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 กระทรวง ศึกษาธิการ ประกาศใช หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551    และ ยกเลิก การ ใช หลักเกณฑ และ วิธีการ จัดการ ศึกษา นอก โรงเรียน หลักสูตร การ ศึกษาขั้น พื้น

ฐาน พุทธศักราช 2544  ตาม ประกาศ กระทรวง ศึกษาธิการ ที่ สป 418/2551 ลงวันที่ 18  กันยายน 2551 ใน การ 

ประกาศใช หลักสูตร ใหม จำาเปน ตอง จัดทำา แนวทาง การ เทียบ โอน ผล การ เรียน ให สอดคลองกับ หลักสูตร การ ศึกษา 

นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542  และ ที่ 

แกไข เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ พระ ราช บัญญัติ สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย 

พ.ศ. 2551 ที่ กำาหนด ให สำานักงาน กศน. สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดำาเนินการ เทียบ โอน ผล การ เรียน ให กับ 

ผูเรียน อยาง ทั่วถึง มี คุณภาพ ไดมาตรฐาน

 ใน ปงบประมาณ 2552 สำานักงาน กศน. ได นำารอง การ ใช หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ 

ศึกษา ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และ ได มี การ สัมมนา การ ใช หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา 

ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผล การ สัมมนา ให ปรับ รวม รายวิชา ยอย ๆ  เขา ดวยกัน ดังนั้น  สำานักงาน กศน. จึง ได 

ปรับ แนวทาง การ เทียบ โอน ผล การ เรียน  ให สอดคลองกับ การ ปรับ รายวิชา ดังกลาว  เพื่อ ใชกับ ผูเรียน หลักสูตร การ 

ศึกษา นอก ระดับ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่ ขึ้น ทะเบียน เรียน ตั้งแต ภาคเรียน ที่ 1  ปการศึกษา 2553   

เปนตนไป 

 อนึ่ง สำาหรับ แนวทาง การ เทียบ โอน ผล การ เรียน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา 

ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ ทดลอง) ที่ สำานักงาน กศน. จัด ทำาขึ้น  สถานศึกษา นำารอง ยังคง ใช ตอไป จนกวา 

นักศึกษา จะ จบ หลักสูตร

 ใน การ จัดทำา แนวทาง การ เทียบ โอน ผล การ เรียน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา 

ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ไดรับ ความ รวมมือ เปน อยาง ดี จาก ผูแทน สำานักงาน คณะกรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน 

สำานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย จังหวัด และ ศูนย การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ 

ศึกษา ตาม อัธยาศัย อำาเภอ/เขต  จึง ขอ ขอบคุณ ไว ณ  โอกาสนี้

  

  (นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

  เลขาธิการ กศน.
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