หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
หลักการ
1. เป็ นหลักสูตรทีมีโครงสร้ างยืดหยุ่นด้ านสาระการเรี ยนรู้ เวลาเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู้ โดย
เน้ นการบูรณาการเนื $อหาให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และชุมชน
2. ส่งเสริ มให้ มีการเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาและเรี ยนรู้ อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผู้เรี ยนมี
ความสําคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4. ส่งเสริ มให้ ภาคีเครื อข่ายมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
จุดหมาย
1. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีดีงาม และสามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่าง สันติสขุ
2. มีความรู้พื $นฐานสําหรับการดํารงชีวิต และการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดและ
ตามทันความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. มีทกั ษะการดําเนินชีวิตทีดี และสามารถจัดการกับชีวิตชุมชน สังคม ได้ อย่างมีความสุขตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีความเข้ าใจประวัตศิ าสตร์ ชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนา ยึดมันในวิถีชีวิต
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
7. เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ และบูรณา
การความรู้มาใช้ ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทัวไปทีไม่ได้ อยูใ่ นระบบโรงเรี ยน

โครงสร้ าง
1. ระดับการศึกษา
1.1 ประถมศึกษา
1.2 มัธยมศึกษาตอนต้ น
1.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สาระการเรี ยนรู้
2.1 สาระทักษะการเรี ยนรู้
2.2 สาระความรู้พื $นฐาน
2.3 สาระการประกอบอาชีพ
2.4 สาระทักษะการดําเนินชีวิต
2.5 สาระการพัฒนาสังคม
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็ นกิจกรรมทีจัดขึ $นเพือให้ ผ้ เู รี ยน พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
4. มาตรฐานการเรี ยนรู้
4.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
$ $นฐาน
4.2 มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับ
5. เวลาเรี ยน
ในแต่ละระดับใช้ เวลาเรี ยน 4 ภาคเรี ยน ยกเว้ น ในกรณีทีมีการเทียบโอนผลการเรี ยน ทังนี
$ $
ผู้เรี ยนต้ องลงทะเบียนเรี ยนในสถานศึกษาอย่างน้ อย 1 ภาคเรี ยน
6. หน่วยกิต
ใช้ เวลาเรี ยน 40 ชัวโมง มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต
สาระการเรี ยนรู้

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก
1. ทักษะการเรี ยนรู้
2. ความรู้พื $นฐาน
3. การประกอบอาชีพ
4. ทักษะการดําเนินชีวิต
5. การพัฒนาสังคม
รวม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
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44

32

48 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

76 หน่วยกิต

100 ชัวโมง

100 ชัวโมง

100 ชัวโมง

การจัดหลักสูตร
- ผู้เรี ยนทุกคนต้ องเรี ยนวิชาบังคับตามทีกําหนด
- สําหรับวิชาเลือกให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนได้ ตามแผนการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคลและหรื อกลุ่ม
การจัดการเรี ยนรู้ สาํ หรั บกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- ผู้บกพร่ องในด้ านต่าง ๆ
- ผู้มีความสามารถพิเศษ
- การศึกษาทางเลือกทีจัดโดยครอบครัวและองค์กรต่าง ๆ
- การจัดการศึกษา สามารถปรับใช้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขันพื
$ $นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ ตามความเหมาะสม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
- สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
- การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การวัดและประเมินผล
- การเทียบโอนผลการเรี ยน
- การบริ หารหลักสูตร
- หลักสูตรสถานศึกษา
- การจัดการเรี ยนรู้

สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
1. สาระทักษะการเรี ยนรู้
มาตรฐานที 1.1 มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีตอ่ การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
มาตรฐานที 1.2 มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีตอ่ การใช้ แหล่งเรี ยนรู้
มาตรฐานที 1.3 มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีตอ่ การจัดการความรู้
มาตรฐานที 1.4 มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีตอ่ การคิดเป็ น
มาตรฐานที 1.5 มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีตอ่ การวิจยั อย่างง่าย
2. สาระความรู้พื $นฐาน
มาตรฐานที 2.1 มีความรู้ความเข้ าใจและทักษะพื $นฐานเกียวกับภาษาและการสือสาร
มาตรฐานที 2.2 มีความรู้ความเข้ าใจและทักษะพื $นฐานเกียวกับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. สาระการประกอบอาชีพ
มาตรฐานที 3.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพมองเห็นช่องทางการเข้ า
สูอ่ าชีพ สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ ตามความ ต้ องการ และศักยภาพของตนเอง
มาตรฐานที 3.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะในอาชีพทีตัดสินใจเลือก
มาตรฐานที 3.3 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการจัดการอาชีพ อย่างมีคณ
ุ ธรรม
มาตรฐานที 3.4 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการพัฒนาอาชีพ ให้ มีความมันคง
4. สาระทักษะการดําเนินชีวิต
มาตรฐานที 4.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติทีดี เกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต ได้ อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที 4.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะเกียวกับการดูแล ส่งเสริ ม สุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
มาตรฐานที 4.3 มีความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติทีดี เกียวกับศิลปะ และสุนทรี ยภาพ
5. สาระการพัฒนาสังคม
มาตรฐานที 5.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ เกียวกับภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใช้ ในการ ดํารงชีวิต เพือความ
มันคงของชาติ
มาตรฐานที 5.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสขุ
มาตรฐานที 5.3 มีความรู้ ความเข้ าใจปฏิบตั ิตนเป็ น พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
มีจิตสาธารณะ เพือความสงบสุขของสังคม
มาตรฐานที5.4 มีความรู้ ความเข้ าใจ เห็น ความสําคัญ ของหลักการพัฒนาชุมชน/สังคม

ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม
วิธีการจัดการเรี ยนรู้
1. การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2. การเรี ยนรู้แบบพบกลุม่
3. การเรี ยนรู้แบบทางไกล
4. การเรี ยนรู้แบบชันเรี
$ ยน
5. การเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
6. การเรี ยนรู้จากการทําโครงงาน
7. การเรี ยนรู้รูปแบบอืน ๆ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
1. กําหนดสภาพปั ญหา ความต้ องการของผู้เรี ยน ชุมชน สังคม ให้ เชือมโยงกับประสบการณ์ และ
สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร โดยผู้เรี ยนทําความเข้ าใจกับสภาพปั ญหา ความต้ องการ
นัน$ ๆ แล้ วกําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ และวางแผนการเรี ยนรู้ของตนเองเพือนําไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป
2. แสวงหาข้ อมูลและจัดการเรี ยนรู้ทีเชือมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิม โดยศึกษา ค้ นคว้ าหา
ความรู้ รวบรวม ข้ อมูลของตนเอง ชุมชน สังคม และวิชาการ จากสือ และแหล่งเรี ยนรู้ ทีหลากหลาย มีการ
สะท้ อนความคิด ระดมความคิดเห็น อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็ นความรู้
3. นําความรู้ทีได้ ไปปฏิบตั แิ ละประยุกต์ใช้ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีเหมาะสมกับสังคม และ
วัฒนธรรม
4. ประเมิน ทบทวนแก้ ไขข้ อบกพร่อง และตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ให้ บรรลุตาม เป้าหมายการ
เรี ยนรู้ทีวางไว้
สื/อการเรี ยนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู้เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้ สือการเรี ยนรู้ทีมีอยูใ่ น
ท้ องถิน ชุมชนและแหล่งเรี ยนรู้อืนๆ ผู้เรี ยน ครู สามารถพัฒนาสือการเรี ยนรู้ขึ $นเอง หรื อนําสือต่างๆ ทีมีอยู่
ใกล้ ตวั และข้ อมูลสารสนเทศทีเกียวข้ องมาใช้ ในการเรี ยนรู้

การเทียบโอน
สถานศึกษาต้ องจัดให้ มีการเทียบโอนผลการเรี ยนหรื อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรี ยน ให้ เป็ นส่วนหนึงของผลการเรี ยนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
$ $นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาต้ องจัดทําระเบียบหรื อแนวปฏิบตั กิ ารเทียบโอนให้ สอดคล้ องกับแนว
ทางการเทียบโอนทีสํานักงาน กศน. กําหนด
การวัดและประเมินผล
1. วัดผลและประเมินผลรายวิชา
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การประเมินคุณธรรม
4. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบแห่งชาติ
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติสถานศึกษาจัดให้ ผ้ เู รี ยน เข้ ารับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ในภาคเรี ยนสุดท้ ายของทุกระดับการศึกษาในสาระการเรี ยนรู้ที
สํานักงาน กศน.กําหนด ไม่มีผลต่อการได้ หรื อตกของผู้เรี ยน
การจบหลักสูตร
1. ผ่านการประเมิน และได้ รับการตัดสินผลการเรี ยนตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนดทัง$ 5 สาระ
การเรี ยนรู้ และได้ ตามจํานวนหน่วยกิตทีกําหนดในโครงสร้ างหลักสูตร
2. ผ่านกระบวนการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 100 ชัวโมง
3. ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม
4. เข้ ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

