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สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาขึ้น
ตามหลั ก การและปรั ช ญาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น นโยบายของรั ฐ บาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนพระราชบั ญ ญั ต ิ ส ่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา
และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้สถานศึกษาที่จะนำหลักสูตรนี้ไปใช้ต้องนำสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กำหนดไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการ
ของผูเ้ รียน ชุมชน สังคม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษานัน้ ๆ
ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ครู ศิษย์เก่าการศึกษานอกโรงเรียน และภาคีเครือข่ายที่ได้เสนอแนะความคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณในความร่วมมือมาในโอกาสนี้

(นายอภิชาติ จีระวุฒ)ิ
เลขาธิการ กศน.

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 418/2551
เรือ่ ง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 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
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 15(2) และมาตรา 16 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546
จึ ง ประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
ดั ง ปรากฎแนบท้ า ยคำสั ่ ง นี ้ แ ทนหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารจั ด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น หลั ก สู ต ร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีอำนาจในการยกเลิก
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551
(นายสมชาย วงศ์สวัสดิ)์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ความนำ
การพั ฒ นาประเทศในปั จ จุ บ ั น ท่ า มกลางกระแสความเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
และเกินกว่าจะคาดการณ์ได้แน่นอนทัง้ ภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม
ล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งมวล ประเทศต่าง ๆ พยายามที่จะปฏิรูป
หรือปรับเปลี่ยนระบบหรือกลไกทางสังคมต่าง ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวตั น์ ให้นำพาสังคมไปสูค่ วามมัน่ คง ยัง่ ยืน สำหรับประเทศไทย การพัฒนาประเทศทุกขัน้ ตอน
ต้ อ งอาศั ย ความรอบรู ้ รอบคอบเป็ น ไปตามลำดั บ ขั ้ น ตอน และความสอดคล้ อ งกั บ วิ ถ ี ช ี ว ิ ต
ของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้ จะเห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในระยะหลัง ๆ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
และมุ ่ ง ให้ “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา” ปรั บ เปลี ่ ย นวิ ธ ี ก ารพั ฒ นาแบบแยกส่ ว นมาเป็ น
บูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ดังนั้น
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องอาศัยความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าทีจ่ ดั การศึกษาให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ว่า บุคคลย่อม
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
และมาตรา 80 ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา ว่า ต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งกฎหมาย
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติกำหนดให้มีการส่งเสริมการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชน หรือ รูปแบบอื่น
รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ การจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 กำหนดนิยามการศึกษานอกระบบ
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ว่าเป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่น ในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา
ของการศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ผล ซึ ่ ง เป็ น เงื ่ อ นไขของการสำเร็ จ การศึ ก ษา โดยเนื ้ อ หา
และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุม่ การศึกษานอกระบบได้กล่าวถึงการแบ่งระดับไว้ในมาตรา 16 วรรคท้าย ว่าให้เป็นไปตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้มีการแบ่งระดับเช่นเดียวกัน
กับการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังได้กำหนดให้การศึกษานอกระบบที่มีระดับเดียวกัน
กับการศึกษาในระบบให้ถือว่า มีมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกัน
เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเห็นสมควรพัฒนา
หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เป็ น หลั ก สู ต ร
ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน และการประกอบอาชีพ โดยการกำหนดสาระ
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
กลุ ่ ม เป้ า หมาย ด้ า นจิ ต ใจ ให้ ม ี ค ุ ณ ธรรม ควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ สร้ า งภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น
สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และเทคโนโลยี เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถปรับตัวอยู่
ในสั ง คมที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงตลอดเวลา สร้ า งภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
รวมทั้งคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ที่อยู่นอกระบบ และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร

หลักการ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด
หลักการไว้ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรทีม่ โี ครงสร้างยืดหยุน่ ด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และชุมชน สังคม
2. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ พ ั ฒ นาและเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ งตลอดชี ว ิ ต โดยตระหนั ก
ว่าผู้เรียนมีความสำคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงกำหนดจุดหมาย
ดังต่อไปนี้
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม และสามารถอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างสันติสขุ
2. มีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. มีทกั ษะการดำเนินชีวติ ทีด่ ี และสามารถจัดการกับชีวติ ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และบูรณาการความรูม้ าใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน

