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คำนำ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาขึ้น
ตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา
และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้สถานศึกษาที่จะนำหลักสูตรนี้ไปใช้ต้องนำสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กำหนดไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการ
ของผูเ้รียน ชุมชน สังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และคณุลักษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศกึษานัน้ ๆ

ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ครู ศิษย์เก่าการศึกษานอกโรงเรียน และภาคีเครือข่ายที่ได้เสนอแนะความคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณในความร่วมมือมาในโอกาสนี้

(นายอภิชาติ  จีระวุฒิ)
เลขาธกิาร กศน.



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ี สป. 418/2551

เรือ่ง ใหใ้ชห้ลักสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกโรงเรียนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
แบบองค์รวม บูรณาการทุกด้านเข้าด้วยกันอย่างสมดุลและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียน สามารถพึ่งพาตนเอง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 15(2) และมาตรา 16 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกบักฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546
จึงประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดังปรากฎแนบท้ายคำสั ่งนี ้แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตร
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีอำนาจในการยกเลิก
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551

(นายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ความนำ
การพัฒนาประเทศในปัจจ ุบ ันท่ามกลางกระแสความเปล ี ่ยนแปลงอย ่างรวดเร ็ว

และเกนิกว่าจะคาดการณไ์ด้แน่นอนทัง้ภาคเศรษฐกจิ  การเมอืง  การปกครอง  สังคม  และวัฒนธรรม
ล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู ่ของประชาชนทั้งมวล ประเทศต่าง ๆ พยายามที่จะปฏิรูป
หรือปรับเปลี่ยนระบบหรือกลไกทางสังคมต่าง ๆ  เพื ่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัตน์ ให้นำพาสงัคมไปสูค่วามมัน่คง ย่ังยืน สำหรับประเทศไทย การพัฒนาประเทศทกุข้ันตอน
ต้องอาศัยความรอบรู ้ รอบคอบเป็นไปตามลำดับขั ้นตอน และความสอดคล้องกับวิถีชีว ิต
ของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน  ท้ังในระดบัครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิดังน้ัน จะเหน็ว่าแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติในระยะหลัง ๆ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
และมุ ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ปรับเปลี ่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็น
บูรณาการแบบองค์รวม เพื ่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ดังนั้น
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องอาศัยความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ

กระทรวงศกึษาธกิารมหีนา้ทีจ่ดัการศกึษาใหก้บัประชาชน โดยเฉพาะการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ว่า บุคคลย่อม
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
และมาตรา 80 ได้กำหนดเปน็นโยบายดา้นการศกึษา ว่า ต้องดำเนนิการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งกฎหมาย
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติกำหนดให้มีการส่งเสริมการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชน หรือ รูปแบบอื่น
รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายเพือ่กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ การจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 15 กำหนดนยิามการศกึษานอกระบบ
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ว่าเป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่น ในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ ่งเป็นเงื ่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื ้อหา
และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม การศกึษานอกระบบไดก้ล่าวถึงการแบง่ระดบัไว้ในมาตรา 16 วรรคท้าย ว่าให้เป็นไปตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้มีการแบ่งระดับเช่นเดียวกัน
กับการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังได้กำหนดให้การศึกษานอกระบบที่มีระดับเดียวกัน
กับการศึกษาในระบบให้ถือว่า มีมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกัน

เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเห็นสมควรพัฒนา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน และการประกอบอาชีพ โดยการกำหนดสาระ
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรยีนรู้  การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล ให้ความสำคญักับการพัฒนา
กลุ ่มเป้าหมาย ด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรม ควบคู ่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู ้ สร้างภูมิคุ ้มกัน
สามารถจดัการกบัองคค์วามรู ้ ท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทคโนโลย ี เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรบัตัวอยู่
ในสังคมที ่มีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ ้มกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ที่อยู่นอกระบบ และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร

หลักการ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด

หลักการไว้ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสรา้งยืดหยุ่นด้านสาระการเรยีนรู้ เวลาเรยีน และการจดัการเรยีนรู้

โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และชุมชน สังคม
2. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมให้ผู ้ เร ียนได้พัฒนาและเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต โดยตระหนัก

ว่าผู้เรียนมีความสำคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25512
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จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา

ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงกำหนดจุดหมาย
ดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และสามารถอยูร่่วมกันในสงัคมอยา่งสนัติสุข
2. มีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด

และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. มีทักษะการดำเนนิชีวิตท่ีดี และสามารถจดัการกบัชีวิต ชุมชน สังคม ได้อย่างมคีวามสขุ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

และบรูณาการความรูม้าใชใ้นการพฒันาตนเอง  ครอบครวั  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน

โครงสร้าง
เพ่ือให้การจดัการศกึษาเปน็ไปตามหลกัการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรยีนรู้  ท่ีกำหนดไว้

ให้สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้กำหนด
โครงสรา้งของหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ไวด้งันี้

