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แนวทางการจัดการศึกษา 

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พทุธศักราช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

                         เอกสารทางวิชาการลําดับท ี /       
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สารบัญ  

หน้า 

คํานํา 

สารบัญ 

 ตอนที   หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช                 

 ตอนที  2  บทบาทหนา้ทีของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง                  

 ตอนที  3  การจดักระบวนการเรียนรู้หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช             

 ตอนที  4  การวดัและประเมินผล                  

ภาคผนวก 

ก. นิยามศพัท ์

ข. คาํสงักระทรวง /ระเบียบทีเกียวขอ้ง 

ค. ตวัอยา่ง แบบทดสอบก่อนเรียนการรู้หนงัสือไทย 

คณะผู้จัดทาํ 
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คาํชีแจงการใช้เอกสาร 
 

 เอกสารแนวทางการจดัการศึกษาหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช   จดัทาํขึนเพือให้

สถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  ใหก้บั

ประชาชนชาวไทยทีไม่รู้หนงัสือ ผูลื้มหนงัสือไทย และประชาชนทวัไปทีสนใจจะเรียนรู้ภาษาไทย             

โดยมีเนือหาและแนวทางการจดัการศึกษาหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย ทงันี เพอืใหก้ารดาํเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 1. หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  

 2. แนวทางการจดัการศึกษาหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช    

 3. แนวทางการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย  พุทธศกัราช    

 4. หนงัสือเรียนการรู้หนงัสือไทย 
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ตอนที  

หลกัสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

 

 การรู้หนงัสือเป็นคุณสมบตัิพืนฐานทีจาํเป็นต่อการเรียนรู้และการสือสารในสังคมปัจจุบนั เป็น

บนัไดขนัแรกของการแสวงหาความรู้อนัมหาศาลในโลกนี และเป็นการเชือมโยงการสือสารของผูค้น

ต่าง ๆ ในสังคมนีเขา้ดว้ยกนั องคก์ารยเูนสโกถือวา่การรู้หนงัสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขนัพืนฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึง

รัฐบาลทุกยุคทุกสมยัให้ความสําคญัในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพือการ

ติดต่อสือสารให้เข้าใจตรงกัน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตได้ ตามความ

ตอ้งการและความสนใจของแต่ละบุคคล รวมทงัการใชภ้าษาไทยเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ได้

อยา่งตอ่เนือง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติ เป็นภาษากลางในการสือสาร เป็นมรดกทาง

วฒันธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพืนฐานในการติดต่อสือสาร การเรียนรู้ การแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผูอ้าศัยอยู่ในประเทศไทย จึงจาํเป็นต้องเรียนรู้

ภาษาไทยให้เขม้แข็ง อนัเป็นเครืองแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลกัษณ์ มีอารยธรรม 

และความเจริญของชาติไทย 

 กระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(สาํนกังาน กศน.) ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญั ดงันนัจึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  

ตามคาํสงักระทรวงศึกษาธิการ ที สป /  สัง ณ วนัที  พฤษภาคม  เรือง ให้ใชห้ลกัสูตรการ

รู้หนังสือไทย  พุทธศกัราช  เพือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูไ้ม่รู้หนังสือ ผูลื้ม

หนงัสือไทย และประชาชนทวัไปทีสนใจจะเรียนรู้ภาษาไทย ไดเ้รียนรู้หนงัสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน 

เขียนภาษาไทย และคิดคาํนวณเบืองตน้เพือนาํใช้ในชีวิตประจาํวนัได้  และจากผลการสํารวจประชากร                        

(ปี พ.ศ. ) 6.9 ลา้นคน หรือ 18% จากทงัหมด 37.7 ลา้นคน พบว่าในจาํนวนนีมีผูไ้ม่รู้หนงัสือ

ประมาณ 2.7 ลา้นคน1
  ซึงถือว่ามีจาํนวนมาก  จึงมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการส่งเสริมสนบัสนุนให้

ประชากรรู้หนงัสืออยา่งต่อเนืองต่อไป 

 สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นหน่วยงานทีมี บทบาท

ภารกิจในการจดัการศึกษาให้ประชากรไดรู้้หนงัสือและป้องกนัการลืมหนงัสืออยา่งต่อเนือง จึงไดจ้ดัทาํ

                                                 
1
 ผลการสํารวจประชากร 6.9 ลานคน หรือ 18% จากทั้งหมด 37.7 ลานคน พบวาในจํานวนน้ีมีผูไมรูหนังสือประมาณ 2.7 