โครงสร้าง
เพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ ทีก่ ำหนดไว้
ให้ ส ถานศึ ก ษาและภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี แ นวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการจั ด หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา จึ ง ได้ ก ำหนด
โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดงั นี้
1. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนีค้ อื
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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2. สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรูป้ ระกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้
2.1 สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกีย่ วกับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้
การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
2.2 สาระความรู ้ พ ื ้ น ฐาน เป็ น สาระเกี ่ ย วกั บ ภาษาและการสื ่ อ สาร คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเกีย่ วกับการมองเห็นช่องทาง และการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีค ุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้ม ี
ความมั่นคง
2.4 สาระทั ก ษะการดำเนิ น ชี ว ิ ต เป็ น สาระเกี ่ ย วกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ
2.5 สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าทีพ่ ลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม
4. มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรูท้ ง้ั 5 สาระ ทีเ่ ป็นข้อกำหนดคุณภาพของผูเ้ รียน ดังนี้
4.1 มาตรฐานการเรียนรูก้ ารศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นมาตรฐาน
การเรียนรูใ้ นแต่ละสาระการเรียนรู้ เมือ่ ผูเ้ รียนเรียนจบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
5. เวลาเรียน
ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้
ผูเ้ รียนต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
6. หน่วยกิต
ใช้เวลาเรียน 40 ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประถมศึกษา
ที่

สาระการเรียนรู้
วิชา วิชา
บังคับ เลือก

1
2
3
4
5

ทักษะการเรียนรู้
ความรู้พื้นฐาน
การประกอบอาชีพ
ทักษะการดำเนินชีวิต
การพัฒนาสังคม
รวม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

จำนวนหน่วยกิต
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
วิชา วิชา วิชา วิชา
บังคับ เลือก บังคับ เลือก
5
16
8
5
6
40
16
56 หน่วยกิต
100 ชัว่ โมง

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

หมายเหตุ วิชาเลือกในแต่ละระดับ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการทำโครงงาน
จำนวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
1. สาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน การประกอบอาชีพ
ทักษะการดำเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม
2. จำนวนหน่วยกิตในแต่ละระดับ ดังนี้
2.1 ระดับประถมศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบ่งเป็นวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต
แบ่งเป็นวิชาบังคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 16 หน่วยกิต
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต
แบ่งเป็นวิชาบังคับ 44 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 32 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับละไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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การจัดหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สถานศึกษา
นำไปใช้จดั การเรียนรูน้ น้ั ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู้ ความรูพ้ น้ื ฐาน
การประกอบอาชีพ ทักษะการดำเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยโครงสร้างหลักสูตรได้กำหนด
จำนวนหน่วยกิตในแต่ละระดับ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งผู้เรียนทุกคนต้องเรียนวิชาบังคับ
ตามทีก่ ำหนด สำหรับวิชาเลือกให้ผเู้ รียนเลือกเรียนได้ ตามแผนการเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคล และ/หรือ
กลุ่ม โดยเลือกเรียนในสาระการเรียนรู้ใดสาระการเรียนรู้หนึ่ง หรือหลายสาระการเรียนรู้ ให้ครบ
จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละระดับ ตามความต้องการของผู้เรียน

การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้บกพร่องในด้านต่าง ๆ ผู้มีความ
สามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวและองค์กรต่าง ๆ การจัดการศึกษาดังกล่าว
สถานศึกษาสามารถปรับมาตรฐานการเรียนรูใ้ นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ตามความเหมาะสม

