
 

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั �นพื �นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
หลักการ 

1. เป็นหลกัสตูรที�มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจดัการเรียนรู้ โดย
เน้นการบรูณาการเนื $อหาให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต ความแตกตา่งของบคุคล และชมุชน  

2. สง่เสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั 

3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาและเรียนรู้อยา่งตอ่เนื�องตลอดชีวิต โดยตระหนกัวา่ผู้ เรียนมี
ความสําคญั สามารถพฒันาตนเองได้ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 

4. สง่เสริมให้ภาคีเครือขา่ยมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา                                                                 
 
จุดหมาย 
 1. มีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมที�ดีงาม และสามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่ง   สนัตสิขุ    
 2. มีความรู้พื $นฐานสําหรับการดํารงชีวิต และการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื�อง 
 3. มีความสามารถในการประกอบสมัมาอาชีพ ให้สอดคล้องกบัความสนใจ      ความถนดัและ
ตามทนัความเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
 4. มีทกัษะการดําเนินชีวิตที�ดี และสามารถจดัการกบัชีวิตชมุชน สงัคม ได้อยา่งมีความสขุตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. มีความเข้าใจประวตัศิาสตร์ชาตไิทย ภมูิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศลิปะ วฒันธรรม 
ประเพณี กีฬา  ภมูิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของศาสนา ยึดมั�นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 6. มีจิตสํานกึในการอนรัุกษ์ และพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 
 7. เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ และบรูณา
การความรู้มาใช้ ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั�วไปที�ไมไ่ด้อยูใ่นระบบโรงเรียน 
 
 
  



 

 

โครงสร้าง 
1. ระดบัการศกึษา 

  1.1 ประถมศกึษา 
  1.2 มธัยมศกึษาตอนต้น 
  1.3 มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 2. สาระการเรียนรู้ 
  2.1 สาระทกัษะการเรียนรู้ 
  2.2 สาระความรู้พื $นฐาน 
  2.3 สาระการประกอบอาชีพ 
  2.4 สาระทกัษะการดําเนินชีวิต 
  2.5 สาระการพฒันาสงัคม 

3. กิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต 
เป็นกิจกรรมที�จดัขึ $นเพื�อให้ผู้ เรียน พฒันาตนเอง ครอบครัว ชมุชน สงัคม 

 4. มาตรฐานการเรียนรู้ 
4.1 มาตรฐานการเรียนรู้การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขั $นพื $นฐาน 
4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ระดบั 

5. เวลาเรียน 
ในแตล่ะระดบัใช้เวลาเรียน  4 ภาคเรียน ยกเว้น ในกรณีที�มีการเทียบโอนผลการเรียน ทั $งนี $  

ผู้ เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศกึษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
 6. หนว่ยกิต 

 ใช้เวลาเรียน 40 ชั�วโมง มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต 
  
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

สาระการเรียนรู้ 

จํานวนหน่วยกิต 

ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

วิชาบงัคบั วิชาเลือก วิชาบงัคบั วิชาเลือก วิชาบงัคบั วิชาเลือก 

1. ทกัษะการเรียนรู้ 
2. ความรู้พื $นฐาน 
3. การประกอบอาชีพ 
4. ทกัษะการดําเนินชีวิต 
5. การพฒันาสงัคม 

5 
12 
8 
5 
6 

 5 
16 
8 
5 
6 

 5 
20 
8 
5 
6 

 

รวม 
36 12 40 16 44 32 

48 หนว่ยกิต 56 หนว่ยกิต 76 หนว่ยกิต 

กิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต 100 ชั�วโมง 100 ชั�วโมง 100 ชั�วโมง 

 
การจัดหลักสูตร 
 - ผู้ เรียนทกุคนต้องเรียนวิชาบงัคบัตามที�กําหนด  
 - สําหรับวิชาเลือกให้ผู้ เรียนเลือกเรียนได้ตามแผนการเรียนรู้เป็นรายบคุคลและหรือกลุ่ม 
 

การจัดการเรียนรู้สาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
- ผู้บกพร่องในด้านตา่ง ๆ   
- ผู้ มีความสามารถพิเศษ  
- การศกึษาทางเลือกที�จดัโดยครอบครัวและองค์กรตา่ง ๆ 
- การจดัการศกึษา สามารถปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบั

การศกึษาขั $นพื $นฐาน พทุธศกัราช 2551ได้ ตามความเหมาะสม 
 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั �นพื �นฐาน พุทธศักราช 2551 

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
- การจดักิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต 
- การวดัและประเมินผล 
- การเทียบโอนผลการเรียน 
- การบริหารหลกัสตูร 
- หลกัสตูรสถานศกึษา 
- การจดัการเรียนรู้ 



 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1. สาระทกัษะการเรียนรู้ 

มาตรฐานที� 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติที�ดีตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มาตรฐานที� 1.2  มีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติที�ดีตอ่การใช้แหลง่เรียนรู้ 
มาตรฐานที� 1.3 มีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติที�ดีตอ่การจดัการความรู้ 
มาตรฐานที� 1.4 มีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติที�ดีตอ่การคิดเป็น  
มาตรฐานที� 1.5 มีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติที�ดีตอ่การวิจยัอยา่งง่าย 

2. สาระความรู้พื $นฐาน 
มาตรฐานที� 2.1 มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพื $นฐานเกี�ยวกบัภาษาและการสื�อสาร 
มาตรฐานที� 2.2 มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพื $นฐานเกี�ยวกบัคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. สาระการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานที� 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพมองเห็นช่องทางการเข้า 
สูอ่าชีพ สามารถตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ตามความ ต้องการ และศกัยภาพของตนเอง  

