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การดําเนินงานจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั�นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
อุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวติ และการสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ตามปรัชญา
“คิดเป็ น” เพื่อสร้างคุณภาพชี วติ และสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปั ญญาธรรม ศีลธรรม และ
วัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถเพื่อ
การทางาน เป็ นหลักสู ตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการของบุคคลที่อยูน่ อก
ระบบโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ประสบการณ์จากการทางาน และการประกอบอาชีพ โดยการกาหนด
สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
กลุ่มเป้ าหมายด้านจิตใจให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับตัวอยูใ่ น
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุม้ กันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่ อสาร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ งเสริ มสนับสนุ นและประสานงาน
ความร่ วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีอานาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและ
วิธีการจัดการศึกษา

1.หลักการ
หลัก สู ตรการศึ ก ษานอกระบบระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ก าหนด
หลักการไว้ดงั นี้
1. เป็ นหลัก สู ตรที่ มี โครงสร้ างยืดหยุ่น ด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาเรี ยน และการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน และสังคม
2. ส่ งเสริ มให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาและเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิตโดยตระหนักว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การดาเนินงานจัดการศึกษา หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

-24. ส่ งเสริ มให้ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา

2. จุดหมาย
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสติปั ญญา มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีศกั ยภาพในการประกอบอาชี พและการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องซึ่ งเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตอ้ งการ จึงกาหนดจุดหมายดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
2. มีความรู ้พ้ืนฐานสาหรับการดารงชีวติ และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชี พให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. มี ท ัก ษะการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี และสามารถจัด การกับ ชี วิ ต ชุ ม ชน สั ง คมได้อ ย่า งมี
ความสุ ขตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนายึดมัน่
ในวิถีชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
6. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
7. เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้และ
บูรณาการความรู ้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ มเป้ าหมายเป็ นประชาชนที่ ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรา 5 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ระบุวา่ “ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างทัว่ ถึง
และมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติโดยให้บุคคลซึ่ งได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วหรื อไม่
ก็ตามมี สิ ท ธิ ได้รับ การศึ ก ษาในรู ป แบบการศึ กษานอกระบบหรื อการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัยได้ แล้วแต่ก รณี
ทั้งนี้ตามกระบวนการและการดาเนินการที่ได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี ”

4.ระดับการศึกษา
แบ่งระดับการศึกษาออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรี ยน 4 ภาคเรี ยน ยกเว้นกรณี ที่มีการเทียบโอน
ทั้งนี้ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน

การดาเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ

-35. สาระการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 สาระดังนี้
1. สาระทักษะการเรียนรู้ เป็ นสาระเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การใช้แหล่งเรี ยนรู ้
การจัดการความรู ้ การคิดเป็ น และการวิจยั อย่างง่าย
2. สาระความรู้ พื้นฐาน เป็ นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. สาระการประกอบอาชีพ เป็ นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสิ นใจ
ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชี พให้มีความมัน่ คง
4. สาระทักษะการดาเนินชีวิต เป็ นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุ ขศึกษา
พลศึกษา และศิลปศึกษา
5. สาระการพัฒนาสั งคม เป็ นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม

6. โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนหน่วยกิต
ที่
1
2
3
4
5

สาระการเรี ยนรู ้
ทักษะการเรี ยนรู ้
ความรู ้พ้ืนฐาน
การประกอบอาชีพ
ทักษะการดาเนินชีวติ
การพัฒนาสังคม
รวม

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ วิชาเลือก

วิชาบังคับ วิชาเลือก

วิชาบังคับ วิชาเลือก

5
12
8
5
6
36
12
48 หน่วยกิต
200 ชัว่ โมง

5
16
8
5
6
40
16
56 หน่วยกิต
200 ชัว่ โมง

5
20
8
5
6
44
32
76 หน่วยกิต
200ชัว่ โมง

หมายเหตุ วิชาเลือกในแต่ ละระดับสถานศึ กษาต้ องจัดให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้ จากการทาโครงงาน จานวนอย่ าง
น้ อย 3 หน่ วยกิต และ ทากิจกรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต 200 ชั่ วโมง (ประกาศส านั กงานปลัด กระทรวง