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
1. สาระทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้
มาตรฐานที่ 1.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการคิดเป็น
มาตรฐานที่ 1.5 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการวิจัยอย่างง่าย
2. สาระความรูพ้ น้ื ฐาน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพืน้ ฐานเกีย่ วกับภาษาและการสือ่ สาร
มาตรฐานที่ 2.2 มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะพื ้ น ฐานเกี ่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3. สาระการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทาง
และตัดสินใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ และศักยภาพ
ของตนเอง
มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
มาตรฐานที่ 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคณ
ุ ธรรม
มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
4. สาระทักษะการดำเนินชีวติ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติทด่ี เี กีย่ วกับการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ
5. สาระการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนำมา
ปรับใช้ในการดำรงชีวิต
มาตรฐานที่ 5.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
มาตรฐานที่ 5.3 ปฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถ ี ป ระชาธิ ป ไตย มี จ ิ ต สาธารณะ
เพื่อความสงบสุขของสังคม
มาตรฐานที่ 5.4 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของหลักการพัฒนา และสามารถ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม
หมายเหตุ สาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐาน
เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ซึ่งภาษาในมาตรฐานนี้หมายถึง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศ
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วิธีการจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่
1. การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนกำหนดแผนการเรียนรูข้ องตนเอง
ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองจากภูมปิ ญ
ั ญา ผูร้ ู้ และสือ่ ต่าง ๆ
2. การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครู
เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุป
ร่วมกัน
3. การเรียนรู้แบบทางไกล เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนและครู
จะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ หรือถ้ามีความจำเป็นอาจพบกันเป็นครั้งคราว
4. การเรียนรูแ้ บบชัน้ เรียน เป็นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ส่ี ถานศึกษากำหนดรายวิชา เวลาเรียน
และสถานที่ ที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลามาเข้าชั้นเรียน
5. การเรี ย นรู ้ ต ามอั ธ ยาศั ย เป็ น วิ ธ ี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ผ ู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ ต าม
ความต้องการ และความสนใจ จากสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจากการฝึกปฏิบัติตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
6. การเรียนรูจ้ ากการทำโครงงาน เป็นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนกำหนดเรือ่ งโดยสมัครใจ
ตามความสนใจ ความต้องการ หรือสภาพปัญหา ที่จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติจริง และมีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงงาน โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และกระตุ้นเสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้
7. การเรียนรูร้ ปู แบบอืน่ ๆ สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบอืน่ ๆ
ได้ตามความต้องการของผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมกันกำหนดวิธีเรียน
โดยเลือกเรียนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และการทำงานของผู้เรียน โดยขณะเดียวกันสถานศึกษาสามารถจัดให้มีการสอนเสริม
ได้ทกุ วิธเี รียน เพือ่ เติมเต็มความรูใ้ ห้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ ตามปรัชญาพื้นฐานของ
การศึกษานอกโรงเรียน “คิดเป็น” โดยเน้นพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้
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และสร้างองค์ความรู้สำหรับตนเอง และชุมชน สังคม ซึ่งกำหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ดังนี้
1. กำหนดสภาพปัญหา ความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน สังคม ให้เชือ่ มโยงกับประสบการณ์
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้เรียนทำความเข้าใจกับสภาพปัญหา
ความต้องการนั้น ๆ แล้วกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และวางแผนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติต่อไป
2. แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรูท้ เ่ี ชือ่ มโยงความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิม โดยศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้ รวบรวม ข้อมูลของตนเอง ชุมชน สังคม และวิชาการ จากสือ่ และแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
มีการสะท้อนความคิด ระดมความคิดเห็น อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปเป็นความรู้
3. ปฏิบัติ โดยให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสมกับ
สังคม และวัฒนธรรม
4. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้มีการประเมิน ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่วางไว้

สื่อการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย ได้แก่ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สือ่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญา แหล่งเรียนรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นท้องถิน่
ชุมชน และแหล่งเรียนรูอ้ น่ื ๆ ผูเ้ รียน ครู สามารถพัฒนาสือ่ การเรียนรูข้ น้ึ เอง หรือนำสือ่ ต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่
ใกล้ตัว และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้
สื่อต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม
เข้าใจง่าย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง
และต่อเนื่องตลอดเวลา