1. ระดบัการศกึษา
ระดับการศกึษา  แบ่งออกเปน็ 3 ระดับ  ดังน้ีคือ
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3
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2. สาระการเรียนรู้
สาระการเรยีนรู้ประกอบดว้ย 5 สาระ ดังน้ี
2.1 สาระทกัษะการเรยีนรู้ เปน็สาระเกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การใชแ้หลง่เรยีนรู้

การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
2.2 สาระความรู ้พื ้นฐาน เป็นสาระเกี ่ยวกับภาษาและการสื ่อสาร คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 สาระการประกอบอาชพี เป็นสาระเกีย่วกับการมองเหน็ช่องทาง   และการตดัสินใจ

ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มี
ความมั่นคง

2.4 สาระทักษะการดำเนินชีวิต เป็นสาระเกี ่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ

2.5 สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมอืง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีหน้าท่ีพลเมือง และการพฒันาตนเอง ครอบครวั
ชุมชน สังคม

3. กิจกรรมพฒันาคณุภาพชวิีต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว

ชุมชน สังคม
4. มาตรฐานการเรยีนรู้

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด
มาตรฐานการเรยีนรู้ ตามสาระการเรยีนรู้ท้ัง 5 สาระ ท่ีเป็นข้อกำหนดคณุภาพของผูเ้รียน ดังน้ี

4.1 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   เป็นมาตรฐาน
การเรยีนรู้ในแตล่ะสาระการเรยีนรู้ เม่ือผู้เรียนเรียนจบหลกัสูตร การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551

4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551

5. เวลาเรยีน
ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้

ผู้เรียนต้องลงทะเบยีนเรียนในสถานศกึษาอยา่งนอ้ย 1 ภาคเรยีน
6. หน่วยกิต

ใช้เวลาเรยีน 40 ช่ัวโมง  มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25514
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หมายเหตุ วิชาเลือกในแต่ละระดับ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน  เรียนรู้จากการทำโครงงาน
จำนวนอยา่งน้อย 3 หน่วยกิต

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
1. สาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ  ทักษะการเรียนรู้  ความรู้พื้นฐาน  การประกอบอาชีพ

ทักษะการดำเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม
2. จำนวนหน่วยกิตในแต่ละระดับ ดังนี้

2.1 ระดับประถมศกึษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบง่เปน็วิชาบงัคบั 36 หน่วยกิต และวชิาเลอืกไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.2 ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
แบง่เปน็วิชาบงัคบั 40 หน่วยกิต และวชิาเลอืกไมน้่อยกว่า 16 หน่วยกิต

2.3 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต
แบง่เปน็วิชาบงัคบั 44 หน่วยกิต และวชิาเลอืกไมน้่อยกว่า 32 หน่วยกิต

3. ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับละไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต
ประถมศกึษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น ตอนปลาย
วิชา วิชา วิชา วิชา วิชา วิชา
บังคับ เลือก บังคับ เลือก บังคับ เลือก

1 ทักษะการเรียนรู้ 5 5 5
2 ความรู้พื้นฐาน 12 16 20
3 การประกอบอาชีพ 8 8 8
4 ทักษะการดำเนินชีวิต 5 5 5
5 การพัฒนาสังคม 6 6 6

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

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 ช่ัวโมง 100 ช่ัวโมง 100 ช่ัวโมง

ที่ สาระการเรียนรู้

รวม

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 5
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การจัดหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สถานศึกษา

นำไปใชจั้ดการเรยีนรู้น้ัน ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู้ 5 สาระ คือ   ทักษะการเรยีนรู้ ความรูพ้ื้นฐาน
การประกอบอาชีพ ทักษะการดำเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยโครงสร้างหลักสูตรได้กำหนด
จำนวนหน่วยกิตในแต่ละระดับ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งผู้เรียนทุกคนต้องเรียนวิชาบังคับ
ตามทีก่ำหนด  สำหรบัวชิาเลอืกใหผู้้เรยีนเลอืกเรยีนได ้ตามแผนการเรยีนรูเ้ปน็รายบคุคล และ/หรือ
กลุ่ม โดยเลือกเรียนในสาระการเรียนรู้ใดสาระการเรียนรู้หนึ่ง หรือหลายสาระการเรียนรู้ ให้ครบ
จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละระดับ ตามความต้องการของผู้เรียน

การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้บกพร่องในด้านต่าง ๆ ผู้มีความ

สามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวและองค์กรต่าง ๆ การจัดการศึกษาดังกล่าว
สถานศึกษาสามารถปรับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ได้ตามความเหมาะสม

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเร ียนรู ้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ยสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ ดังน้ี
1. สาระทักษะการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 มาตรฐาน ดังน้ี

มาตรฐานที ่1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที ่1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้
มาตรฐานที ่1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้
มาตรฐานที ่1.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการคิดเป็น
มาตรฐานที ่1.5 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการวิจัยอย่างง่าย

2. สาระความรูพ้ื้นฐาน ประกอบดว้ย  2  มาตรฐาน ดังน้ี
มาตรฐานที ่ 2.1 มีความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะพืน้ฐานเกีย่วกับภาษาและการสือ่สาร
มาตรฐานที ่ 2.2 มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะพื ้นฐานเกี ่ยวกับคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3. สาระการประกอบอาชพี ประกอบดว้ย 4 มาตรฐาน ดังน้ี
มาตรฐานที ่3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทาง

และตัดสินใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ และศักยภาพ
ของตนเอง

มาตรฐานที ่3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
มาตรฐานที ่3.3 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการจดัการอาชพีอย่างมคีณุธรรม
มาตรฐานที ่3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

4. สาระทักษะการดำเนนิชีวิต ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน ดังน้ี
มาตรฐานที ่4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที ่4.2 มีความรู ้  ความเขา้ใจ  ทักษะและเจตคตท่ีิดีเก่ียวกับการดแูล ส่งเสรมิ

สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
มาตรฐานที ่4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ

5. สาระการพฒันาสังคม ประกอบดว้ย 4 มาตรฐาน ดังน้ี
มาตรฐานที ่5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนำมา
ปรับใช้ในการดำรงชีวิต

มาตรฐานที ่5.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ี เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข

มาตรฐานที ่5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  มีจิตสาธารณะ
เพื่อความสงบสุขของสังคม

มาตรฐานท่ี 5.4 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของหลักการพัฒนา   และสามารถ
พัฒนาตนเอง ครอบครวั ชุมชน/สังคม

หมายเหตุ สาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2.1  มีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐาน
เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ซึ่งภาษาในมาตรฐานนี้หมายถึง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศ
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วิธีการจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการจดัการเรยีนรู้ท่ีผู้เรียนกำหนดแผนการเรยีนรู้ของตนเอง

ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองจากภมิูปัญญา ผู้รู้ และสือ่ต่าง ๆ

2. การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครู
เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุป
ร่วมกัน

3. การเรียนรู้แบบทางไกล เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนและครู
จะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ หรือถ้ามีความจำเป็นอาจพบกันเป็นครั้งคราว

4. การเรียนรู้แบบชัน้เรียน เป็นวิธีการจดัการเรยีนรู้ท่ีสถานศกึษากำหนดรายวชิา เวลาเรยีน
และสถานที่ ที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลามาเข้าชั้นเรียน

5. การเรียนรู ้ตามอัธยาศัย เป็นวิธีการจัดการเรียนรู ้ที ่ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ได้ตาม
ความต้องการ และความสนใจ จากสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจากการฝึกปฏิบัติตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551

6. การเรียนรู้จากการทำโครงงาน เป็นวิธีการจดัการเรยีนรู้ท่ีผู้เรียนกำหนดเรือ่งโดยสมคัรใจ
ตามความสนใจ ความต้องการ หรือสภาพปัญหา ที่จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติจริง และมีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงงาน โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และกระตุ้นเสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้

7. การเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ
ได้ตามความต้องการของผู้เรียน

วิธีการจัดการเรียนรู ้ดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาและผู ้เรียนร่วมกันกำหนดวิธีเรียน
โดยเลือกเรียนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และการทำงานของผู้เรียน โดยขณะเดียวกันสถานศึกษาสามารถจัดให้มีการสอนเสริม
ไดท้กุวธิเีรยีน เพือ่เตมิเตม็ความรูใ้หบ้รรลมุาตรฐานการเรยีนรู้

การจดักระบวนการเรยีนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู ้ ตามปรัชญาพื้นฐานของ
การศึกษานอกโรงเรียน “คิดเป็น” โดยเน้นพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้
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และสร้างองค์ความรู้สำหรับตนเอง และชุมชน สังคม ซึ่งกำหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ดังนี้

1. กำหนดสภาพปญัหา ความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน สังคม ให้เช่ือมโยงกับประสบการณ์
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้เรียนทำความเข้าใจกับสภาพปัญหา
ความต้องการนั้น ๆ แล้วกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และวางแผนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติต่อไป

2. แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ โดยศกึษา คน้ควา้
หาความรู ้รวบรวม ข้อมูลของตนเอง ชุมชน สังคม และวิชาการ จากสือ่ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
มีการสะทอ้นความคดิ ระดมความคดิเหน็ อภิปราย วิเคราะห ์ สังเคราะหข้์อมูล และสรปุเปน็ความรู้

3. ปฏิบัติ โดยให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสมกับ
สังคม และวฒันธรรม

4. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้มีการประเมิน ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่วางไว้

สื่อการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ ส่ือบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรยีนรู้ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน
ชุมชน และแหลง่เรียนรู้อ่ืน ๆ  ผู้เรียน ครู สามารถพฒันาสือ่การเรยีนรู้ข้ึนเอง หรือนำสือ่ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ใกล้ตัว และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้
สื่อต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม
เข้าใจง่าย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง
และต่อเนื่องตลอดเวลา

การเทียบโอน
สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ของผู้เรียน ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาต้องจัดทำระเบียบหรือแนวปฏิบัติการเทียบโอน
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการเทยีบโอนทีส่ำนกังาน กศน. กำหนด
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การวัดและประเมินผลการเรียน
การวดัและประเมนิผลการเรยีน เปน็กระบวนการทีใ่หไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูสารสนเทศทีแ่สดงถงึ

การพัฒนา ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เกิดทักษะกระบวนการ
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา จะต้องจัดทำ
ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื ่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