-4ศึ กษาธิการ เรื่ อง เพิ่มจานวนชั่ วโมงกิจกรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตในหลักสู ตรการศึ กษานอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557)
โครงสร้ า งหลัก สู ตรการศึ ก นอกระบบระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
ประกอบด้วย 5 สาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ทักษะการเรี ยนรู ้ ความรู ้พ้ืนฐาน การประกอบอาชี พ ทักษะการ
ดาเนินชีวิต และ การพัฒนาสังคม ซึ่ งแต่ละสาระประกอบด้วยรายวิชาบังคับ และ รายวิชาเลือก มีรายละเอียด
ดังนี้
6.1 รายวิชาบังคับ
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐาน
ที่

รหัส
รายวิชา
รายวิชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
หน่ วย
กิต

รหัส
รายวิชา

รายวิชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่ วย
กิต

รหัสรายวิชา

รายวิชา

หน่ วย
กิต

สาระทักษะการเรียนรู้
1.1-1.5

ทร11001

ทักษะการเรี ยนรู้

5

ทร21001
ทักษะการเรี ยนรู้
สาระความรู้ พืน้ ฐาน (ภาษาไทย)

5

ทร31001

ทักษะการเรี ยนรู้

5

2.1

พท11001

ภาษาไทย

3

พท21001

4

พท31001

ภาษาไทย

5

พต31001

ภาษาอังกฤษเพื่อ
ชีวิตและสังคม

5

พค31001

คณิ ตศาสตร์

5

4

พว31001

วิทยาศาสตร์

5

2

อช31001

4

อช31002

2

อช31003

1

ทช31001

2

ทช31003

2

ทช31003

2.1

พต11001

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน

2.2

พค11001

คณิ ตศาสตร์

2.2

พว11001

วิทยาศาสตร์

3.1

อช11001

3.2-3.3

อช11002

3.4

อช11003

4.1

ทช11001

4.2

ทช11002

4.3

ทช11003

ช่องทางการเข้าสู่
อาชีพ
ทักษะการ
ประกอบอาชีพ
พัฒนาอาชีพให้มี
อยูม่ ีกิน

ภาษาไทย

สาระความรู้ พืน้ ฐาน (ภาษาต่ างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ
3
พต21001
4
ในชีวิตประจาวัน
สาระความรู้ พืน้ ฐาน (คณิตศาสตร์ )
3
พค21001
คณิ ตศาสตร์
4
สาระความรู้ พืน้ ฐาน (วิทยาศาสตร์ )

3
2
4
2

เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษา
พลศึกษา

1

ศิลปศึกษา

2

2

พว21001

วิทยาศาสตร์

สาระการประกอบอาชีพ
ช่องทางการ
อช21001
พัฒนาอาชีพ
ทักษะการพัฒนา
อช21002
อาชีพ
พัฒนาอาชีพให้มี
อช21003
ความเข้มแข็ง
สาระทักษะการดาเนินชีวติ
ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษา
ทช21002
พลศึกษา
ทช21003

ศิลปศึกษา

ช่องทางการขยาย
อาชีพ
ทักษะการขยาย
อาชีพ
พัฒนาอาชีพให้มี
ความมัน่ คง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา

2
4
2
1

2
2

-5ระดับประถมศึกษา
มาตรฐาน
ที่

รหัส
รายวิชา
รายวิชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
หน่ วย
กิต

รหัส
รายวิชา

รายวิชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่ วย
กิต

รหัสรายวิชา

รายวิชา

3

สค31001

2

สค31002

1

สค31003

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
หน้าที่พลเมือง
การพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม

หน่ วย
กิต

สาระการพัฒนาสังคม

5.1

สค11001

5.2-5.3

สค11002

5.4

สค11003

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
หน้าที่พลเมือง
การพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม

3

สค21001

2

สค21002

1

สค21003

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
หน้าที่พลเมือง
การพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม

6.2 รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกมี 2 ประเภทคือ รายวิชาเลือกบังคับและรายวิชาเลือกเสรี
1. รายวิชาเลือกบังคับ ให้ สถานศึกษาจัดให้ ผ้ เู รียนเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับ 2 รายวิชา
ทุกระดับการศึกษา รายวิชาเลือกบังคับทีก่ าหนดไว้ ในปัจจุบัน มีดังนี้
(http://www.nfe.go.th/pattana/)
1. วิชาการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในชีวติ ประจาวัน
1) วิชาการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในชีวติ ประจาวัน 1 พว 12010 ระดับประถมศึกษา
จานวน 2 หน่ วยกิต
2) วิชาการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในชีวติ ประจาวัน 2 พว 22002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
จานวน 3 หน่ วยกิต
3) วิชาการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในชีวติ ประจาวัน 3 พว 32023 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 3 หน่ วยกิต
2. วิชาการเงินเพื่อชีวติ
1) วิชาการเงินเพื่อชีวติ 1 สค 12021 ระดับประถมศึกษา จานวน 2 หน่ วยกิต
2) วิชาการเงินเพื่อชีวติ 2 สค 22016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 3 หน่ วยกิต
3) วิชาการเงินเพื่อชีวติ 3 สค 32029 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 3 หน่ วยกิต
3. วิชาการเรียนรู้ ส้ ู ภัยธรรมชาติ
1) วิชาการเรี ยนรู้ ส้ ู ภัยธรรมชาติ 1 สค 12022 ระดับประถมศึกษา
จานวน 2 หน่ วยกิต
2) วิชาการเรี ยนรู้ ส้ ู ภัยธรรมชาติ 2 สค 22019 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
จานวน 3 หน่ วยกิต
3) วิชาการเรี ยนรู้ ส้ ู ภัยธรรมชาติ 3 สค 32032 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3
2
1

-6จานวน 3 หน่ วยกิต
4. วิชาวัสดุศาสตร์
1) วิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011
ระดับประถมศึกษา จานวน 2 หน่ วยกิต
2) วิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 3 หน่ วยกิต
3) วิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 3 หน่ วยกิต
5. วิชาลูกเสื อ กศน.
1) วิชาลูกเสื อ กศน. สค 12025
ระดับประถมศึกษา จานวน 2 หน่ วยกิต
2) วิชาลูกเสื อ กศน. สค 22021
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 3 หน่ วยกิต
3) วิชาลูกเสื อ กศน. สค 32035
6. วิชาประวัติศาสตร์ ชาติไทย
1) วิชาประวัติศาสตร์ ชาติไทย สค 1202 ระดับประถมศึกษา จานวน 2 หน่ วยกิต
2) วิชาประวัติศาสตร์ ชาติไทย สค 22020 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 3 หน่ วยกิต
3) วิชาประวัติศาสตร์ ชาติไทย สค 32034 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 3 หน่ วยกิต

2. รายวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกสถานศึกษากาหนดได้ ตามความต้ องการ โดยพัฒนาหลักสู ตรขึน้ เอง
หรื อเลือกใช้ จากสถานศึกษาอื่น หรื อทีส่ ่ วนกลางกาหนด

-77. การกาหนดรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดเป็ นตัวอักษร 2 หลัก และตัวเลข 5 หลัก ดังนี้ คือ
รหัสรายวิชา

ตัวเลข

ตัวอักษร

หลักที่ 1-2
- ทร – ทักษะการเรียนรู้
- ความรู้ พื้นฐาน
พท - ภาษาไทย
พต - ภาษาต่ างประเทศ
พค - คณิตศาสตร์
พว - วิทยาศาสตร์
- อช – การประกอบอาชีพ
- ทช – ทักษะการดาเนินชีวติ
- สค – การพัฒนาสั งคม

หลักที่ 3
- 0 รายวิชาที่เรียนได้ ท้ งั 3 ระดับ
- 1 ระดับประถมศึกษา
- 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
- 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักที่ 4
- 1. รายวิชาบังคับ
- 2. รายวิชาเลือก
ทีส่ ่ วนกลาง
พัฒนา
- 3. รายวิชาเลือกที่
สถานศึกษา
พัฒนา

หลักที่ 5-7
ลาดับที่
ของ
รายวิชา

-8รหัสรายวิชากาหนดให้ มี 7 หลัก ดังนีค้ ือ
หลักที่ 1 และ 2 เป็ นตัวอักษร แทน 5 สาระดังผังข้างต้น
หลักที่ 3 หมายถึง ระดับการศึกษา ตัวเลข 1 , 2 และ3 แทนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลาดับ สาหรับเลข 0 หมายถึง รายวิชา ที่เรี ยนได้ท้ งั 3 ระดับ
หลักที่ 4 หมายถึง ประเภทของรายวิชา ตัวเลข 1 หมายถึงรายวิชาบังคับ และตัวเลข 2 หมายถึง
รายวิชาเลือกที่ส่วนกลางพัฒนา สาหรับ เลข 3 หมายถึงรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง
หลักที่ 5-7 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชาตามสาระต่าง ๆ
ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 รายวิชา “ทักษะการเรี ยนรู ้” เป็ นรายวิชาบังคับในสาระทักษะการเรี ยนรู ้ ระดับ
ประถมศึกษา

ทร11001

รายวิชาลาดับที่ 1
รายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
สาระทักษะการเรี ยนรู ้

ตัวอย่างที่ 2 รายวิชา “วิจยั ในชุมชน” เป็ นรายวิชาเลือก ที่ส่วนกลางพัฒนาขึ้นในสาระทักษะ การ
เรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนได้ท้ งั 3 ระดับ

ทร02001
รายวิชาลาดับที่ 1
รายวิชาเลือกที่ส่วนกลางพัฒนา
รายวิชาที่เรี ยนรู ้ได้ท้ งั 3 ระดับ
สาระทักษะการเรี ยนรู ้

-98. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
กิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพชี วิต (กพช.) เป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่จดั ขึ้นตามเงื่ อนไขการจบ
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง
ครอบครัว ชุ มชน สังคม โดยให้สถานศึกษาจัดให้ผูเ้ รี ยนทุ กระดับการศึกษาได้เรี ยนรู ้ และปฏิ บตั ิกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชี วิตไม่น้อยกว่า 200 ชัว่ โมง ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละภาคเรี ยนจนจบตามโครงสร้าง
หลักสู ตร (หนังสื อสานักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.03/90 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)

9. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การลงทะเบียนเรี ยนตามโครงสร้างหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นรายวิชาและตามจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคเรี ยนดังนี้
(ประกาศกระทรวงศึกษาการ เรื่ องปรับแก้ไขคู่มือการดาเนินงาน หลักสู ตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 )
1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียน
เรี ยนได้ภาคเรี ยนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด ไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียน
เรี ยนได้ภาคเรี ยนละไม่เกิน 17 หน่วยกิต
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด ไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต ให้
ลงทะเบียนเรี ยนได้ภาคเรี ยนละไม่เกิน 23 หน่วยกิต
กรณีทนี่ ักศึกษาจะต้ องจบหลักสู ตรแต่ มีจานวนหน่ วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่ า
จานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนด ให้ ลงทะเบียนเรียนในแต่ ละภาคเรียน เนื่องจากมีการเทียบโอนผลการเรียนและ
หรื อนักศึกษาทีม่ ีการสอบซ่ อม ให้ สถานศึกษาจัดให้ ลงทะเบียนเรียนเพิม่ เติมในภาคเรียนสุ ดท้ ายได้ ไม่ เกิน 3
หน่ วยกิต จากทีก่ าหนดในแต่ ละระดับการศึกษา (หนังสื อสานักงาน กศน. ด่ วนมากที่ ศธ 0210.30/3805 ลง
วันที่ 26 ตุลาคม 2553)

10. การจัดหลักสู ตร
สถานศึกษาต้องนารายวิชาไปจัดท าหลักสู ตรสถานศึกษา จัดแผนการเรี ยนรู ้ เป็ นรายบุ คคล
หรื อกลุ่มตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุ มชน ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องกาหนดทิศทางในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เช่ น
ผูเ้ รี ยนที่ ประสงค์จะออกไปประกอบอาชี พก็ควรเลื อกรายวิชาเลื อกในสาระการประกอบอาชี พ หรื อผูเ้ รี ยนที่
ประสงค์จะออกไปเป็ นผูน้ าชุ มชนก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการพัฒนาสังคม หรื อถ้าผูเ้ รี ยนประสงค์
จะไปศึกษาต่อก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระความรู ้พ้ืนฐาน

การดาเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ

- 10 ดัง นั้น ครู และผูเ้ รี ยนต้องวางแผนการเรี ย นรู ้ รายบุ ค คลร่ วมกันให้ค รบทั้งหลัก สู ตร รายวิชา
ใดที่สามารถเที ยบโอนได้ก็ให้ทาการเทียบโอน ส่ วนรายวิชาที่ เทียบโอนไม่ได้ก็ให้ลงทะเบียนเรี ยนให้ครบ
ตามโครงสร้างหลักสู ตร แล้วนามาจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสู ตรตามเงื่อนไขการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาค
เรี ยน

11. การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
ด้วยกลุ่มเป้ าหมายที่สานักงาน กศน. รับผิดชอบมีหลากหลาย เช่น ผูบ้ กพร่ องในด้านต่าง ๆ
ผูม้ ีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือกที่จดั โดยครอบครัวและองค์กรต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้จดั การเรี ยนรู ้
กับกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวได้ สถานศึกษาสามารถปรับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้โดยการอนุมตั ิจากปลัดกระทรวงศึกษาธิ การผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ งเสริ มสนับสนุนและประสานงานความร่ วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