การเทียบโอน
สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ของผู้เรียน ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาต้องจัดทำระเบียบหรือแนวปฏิบัติการเทียบโอน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการเทียบโอนทีส่ ำนักงาน กศน. กำหนด
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การวัดและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นกระบวนการทีใ่ ห้ได้มาซึง่ ข้อมูลสารสนเทศทีแ่ สดงถึง
การพัฒนา ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เกิดทักษะกระบวนการ
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา จะต้องจัดทำ
ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา เป็นการประเมินผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาต้อง
ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงใด และต้องมีการประเมินผลรวม เพื่อทราบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ดังนั้น การวัดและประเมินผลจึงต้อง
ใช้เครือ่ งมือ และวิธกี ารทีห่ ลากหลายให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการประเมินสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพื่อการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยพิจารณาทัง้ เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบตั กิ จิ กรรม
และผลจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
3. การประเมินคุณธรรม เป็นการประเมินสิ่งที่ต้องการปลูกฝังในตัวผู้เรียน โดยประเมิน
จากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านการพัฒนาตน การพัฒนางาน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวติ การเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรูใ้ นรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมในลักษณะอืน่ ๆ
ทีส่ ถานศึกษาจัดขึน้ เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
4. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเข้ารับ
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ในภาคเรียนสุดท้ายของทุกระดับการศึกษา
ในสาระการเรียนรู้ ที่สำนักงาน กศน. กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ทราบผลการเรี ย นของผู ้ เ รี ย นสำหรั บ นำไปใช้ ใ นการวางแผนปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบต่อไป การประเมินดังกล่าว ไม่มีผลต่อการได้หรือตก
ของผูเ้ รียน
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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
เอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนด สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องใช้เอกสารหลักฐานการศึกษาเหมือนกัน เพื่อประโยชน์ในการสื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
และการส่งต่อ ได้แก่
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)
3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาอื ่ น ๆ สถานศึ ก ษาต้ อ งพิ จ ารณาจั ด ทำเพื ่ อ ใช้ ป ระกอบการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามที่เห็นสมควร เช่น แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาที่จะนำหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ไปใช้ ควรดำเนินงาน ดังนี้
1. วางแผน สถานศึกษาชีแ้ จง สร้างความเข้าใจให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้อง และร่วมกันวางแผน
การดำเนินงานโดย สำรวจกลุม่ เป้าหมาย ภาคีเครือข่ายทีจ่ ะร่วมจัดการศึกษา วางแผนเกีย่ วกับบุคลากร
งบประมาณ หลักสูตร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2. อบรมครู สถานศึกษาจัดให้มกี ารอบรมครูเพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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3. ประชาสั ม พั น ธ์ สถานศึ ก ษาดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี ่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับประชาชน
ทัว่ ไปได้รบั ทราบข่าวสาร ข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้สอ่ื ทีห่ ลากหลาย
4. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้สถานศึกษาประสานงาน ชี้แจง ทำความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. รับสมัครและขึน้ ทะเบียนผูเ้ รียน สถานศึกษาและหรือภาคีเครือข่าย ดำเนินการรับสมัคร
และขึ้นทะเบียนผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
6. แนะแนวการเรียน เมื่อรับสมัครผู้เรียนแล้ว สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการแนะแนว
เกี ่ ย วกั บ กระบวนการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
7. เที ย บโอน สถานศึ ก ษาจั ด ให้ ม ี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย น หรื อ เที ย บโอนความรู ้
และประสบการณ์
