
การจัดการศึกษานอกระบบ 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ความน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และมาตรา 80 ได้ก าหนดเป็นนโยบายด้าน
การศึกษาว่า ต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่ง
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ก าหนดให้มีการส่งเสริมการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 
ก าหนดนิยามการศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลา ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนส าคัญของการส า เรจจการศึกษา โดยเนืออหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนัอนการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
จากการท างานและการประกอบอาชีพ โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้าง
ภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทัองภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทัองค านึงถึงธรรมชาติการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 
  



ปรัชญา 
 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดปรัชญา “คิดเป็น” มาใช้ในการ
จัดการศึกษา ปรัชญา “คิดเป็น” อยู่บนพือนฐานความคิดท่ีว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีจุด
รวมของความต้องการที่เหมือนกัน คือ ทุกคนต้องการความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อตัวเรา ความรู้ทางวิชาการ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ผสมกลมกลืนกันได้กจจะมีความสุข โดยคิดแบบพอเพียง พอประมาณ ไม่มากไม่น้อย เป็นทางสาย
กลาง สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล 

กระบวนการเรียนรู้ ตามปรัชญา “คิดเป็น” มีผู้เรียนส าคัญที่สุด โดยครูจะเป็นเพียงผู้จัดโอกาส กระตุ้นให้
ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ปัญหาหรือความต้องการ มีการเรียนรู้จากข้อมูลจริงและตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ เพียงพอและ
เชื่อถือได้ คือ ข้อมูลตนเอง วิชาการ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ถ้าหากสามารถท าให้ปัญหาหายไป กระบวนการกจยุติ
ลง ถ้ายังไม่พอใจแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่ กจจะเริ่มกระบวนการพิจารณาทางเลือกใหม่อีกครัอง กระบวนการนีอกจจะยุติลงเมื่อ
บุคคลพอใจและมีความสุข 
 

หลักการ 
 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักการไว้ดังนีอ 
      1. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการ
เนืออหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล และชุมชน สังคม 
      2. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผู้เรียนมีความส าคัญ สามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเตจมศักยภาพ 
      4. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

  



จุดหมาย 
 
       หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงก าหนดจุดหมายดังต่อไปนีอ 
      1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
      2. มีความรู้พือนฐานส าหรับการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
      3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและตามทันความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
      4. มีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา 
ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      6. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้
ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
 
  



กลุ่มเป้าหมาย 
 

ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
 

โครงสร้าง 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและ
ภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขัอนพือนฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนีอ 

1. ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็นออกเป็น 3 ระดับ ดังนีอคือ 
1.1 ระดับประถมศึกษา 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย  5 สาระ ดังนีอ 

         1. สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย 
         2. สาระความรู้พือนฐาน เป็นสาระเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
         3. สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเก่ียวกับการมองเหจนช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ 
ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรมและการพัฒนาอาชีพให้มั่นคง 
         4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ 
         5. สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระที่เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การ
ปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
  



โครงสร้าง (ต่อ) 
 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึอนเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม  
 

4. มาตรฐานการเรียนรู้ 
            หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน  พุทธศักราช  2551 ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตามสาระการเรียนรู้ทัอง  5 สาระ ที่เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรียน  ดังนีอ 
           1. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่
ละสาระการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน พุทธศักราช 2551  
           2. มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมือ่ผู้เรียนเรียนจบใน
แต่ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน พุทธศักราช 2551  
 

5. เวลาเรียน 
ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน  4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนทัองนีอ ผู้เรียนต้อง

ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน  
 

6. หน่วยกิต 
ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

  



โครงสร้าง (ต่อ) 
 

7. โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนหน่วยกิต 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก 
1. ทักษะการเรียนรู้ 5  5  5  
2. ความรู้พือนฐาน 12  16  20  
3. การประกอบอาชีพ 8  8  8  
4. ทักษะการด าเนินชีวิต 5  5  5  
5. การพัฒนาสังคม 6  6  6  

 

รวม 
36 12 40 16 44 32 

48 หน่วยกิต 56 หน่วยกิต 76 หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ : วิชาเลือกในแต่ละระดับ สถานศึกษาต้องจัดให้กับผู้เรียน เรียนรู้จากการท าโครงงาน 

    จ านวนอย่างน้อย  3 หน่วยกิต 
 

  



เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
 ผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัอนพือนฐาน พุทธศักราช 2551 ในแต่ละระดับ
การศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร ดังนีอ 
         1) ผ่านการประเมินและได้รับผลการตัดสินการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดทัอง 5 สาระการเรียนรู้ และ
ได้ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร 
         2) ผ่านกระบวนการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง 
         3) ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึอนไป 
         4) เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) 



แผนการลงทะเบียนเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  
ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบลูย์รกัษ์ 

ระดับประถมศึกษา 
 

ที ่ สาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 1/25...... ภาคเรียนที่ 2/25...... ภาคเรียนที่ 1/25...... ภาคเรียนที่ 2/25...... 