1. การวัดและประเมินผลรายวิชา เป็นการประเมินผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาต้อง
ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงใด และต้องมีการประเมินผลรวม เพื่อทราบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ดังนั้น การวัดและประเมินผลจึงต้อง
ใช้เคร่ืองมือ และวิธีการท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการประเมินสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพื่อการ
พัฒนาตนเอง ครอบครวั ชุมชน สังคม โดยพิจารณาทัง้เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏบัิติกิจกรรม
และผลจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

3. การประเมินคุณธรรม เป็นการประเมินสิ่งที่ต้องการปลูกฝังในตัวผู้เรียน โดยประเมิน
จากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านการพัฒนาตน การพัฒนางาน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมในลักษณะอ่ืน ๆ
ทีส่ถานศกึษาจดัขึน้ เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรมใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน

4. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเข้ารับ
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ในภาคเรียนสุดท้ายของทุกระดับการศึกษา
ในสาระการเรียนรู้ ที่สำนักงาน กศน. กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
มีว ัตถุประสงค์เพื ่อทราบผลการเร ียนของผู ้ เร ียนสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบต่อไป การประเมินดังกล่าว ไม่มีผลต่อการได้หรือตก
ของผูเ้รียน
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การจบหลักสูตร
ผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 ในแต่ละระดับการศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร ดังนี้
1. ผ่านการประเมิน และได้รับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ และได้ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดตามโครงสร้างหลักสูตร
2. ผ่านกระบวนการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
3. ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม
4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลกัฐานการศกึษาใหเ้ป็นไปตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกำหนด สถานศกึษาทกุแห่ง

ต้องใช้เอกสารหลักฐานการศึกษาเหมือนกัน  เพื ่อประโยชน์ในการสื่อความเข้าใจที ่ตรงกัน
และการสง่ตอ่ ไดแ้ก่

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)
3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาอื ่นๆ สถานศึกษาต้องพิจารณาจัดทำเพื ่อใช้ประกอบการ

จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามที่เห็นสมควร เช่น แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาที่จะนำหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 ไปใช ้ควรดำเนนิงาน ดังน้ี
1. วางแผน สถานศกึษาชีแ้จง สร้างความเขา้ใจใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วข้อง และรว่มกนัวางแผน

การดำเนนิงานโดย สำรวจกลุม่เป้าหมาย ภาคีเครือข่ายท่ีจะร่วมจัดการศกึษา วางแผนเกีย่วกับบุคลากร
งบประมาณ หลักสูตร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา

2. อบรมครู สถานศกึษาจดัให้มีการอบรมครเูพ่ือให้มีความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับการพฒันา
หลักสตูรสถานศกึษา การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล และอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้อง

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 11

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



3. ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับประชาชน
ท่ัวไปไดรั้บทราบขา่วสาร ข้อมูลอย่างตอ่เนือ่ง โดยใชส่ื้อท่ีหลากหลาย

4. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้สถานศึกษาประสานงาน ชี้แจง ทำความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. รับสมคัรและขึน้ทะเบยีนผูเ้รียน สถานศกึษาและหรอืภาคเีครอืขา่ย ดำเนนิการรบัสมคัร
และขึ้นทะเบียนผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

6. แนะแนวการเรียน เมื่อรับสมัครผู้เรียนแล้ว สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการแนะแนว
เกี ่ยวกับกระบวนการเร ียนรู ้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศกัราช 2551

7. เทียบโอน สถานศึกษาจัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียน หรือ เทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์

8. วางแผนการเรียน สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมกันจัดทำแผนการเรียนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความต้องการ ความจำเป็นในการศึกษา และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนแต่ละบุคคล/กลุ่ม
เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันา ตดิตาม และประเมนิผูเ้รยีน

9. ลงทะเบียนเรียน สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนรายบุคคล/
กลุ่ม โดยให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา

10. จัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียน ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการเรียนตามปรัชญาและหลักการการศึกษานอกโรงเรียน

11. วัดและประเมินผลการเรียน ให้สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำระเบียบ/แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการวัดและประเมินผลที่สำนักงาน กศน. กำหนด

12. จบหลักสูตร การจบหลักสูตรให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
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ภาคผนวก





นิยามศัพท์

การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม
การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

หลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การประมวลความรูแ้ละประสบการณท่ี์จัดข้ึน เพ่ือพัฒนา
ผู ้เรียนให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ หลักสูตรจึงเป็น
เสมือนแผนที่กำหนดทิศทางในการพัฒนาผู ้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู ้ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ เพื ่อให้ทราบความก้าวหน้าของผู ้เรียนในการพัฒนา
ไปสู่มาตรฐานที่กำหนด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic Education) หมายถึง การศกึษากอ่นระดบัอุดมศกึษา
การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน

ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

มาตรฐานการศึกษา (Educational Standard) หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คณุภาพ ทีพึ่งประสงคแ์ละมาตรฐานทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษาทกุแหง่ และเพือ่ใชเ้ปน็หลกั
ในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา (School-Based Curriculum) หมายถึง แผนหรือแนวทางในการ
จดัการเรยีนรู ้ซึง่จดัทำโดยคณะบคุคลของสถานศกึษา และผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่พัฒนาผูเ้รยีน และชมุชน
สังคมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในชุมชน
สังคมอย่างมีความสุข ซึ่งต้องไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และสิทธิมนุษยชน

ภาคีเครือข่าย (Net Work Party) หมายถึง บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอ่ืน
รวมทัง้สถานศกึษาอืน่ทีม่ไิดส้งักดัสำนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
ที่มีส่วนร่วม หรือ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ท่ีสถานศกึษากำหนดขึน้เพ่ิมเตมิจากทีก่ำหนดไวใ้นมาตรฐานการเรยีนรู้
ของกลุม่สาระตา่ง ๆ โดยอาจพจิารณาจากสภาพปญัหาของชมุชน สังคม และสภาพการเปลีย่นแปลง
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สาระการเรยีนรู้ (Strands) หมายถงึ องคค์วามรู ้ ทักษะกระบวนการ และคณุลักษณะสำคญั
รวมไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้

หน่วยกิต (Credit) หมายถึง ค่าน้ำหนักที่กำหนดให้ในการเรียนแต่ละรายวิชา โดยคิดจาก
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้เพ่ือบรรลุมาตรฐานหรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีต้ังไว้สำหรับ รายวิชาน้ัน
โดยใช้เวลาเรยีนไมน้่อยกว่า 40 ช่ัวโมง มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต

แผนการจดัการเรยีนรู้ (Lesson Plan) หมายถงึ แผนหรอืแนวทางการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เปน็
ส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู ้ เมื ่อดำเนินการเรียนรู ้ครบทุกแผนของแต่ละหน่วยการเรียนรู ้
ผู้เรียนจะได้พัฒนาคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นเป้าหมายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

วิธีการเรียนรู้ (Learning Styles) หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการท่ีผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้
สร้างความเข้าใจหรือมีปฏิกิริยาสนองตอบต่อสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ของ
การเรยีนรู้ ผู้เรียนแตล่ะคนอาจใชวิ้ธีการแตกตา่งกนัไปเพือ่ช่วยให้เกิดการเรยีนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพ
ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับความสนใจ ความถนดั ภูมิหลังด้านสงัคม วัฒนธรรม หรือพัฒนาการของแตล่ะบุคคล

สื่อการเรียนรู้ (Learning Materials) หมายถึง สื่อที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
มคีวามเขา้ใจ เกดิการเรยีนรูแ้ละชว่ยสง่เสรมิใหก้ารเรยีนรูเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ สือ่การเรยีนรู้
มีหลายรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อธรรมชาติ การเลือกสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้
ควรคำนงึถึงความนา่สนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเปน็ส่ือท่ีเข้าใจงา่ย กระตุน้ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหา
ความรู ้ และที่สำคัญ คือ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธีการเรียนรู ้ของผู ้เรียน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล

ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึง เครื่องมือที่มนุษย์ต้องใช้ในการดำรงชีวิต
ต้องมีการคิด การตัดสินใจ การเลือกแก้ปัญหา เป็นการคิดหาคำตอบ และปฏิบัติอย่างดีที ่สุด
สำหรับตนเอง และใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ความเปล่ียนแปลง ความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ
เพื่อให้มนุษย์ได้ปรับตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้านั้น ๆ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self–Directed Learning) หมายถึง การเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ
ของผู้เรียน ซึ่งมีความปรารถนาจะรู้ในเรื ่องนั้น ผู้เรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
จนถึงประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือ
ช่วยเหลอืกบัผูอ่ื้นหรอืไมก่ไ็ด้

คิดเป็น (Khit-Pen) หมายถึง กระบวนการที่คนเรานำมาใช้ในการตัดสินใจ โดยต้อง
แสวงหาขอ้มูลของตนเอง ข้อมูลของสภาพแวดลอ้มในชมุชนและสงัคม และขอ้มูลทางหลกัวิชาการ
แล้วนำมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความพอดีระหว่างตนเองและสังคม

หรือ คิดเป็น หมายถึงการแสดงศักยภาพของมนุษย์ ในการชี้นำชะตาชีวิตของตัวเอง
โดยการพยายามปรับตัวเอง และสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกัน ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
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ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลด้านตนเอง ข้อมูลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และดา้นวชิาการ เพ่ือเปา้หมายทีส่ำคญั คือ การมคีวามสขุ

การวิจัยอย่างง่าย (Baby Research) หมายถึง การวิจัยของบุคคลที่ทำการวิจัยเล็ก ๆ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานและการแก้ปัญหาของตนหรือชุมชน

การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) หมายถึง  กระบวนการในการสร้าง
และจดัหาความรู ้ (Create & Acquisition) มีการจดัการและจดัเกบ็ความรู ้ (Knowledge Organization
& Storage) และการกระจายความรู ้(Knowledge Distribution) เพ่ือการประยกุต์ความรูเ้พ่ือการใชง้าน
(Knowledge Application) โดยเฉพาะเป็นการใช้เพื่อการตัดสินใจหรือการแข่งขันกันในทางธุรกิจ
หรือเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นสินทรัพย์ขององค์การต่อไป โดยอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและแพร่กระจายความรู้

แหล่งการเรยีนรู้  (Learning Resources) หมายถึง สถานที ่หรือแหล่งข้อมูลท้ังในสถานศกึษา
และนอกสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษา แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ เพื่อช่วยพัฒนา
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง

ค่านิยม (Value) หมายถึง สิ่งที่สังคมถือว่ามีค่าพึงปรารถนา ต้องการให้เป็นเป้าหมาย
ของสังคมและปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

เจตคติ (Attitude) หมายถึงสภาพความรู ้สึกทางด้านจิตใจที ่เกิดจากประสบการณ์
และการเรียนรู้ของบุคคลอันเป็นผลทำให้เกิดมีท่าทีหรือมีความคิดเห็น รู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในลกัษณะทีช่อบหรือไมช่อบ เห็นดว้ยหรือไมเ่ห็นดว้ย

พ้ืนฐานการงานอาชพี (Basic Vocational Education) เป็นการเรยีนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการประกอบอาชีพ ได้แก่ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงาน
การจัดการและแนวทางในการทำงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ความจำเป็นในการมีคุณธรรม
จริยธรรมในการประกอบอาชพี เพ่ือเปน็พ้ืนฐานในการประกอบอาชพี

ทักษะชีวิต (Life Skills)  หมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา
(Psychosocial Competence) ที่เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต
สามารถพฒันาขึน้ได้ด้วยการฝึกและกระทำซำ้ ๆ  ให้เกิดความคลอ่งแคล่ว เคยชิน จนเปน็ลักษณะนสัิย
ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี ้ คือ การรู ้จักตนเอง เข้าใจตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง
การรู ้จ ักคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ การรู ้จ ักคิด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
การรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลความรู้ การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น การจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด การปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมาย การวางแผน
และดำเนนิการตามแผน ความเหน็ใจผูอ่ื้น ความรบัผิดชอบตอ่สังคม และซาบซึง้ในสิง่ท่ีดีงามรอบตวั

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 17

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



ทักษะการดำเนินชีวิต (Skills for Living) หมายถึง ทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนจากการกระทำ หรือจากการปฏิบัติ ซึ ่งทักษะดังกล่าวนั ้นเป็นทักษะที ่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตที่จะทำให้มีทักษะเหล่านั้น มีชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ โดยมีโอกาส
ที่ดีกว่าผู้ไม่มีทักษะดังกล่าว

การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student – Centered) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ บทบาทของครูจะเปลี่ยนแปลงจากการ
เป็นผู ้ชี ้นำ หรือผู ้ถ่ายทอดความรู ้ เป็นผู ้ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรียนในการแสวงหาความรู ้ลงมือปฏิบัติ และสรา้งสรรคค์วามรู ้โดยใช้วิธีการตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย
ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล

การวัดและประเมินผล (Assessment and Evaluation) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ร่องรอย หลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงพัฒนาการ ความกา้วหน้า และความสำเรจ็ทางการเรยีนของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ

การเทียบโอน (Credit Transfer) หมายถงึ การนำความรู ้ ทักษะ และประสบการณท่ี์ไดจ้าก
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบเป็นผลการเรียนของหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่ง ทั้งนี้การเทียบโอนสามารถทำได้ทั้งจากการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือระหว่าง
การศึกษาต่างรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา
รวมทัง้จากการเรยีนรูน้อกระบบ ตามอธัยาศยั การฝกึอาชพี หรือจากประสบการณก์ารทำงาน

การบริหารหลักสูตร (Curriculum Management) หมายถึง การนำหลักสูตรไปใช้
อย่างเปน็ระบบ เร่ิมต้ังแตก่ารวางแผนทัว่ไป การจดัทำแผนดา้นวิชาการ การกำหนดวสัิยทัศน์ พันธกจิ
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผน การนำหลักสูตรไปใช้จะประสบ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการหลักสูตรด้วย

จิตสำนึก (Awareness) หมายถึง การรับรู้ การรู้ตัว รู้สึกตัว เป็นระดับที่รู้สึกตัวดีในทาง
จิตวิทยา หมายถึง สภาวะที่ตื่นอยู่ รู้ได้ เข้าใจได้ สั่งการได้ เจตนาอันเป็นปัจจุบัน ในทางสังคม
หมายถึง การรับรู้ในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นความหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับคุณค่าหรือศีลธรรม เช่น วันน้ีมีการรณรงคป์ลุกจิตสำนึกในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
บ้านเมืองเรามีการโกงกินอย่างไร้จิตสำนึก

จิตสาธารณะ (Public Minded) หมายถึง บุคคลที่มีจิตสำนึกทางสังคม มีความรับผิดชอบ
และเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคนใจกว้างเห็นแก่ประโยชน์ผู ้อื ่น ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
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บูรณาการ (Integration) หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการนำเนื้อหาที่เป็นหน่วยย่อย
หรือทักษะย่อยมาสัมพันธ์กันให้กลมกลืนเป็นองค์รวม มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ลักษณะสำคัญ
ของการบูรณาการ

