งานการศึกษาพืน้ ฐาน
สาระสํ าคัญของหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
แนวคิด
การจัดการศึกษานองโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีจดั การศึกษานอกโรงเรียนหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ได้ มกี ารพัฒนามาจากพืน้ ฐานทางด้ านปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา ความเชื่อ และการ
เรียนรู้ ของผู้ใหญ่ ทฤษฎีหลักสู ตรและแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ ทเี่ หมาะสมและสอดคล้ องกับธรรมชาติ และความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทพี่ ้ นการศึกษาภาคบังคับ โดยมีแนวคิดทีส่ ํ าคัญ ดังนี้
1. ผู้ใหญ่ เป็ นผู้ที่มคี วามรู้ มีประสบการณ์ มีคุณลักษณะและเป้ าหมายในการเรียนรู้ ทแี่ ตกต่ างไปจากเด็ก เช่ น
ผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ทปี่ ระกอบอาชีพแล้ วต้ องการการเรียนรู้ เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุ งอาชีพที่ทําอยู่ บางคนเป็ น
ผู้ประสบความสํ าเร็จในหน้ าทีก่ ารงาน แต่ งยังมีพนื้ ฐานการศึกษาค่อนข้ างตํา่ ต้ องการได้ รับการศึกษาทีส่ ู งขึน้ เพือ่
การศึกษาต่ อหรือการพัฒนาคุณภาพชีวติ บางคนเป็ นผู้นําของชุมชน ต้ องการเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้ างและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัตหิ น้ าที่ บางคนเป็ นภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น บางคนต้ องการการยอมรับจากสั งคม
นอกจากนีผ้ ้ ูใหญ่ บางคนอาจมีปัญหาและข้ อจํากัดในการเรียนรู้ เช่ น ไม่ มเี วลาเรียน ขาดความมั่นใจ เรียนรู้ บางเรื่อง
ได้ ช้า ดังนั้นการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ สําหรับผู้ใหญ่ จะต้ องคํานึงถึงคุณลักษณะเหล่ านี้
2. การพัฒนาหลักสู ตรและวิธีการจัดสาระและกระบวนการเรียนการสอนจะต้ องสอดคล้องกับทฤษฎี
หลักสู ตรตามแนวทางการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ ตลอดจนธรรมชาติการเรียนรู้ ของกลุ่มเป้ าหมายดังกล่ าวข้ างต้ น โดย
ใช้ หลักการและศาสตร์ การเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Andragogy) รวมทั้งผู้สอนก็จะต้ องมีความรู้ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทเี่ หมาะสมกับผู้ใหญ่
3. การกําหนดสาระและประสบการณ์ การเรียนรู้ สําหรับผู้ใหญ่ ต้ องคํานึงถึงหลักจิตวิทยาผู้ใหญ่ และปรัชญา
การศึกษาผู้ใหญ่ ทมี่ ่ ุงเน้ นการส่ งเสริม การวิเคราะห์ สภาพสั งคมและการแก้ ปัญหาโดยใช้ กระบวนการ "คิดเป็ น" เป็ น
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ นําไปสร้ างองค์ความรู้ และนําไปสู่ การแก้ ปัญหาอย่ างเป็ นระบบ
4. ความต้ องการในการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ เป็ นการเรียนรู้ เพือ่ นําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และการประกอบอาชีพได้ ทนั ที ดังนั้นการจัดสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีความจําเป็ นต้ องจัดให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรียนดังกล่ าวด้ วย
5. ปัจจุบันได้ มกี ลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นกลุ่มเยาวชนนอกระบบโรงเรียนทีพ่ ้ นการศึกษาภาคบังคับแล้ วมาสมัคร
เรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ดังนั้น การพัฒนาหลักสู ตรวิธีการจัดสาระ กระบวนการเรียนการสอน ต้ องนํา
จิตวิทยาวัยรุ่ น มาใช้ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการจัดกิจกรรมดังกล่ าวด้ วย

หลักการ
การจัดการศึกษานองโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีจดั การศึกษานอกโรงเรียนหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 มีหลักการดังนี้
1. เป็ นการศึกษาสํ าหรับผู้พ้นเกณฑ์ การศึกษา ภาคบังคับหรือผู้ทพี่ ลาดโอกาสและขาดโอกาสได้ รับ
การศึกษาในระบบหรือในพืน้ ทีท่ สี่ ถานศึกษาในระบบไม่ สามารถจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 ปี ให้ ได้
2. เป็ นการศึกษาทีม่ ่ ุงให้ ผ้ ูเรียนคิดเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น เน้ นการเรียนรู้ แบบบูรณาการ และการปฏิบตั จิ ริง
สอดคล้ องกับวิถชี ีวติ และการประกอบอาชีพได้ ทนั ที
3. เป็ นการศึกษาทีม่ ่ ุงพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ เห็นคุณค่ าและมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถพึง่ พา
ตนเองได้ ตลอดจนแสวงหาความรู้ ในการพัฒนาตนเองและสั งคมได้ อย่ างต่ อเนื่องตลอดชีวติ
4. เป็ นการศึกษาทีใ่ ห้ คุณค่ าของความรู้ ประสบการณ์ และอาชีพของผู้เรียน โดยสามารถนํามาเทียบโอน
เป็ นผลการเรียนตามหลักสู ตรได้
5. ส่ งเสริมให้ บุคคล องค์ กร ชุมชนในสั งคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
จุดหมาย
เพือ่ ให้ การจัดการศึกษานองโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีจดั การศึกษานอกโรงเรียนหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นมนุษย์ ทสี่ มบูรณ์ เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีความ
เป็ นคนไทย และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งเป็ นคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ ของผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้
1. เห็นคุณค่าและมีวนิ ัยในตนเอง ปฏิบัตติ นตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2. มีความรู้ ความเข้ าใจประวัติศาสตร์ ชาติไทย ชุมชน และท้ องถิน่ ภูมิใจในความเป็ นไทย ใช้ ภาษาได้
ถูกต้ องตามหลักภาษา สื บสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี กีฬา ภูมปิ ัญญา เป็ นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
3. รักประเทศชาติและท้ องถิ่น มุ่งทําประโยชน์ และสร้ างสิ่ งทีด่ ีงามให้ สังคม
4. มีวสิ ั ยทัศน์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ สภาพปัญหาของตนเอง ชุมชน และสั งคม
โดยใช้ กระบวนการ "คิดเป็ น" ในการแก้ ปัญหาอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง
5. มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และสร้ างองค์ความรู้ มีทกั ษะในการดําเนิน
ชีวติ และรักการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
6. เห็นคุณค่าและรู้ จกั เลือกใช้ วทิ ยาการ ภูมปิ ัญญา และเทคโนโลยี มาใช้ ในการพัฒนาองค์ ความรู้ ให้ ก้าวทัน
ต่ อความเจริญและความเปลีย่ นแปลงของสั งคมโลก
7. มีทกั ษะและเจตคติทดี่ ตี ่ อการประกอบอาชีพการงานเป็ นแบบอย่ างหรือเป็ นผู้นําด้ านการพัฒนาอาชีพ
เพือ่ การพึง่ พาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ ดยี งิ่ ขึน้

8. รักการออกกําลังกาย รู้ จกั รักษาสุ ขภาพของตนเองให้ แข็งแรง มีบุคลิกภาพทีด่ แี ละมีสุนทรียภาพในการ
ดําเนินชีวติ
9. มีความสามารถในการพัฒนาสั งคมให้ เข้ มแข็งยัง่ ยืน พร้ อมทีจ่ ะแข่ งขันในสั งคมโลกอย่ างมีสันติ
10. เป็ นผู้ผลิตและผู้บริโภคทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ มีค่านิยมการเป็ นผู้ผลิตมากกว่ าการเป็ นเพียงผู้บริโภค
11. มีจติ สํ านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน

