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การด าเนินงานจดัการศึกษา หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551    อญัชลี ธรรมะวิธีกุล 

การดําเนินงานจดัการศึกษา 
หลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งจดัการศึกษาเพื่อตอบสนอง
อุดมการณ์การจดัการศึกษาตลอดชีวติ และการสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญา 
“คิดเป็น” เพื่อสร้างคุณภาพชีวติและสังคม มีการบูรณาการอยา่งสมดุลระหวา่งปัญญาธรรม ศีลธรรม และ
วฒันธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพฒันาความสามารถเพื่อ
การท างาน เป็นหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของบุคคลท่ีอยูน่อก
ระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์จากการท างาน และการประกอบอาชีพ     โดยการก าหนด
สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล   ใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
กลุ่มเป้าหมายดา้นจิตใจใหมี้คุณธรรมควบคู่ไปกบัการพฒันาการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัอยูใ่น
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุม้กนัตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การปกครอง  ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

           ปลดักระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงาน
ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มีอ านาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและ
วธีิการจดัการศึกษา 

1.หลกัการ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนด

หลกัการไวด้งัน้ี 
1. เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้  เวลาเรียน และการจดัการ

เรียนรู้ โดยเนน้การบูรณาการเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวิต ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน และสังคม 
2. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั 
3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยตระหนกัวา่ผูเ้รียนมี

ความส าคญั สามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 



- 2 -

การด าเนินงานจดัการศกึษา หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551    อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ 

4. ส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

2. จุดหมาย

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสติปัญญา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพและการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ตอ้งการ   จึงก าหนดจุดหมายดงัต่อไปน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข
2. มีความรู้พื้นฐานส าหรับการด ารงชีวติ และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัด

และตามทนัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
4. มีทักษะการด าเนินชีวิตท่ีดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคมได้อย่างมี

ความสุขตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีความเขา้ใจประวติัศาสตร์ชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ

วฒันธรรม  ประเพณี  กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนายึดมัน่
ในวถีิชีวติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

6. มีจิตส านึกในการอนุรักษ ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และ

บูรณาการความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนท่ีไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา  5  แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  พ.ศ.  2551 ระบุวา่      “ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริม    และสนบัสนุนการศึกษาใหบุ้คคลไดรั้บการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอยา่งทัว่ถึง 
และมีคุณภาพตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติโดยให้บุคคลซ่ึงไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลว้หรือไม่
ก็ตามมีสิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัได้ แล้วแต่กรณี 
ทั้งน้ีตามกระบวนการและการด าเนินการท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ” 

4.ระดับการศึกษา
แบ่งระดบัการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยแต่ละระดบัใช้เวลาเรียน 4  ภาคเรียน  ยกเวน้กรณีท่ีมีการเทียบโอน 
ทั้งน้ีตอ้งลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ภาคเรียน 
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5. สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 สาระดงัน้ี 

1. สาระทกัษะการเรียนรู้  เป็นสาระเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   การใชแ้หล่งเรียนรู้
การจดัการความรู้ การคิดเป็น และการวจิยัอยา่งง่าย 

2. สาระความรู้พื้นฐาน  เป็นสาระเก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร   คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3. สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเก่ียวกบัการมองเห็นช่องทางและการตดัสินใจ
ประกอบอาชีพ  ทกัษะในอาชีพ  การจดัการอาชีพอยา่งมีคุณธรรม และการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คง 

4. สาระทกัษะการด าเนินชีวิต   เป็นสาระเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สุขศึกษา
พลศึกษา  และศิลปศึกษา 

5. สาระการพฒันาสังคม เป็นสาระเก่ียวกบัภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์
การเมือง  การปกครอง  ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี  หนา้ท่ีพลเมือง  และการพฒันาตนเอง  ครอบครัว 
ชุมชน สังคม 

6. โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551

ท่ี สาระการเรียนรู้ 
จ านวนหน่วยกิต 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย 
วชิาบงัคบั วชิาเลือก วชิาบงัคบั วชิาเลือก วชิาบงัคบั วชิาเลือก 

1 ทกัษะการเรียนรู้ 5 5 5 
2 ความรู้พื้นฐาน 12 16 20 
3 การประกอบอาชีพ 8 8 8 
4 ทกัษะการด าเนินชีวติ 5 5 5 
5 การพฒันาสังคม 6 6 6 

รวม 
36 12 40 16 44 32 
48 หน่วยกิต 56 หน่วยกิต 76 หน่วยกิต 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 200 ชัว่โมง 200 ชัว่โมง 200ชัว่โมง 

หมายเหตุ   วิชาเลือกในแต่ละระดับสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการท าโครงงาน  จ านวนอย่าง
น้อย  3 หน่วยกิต  และ ท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  200 ช่ัวโมง (ประกาศส านักงานปลัดกระทรวง

HP
Highlight
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ศึกษาธิการ เร่ือง เพิ่มจ านวนช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวนัที ่18 มีนาคม 2557)   

โครงสร้างหลักสูตรการศึกนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551
ประกอบดว้ย 5  สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่    ทกัษะการเรียนรู้   ความรู้พื้นฐาน การประกอบอาชีพ ทกัษะการ
ด าเนินชีวิต  และ  การพฒันาสังคม ซ่ึงแต่ละสาระประกอบดว้ยรายวิชาบงัคบั และ รายวิชาเลือก  มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 6.1 รายวชิาบังคับ 

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

มาตรฐาน
ที่ 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัส 

รายวชิา 

รายวชิา 
หน่วย
กติ 

รหัส
รายวชิา 

รายวชิา 
หน่วย
กติ 

รหัสรายวชิา รายวชิา 
หน่วย
กติ 

สาระทักษะการเรียนรู้ 

1.1-1.5 ทร11001 ทกัษะการเรียนรู้ 5 ทร21001 ทกัษะการเรียนรู้ 5 ทร31001 ทกัษะการเรียนรู้ 5 
สาระความรู้พืน้ฐาน (ภาษาไทย) 

2.1 พท11001 ภาษาไทย 3 พท21001 ภาษาไทย 4 พท31001 ภาษาไทย 5 

สาระความรู้พืน้ฐาน (ภาษาต่างประเทศ) 

2.1 พต11001 
ภาษาองักฤษ
พ้ืนฐาน 

3 พต21001 
ภาษาองักฤษ 

ในชีวิตประจ าวนั 
4 พต31001 

ภาษาองักฤษเพ่ือ
ชีวิตและสงัคม 

5 

สาระความรู้พืน้ฐาน (คณติศาสตร์) 

2.2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 
สาระความรู้พืน้ฐาน (วทิยาศาสตร์) 

2.2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 

สาระการประกอบอาชีพ 

3.1 อช11001 
ช่องทางการเขา้สู่

อาชีพ 
2 อช21001 

ช่องทางการ
พฒันาอาชีพ 

2 อช31001 
ช่องทางการขยาย

อาชีพ 
2 

3.2-3.3 อช11002 
ทกัษะการ

ประกอบอาชีพ 
4 อช21002 

ทกัษะการพฒันา
อาชีพ 

4 อช31002 
ทกัษะการขยาย

อาชีพ 
4 

3.4 อช11003 
พฒันาอาชีพให้มี

อยูมี่กิน 
2 อช21003 

พฒันาอาชีพให้มี
ความเขม้แขง็ 

2 อช31003 
พฒันาอาชีพให้มี
ความมัน่คง 

2 

สาระทักษะการด าเนินชีวติ 

4.1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 

4.2 ทช11002 
สุขศึกษา  
พลศึกษา 

2 ทช21002 
สุขศึกษา  
พลศึกษา 

2 ทช31003 
สุขศึกษา  
พลศึกษา 

2 

4.3 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 
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มาตรฐาน
ที่ 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัส 