ลานคน แบงเปนกลุมอาย ุ15-59 ป สํารวจแลว 5.6 ลานคน คิดเปน 16% มีผูไมรูหนังสืออยางแทจริง 3.2 แสนคน รูระดบั 1 

จํานวน 1 ลานคน รูระดับ 2 จํานวน 1.1 ลานคน รวมไมรูหนังสือ 2.5 ลานคน สวนกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป สํารวจแลว 1.2 

ลานคนเศษ คดิเปน 46% มีผูไมรูหนังสืออยางแทจริง 2.6 แสนคน (แหลงท่ีมา: 
http://www.thairath.c0.th/c0ntent/408266 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559) 
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แนวทางการจดัการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พทุธศักราช  โดยมอบหมายให้หน่วยงาน

ในสังกดัและเครือข่ายนาํไปดาํเนินการส่งเสริมการรู้หนงัสือตามสภาพ และบริบทของแต่ละชุมชน โดย

สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและสือการเรียนรู้ทีหลากหลายตามสภาพการเรียนรู้ภายใตห้ลกัสูตรการรู้

หนังสือไทย พุทธศักราช  เพือการดาํเนินงานการจดัการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายผูไ้ม่รู้

หนงัสือ ผูลื้มหนงัสือไทย และประชาชนทวัไปทีสนใจจะเรียนรู้ภาษาไทยไดมี้แนวทางดาํเนินงานเป็น

มาตรฐานเดียวกนั โดยสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสังคม นาํไปพฒันาสภาพ

การเรียนรู้เฉพาะสถานศึกษา ทงันีสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการอนุมติั จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 

หลักการ 

 1. เป็นการจดัการศึกษาตามหลกัการการเรียนรู้หนงัสือแบบเบ็ดเสร็จ (Functional Literacy) ที

เนน้การเรียนรู้หนงัสือไทย และการคิดคาํนวณเบืองตน้ทีบูรณาการกบัสภาพ ความตอ้งการ และปัญหา

ของสังคมทีสอดคลอ้งกบัวถีิการดาํเนินชีวติของผูเ้รียน 

 . มีความยืดหยุ่นทงัเนือหา เวลาเรียน วิธีเรียน สือ แหล่งการเรียนรู้ วิธีการวดัและประเมินผล 

โดยเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีแตกต่างกนัเป็นรายบุคคล 

 . เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลียนเรียนรู้ตามปรัชญาคิดเป็น 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นสาํคญั 

 

จุดหมาย 

 ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และการคิดคาํนวณ

เบืองต้นในเรืองทีเกียวข้องกับชีวิตประจาํวนั และใช้เป็นเครืองมือในการสือสารกบัผูอื้น ตลอดจน

แสวงหาความรู้เพือการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

 . ประชาชนชาวไทยทีไม่รู้หนงัสือไทย 

 . ประชาชนไทยทีลืมหนงัสือไทย 

 . ประชาชนชาวไทยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มทีไม่ใชภ้าษาไทยในชีวิตประจาํวนั 

 4. ประชาชนทวัไปทีสนใจจะเรียนรู้ภาษาไทย 
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โครงสร้าง 

 เพอืให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้

ใหส้ถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบติัในการพฒันาสภาพการเรียนรู้เฉพาะสถานศึกษา จึงได ้

กาํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช 2557 ไวด้งันี 

 .  ระดับการศึกษา 

      ระดบัการรู้หนงัสือไทย 

 .  มาตรฐานการเรียนรู้ 

      หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ทีเป็นขอ้กาํหนด

คุณภาพของผูเ้รียน ดงันี 

  .  มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน คาํทีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

ไม่นอ้ยกวา่ 800 คาํ 

  .  สามารถใชพ้ยญัชนะ สระ วรรณยกุตใ์นภาษาไทย 

  .  สามารถใชก้ารคาํนวณเบืองตน้ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั 

 . ตัวชีวดั 

  .  ฟัง พูด อ่าน เขียน คาํ ประโยคไดอ้ยา่งเขา้ใจ และสามารถนาํไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 

  .  ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

  .  อ่าน เขียนตวัเลขไทย เลขอารบิค จาํนวน และคาํนวณการบวก ลบ คูณ หาร 

เบืองตน้ทีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

  .  ใชภ้าษาไทยในชีวติประจาํวนัไดถู้กตอ้ง 

  .  เล่าเรือง และแสดงความรู้สึกเกียวกบัตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 . ขอบข่ายเนือหา 