8. วางแผนการเรียน สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมกันจัดทำแผนการเรียนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความต้องการ ความจำเป็นในการศึกษา และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนแต่ละบุคคล/กลุ่ม
เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนา ติดตาม และประเมินผูเ้ รียน
9. ลงทะเบียนเรียน สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนรายบุคคล/
กลุ่ม โดยให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา
10. จัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียน ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการเรียนตามปรัชญาและหลักการการศึกษานอกโรงเรียน
11. วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย น ให้สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำระเบียบ/แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการวัดและประเมินผลที่สำนักงาน กศน. กำหนด
12. จบหลักสูตร การจบหลักสูตรให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
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นิยามศัพท์
การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม
การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
หลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การประมวลความรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี ดั ขึน้ เพือ่ พัฒนา
ผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ค วามรู ้ ความสามารถ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะตามที ่ ก ำหนดไว้ หลั ก สู ต รจึ ง เป็ น
เสมือนแผนที่กำหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการพัฒนา
ไปสู่มาตรฐานที่กำหนด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Education) หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มาตรฐานการศึกษา (Educational Standard) หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพ ทีพ่ งึ ประสงค์และมาตรฐานทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพือ่ ใช้เป็นหลัก
ในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา (School-Based Curriculum) หมายถึง แผนหรือแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ ซึง่ จัดทำโดยคณะบุคคลของสถานศึกษา และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน และชุมชน
สังคมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในชุมชน
สังคมอย่างมีความสุข ซึ่งต้องไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และสิทธิมนุษยชน
ภาคีเครือข่าย (Net Work Party) หมายถึง บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอืน่
รวมทัง้ สถานศึกษาอืน่ ทีม่ ไิ ด้สงั กัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีส่วนร่วม หรือ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ทีส่ ถานศึกษากำหนดขึน้ เพิม่ เติมจากทีก่ ำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
ของกลุม่ สาระต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาจากสภาพปัญหาของชุมชน สังคม และสภาพการเปลีย่ นแปลง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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สาระการเรียนรู้ (Strands) หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะสำคัญ
รวมไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้
หน่วยกิต (Credit) หมายถึง ค่าน้ำหนักที่กำหนดให้ในการเรียนแต่ละรายวิชา โดยคิดจาก
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียนรูเ้ พือ่ บรรลุมาตรฐานหรือผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังทีต่ ง้ั ไว้สำหรับ รายวิชานัน้
โดยใช้เวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่า 40 ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) หมายถึง แผนหรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ ซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ เมื่อดำเนินการเรียนรู้ครบทุกแผนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ผู้เรียนจะได้พัฒนาคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นเป้าหมายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
วิธกี ารเรียนรู้ (Learning Styles) หมายถึง รูปแบบหรือวิธกี ารทีผ่ เู้ รียนใช้ในการแสวงหาความรู้
สร้างความเข้าใจหรือมีปฏิกิริยาสนองตอบต่อสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ของ
การเรียนรู้ ผูเ้ รียนแต่ละคนอาจใช้วธิ กี ารแตกต่างกันไปเพือ่ ช่วยให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความสนใจ ความถนัด ภูมหิ ลังด้านสังคม วัฒนธรรม หรือพัฒนาการของแต่ละบุคคล
สื่อการเรียนรู้ (Learning Materials) หมายถึง สื่อที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
มีความเข้าใจ เกิดการเรียนรูแ้ ละช่วยส่งเสริมให้การเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สือ่ การเรียนรู้
มีหลายรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อธรรมชาติ การเลือกสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้
ควรคำนึงถึงความน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเป็นสือ่ ทีเ่ ข้าใจง่าย กระตุน้ ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั วิธแี สวงหา
ความรู้ และที่สำคัญ คือ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธ ีการเรียนรู้ของผู้เรียน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึง เครื่องมือที่มนุษย์ต้องใช้ในการดำรงชีวิต
ต้องมีการคิด การตัดสินใจ การเลือกแก้ปัญหา เป็นการคิดหาคำตอบ และปฏิบัติอย่างดีที่สุด
สำหรับตนเอง และใช้เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ ความเปลีย่ นแปลง ความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ
เพื่อให้มนุษย์ได้ปรับตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้านั้น ๆ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self–Directed Learning) หมายถึง การเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ
ของผู้เรียน ซึ่งมีความปรารถนาจะรู้ในเรื่องนั้น ผู้เรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
จนถึงประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือ
ช่วยเหลือกับผูอ้ น่ื หรือไม่กไ็ ด้
คิดเป็น (Khit-Pen) หมายถึง กระบวนการที่คนเรานำมาใช้ในการตัดสินใจ โดยต้อง
แสวงหาข้อมูลของตนเอง ข้อมูลของสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคม และข้อมูลทางหลักวิชาการ
แล้วนำมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความพอดีระหว่างตนเองและสังคม
หรือ คิดเป็น หมายถึงการแสดงศักยภาพของมนุษย์ ในการชี้นำชะตาชีวิตของตัวเอง
โดยการพยายามปรับตัวเอง และสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกัน ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลด้านตนเอง ข้อมูลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และด้านวิชาการ เพือ่ เป้าหมายทีส่ ำคัญ คือ การมีความสุข
การวิจัยอย่างง่าย (Baby Research) หมายถึง การวิจัยของบุคคลที่ทำการวิจัยเล็ก ๆ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานและการแก้ปัญหาของตนหรือชุมชน
การจั ด การความรู ้ (Knowledge Management) หมายถึ ง กระบวนการในการสร้ า ง
และจัดหาความรู้ (Create & Acquisition) มีการจัดการและจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization
& Storage) และการกระจายความรู้ (Knowledge Distribution) เพือ่ การประยุกต์ความรูเ้ พือ่ การใช้งาน
(Knowledge Application) โดยเฉพาะเป็นการใช้เพื่อการตัดสินใจหรือการแข่งขันกันในทางธุรกิจ
หรือเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นสินทรัพย์ขององค์การต่อไป โดยอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและแพร่กระจายความรู้
แหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources) หมายถึง สถานที่ หรือแหล่งข้อมูลทัง้ ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษา แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ เพื่อช่วยพัฒนา
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง
ค่านิยม (Value) หมายถึง สิ่งที่สังคมถือว่ามีค่าพึงปรารถนา ต้องการให้เป็นเป้าหมาย
ของสังคมและปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิต
เจตคติ (Attitude) หมายถึ ง สภาพความรู ้ ส ึ ก ทางด้ า นจิ ต ใจที ่ เ กิ ด จากประสบการณ์
และการเรียนรู้ของบุคคลอันเป็นผลทำให้เกิดมีท่าทีหรือมีความคิดเห็น รู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในลักษณะทีช่ อบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
พื้นฐานการงานอาชีพ (Basic Vocational Education) เป็นการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ได้แก่ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงาน
การจัดการและแนวทางในการทำงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ความจำเป็นในการมีคุณธรรม
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ
ทักษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา
(Psychosocial Competence) ที่เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต
สามารถพัฒนาขึน้ ได้ดว้ ยการฝึกและกระทำซ้ำ ๆ ให้เกิดความคล่องแคล่ว เคยชิน จนเป็นลักษณะนิสยั
ประกอบด้ ว ยทั ก ษะต่ า ง ๆ ดั ง นี ้ คื อ การรู ้ จ ั ก ตนเอง เข้ า ใจตนเองและเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง
การรู ้ จ ั ก คิ ด อย่ า งมี ว ิ จ ารณญาณและคิ ด สร้ า งสรรค์ การรู ้ จ ั ก คิ ด ตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ขปั ญ หา
การรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลความรู้ การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น การจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด การปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมาย การวางแผน