12. วิธกี ารจัดการเรียนรู้
วิธีการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จะมีวธิ ีเดียว คือ วิธีเรี ยน กศน. ที่สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้หลายรู ปแบบ เช่น การเรี ยนรู ้แบบพบกลุ่ม การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้แบบทางไกล การเรี ยนรู ้ แบบชั้นเรี ยน และการเรี ยนรู ้แบบอื่นๆ ที่หลากหลายซึ่ง
ในแต่ละรายวิชาผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง หรื อหลายรู ปแบบก็ได้ ทั้งนี้สถานศึกษาต้อง
เพิ่มระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ให้มากขึ้นจากเดิม
โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้แบบพบกลุ่มให้มีการเพิ่ม
ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้จากสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง เป็ น 6 ชัว่ โมง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง
ปรับแก้ไขคู่มือการดาเนิ นงาน หลักสู ตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 )
สานักงาน กศน. กาหนดแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้แบบพบกลุ่ม สัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมง
ให้เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างนิ สัยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน การคิดเป็ น การอ่าน การเขียน และทักษะการสื่ อสาร
ถ่ า ยทอดกระบวนการคิ ด ให้ ผู ้อื่ น เข้ า ใจ (หนั ง สื อ ส านั ก งาน กศน.ที่ ศธ 0210.03/6036 ลงวัน ที่ 23
พฤศจิกายน 2558)

13. การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามปรัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรี ยน “คิดเป็ น”
โดยใช้ขอ้ มูลตนเอง วิชาการ และสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม มาวิเคราะห์ ตัดสิ นใจในเรื่ อง ที่ตอ้ งการ
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- 11 เรี ยนรู ้ แล้วนาไปประยุกต์ใช้ โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) ขั้นกาหนดสภาพ
ปัญหา/ความต้องการในการเรี ยนรู ้ 2) ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรี ยนรู ้ 3) ขั้นปฏิบตั ิ 4) ขั้นประเมิน ผล
การเรี ยนรู ้ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ใหม่พร้อมเผยแพร่

14. สื่ อการเรียนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น ชุมชน
และแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ผูเ้ รี ยน ครู สามารถพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ข้ ึนเอง หรื อนาสื่ อต่างๆ ที่มีอยูใ่ กล้ตวั และ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรี ยนรู ้ โดยใช้วจิ ารณญาณในการเลือกใช้สื่อต่างๆ ซึ่ งจะช่วย
ส่ งเสริ มให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่าย เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
รู ้จกั วิธีการแสวงหาความรู ้ เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ ง และต่อเนื่องตลอดเวลา

15. การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนหรื อเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการเรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึ กษาต้องจัดทาระเบี ยบหรื อแนวปฏิ บตั ิ การเที ยบโอนให้สอดคล้องกับแนว
ทางการเทียบโอนที่สานักงาน กศน. กาหนด โดยกาหนดวิธีการเทียบโอน ดังนี้
1. การเทียบโอนผลการเรี ยนจากหลักฐานการศึกษาที่จดั การศึกษาเป็ นระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
3. การเทียบโอนผลการเรี ยนจากหลักสู ตรต่างประเทศ
4. การเทียบโอนผลการเรี ยนจากความรู ้และประสบการณ์กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
5. การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการประเมินความรู ้และประสบการณ์
16. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลมี 2 ระดับ คือ
1. การประเมินผลในระดับสถานศึกษา เป็ นการดาเนิ นการวัดและประเมินผลการเรี ยน
เป็ นรายวิชา ประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ และประเมินคุณธรรม
2. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนเข้ารับการ
ประเมินในภาคเรี ยนสุ ดท้ายก่อนสอบปลายภาคของภาคเรี ยนนั้น ๆ โดยไม่มีผลต่อการได้หรื อตกของผูเ้ รี ยน
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ผูเ้ รี ยนทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
เกณฑ์การจบหลักสู ตรในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
1. ผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ น การเรี ยนรู ้ รายวิช าในแต่ ล ะระดับ การศึ ก ษา ตามโครงสร้ าง
หลักสู ตร คือ
1.1 ระดับประถมศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็ นวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต แบ่งเป็ นวิชาบังคับ 40 หน่วยกิต และ
วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 16 หน่วยกิต
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็ นวิชาบังคับ 44 หน่วยกิต และ
วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 32 หน่วยกิต
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ (กพช.) ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง
3. ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ข้ ึนไป
4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
.................................................................................................................................................
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