 ขอบข่ายเนือหาประกอบดว้ยการเรียนรู้คาํหลกั อยา่งนอ้ย 800 คาํ ซึงเป็นการเรียนรู้ 

ทีประกอบดว้ยทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใชพ้ยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และการคิดคาํนวณ 

เบืองตน้ โดยบูรณาการอยูใ่นสภาพการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชน และ 

สังคม อยา่งนอ้ย 12 สภาพ ดงันี 

  สภาพท ี1 เมืองไทยของเรา โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

  สภาพท ี2 ชีวติของเรา โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบัร่างกายของเรา  ครอบครัว  และ 

เครือญาติ อาหาร การออกกาํลงักายและนนัทนาการ สุขอนามยั โรคภยัไขเ้จ็บ และเรืองใกลต้วั 

  สภาพท ี  ภัยใกล้ตัว โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบัการพนนั อนัตราย และภยัจากสิงเสพติด 

  สภาพท ี  การทาํมาหากิน โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบัอาชีพ ผลิตภณัฑ์ชุมชน เงินตรา 

เศรษฐกิจ และการตลาดในชุมชน 
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  สภาพท ี  สิงแวดล้อมยงัยืน โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ดินและป่าไม ้แหล่งนาํ ภยัธรรมชาติ มลพิษ และการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

  สภาพที  ชุมชนเข้มแข็ง โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบัการรวมกลุ่ม กฎ ระเบียบของ

ชุมชน จิตสาธารณะ ประชาธิปไตย การปกครองส่วนทอ้งถิน และการอยูร่่วมกนั 

  สภาพท ี  กฎหมายน่ารู้ โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบักฎหมายครอบครัวและมรดก 

กฎหมายจราจร กฎหมายแรงงาน 

  สภาพที  คุณธรรมนําสันติสุข โดยเน้นการเรียนรู้เกียวกบัความสุภาพ อ่อนน้อม 

ซือสัตย ์กตญั ู ขยนั ประหยดั สามคัคี มีนาํใจ และมีวนิยั 

  สภาพที 9 เปิดโลกเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เกียวกบัแหล่งเรียนรู้ การคิดเป็นกบัการ

เรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และสถานทีสาํคญัของชุมชน 

  สภาพท ี  เทคโนโลยใีกล้ตัว โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบัเทคโนโลยทีีเกียวขอ้งกบั 

ชีวติประจาํวนั และเครือข่ายสังคมออนไลน ์เทคโนโลยกีารใชปุ๋้ย ยาฆา่แมลง สารเคมี และสารพิษ 

  สภาพท ี  พลังงาน โดยเนน้การเรียนรู้เกียวกบัพลงังาน การประหยดัพลงังาน 

และการเลือกใชพ้ลงังาน 

  สภาพที  ท่องเทียวทวัไทย โดยเน้นการเรียนรู้เกียวกบัประเพณี วฒันธรรม ขอ้มูล

และแหล่งท่องเทียว เส้นทางการท่องเทียว การจดัการท่องเทียวและมคัคุเทศก ์ ส่งเสริมอาชีพ เพือการ

ท่องเทียวและสัญลกัษณ์ทีควรรู้ 

 5. เวลาเรียน 

 ใชเ้วลาเรียนตลอดหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  ไม่นอ้ยกวา่   ชวัโมง 

 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 เอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามที สาํนกังาน กศน. กาํหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่ง 

ตอ้งจดัทาํหลกัฐานการศึกษา ดงันี 

 . ทะเบียนประวติัผูเ้รียน 

 . แบบบนัทึกผลการเรียนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 . แบบรายงานผูจ้บหลกัสูตร 

 . วฒุิบตัรการรู้หนงัสือไทย  

 5. ทะเบียนวฒิุบตัร 
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การบริหารหลักสูตร 

 สถานศึกษาทีจะนาํหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  ไปใชค้วรดาํเนินการ ดงันี 

 1. การวางแผนการดาํเนินงาน สถานศึกษาชีแจงสร้างความเขา้ใจใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้ง 

ร่วมกนัวางแผนเกียวกบัหลกัสูตร เอกสาร สือ อุปกรณ์ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ บุคลากร ภูมิปัญญา 

งบประมาณ 

 . การพฒันาสภาพการเรียนรู้เฉพาะสถานศึกษา ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช 

 ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม และขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 . การอบรมครู/ผูส้อน สถานศึกษาจดัใหมี้การอบรมครู/ผูส้อนเพอืให้มีความรู้ ความเขา้ใจ 

เกียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศกัราช  การจดั

กระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 . การประชาสัมพนัธ์ สถานศึกษาดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการจดัการศึกษา 

ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  2557 ใหก้บัประชาชนทวัไป ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่ง 

ต่อเนือง โดยใชสื้อทีหลากหลาย 

 . การประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย ให้สถานศึกษาประสานงาน ชีแจง ทาํความเขา้ใจ

กบัภาคีเครือข่าย เพอืร่วมกนัจดั ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 . การรับสมคัรและขึนทะเบียนผูเ้รียน สถานศึกษาและหรือภาคีเครือข่าย ดาํเนินการรับสมคัร

และขึนทะเบียนผูเ้รียน ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช 2557 

 . การแนะแนวการเรียน หลงัจากรับสมคัรผูเ้รียนแลว้ สถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนไดรั้บ 

การปฐมนิเทศและแนะแนวเกียวกบัวธีิการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย 

พุทธศกัราช  

 . การวางแผนการจดัการเรียนรู้ ครู/ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

เป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม ตามสภาพและบริบทของผูเ้รียน รวมทงัทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

 9. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ

เรียนรู้ทีกาํหนด 

 10. การวดัและประเมินผล ให้สถานศึกษาจดัทาํเครืองมือการวดัและประเมินผลตามทีหลกัสูตร

กาํหนด 

 11. การจบหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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ตอนที  

บทบาทหน้าทีของหน่วยงานทเีกยีวข้อง 

 

 ในการจดัการศึกษาหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากจาก

หน่วยงานหลายฝ่าย เพือให้การดาํเนินงานของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกดัสํานกังาน กศน. เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย จึงไดก้าํหนดบทบาท หนา้ทีในการดาํเนินงานของสถานศึกษา ดงันี  

 

บทบาท หน้าทขีองหน่วยงานทเีกยีวข้อง          

1. สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั กาํหนดนโยบายในการ

รู้หนังสือ และดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรและสือประกอบหลกัสูตร ขออนุมติัและประกาศใชห้ลกัสูตร 

ให้การสนับสนุนงบประมาณการดาํเนินงาน นิเทศติดตามผล จดัทาํเครืองมือวดัและประเมินการรู้

หนงัสือไทย และ ดาํเนินการวจิยั พฒันา  

      2. สถาบนัการศึกษาและพฒันาต่อเนืองสิรินธร วิจยัและพฒันาบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษาหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  

3. สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาค วิจยั พฒันาหลกัสูตร 

และผลิตสือ สนบัสนุนการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  

4. สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั / กทม.  ส่งเสริม 

วิจยั และพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาในสังกดัและเครือข่าย  จดัสรรงบประมาณ นิเทศ ติดตาม 

รายงานผลการดาํเนินงาน ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  

5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ/เขต สํารวจข้อมูลผูไ้ม่รู้ 

หนงัสือ พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาและเครือข่าย ดาํเนินการจดั ส่งเสริมการจดัการศึกษา   วดัและ

ประเมินผล นิเทศ ติดตามรายงานผล   การดาํเนินงาน อนุมติัผลการเรียนและออกหลกัฐานการศึกษา 

                      ทงันี หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  ประกอบด้วย ความรู้และทักษะ

ภาษาไทย ไดแ้ก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน คาํหลกัทีใชใ้นชีวติประจาํวนัไม่นอ้ยกวา่  คาํ จากคาํหลกั

ของหลกัสูตร   คาํ รวมทงัการคิดคาํนวณเบืองตน้  โดยให้บูรณาการกบัสภาพการเรียนรู้ทีสอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตของผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม จาํนวน  สภาพ ทงันี กาํหนดให้ผูเ้รียนทุกคนตอ้ง

เรียนรู้ สภาพที 1 เมืองไทยของเรา ตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนดและเลือกเรียนเพิมเติมอีก  สภาพ   

และสถานศึกษาสามารถพฒันาเพิมขึนใหม่ตามความตอ้งการของผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

หรือตามสถานการณ์/เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในทอ้งถิน โดยสถานศึกษากาํหนดเนือหาให้สอดคลอ้ง