และดำเนินการตามแผน ความเห็นใจผูอ้ น่ื ความรับผิดชอบต่อสังคม และซาบซึง้ ในสิง่ ทีด่ งี ามรอบตัว
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ทักษะการดำเนินชีวิต (Skills for Living) หมายถึง ทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็น
ได้ ช ั ด เจนจากการกระทำ หรื อ จากการปฏิ บ ั ต ิ ซึ ่ ง ทั ก ษะดั ง กล่ า วนั ้ น เป็ น ทั ก ษะที ่ จ ำเป็ น ต่ อ
การดำรงชีวิตที่จะทำให้มีทักษะเหล่านั้น มีชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ โดยมีโอกาส
ที่ดีกว่าผู้ไม่มีทักษะดังกล่าว
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student – Centered) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ บทบาทของครูจะเปลี่ยนแปลงจากการ
เป็นผู้ชี้นำ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน
ผูเ้ รียนในการแสวงหาความรู้ ลงมือปฏิบตั ิ และสร้างสรรค์ความรู้ โดยใช้วธิ กี ารต่าง ๆ ทีห่ ลากหลาย
ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวัดและประเมินผล (Assessment and Evaluation) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ร่องรอย หลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผูเ้ รียน
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ
การเทียบโอน (Credit Transfer) หมายถึง การนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทไ่ี ด้จาก
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบเป็นผลการเรียนของหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่ง ทั้งนี้การเทียบโอนสามารถทำได้ทั้งจากการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือระหว่าง
การศึกษาต่างรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา
รวมทัง้ จากการเรียนรูน้ อกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน
การบริ ห ารหลั ก สู ต ร (Curriculum Management) หมายถึ ง การนำหลั ก สู ต รไปใช้
อย่างเป็นระบบ เริม่ ตัง้ แต่การวางแผนทัว่ ไป การจัดทำแผนด้านวิชาการ การกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
การจั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การดำเนิ น งานตามแผน การนำหลั ก สู ต รไปใช้ จ ะประสบ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการหลักสูตรด้วย
จิตสำนึก (Awareness) หมายถึง การรับรู้ การรู้ตัว รู้สึกตัว เป็นระดับที่รู้สึกตัวดีในทาง
จิตวิทยา หมายถึง สภาวะที่ตื่นอยู่ รู้ได้ เข้าใจได้ สั่งการได้ เจตนาอันเป็นปัจจุบัน ในทางสังคม
หมายถึง การรับรู้ในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นความหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณค่าหรือศีลธรรม เช่น วันนีม้ กี ารรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในเรือ่ งการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
บ้านเมืองเรามีการโกงกินอย่างไร้จิตสำนึก
จิตสาธารณะ (Public Minded) หมายถึง บุคคลที่มีจิตสำนึกทางสังคม มีความรับผิดชอบ
และเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคนใจกว้างเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น 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 จนถึงปัจจุบนั ได้อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ประยุกต์ รวมถึงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นความรูใ้ หม่ในสังคม
ทีผ่ สมผสานกันระหว่างความรูท้ ม่ี าจากทีอ่ น่ื ๆ ทัว่ โลก
คำว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง รากฐานปรัชญาชีวิตของคนไทย อันเป็นที่มาของความรู้
ความสามารถต่าง ๆ ที่แสดงออกในวิถีชีวิตของคนไทย ในจารีตประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่
อาหาร บ้านเรือน เสื้อผ้า ยารักษาโรค เครื่องมือในการทำมาหากิน ศิลปะการแสดง เครื่องประดับ
ตกแต่ง เป็นฐานความคิด ความฝัน ความใฝ่ฝนั และความเป็นคนไทย
คุ ณ ธรรม (Virtue) หมายถึ ง คุ ณ งามความดี ด ้ า นกาย วาจา ใจ ที ่ จ ะทำให้ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ
และสังคมเกิดความสงบสุข อันได้แก่ หลักธรรมในศาสนาต่าง ๆ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
1. นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ
2. นายชัยยศ อิม่ สุวรรณ์
3. นางพรทิพย์ กล้ารบ
4. รศ.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
5. ผศ.สมสุดา ผูพ้ ฒ
ั น์
6. นางสาวรุง่ นภา นุตราวงศ์
7. นายจรัญ คำยัง
8. นายบุญส่ง คูวรากูล
9. นายวิรชั วัยวุฒิ
10. นางสาววิศนี ศีลตระกูล
11. นายอุทยั หนูแดง
12. นางสาววรวรรณ เบ็ญจนิรตั น์
13. นางสาววนิดา ศรีเมืองใต้
14. นางศิรพิ รรณ สายหงษ์
15. นางเอือ้ จิตร สมจิตต์ชอบ
16. นางอรุณรักษ์ พ่วงผล
17. นายคะนึง กาญจนบุษย์
18. นายอุดม พรหมแก้วงาม
19. นางวิลาวัลย์ ศรศิลป์
20. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
21. นายสุรพงษ์ จำจด
22. นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผดุ ผ่อง
23. นายประกิต จันทร์ศรี

