำบลแต่ละต ำบล ท่ีพบกลุ่มในวันนั้น 

     (มีท้ังหมด 14 รำยวิชำบังคับ ทุกระดับกำรศึกษำ) 

 
 



4 
 

  4.) เลือก ครั้งท่ีพบกลุ่มในแต่ละครั้ง ให้ตรงกับแผนกำรพบกลุ่มของ กศน.ต ำบลแต่ละต ำบล 

 
  5.) โปรดอ่ำนค ำช้ีแจงในแต่ละครั้ง และเรียนรู้ตำมข้อ ดังตัวอย่ำงด้ำนล่ำงนี้  

 
   **หมายเหตุ - ในทุกรำยวิชำจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ออนไลน์         

เมื่อผู้เรียนท ำแบบทดสอบเสร็จคะแนนจะปรำกฏใน เมนู “ส ำหรับครู กศน.” หัวข้อ “แผนกำรเรียนรู้           

และผลกำรสอบออนไลน์” ทันที 

            - ให้นักศึกษำเปิดอ่ำนใบควำมรู้ เพื่อศึกษำใบควำมรู้  

            - ให้นักศึกษำดำวน์โหลดใบงำน และท ำใบงำน เพื่อส่งครู กศน.  

              โดยมี 4 วิธีกำรท่ีแนะน ำ เพื่อส่งงำนครู กศน. มีดังนี้ 

      1.) ส่งงำนผ่ำน Line, Facebook, e-mail กศน.ต ำบล 

      2.) ส่งงำนผ่ำน Line, Facebook กลุ่มผู้เรียน กศน.ต ำบล

      3.) ส่งงำนผ่ำน แพลตฟอร์ม อื่นๆ ของ กศน.ต ำบล  

      4.) ส่งงำนได้ท่ี กศน.ต ำบล 
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 2.2 คลังสื่อ กศน. 
  2.2.1 หนังสือเรียน กศน.ทุกรำยวิชำ (ฉบับ e-book) 

 
 

  2.2.2 หนังสือเรียน กศน.ทุกรำยวิชำ (ส ำหรับดำวน์โหลด) 
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  2.2.3 รำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ (ETV) 

 
 

  2.2.4 รำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ (DLTV) 
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  2.2.5 หนังสือเสียง โดยศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

   
 

  2.2.6 มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (Thai MOOC) 

 
 2.3 ค าร้องขอจบการศึกษา 
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3. เมนู “ส าหรับครู กศน.” (ต้องสมัครสมำชิกก่อน จึงจะเข้ำใช้งำนเมนูนี้ได้ ) 

 3.1 การสมัครสมาชิก 
  1.) คลิกท่ีเมนู “ส าหรับครู กศน.” และคลิกท่ีข้อควำมล่ำงสุด “ยังไม่เป็นสมาชิกใช่ไหม” 

 
 

  2.) กรอกข้อมูลสมัครสมำชิกดังตัวอย่ำงด้ำนล่ำงนี้ เมื่อกรอกครบแล้วคลิก “สมัครสมำชิก” 

 
 

 

 

 

 

 

 

*ชื่อภำษำอังกฤษส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ 

*ชื่อครู กศน. ภำษำไทย พร้อมระบุชื่อต ำบล 

*รหัสผ่ำนอย่ำงน้อย 4 ตัว 

*กรอกอีเมล ของครู กศน. ผู้สมคัร 

*ยืนยันรหัสผ่ำน จำกข้อด้ำนบน 

*ยืนยันอีเมล ของครู กศน. ผู้สมัคร 
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  3.) สมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่ำ “ข้อควำมท่ีถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์นี้”  

 
 

 3.2 แผนการเรียนรู้และผลการสอบออนไลน ์(เฉพำะรำยวิชำเลือกบังคับ) มีข้ันตอนกำรใช้งำนดังนี้... 