มาตรฐานที� 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะในอาชีพที�ตดัสินใจเลือก 
มาตรฐานที� 3.3  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจดัการอาชีพ อยา่งมีคณุธรรม 
มาตรฐานที� 3.4  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพฒันาอาชีพ ให้มีความมั�นคง 

4. สาระทกัษะการดําเนินชีวิต 
มาตรฐานที� 4.1  มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคตทีิ�ดี เกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          

และสามารถประยกุต์ใช้ในการดําเนินชีวิต ได้อยา่งเหมาะสม  
   มาตรฐานที� 4.2  มีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะเกี�ยวกบัการดแูล สง่เสริม สขุภาพ
อนามยั และความปลอดภยัในการดําเนินชีวิต 

มาตรฐานที� 4.3  มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคตทีิ�ดี เกี�ยวกบัศลิปะ และสนุทรียภาพ 
5. สาระการพฒันาสงัคม 

มาตรฐานที� 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนกัถึงความสําคญั เกี�ยวกบัภมูิศาสตร์  
ประวตัิศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใช้ในการ ดํารงชีวิต เพื�อความ
มั�นคงของชาต ิ 

มาตรฐานที� 5.2  มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคณุคา่ และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม  
ประเพณี เพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ 

มาตรฐานที� 5.3  มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบตัิตนเป็น พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย               
มีจิตสาธารณะ เพื�อความสงบสขุของสงัคม 

มาตรฐานที�5.4  มีความรู้ ความเข้าใจ เห็น ความสําคญั ของหลกัการพฒันาชมุชน/สงัคม   



 

 

ตลอดจนสามารถพฒันาตนเอง ครอบครัว ชมุชน/สงัคม 
  
วิธีการจัดการเรียนรู้ 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. การเรียนรู้แบบพบกลุม่ 
3. การเรียนรู้แบบทางไกล 
4. การเรียนรู้แบบชั $นเรียน 
5. การเรียนรู้ตามอธัยาศยั 
6. การเรียนรู้จากการทําโครงงาน 
7. การเรียนรู้รูปแบบอื�น ๆ 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1. กําหนดสภาพปัญหา ความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน สงัคม ให้เชื�อมโยงกบัประสบการณ์ และ
สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูร โดยผู้ เรียนทําความเข้าใจกบัสภาพปัญหา ความต้องการ
นั $น ๆ แล้วกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และวางแผนการเรียนรู้ของตนเองเพื�อนําไปสูก่ารปฏิบตัติอ่ไป 
 2. แสวงหาข้อมลูและจดัการเรียนรู้ที�เชื�อมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดมิ โดยศกึษา ค้นคว้าหา
ความรู้ รวบรวม ข้อมลูของตนเอง ชมุชน สงัคม และวิชาการ จากสื�อ และแหลง่เรียนรู้ที�หลากหลาย มีการ
สะท้อนความคิด ระดมความคดิเห็น อภิปราย วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู และสรุปเป็นความรู้ 
 3. นําความรู้ที�ได้ไปปฏิบตัแิละประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที�เหมาะสมกบัสงัคม และ 
วฒันธรรม 
 4. ประเมิน ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจสอบผลการเรียนรู้ให้บรรลตุาม   เป้าหมายการ
เรียนรู้ที�วางไว้ 
 
สื/อการเรียนรู้ 

ในการจดัการเรียนรู้เน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื�อการเรียนรู้ที�มีอยูใ่น
ท้องถิ�น ชมุชนและแหลง่เรียนรู้อื�นๆ ผู้ เรียน ครู สามารถพฒันาสื�อการเรียนรู้ขึ $นเอง หรือนําสื�อตา่งๆ ที�มีอยู่
ใกล้ตวั และข้อมลูสารสนเทศที�เกี�ยวข้องมาใช้ในการเรียนรู้ 
                                                                                        
  



 

 

การเทียบโอน 
สถานศกึษาต้องจดัให้มีการเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของ

ผู้ เรียน ให้เป็นสว่นหนึ�งของผลการเรียนตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขั $นพื $นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 โดยสถานศกึษาต้องจดัทําระเบียบหรือแนวปฏิบตักิารเทียบโอนให้สอดคล้องกบัแนว
ทางการเทียบโอนที�สํานกังาน กศน. กําหนด 
 
การวัดและประเมินผล 

1. วดัผลและประเมินผลรายวิชา 
2. การประเมินกิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต 
3. การประเมินคณุธรรม 
4. การประเมินคณุภาพการศกึษานอกระบบแหง่ชาติ   

การประเมินคณุภาพการศกึษานอกระบบระดบัชาตสิถานศกึษาจดัให้ผู้ เรียน เข้ารับการ 
ประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิในภาคเรียนสดุท้ายของทกุระดบัการศกึษาในสาระการเรียนรู้ที� 
สํานกังาน กศน.กําหนด ไมมี่ผลตอ่การได้หรือตกของผู้ เรียน 
 
การจบหลักสูตร 

1. ผา่นการประเมิน และได้รับการตดัสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที�สถานศกึษากําหนดทั $ง 5 สาระ
การเรียนรู้ และได้ตามจํานวนหนว่ยกิตที�กําหนดในโครงสร้างหลกัสตูร 

2. ผา่นกระบวนการประเมินกิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต  ไมน้่อยกว่า 100 ชั�วโมง 
3. ผา่นกระบวนการประเมินคณุธรรม  
4. เข้ารับการประเมินคณุภาพการศกึษานอกระบบระดบัชาติ 

 