1. การบูรณาการความรู้กับทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้
2. การบูรณาการทักษะใหญ่กับทักษะย่อยเป็นกระบวนการเรียนรู้
3. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติในชีวิตจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ภูมิปัญญา (Local Wisdom) หมายถึง ปรัชญาอันเป็นที่มาของความรู้ต่าง ๆ ด้วย เหตุนี้

จึงมักกล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ต่าง ๆ ที่สืบทอด ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่คนรุ่น
ต่อ ๆ มา จนถึงปัจจุบันไดอ้นุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ รวมถึงสร้างสรรคใ์ห้เกิดเปน็ความรูใ้หม่ในสงัคม
ทีผ่สมผสานกนัระหวา่งความรูท้ีม่าจากทีอ่ื่น ๆ ทัว่โลก

คำว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง รากฐานปรัชญาชีวิตของคนไทย อันเป็นที่มาของความรู้
ความสามารถต่าง ๆ ที่แสดงออกในวิถีชีวิตของคนไทย ในจารีตประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่
อาหาร บ้านเรือน เสื้อผ้า ยารักษาโรค เครื่องมือในการทำมาหากิน ศิลปะการแสดง เครื่องประดับ
ตกแตง่ เปน็ฐานความคดิ ความฝนั ความใฝฝั่น และความเปน็คนไทย

คุณธรรม (Virtue) หมายถึง คุณงามความดีด้านกาย วาจา ใจ ที ่จะทำให้ผู ้ปฏิบัติ
และสงัคมเกดิความสงบสขุ อันไดแ้ก่ หลักธรรมในศาสนาตา่ง ๆ
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เอกสารอ้างอิง
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. 2543. สรรสาระพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนการศึกษานอกระบบ.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จำกัด.

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544.
(พิมพ์คร้ังที ่1).  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพสัดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ และการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศัย พ.ศ. 2546.  กรุงเทพ ฯ : มปท. .

.  2551. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551.  กรุงเทพ ฯ : มปท.

ธำรง  บัวศรี. 2531. ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพฒันา.  กรุงเทพฯ : เอราวัณการพมิพ์.

ราชกิจจานเุบกษา.  2550.  รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550.  กรุงเทพ ฯ  :  มปท.

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 10. (อัดสำเนา).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559).
(พิมพ์คร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟคิ จำกดั.

. ม.ป.ป. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟคิ จำกดั.

. 2548. มาตรฐานการศกึษาของชาต.ิ กรุงเทพ ฯ : สหายบลอ็กและการพมิพ์.
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เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549. นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. (พิมพ์คร้ังท่ี 1).  กรุงเทพ ฯ : คุรุสภาลาดพรา้ว.

. 2550. รายงานการสังเคราะห์การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จำกดั.

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลกัสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549) .
(พิมพ์คร้ังที ่2).  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จำกดั

. 2550. รายงานผลการติดตามการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพ ฯ :  มปท.

Griffin, C. 1983. Curriculum Theory in Adult Lifelong Education. London : Crom Helm.

Saylor, J. G. and W. M. Alexander.  1974. Planning Curriculum for Schools. New York : Holt,
Rhinehart and Winston.

Skager, R. 1977. Curriculum Evaluation for Lifelong Education.  Toronto : Pergamon Press.

Taba, H. 1962. Curriculum Development : Theory and Practice. New York : Harcourt,
Brace & Word.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
พัฒนาหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

1. นายทองอยู ่  แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร
2. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร
3. นางพรทพิย์  กล้ารบ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
4. รศ.สมประสงค ์  วิทยเกยีรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. ผศ.สมสดุา  ผู้พัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. นางสาวรุง่นภา  นุตราวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. นายจรญั  คำยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. นายบญุส่ง  คูวรากูล ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
9. นายวิรัช  วัยวุฒิ ข้าราชการบำนาญ (สพฐ.)
10. นางสาววศินี  ศีลตระกลู ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
11. นายอุทัย  หนูแดง ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
12. นางสาววรวรรณ  เบ็ญจนรัิตน์ ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
13. นางสาววนดิา  ศรีเมืองใต้ ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
14. นางศริิพรรณ  สายหงษ์ ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
15. นางเอือ้จิตร  สมจติต์ชอบ ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
16. นางอรณุรักษ์  พ่วงผล ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
17. นายคะนงึ  กาญจนบษุย์ ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
18. นายอุดม  พรหมแกว้งาม ขา้ราชการบำนาญ (กศน.)
19. นางวลิาวัลย์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนกังาน กศน. จงัหวดัอบุลราชธานี
20. นายดศิกุล  เกษมสวสัด์ิ ผู้อำนวยการสำนกังาน กศน. จงัหวดัชลบรีุ
21. นายสรุพงษ์  จำจด ผูอ้ำนวยการสำนกังาน กศน. จงัหวดัฉะเชงิเทรา
22. นายเรอืงฤทธิ ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนกังาน กศน. จังหวัดชุมพร
23. นายประกติ  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

จังหวัดสมุทรสาคร
24. นายชัยกิต  อนันตนรัิติสัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง
25. นางนลนีิ  ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดน จังหวัดสุรินทร์
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
พัฒนาหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ต่อ)