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 

วิชาบังคับ 
1 ทักษะการเรียนรู ้ ทร 11001 ทักษะการเรียนรู ้ 5          
2 ความรู้พื้นฐาน พค 11001 คณิตศาสตร์ 3 พต 11001 ภาษาอังกฤษ 3 พท 11001 ภาษาไทย 3 พว 11001 วิทยาศาสตร์ 3 
3 การประกอบอาชีพ อช 11001 ช่องทางการ

ประกอบอาชีพ 
2 อช 11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4    อช 11003 พัฒนาอาชีพให้มี

อยู่มีกิน 
2 

4 ทักษะการด าเนินชีวิต ทช 11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ทช 11002 สุขศึกษา 2    ทช 11003 ศิลปศึกษา 2 
5 การพัฒนาสังคม    สค 11001 สังคมศึกษา 3 สค 11002 ศาสนาและ

หน้าที่พลเมือง 
2 สค 11003 การพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม 
1 

รวมหน่วยกิต (บังคับ) 11   12   5   8 

วิชาบังคับเลือก/เลือกเสรี 
1 ความรู้พื้นฐาน พว 12010 การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในชีวิต ฯ 1 
2    อช 02001 การท านา 3 ทร 02006 โครงงาน 3 

2 ทักษะการด าเนิน
ชีวิต 

   สค 12021 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค 12022 รู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 พว 12011 วัสดุศาสตร์ 1 2 

รวมหน่วยกิต (เลือก) 2   2   5   5 

รวมหน่วยกิต (ทั้งหมด) 13   14   10   13 

 
หมายเหตุ : รวมหน่วยกิต ทั้งหมด   50 หน่วยกิต 
 
 
  



แผนการลงทะเบียนเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบลูย์รกัษ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ที ่ สาระการเรียนรู ้
ภาคเรียนที ่1/25...... ภาคเรียนที่ 2/25...... ภาคเรียนที่ 1/25...... ภาคเรียนที่ 2/25...... 

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 

วิชาบังคับ 
1 ทักษะการเรียนรู ้    ทร 21001 ทักษะการเรียนรู ้ 5       
2 ความรู้พื้นฐาน พท 21001 ภาษาไทย 4 พค 21001 คณิตศาสตร ์ 4 พว 11001 วิทยาศาสตร์ 4    

พต 21001 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 

3 การประกอบอาชีพ    อช 21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 อช 21002 ทักษะการพัฒนา
อาชีพ 

4 อช 21003 การพัฒนาอาชีพ
ให้มีความเข้มแขง็ 

2 

4 ทักษะการด าเนิน
ชีวิต 

      ทช 21002 สุขศึกษา  
พลศึกษา 

2 ทช 21003 ศิลปศึกษา 2 

ทช 21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 
5 การพัฒนาสังคม สค 21001 สังคมศึกษา 3    สค 21002 ศาสนาและ

หน้าที่พลเมือง 
2 สค 21003 การพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม 
1 

รวมหน่วยกิต (บังคับ) 11   11   12   6 

วิชาบังคับเลือก/เลือกเสร ี
1 ความรู้พื้นฐาน พว 22002 การใชพ้ลังงาน

ไฟฟ้าในชีวิตฯ 2 
3 ทร 02006 โครงงานฯ 3    พว 22003 วัสดุศาสตร์ 2 3 

2 ทักษะการด าเนินชีวิต    สค 22016 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค 22019 รู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 พว 02017 เทคโนโลยีชีว ฯ 2 
รวมหน่วยกิต (เลอืก) 3   6   3   5 

รวมหน่วยกิต (ทั้งหมด) 14   17   15   11 

 
หมายเหตุ : รวมหน่วยกิต ทั้งหมด   57 หน่วยกิต 
 



แผนการลงทะเบียนเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบลูย์รกัษ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ที ่ สาระการเรียนรู ้
ภาคเรียนที ่1/25...... ภาคเรียนที่ 2/25...... ภาคเรียนที่ 1/25...... ภาคเรียนที่ 2/25...... 

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 

วิชาบังคับ 
1 ทักษะการเรียนรู ้    ทร 31001 ทักษะการเรียนรู ้ 5       
2 ความรู้พื้นฐาน พค 31001 คณิตศาสตร ์ 5 พต 31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและ

สังคม 
5 พท 31001 

พว 31001 
ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ 

5 
5 

   

3 การประกอบอาชีพ อช 31002 ทักษะการขยาย
อาชีพ 

4 อช 31001 ช่องการขยายอาชีพ 2    อช 31003 การพัฒนาอาชีพ
ให้มีความมั่นคง 

2 

4 ทักษะการด าเนิน
ชีวิต 

ทช 31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2  ศิลปศึกษา 2    ทช 31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 

5 การพัฒนาสังคม สค 31001 สังคมศึกษา 3    สค 31002 ศาสนาและ
หน้าที่พลเมือง 

2 สค 31003 การพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคม 

1 

รวมหน่วยกิต (บังคับ) 14   14   12   4 

วิชาบังคับเลือก/เลือกเสร ี
1 ความรู้พื้นฐาน พว 32023 การใช้พลังงานไฟฟ้า 3    สค 32032 รู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 พว 32034 วัสดุศาสตร์ 3 
2 ทักษะการด าเนินชีวิต    สค 32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 อช 02006 การเลี้ยงปลาดุก 3 ทร 02006 โครงงานฯ 3 
3   เลือกเสรี  อช 02011 การเลี้ยงไก่ไข่ 3 ทช 32004 ชีวิตและ

ครอบครัว 
3 อช 02001 การท านา 3 

        อช 02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 สค 32008 เศรษฐศาสตร์ฯ 2 
รวมหน่วยกิต (เลอืก) 3   6   12   11 

รวมหน่วยกิต (ทั้งหมด) 17   20   24   15 
 

หมายเหตุ : รวมหน่วยกิต ทั้งหมด   76 หน่วยกิต 
 