  1.)  เ ลือก ระ ดับท่ี ต้องกำรดำวน์โหลดแผนกำรเรียนรู้  หรือ ต้องกำรตรวจผลกำร                           

ท ำ แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนออนไลน์ ของนักศึกษำ 

 
  2.) เลือก รำยวิชำ (มีท้ังหมด 14 รำยวิชำบังคับ ทุกระดับกำรศึกษำ) 

  

หน้ำนี้คือสมัครผ่ำนเรียบร้อยแล้ว และให้โทรแจ้งผู้ดูแลระบบ  

เบอร์โทร 056-255-437 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อตรวจสอบและเปิดใช้งำนบัญชีของท่ำน 
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  3.) เลือก แผนกำรเรียนรู้ท่ีต้องกำรดำวน์โหลดไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม (โดยใน 1 วิชำ จะถูก

แบ่งออกเป็นแผนกำรเรียนรู้ ตำมจ ำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมพบกลุ่ม) ซึ่งไฟล์มี 2 แบบ แบบแก้ไขไฟล์ได้ 

(Word) และแบบแก้ไขไฟล์ไม่ได้ (Pdf) หรือต้องกำรตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

ออนไลน์ ของนักศึกษำ  

 
   **หมายเหตุ ผลกำรสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ของทุกต ำบล จะอยู่ในไฟล์เดียวกัน         

ให้ กศน.ต ำบล ท ำตำมข้ันตอนนี้ เพื่อกรองข้อมูลให้แสดงเฉพำะ กศน.ต ำบลท่ีต้องกำรทรำบคะแนน 

    1. คลิกเลือก “ตรวจผลสอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง” ท่ีต้องกำรตรวจ 

    2. เลือกท่ี เมนู “ไฟล์” เลือก “ดำวน์โหลด เลือก “Microsoft Excel” 

    3. กรองข้อมูลเฉพำะ ใน” คอลัมน์/หัวข้อ” กศน.ต ำบล ท่ีต้องกำรตรวจ  

    4. คลิกรูป 3 เหล่ียมช้ีลง และกรอกชื่อต ำบลในช่องค้นหำ เช่น ปำกน้ ำโพ 

       ข้อมูลหรือคะแนนจะแสดงเฉพำะ กศน.ต ำบล ท่ีท่ำนต้องกำรตรวจ  
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 3.3 ข้อสอบกลางภาค (ส ำหรับสอบเก็บคะแนนนกัศึกษำในแต่ละภำคเรียน) 

  1.) เลือกระดับท่ีต้องกำรสอบกลำงภำค 

 
  2.) เลือก รำยวิชำบังคับ  

 
  3.) เลือก รำยวิชำท่ีต้องกำรสอบ (14  วิชำบัง คับ) มี ท้ังกำรสอบแบบออนไลน์และ                    

แบบออฟไลน์ โดยให้เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม/ตำมบริบทของ กศน.ต ำบล ส ำหรับแบบออนไลน์ระบบ

จะตรวจคะแนนให้อัตโนมัติ สำมำรถดูผลกำรสอบกลำงภำคได้ทันที โดยคัดลอกลิงค์ “ข้อสอบ(ออนไลน์)”             

ของรำยวิชำท่ีต้องกำรสอบให้ผู้เรียนทำงกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ก หรือสร้ำงคิวอำร์โค้ดเข้ำสอบ เป็นต้น  
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 3.4 รายงานการสมัครเรียนออนไลน ์
  กำรรับสมัครนักศึกษำ (จำกข้อ 1.2) สำมำรถดูจำกเมนูนี้ เพื่อตรวจสอบผลกำรสมัครเรียน

ออนไลน์ ของ กศน.ทุกต ำล ทุกอ ำเภอ เพื่อติดต่อและรับสมัครนักศึกษำในกำรสมัครเรียนต่อไป  

 
  **หมายเหตุ ผลกำรสมัครเรียนออนไลน์ ของ กศน.ทุกต ำบล จะอยู่ในไฟล์เดียวกัน ให้ กศน.

ต ำบล ท ำตำมข้ันตอนนี้ เพื่อกรองข้อมูลให้แสดงเฉพำะ กศน.ต ำบลท่ีต้องกำรทรำบช่ือผู้สมัครเรียน 

    1. เลือกท่ี เมนู “ไฟล์” เลือก “ดำวน์โหลด เลือก “Microsoft Excel” 

    3. กรองข้อมูลเฉพำะ ใน” คอลัมน์/หัวข้อ” กศน.ต ำบล ท่ีต้องกำรตรวจ  

    4. คลิกรูป 3 เหล่ียมช้ีลง และกรอกชื่อต ำบลในช่องค้นหำ เช่น ปำกน้ ำโพ 

        ช่ือผู้สมัครเรียนจะแสดงเฉพำะ กศน.ต ำบล ท่ีท่ำนต้องกำรตรวจ  

 3.5 ดาวน์โหลดข้อมูล แบบฟอร์ม กศน. ต าบล  
  แบบฟอร์มต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับ กศน.ต ำบล เช่น ตำรำงกำรพบกลุ่ม, แบบฟอร์มกำรสมัคร

เรียน, แบบฟอร์มค ำร้องขอจบกำรศึกษำ, แบบเสนออนุมัติโครงงำน ของนักศึกษำ, และคิวอำร์โค้ดต่ำงๆ           

เป็นต้น 

4. เมนู “คู่มือการใช้งาน” 
 4.1 คู่มือส าหรับนักศึกษา 
 4.2 คู่มือส าหรับครู  

5. เมนู “ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม” 
โดย ทีม ICT กศน.นครสวรรค์ (หน้ำถัดไป)  
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ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม 
 

โดย ทีม ICT กศน.นครสวรรค์ (ประกอบด้วย) 
นำยจ ำนงค์  กล่อมแก้ว           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดนครสวรรค์       

นำยภำณุ วงษ์ถำวรเรื่อง         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดนครสวรรค์    

นำงศิริพร  สุดเล็ก                 ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอเก้ำเล้ียว              

นำงสำวขวัญฤทัย ดูลำสัตย์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน       

นำงสำวอรณิชำ บุญชู              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    

นำยธีรวุฒิ  สวนดี                  นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

นำยเกษม  นวลอินทร์    นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

นำงสำวศรัญญำ  ผลไพร   นักวิชำกำรศึกษำ     

นำยนันทวรรธน์  สมยำ   นักวิชำกำรศึกษำ             

นำงสำวทิพำพร  เต็มภู   เจ้ำพนักงำนธุรกำร       

นำยชุษณะ  พูลสมบัติ   ครูผู้ช่วย      

นำงสำวรัชดำวรรณ  อังชัญ  ครู กศน.ต ำบล          

นำงธันทมำศ  เมืองสุวรรณ์  ครู กศน.ต ำบล     

นำงสำวศิริรักษ์  ศรีระวัตร  ครู กศน.ต ำบล     

นำงกัญญำณี  วิทย์ธรรมำนนท์  ครู กศน.ต ำบล   

นำงสำวเบญจมำศ  หมวกแก้ว  ครู กศน.ต ำบล     

นำยอติชำติ สำหร่ำยทอง   ครู กศน.ต ำบล         

นำยอำชวะ ประทุมมำ   ครู กศน.ต ำบล     

นำยสุภชัย  ชวดนุช    ครู กศน.ต ำบล        

นำยอนุวัฒน์  เสืออุดม        ครู กศน.ต ำบล        

นำยวิศรุต  ชลำรักษ์   ครู กศน.ต ำบล             

นำยเกษมสันต์  จันทร์สำ   ครู กศน.ต ำบล     

นำยอภิสันต์  พุกอ่อน   ครู กศน.ต ำบล     

นำยวรวงศ์  ขลิปป้ัน   ครู กศน.ต ำบล     

ว่ำท่ี รต.น้ ำเพชร  ชำตะรูปะ   ครู กศน.ต ำบล      

นำงสำวณัฐกฤตำ  ฤทธิ์เทพ  ครู กศน.ต ำบล     

นำงสำวศุภมำศ  ขันมณี   ครู กศน.ต ำบล     

นำงเอื้อคุณำ  ภำคจักษุ    ครู กศน.ต ำบล  

นำงสำวสุธำสินี  มีเพชร   ครู ศรช.     

นำงสำวเพ็ญนภำ  พิพัฒน์ประดิษฐ  ครู ศรช.   