กบัแต่ละสภาพของทอ้งถินตามโครงสร้างหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  
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6. ศูนยส่์งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษ สํารวจ

ขอ้มูลความตอ้งการการเรียนรู้หนังสือไทยของคนไทยในต่างประเทศหรือชาวต่างชาติทีสนใจเรียนรู้

หนงัสือไทย พุทธศกัราช  ดาํเนินการจดัส่งเสริมการจดัการศึกษา พฒันาบุคลากร นิเทศ ติดตามการ

ดาํเนินงาน วดัและประเมินผล อนุมติัผลการเรียน ออกหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย 

พุทธศกัราช  และรายงานผลการดาํเนินงานต่อสํานกังาน กศน.  

7. หน่วยงาน/สถานศึกษาอืน ๆ ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยั ใหก้ารสนบัสนุนตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน/สถานศึกษา 

8.   ภาคีเครือข่าย  ส่งเสริมสนับสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย 

พุทธศกัราช  

9.  ครูอาสาสมคัรฯ ครู/ผูส้อน ทาํหน้าทีวางแผน ดาํเนินการจดัทาํแผนการจดักระบวน                    

การเรียนรู้ พร้อมทงัวดัและประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลงัเรียน จดัทาํรายงานผลการจดั

กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  

 

ขันตอนการดําเนินงาน 

1.   การประชาสัมพนัธ์ 

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษา

ตามอธัยาศยั ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายผูไ้ม่รู้หนังสือไทย ผูลื้มหนังสือไทย 

หรือผูส้นใจทวัไป เขา้เรียนรู้ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช   และประชาสัมพนัธ์ให้

ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้หนงัสือไทย    

2.   การแนะแนว 

      สถานศึกษา สร้างความเขา้ใจกบัผูเ้รียนเกียวกบัสาระสําคญัของหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย 

พุทธศกัราช  เช่น การจดักระบวนการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  การจบหลกัสูตร เป็นตน้ 

3.  การรับสมัคร 

 .  การรับสมคัร สถานศึกษาประกาศรับสมคัรผูเ้รียนตามหลักสูตร โดยผูส้มคัรนํา

เอกสาร หลกัฐานการสมคัรยนืต่อสถานศึกษา ตามวนั เวลา ตามสถานทีกาํหนด ทงันี สามารถดาํเนินการ

รับสมคัรไดต้ลอดปี  

  .  คุณสมบตัิผูเ้รียน    เป็นประชาชนชาวไทยทีไม่รู้หนงัสือไทย ลืมหนงัสือไทย หรือ 

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มทีไม่ใชภ้าษาไทย ในชีวิตประจาํวนัและ  ประชาชนทวัไปทีสนใจจะเรียนรู้

ภาษาไทย โดยไม่จาํกดัพนืความรู้ 

   .  หลักฐานการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร รูปถ่าย  นิว  จาํนวน  ใบ   สําเนาบัตร

ประชาชน สําเนาทะเบียนบา้น หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอืนๆ   ทีทางราชการออกให ้

พร้อมฉบบัจริงไปแสดง 
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ตัวอย่าง  ประวตัิผู้เรียนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย  พุทธศักราช   

 

ประวัตผิู้เรียนหลกัสูตรการรู้หนังสือไทย 

สถานศึกษา....................................อาํเภอ/เขต.............................จงัหวดั................................ 

    
 

ชือผูเ้รียน (นาย/นาง/นางสาว).................................นามสกลุ.......................................... 

วนั เดือน ปีเกิด....../...../.......อาย.ุ...........ปี...........เดือน (นบัถึงวนัขึนทะเบียน)  รหสัประจาํตวัผูเ้รียน*..................... 

เลขประจาํตวัประชาชน  -     -      -   -  

เลขทีหนงัสือเดินทาง/หนงัสืออืนๆ ทีทางราชการออกให.้......................................................................................... 

ศาสนา............................เชือชาติ.......................สัญชาติ....................................อาชีพ............................................... 

ชือ-สกลุบิดา.........................................................ชือ-สกุลมารดา.............................................................................. 

ความรู้เดิม (ถา้มี) จบชนั.........................ปี พ.ศ.ทีจบ..................................จากสถานศึกษา....................................... 

อาํเภอ/เขต..............................................................จงัหวดั......................................................................................... 

ทีอยูปั่จจุบนัทีสามารถติดต่อไดส้ะดวก  บา้นเลขที................หมู่ที...................ซอย.................................................. 

ถนน.................................................ตาํบล/แขวง..............................อาํเภอ/เขต........................................................ 

จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์...............................หมายเลขโทรศพัท์....................................................... 

   
 

ลงชือ..........................................ผูก้รอกขอ้มูล 

           (........................................) 

วนัที..........เดือน............พ.ศ........... 

 

4) ผู้สอนและการแต่งตงั  

สถานศึกษาแต่งตังครู/ผู ้สอน ทําหน้าทีจัดกระบวนการเรียนรู้ ในกรณีทีสถานศึกษาไม่มี              

ครูอาสาสมคัร สถานศึกษาสามารถ คดัเลือกและแต่งตงัผูส้อน ซึงอาจจะเป็นครู กศน. หรือ บุคคลอืนทีมี

วุฒิการศึกษาไม่ตาํกว่าระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า  และมีความรู้ความสามารถในการใช้

หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย  พุทธศกัราช  

*หมายเหตุ รหัสประจาํตวัผูเ้รียน หมายถึง เลขทีสถานศึกษาขึนตามลาํดบัการเขา้เรียนของผูส้มคัร

หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช 2557 ประกอบไปด้วย ปีการศึกษา  และลาํดบัทีของผูเ้ขา้เรียน  

เช่น 

 

 

 

    2559    1 

รูปถ่าย 

(ถา้มี) 

ปีการศึกษา ลําดบัทขีองผู้เรียน 
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ตัวอย่างใบสมัครผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างคําสังแต่งตังผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครผู้สอนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย  พุทธศักราช  

สถานศึกษา....................................อาํเภอ/เขต.............................จงัหวดั................................ 

                                        __________________                   
ขา้พเจา้ชือ(นาย/นาง/นางสาว).........................................................นามสกุล............................................................ 
วนั เดือน ปีเกิด........./........../............อาย.ุ.................ปี.................เดือน    
เลขประจาํตวัประชาชน  -     -      -   - 
ศาสนา....................................เชือชาติ....................สญัชาติ...............................อาชีพ.............................................. 
วฒิุการศึกษา................................ จากสถานศึกษา.................................................................................................... 
ทีอยูปั่จจบุนัทีสามารถติดต่อไดส้ะดวก  บา้นเลขที...................หมู่ที........................ซอย......................................... 
ถนน.................................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต.................................................. 

จงัหวดั................................................เบอร์โทรศพัท.์...........................................e-mail....................................... 

       ขอสมคัรเป็นผูส้อนหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช  และไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรมาพร้อมนีแลว้ 

 
ลงชือ.................................................ผูส้มคัร 
   (...............................................................) 
       วนั.........เดือน...............พ.ศ........... 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน  1 ฉบบั พร้อมฉบบัจริง (มาแสดง) 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน  1 ฉบบั พร้อมฉบบัจริง 

3. สาํเนาวฒิุการศึกษา  จาํนวน  1 ฉบบั พร้อมฉบบัจริง 

4. รูปถ่าย ขนาด 1 – 2  นิว  จาํนวน 2 รูป 

รูปถ่าย 
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ตัวอย่างคําสังแต่งตังผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํสงั   (ชือสถานศึกษา) 

ที.............../............... 

เรือง  แต่งตงัผูส้อนหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช    
--------------------------- 

             ตามทีสถานศึกษา.......(ชือสถานศึกษา)......................ไดมี้นโยบายดาํเนินการจดัการเรียนการสอน

ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย  พุทธศกัราช   อาศยัอาํนาจตามคาํสัง สํานักงาน ปลดักระทรวงศึกษาธิการที 

/  ลงวนัที    เมษายน พ.ศ.  เรืองมอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ และผูอ้าํนวยการสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขต

ปฏิบัติราชการแทน จึงขอแต่งตงับุคคลทาํหน้าทีผูส้อนหลกัสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศกัราช    ดงัรายชือ

ต่อไปนี     

1.   (ชือครู/ผูส้อน)…………………………………………………………………………..…. 

2.   (ชือครู/ผูส้อน)…………………………………………………………………………..…. 

  ใหบุ้คคลผูไ้ดรั้บการแต่งตงัทาํหนา้ทีผูส้อนหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช               

โดยปฏิบติังานตามที ...........(สถานศึกษา)............. กาํหนด แลว้รายงานผลใหส้ถานศึกษาทราบต่อไป 
  

ทงันี  ตงัแต่วนัที......................................... 