รายวชิา 

รายวชิา 
หน่วย
กติ 

รหัส
รายวชิา 

รายวชิา 
หน่วย
กติ 

รหัสรายวชิา รายวชิา 
หน่วย
กติ 

สาระการพฒันาสังคม 

5.1 สค11001 สงัคมศึกษา 3 สค21001 สงัคมศึกษา 3 สค31001 สงัคมศึกษา 3 

5.2-5.3 สค11002 
ศาสนา และ 
หนา้ท่ีพลเมือง 

2 สค21002 
ศาสนา และ 
หนา้ท่ีพลเมือง 

2 สค31002 
ศาสนา และ 
หนา้ท่ีพลเมือง 

2 

5.4 สค11003 
การพฒันาตนเอง
ชุมชน สงัคม 

1 สค21003 
การพฒันาตนเอง
ชุมชน สงัคม 

1 สค31003 
การพฒันาตนเอง
ชุมชน สงัคม 

1 

   6.2 รายวชิาเลือก    รายวชิาเลือกมี 2 ประเภทคือ รายวชิาเลือกบังคับและรายวชิาเลือกเสรี 
1. รายวชิาเลือกบังคับ     ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเลือกลงทะเบียนรายวชิาเลือกบังคับ 2 รายวชิา

ทุกระดับการศึกษา  รายวชิาเลือกบังคับทีก่ าหนดไว้ในปัจจุบัน มีดังนี้
(http://www.nfe.go.th/pattana/)
1. วชิาการใช้พลงังานไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั

1) วชิาการใช้พลงังานไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั 1 พว 12010  ระดับประถมศึกษา
จ านวน 2 หน่วยกติ

2) วชิาการใช้พลงังานไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั 2 พว  22002  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ านวน 3 หน่วยกติ

3) วชิาการใช้พลงังานไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั 3 พว  32023  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 3 หน่วยกติ

2. วชิาการเงินเพ่ือชีวติ
1) วชิาการเงินเพ่ือชีวติ 1 สค 12021 ระดับประถมศึกษา    จ านวน 2 หน่วยกติ
2) วชิาการเงินเพ่ือชีวติ 2 สค 22016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 3 หน่วยกติ
3) วชิาการเงินเพ่ือชีวติ 3 สค 32029 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 หน่วยกิต

3. วชิาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ
1) วชิาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค 12022   ระดับประถมศึกษา
จ านวน 2 หน่วยกติ

2) วชิาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค 22019   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ านวน 3 หน่วยกติ

3) วชิาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค 32032   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

HP
Highlight
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        จ านวน 3 หน่วยกติ 
4. วชิาวสัดุศาสตร์

1) วชิาวสัดุศาสตร์ 1 พว12011   ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 หน่วยกติ 
2) วชิาวสัดุศาสตร์ 2 พว22003   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 หน่วยกติ 
3) วชิาวสัดุศาสตร์ 3 พว32024   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 หน่วยกติ 

5. วชิาลูกเสือ กศน.
1) วชิาลูกเสือ กศน. สค 12025 ระดับประถมศึกษา  จ านวน 2 หน่วยกติ 
2) วชิาลูกเสือ กศน. สค 22021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 หน่วยกติ 
3) วชิาลูกเสือ กศน. สค  32035          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 หน่วยกิต 

6. วชิาประวตัิศาสตร์ชาติไทย
1) วชิาประวตัิศาสตร์ชาติไทย สค 1202  ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 หน่วยกติ
2) วชิาประวตัิศาสตร์ชาติไทย สค 22020 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 หน่วยกติ
3) วชิาประวตัิศาสตร์ชาติไทย สค 32034  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 หน่วยกติ

2. รายวชิาเลือกเสรี   วชิาเลือกสถานศึกษาก าหนดได้ตามความต้องการ โดยพฒันาหลกัสูตรขึน้เอง
หรือเลือกใช้จากสถานศึกษาอ่ืน หรือทีส่่วนกลางก าหนด
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รหัสรายวชิา 

หลกัที ่1-2 

ตัวเลข 

หลกัที ่3 หลกัที ่4    หลกัที ่5-7 - ทร – ทักษะการเรียนรู้
- ความรู้พื้นฐาน
พท - ภาษาไทย
พต - ภาษาต่างประเทศ
พค - คณิตศาสตร์
พว - วทิยาศาสตร์

- อช – การประกอบอาชีพ
- ทช – ทักษะการด าเนินชีวติ
- สค  – การพฒันาสังคม

- 0 รายวชิาที่เรียนได้ทั้ง 3 ระดับ
- 1 ระดบัประถมศึกษา
- 2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น
- 3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

- 1. รายวชิาบังคับ
- 2. รายวชิาเลือก
       ทีส่่วนกลาง 
       พฒันา 
- 3. รายวชิาเลือกที่

สถานศึกษา
พฒันา

ล าดบัที่ 
ของ
รายวชิา 

ตัวอกัษร 

7. การก าหนดรหัสรายวชิา

การก าหนดรหสัรายวชิาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดเป็นตวัอกัษร 2 หลกั และตวัเลข 5 หลกั ดงัน้ี คือ 
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รหัสรายวชิาก าหนดให้มี 7 หลกั ดังนีคื้อ 
หลกัที ่1 และ 2 เป็นตวัอกัษร แทน 5 สาระดงัผงัขา้งตน้ 
หลกัที ่3 หมายถึง ระดบัการศึกษา ตวัเลข 1 , 2 และ3 แทนระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา

ตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามล าดบั ส าหรับเลข 0 หมายถึง รายวชิา ท่ีเรียนไดท้ั้ง 3 ระดบั 
หลกัที ่4 หมายถึง ประเภทของรายวชิา ตวัเลข 1 หมายถึงรายวชิาบงัคบั และตวัเลข 2 หมายถึง

รายวชิาเลือกท่ีส่วนกลางพฒันา ส าหรับ เลข 3 หมายถึงรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาพฒันาข้ึนเอง 
หลกัที ่5-7 หมายถึง ล าดบัท่ีของรายวชิาตามสาระต่าง ๆ 

ตัวอย่าง 
ตัวอย่างที ่1 รายวชิา “ทกัษะการเรียนรู้” เป็นรายวชิาบังคับในสาระทกัษะการเรียนรู้ ระดบั

ประถมศึกษา 

ตัวอย่างที ่2 รายวชิา “วจิยัในชุมชน” เป็นรายวชิาเลือก ท่ีส่วนกลางพฒันาข้ึนในสาระทกัษะ   การ
เรียนรู้  สามารถเรียนไดท้ั้ง 3 ระดบั 

ทร11001
รายวชิาล าดบัท่ี 1 

รายวชิาบงัคบั 

ระดบัประถมศึกษา 

สาระทกัษะการเรียนรู้ 

ทร02001

รายวชิาล าดบัท่ี 1 

รายวชิาเลือกท่ีส่วนกลางพฒันา 

รายวชิาท่ีเรียนรู้ไดท้ั้ง 3 ระดบั 

สาระทกัษะการเรียนรู้ 
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การด าเนินงานจดัการศกึษา หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551    อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ 

8. กจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.)   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนตามเง่ือนไขการจบ
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551    เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม  โดยให้สถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไดเ้รียนรู้และปฏิบติักิจกรรม
พฒันาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกวา่ 200 ชัว่โมง ไดต้ามความเหมาะสมในแต่ละภาคเรียนจนจบตามโครงสร้าง
หลกัสูตร (หนงัสือส านกังาน กศน. ท่ี ศธ 0210.03/90  ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2560) 

9. การลงทะเบียนเรียนรายวชิา
การลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช  2551  ใหล้งทะเบียนเรียนเป็นรายวชิาและตามจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคเรียนดงัน้ี    
(ประกาศกระทรวงศึกษาการ เร่ืองปรับแกไ้ขคู่มือการด าเนินงาน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 )  