26. นายพิชิต  แสงลอย ผูอ้ำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอดอนตมู
จังหวัดนครปฐม

27. นางเบญจพร  หม่ีนสวัสด์ิ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอเมอืงเพชรบรีุ
จังหวัดเพชรบุรี

28. นางนงคราญ  แกว้จันทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอศรรัีตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

29. นายวาทนิ  งามปลอด ผูอ้ำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอสามโก ้จังหวัดอ่างทอง
30. นางอรสา  โพธ์ิทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. เขตคลองสาน กทม.
31. นางสาวอรวรรณ  พนาพันธ์ สถาบนั กศน. ภาคเหนอื
32. นางสาวสดุใจ  บุตรอากาศ สถาบนั กศน. ภาคเหนอื
33. นางสาวพมิพาพร  อินทจกัร สถาบนั กศน. ภาคเหนอื
34. นายร่วมมิตร  คำผา สถาบนั กศน. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
35. นางเกล็ดแก้ว  เจริญศักดิ์ สำนกังาน กศน. จังหวัดราชบรีุ
36. นางสาววไิล  แย้มสาขา สถาบันการศึกษาทางไกล
37. นางสภุาพรรณ  น้อยอำแพง หน่วยศึกษานิเทศก์
38. นางสาวจตพุร  สุทธิวิวัฒน์ หน่วยศึกษานิเทศก์
39. นางสาวสวุรรณา  ล่องประเสรฐิ สำนกังาน กศน. กทม.
40. นางสรอ้ยทิพย์  อุจวาที กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
41. นางธนญัญา  หม่อมสาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
42. นางสาวกฤษณา  โสภี ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

จังหวัดสระแก้ว
43. นาวสาวนนัทยา  ทวีศักด์ิ อุทยานวทิยาศาสตรพ์ระจอมเกลา้ ณ หว้ากอ
44. นายไพฑรูย์  น้อมกล่อม อุทยานวทิยาศาสตรพ์ระจอมเกลา้ ณ หว้ากอ
45. นายณรงคศั์กด์ิ  นามวณา อทุยานวทิยาศาสตรพ์ระจอมเกลา้ ณ หว้ากอ
46. นายนรนิทร์  กิจวิสาละ ศนูย์วิทยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา (ท้องฟา้จำลอง)
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
พัฒนาหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ต่อ)

47. นายวิชัย  อานามนารถ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
48. พ.อ. หญิงสิริลักษณ ์ ศิริสัมพันธ์ ผู้แทนหน่วยงานทหาร
49. นางกาญจนา  คำประชา ผู้แทนกรมราชทัณฑ์
50. นายวัชระ  กวีศรีเดชา ผูแ้ทนกรมสง่เสรมิสหกรณ์
51. นายสมัพันธ์  เดชะเทศ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
52. นายวิวัฒน์ไชย  จันทนสุ์คนธ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
53. นางนนัฐิณี  ศรีธัญญา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
54. นางนพรตัน์  เวโรจนเ์สรีวงศ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
55. นางศทุธินี  งามเขตต์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
56. นางพรรณทพิา  ชินชัชวาล กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
57. นางดษุฎี  ศรีวัฒนาโรทยั กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
58. นางพรทพิย์  เข็มทอง กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
59. นางสาวชนติา  จิตต์ธรรม กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
60. นางสาวอนงค ์  เช้ือนนท์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
61. นางนทัธีรัตน์  พีระพันธ์ุ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
62. นางสาวสมถวลิ  ศรีจันทรวิโรจน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
63. นางรุง่อรุณ  ไสยโสภณ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
64. นางสาวเยาวรตัน์  คำตรง กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
65. นางสาวชาลนีิ  ธรรมธษิา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255124

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



ผู้แสดงความคิดเห็น
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีสำนกังาน กศน. จังหวัด/กทม. ทุกแห่ง

2. ผู้บริหาร ครู สำนกังาน กศน. อำเภอ/เขต ทุกแห่ง

3. ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ครู ศูนย์ฝึกและพฒันาอาชพีราษฎรไทยบรเิวณชายแดน (ศฝช.)

4. ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ครู ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พ่ือการศกึษา

5. นักวิชาการ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น หน่วยงานทหาร
กรมราชทัณฑ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันอุดมศึกษา ผู้นำท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ศิษย์เกา่ และศษิย์ปจัจบัุนของ กศน.

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 25

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธกิาร กศน.
นายทองอยู ่  แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร
นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร
นางพรทพิย์  กล้ารบ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทำงาน
นางพรทพิย์  กล้ารบ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางดษุฎี  ศรีวัฒนาโรทยั กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางพรทพิย์  เข็มทอง กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวชนติา  จิตต์ธรรม กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวอนงค ์  เช้ือนนท์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวสมถวลิ  ศรีจันทรวิโรจน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางรุง่อรุณ  ไสยโสภณ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวชาลนีิ  ธรรมธษิา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางพรทพิย์  กล้ารบ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางดษุฎี  ศรีวัฒนาโรทยั กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นางรุง่อรุณ  ไสยโสภณ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255126

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย