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
ข้าราชการบำนาญ (สพฐ.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ข้าราชการบำนาญ (กศน.)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร
24. นายชัยกิต อนันตนิรตั สิ ยั
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง
25. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน จังหวัดสุรินทร์
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ต่อ)
26. นายพิชติ แสงลอย

ผูอ้ ำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
27. นางเบญจพร หมีน่ สวัสดิ์
ผูอ้ ำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
28. นางนงคราญ แก้วจันทร์
ผูอ้ ำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอศรีรตั นะ
จังหวัดศรีสะเกษ
29. นายวาทิน งามปลอด
ผูอ้ ำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
30. นางอรสา โพธิท์ อง
ผูอ้ ำนวยการ ศูนย์ กศน. เขตคลองสาน กทม.
31. นางสาวอรวรรณ พนาพันธ์
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
32. นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
33. นางสาวพิมพาพร อินทจักร
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
34. นายร่วมมิตร คำผา
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35. นางเกล็ดแก้ว เจริญศักดิ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี
36. นางสาววิไล แย้มสาขา
สถาบันการศึกษาทางไกล
37. นางสุภาพรรณ น้อยอำแพง
หน่วยศึกษานิเทศก์
38. นางสาวจตุพร สุทธิววิ ฒ
ั น์
หน่วยศึกษานิเทศก์
39. นางสาวสุวรรณา ล่องประเสริฐ สำนักงาน กศน. กทม.
40. นางสร้อยทิพย์ อุจวาที
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
41. นางธนัญญา หม่อมสาย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
42. นางสาวกฤษณา โสภี
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
จังหวัดสระแก้ว
43. นาวสาวนันทยา ทวีศกั ดิ์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
44. นายไพฑูรย์ น้อมกล่อม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
45. นายณรงค์ศกั ดิ์ นามวณา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
46. นายนรินทร์ กิจวิสาละ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ต่อ)
47. นายวิชยั อานามนารถ
48. พ.อ. หญิงสิรลิ กั ษณ์ ศิรสิ มั พันธ์
49. นางกาญจนา คำประชา
50. นายวัชระ กวีศรีเดชา
51. นายสัมพันธ์ เดชะเทศ
52. นายวิวฒ
ั น์ไชย จันทน์สคุ นธ์
53. นางนันฐิณี ศรีธญ
ั ญา
54. นางนพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ์
55. นางศุทธินี งามเขตต์
56. นางพรรณทิพา ชินชัชวาล
57. นางดุษฎี ศรีวฒ
ั นาโรทัย
58. นางพรทิพย์ เข็มทอง
59. นางสาวชนิตา จิตต์ธรรม
60. นางสาวอนงค์ เชือ้ นนท์
61. นางนัทธีรตั น์ พีระพันธุ์
62. นางสาวสมถวิล ศรีจนั ทรวิโรจน์
63. นางรุง่ อรุณ ไสยโสภณ
64. นางสาวเยาวรัตน์ คำตรง
65. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ผู้แทนหน่วยงานทหาร
ผู้แทนกรมราชทัณฑ์
ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ผู้แสดงความคิดเห็น
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
1. ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีส่ ำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ทุกแห่ง
2. ผูบ้ ริหาร ครู สำนักงาน กศน. อำเภอ/เขต ทุกแห่ง
3. ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ ครู ศูนย์ฝกึ และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)
4. ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ ครู ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา
5. นักวิชาการ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น หน่วยงานทหาร
กรมราชทัณฑ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันอุดมศึกษา ผู้นำท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั ของ กศน.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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คณะผูจ้ ดั ทำ
ที่ปรึกษา
นายอภิชาติ จีระวุฒิ
นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ
นายชัยยศ อิม่ สุวรรณ์
นางพรทิพย์ กล้ารบ

เลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทำงาน
นางพรทิพย์ กล้ารบ
นางดุษฎี ศรีวฒ
ั นาโรทัย
นางพรทิพย์ เข็มทอง
นางสาวชนิตา จิตต์ธรรม
นางสาวอนงค์ เชือ้ นนท์
นางสาวสมถวิล ศรีจนั ทรวิโรจน์
นางรุง่ อรุณ ไสยโสภณ
นางสาวชาลินี ธรรมธิษา
ผู้รับผิดชอบ
นางพรทิพย์ กล้ารบ
นางดุษฎี ศรีวฒ
ั นาโรทัย
นางรุง่ อรุณ ไสยโสภณ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