1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต ใหล้งทะเบียน
เรียนไดภ้าคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต 

2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต ใหล้งทะเบียน
เรียนไดภ้าคเรียนละไมเ่กิน 17 หน่วยกิต 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่นอ้ยกวา่ 76  หน่วยกิต ให้
ลงทะเบียนเรียนไดภ้าคเรียนละไม่เกิน 23 หน่วยกิต 

กรณีทีนั่กศึกษาจะต้องจบหลกัสูตรแต่มีจ านวนหน่วยกติที่ต้องลงทะเบียนเรียนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยกติทีก่ าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน เน่ืองจากมีการเทียบโอนผลการเรียนและ
หรือนักศึกษาทีม่ีการสอบซ่อม ให้สถานศึกษาจัดให้ลงทะเบียนเรียนเพิม่เติมในภาคเรียนสุดท้ายได้ไม่เกนิ 3 
หน่วยกติ จากทีก่ าหนดในแต่ละระดับการศึกษา  (หนังสือส านักงาน กศน. ด่วนมากที ่ศธ 0210.30/3805 ลง
วนัที ่26 ตุลาคม 2553) 

10. การจัดหลกัสูตร
สถานศึกษาต้องน ารายวิชาไปจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา   จดัแผนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  

หรือกลุ่มตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดทิศทางในการเรียนของผูเ้รียน  เช่น 
ผูเ้รียนท่ีประสงค์จะออกไปประกอบอาชีพก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการประกอบอาชีพ หรือผูเ้รียนท่ี
ประสงคจ์ะออกไปเป็นผูน้ าชุมชนก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการพฒันาสังคม หรือถา้ผูเ้รียนประสงค์
จะไปศึกษาต่อก็ควรเลือกรายวชิาเลือกในสาระความรู้พื้นฐาน 

HP
Highlight
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การด าเนินงานจดัการศกึษา หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551    อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ 

ดงันั้น ครูและผูเ้รียนตอ้งวางแผนการเรียนรู้รายบุคคลร่วมกนัให้ครบทั้งหลกัสูตร รายวิชา
ใดท่ีสามารถเทียบโอนไดก้็ให้ท าการเทียบโอน ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนไม่ไดก้็ให้ลงทะเบียนเรียนให้ครบ
ตามโครงสร้างหลกัสูตร แลว้น ามาจดัท าแผนการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรตามเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
เรียน 

11. การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ดว้ยกลุ่มเป้าหมายท่ีส านกังาน กศน. รับผิดชอบมีหลากหลาย เช่น ผูบ้กพร่องในดา้นต่าง ๆ 

ผูมี้ความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือกท่ีจดัโดยครอบครัวและองคก์รต่าง ๆ   ดงันั้นเพื่อให้จดัการเรียนรู้
กบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าวได ้ สถานศึกษาสามารถปรับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดโ้ดยการอนุมติัจากปลดักระทรวงศึกษาธิการผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

12. วธิกีารจัดการเรียนรู้
วธีิการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  

จะมีวธีิเดียว คือ วธีิเรียน กศน. ท่ีสามารถจดัการเรียนรู้ไดห้ลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกล การเรียนรู้แบบชั้นเรียน และการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ  ท่ีหลากหลายซ่ึง
ในแต่ละรายวชิาผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลายรูปแบบก็ได ้ ทั้งน้ีสถานศึกษาตอ้ง
เพิ่มระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ใหม้ากข้ึนจากเดิม โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบพบกลุ่มใหมี้การเพิ่ม
ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้จากสัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง เป็น 6 ชัว่โมง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง
ปรับแกไ้ขคู่มือการด าเนินงาน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ลง
วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 )  

ส านกังาน กศน. ก าหนดแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม สัปดาห์ละ 6 ชัว่โมง 
ให้เป็นการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน การคิดเป็น การอ่าน การเขียน และทกัษะการส่ือสาร
ถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู ้อ่ืนเข้าใจ (หนังสือ ส านักงาน กศน.ท่ี  ศธ 0210.03/6036  ลงว ันท่ี  23 
พฤศจิกายน 2558) 

13. การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจดักระบวนการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 เนน้การจดักระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรียน  “คิดเป็น” 
โดยใชข้อ้มูลตนเอง วชิาการ และสภาพแวดลอ้มในชุมชน สังคม  มาวิเคราะห์ ตดัสินใจในเร่ือง  ท่ีตอ้งการ

HP
Highlight
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เรียนรู้  แลว้น าไปประยกุตใ์ช ้  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  4  ขั้นตอน ดงัน้ี  คือ 1) ขั้นก าหนดสภาพ
ปัญหา/ความตอ้งการในการเรียนรู้  2) ขั้นแสวงหาขอ้มูลและจดัการเรียนรู้   3) ขั้นปฏิบติั  4) ขั้นประเมิน ผล
การเรียนรู้ และสรุปเป็นองคค์วามรู้ใหม่พร้อมเผยแพร่ 

14. ส่ือการเรียนรู้
ในการจดัการเรียนรู้เนน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผูเ้รียน ครู สามารถพฒันาส่ือการเรียนรู้ข้ึนเอง หรือน าส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูใ่กลต้วั และ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการเรียนรู้ โดยใชว้จิารณญาณในการเลือกใชส่ื้อต่างๆ ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขา้ใจง่าย เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียน
รู้จกัวธีิการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง ลึกซ้ึง และต่อเน่ืองตลอดเวลา 

15. การเทยีบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาตอ้งจดัให้มีการเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ของผูเ้รียน ให้เป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 โดยสถานศึกษาตอ้งจดัท าระเบียบหรือแนวปฏิบติัการเทียบโอนให้สอดคล้องกบัแนว
ทางการเทียบโอนท่ีส านกังาน กศน. ก าหนด โดยก าหนดวธีิการเทียบโอน  ดงัน้ี 

1. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัฐานการศึกษาท่ีจดัการศึกษาเป็นระดบัประถมศึกษา
มธัยมศึกษาตอนตน้  และตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเน่ือง
3. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรต่างประเทศ
4. การเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินความรู้และประสบการณ์

16. การวดัและประเมนิผล
การวดัและประเมินผลมี  2  ระดบั คือ 
1. การประเมินผลในระดบัสถานศึกษา  เป็นการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียน

เป็นรายวชิา ประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ และประเมินคุณธรรม 
2. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ   สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนเขา้รับการ

ประเมินในภาคเรียนสุดทา้ยก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ  โดยไม่มีผลต่อการไดห้รือตกของผูเ้รียน 
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การด าเนินงานจดัการศกึษา หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551    อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ 

17. การจบหลกัสูตร
ผูเ้รียนทั้งระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มี

เกณฑก์ารจบหลกัสูตรในแต่ละระดบัการศึกษา  ดงัน้ี 
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา  ตามโครงสร้าง

หลกัสูตร คือ 
     1.1  ระดบัประถมศึกษา  ไม่นอ้ยกวา่ 48  หน่วยกิต   แบ่งเป็นวชิาบงัคบั 36 หน่วยกิต

และวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
     1.2  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไม่นอ้ยกวา่ 56 หน่วยกิต แบ่งเป็นวชิาบงัคบั 40 หน่วยกิต และ

วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่  16  หน่วยกิต 
     1.3  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่นอ้ยกวา่ 76 หน่วยกิต แบ่งเป็นวชิาบงัคบั 44 หน่วยกิต และ

วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่  32  หน่วยกิต 

2. ผา่นเกณฑก์ารประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ(กพช.) ไม่นอ้ยกวา่  200 ชัว่โมง
3. ผา่นการประเมินคุณธรรม  ในระดบัพอใชข้ึ้นไป
4. เขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ

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