สงั ณ วนัที................................................... 
         

ลงชือ......................................... 

(..................................................) 

                ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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5) การขออนุญาตจัดตงักลุ่มส่งเสริมการรู้หนงัสือไทย 

 ครู/ผูส้อนขออนุญาตจดัตงักลุ่มส่งเสริมการรู้หนงัสือไทย ต่อสถานศึกษาไม่น้อยกวา่  วนัก่อน

การดาํเนินงาน  ตามแบบขออนุญาต 

ตัวอย่าง แบบขออนุญาตจัดตังกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  

ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบขออนุญาตจัดตงักลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 

 ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พทุธศกัราช    

เขียนที............................. 

วนัที.......เดือน............พ.ศ............... 

เรือง ขออนุญาตจดัตงักลุ่มส่งเสริมการรู้หนงัสือไทย  ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช    

เรียน ผูอ้าํนวยการ.........................(ชือสถานศึกษา)............................ 

สิงทีส่งมาดว้ย    1.  บญัชีรายชือผูเ้รียน  

         2.  ประวติัผูเ้รียน* จาํนวน ...... ชุด  

         .   แผนทีสถานทีจดัตงักลุ่มส่งเสริมการรู้หนงัสือไทย 

         ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................อาย.ุ..........ปี 

วฒิุการศึกษา................................................อยูบ่า้นเลขที...................................................หมู่ที.................... 

ตาํบล..............................อาํเภอ...............................จงัหวดั............................ 

มีความประสงคที์จะขออนุญาตจัดตงักลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย  พทุธศกัราช   ดงัมี

รายละเอียดต่อไปนี 

1. สถานทีสอน......................................................ชือหมู่บา้น.......................................... หมู่ที...........................

ตาํบล...............................อาํเภอ....................................จงัหวดั.................................... 

2. จาํนวนผูเ้รียน......................คน  ชาย..........คน  หญิง...............คน 

3. ชือผูส้อน..............................................................วฒิุการศึกษา.................................อยูบ่า้นเลขที...................                       

หมู่ที...........ตาํบล..............อาํเภอ.....................จงัหวดั.................... 

4. ดาํเนินการสอนระหว่างวนัที.................เดือน......................พ.ศ........................ถึงวนัที..................เดือน

.......................พ.ศ........................ 

ขอรับรองวา่ขา้พเจา้สามารถจดัตงักลุ่มส่งเสริมการรู้หนงัสือไทยและจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลกัสูตร

การรู้หนงัสือไทย  พทุธศกัราช  ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์โดยจะปฏิบติัตาม แนวทางการดาํเนินงานทีศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ/เขต กาํหนด และไดแ้นบรายชือผูเ้รียน มาพร้อมนีแลว้ 
 

จึงเรียนมาเพอืโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

................................. 

                                                                                    (.................................................) 

                                                                                                      ผูข้ออนุญาต 
 

ความเห็นของเจา้หนา้ที                       ผลการพจิารณา 

.............................................................   ............................................................ 

............................................................   ............................................................ 

(ลงชือ)...........................................                                                 (ลงชือ)................................................... 

 (............................................................)                                           (.....................................................) 

                   (นายทะเบียน)                                                       ผูอ้าํนวยการ .......(ชือสถานศึกษา)................... 
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รายชือผู้เรียนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย  พุทธศักราช  

สถานศึกษา..................... 

สถานทีจดัการเรียนการสอน............................................ 

ชือหมู่บา้น.......................หมู่ที.............ตาํบล..................อาํเภอ.....................จงัหวดั..................... 
 

ที 

 

ชือ-สกุล เลขบัตรประชาชน วนัเดือนปีเกิด อาย  ุ

สภาพการรู้หนังสือ หมาย

เหตุ ไม่รู้ รู้น้อย พอใช้ได้ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                       

                                                                       ลงชือ..............................................ครู/ผูส้อน                                                                       

                                                                              (............................................) 

                                                                      วนัที............เดือน....................พ.ศ.............. 

* ประวติัผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม หนา้ 8 
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แผนทสีถานทจีัดตงักลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) การกําหนดสภาพและจัดทาํแผนการเรียนรู้ 

ครู ผูเ้รียน และผูเ้กียวขอ้งร่วมกนักาํหนดสภาพและเนือหาสาระการเรียนรู้ ตลอดหลกัสูตร 

โดยช่วยกนัพิจารณาเลือกสภาพ จากโครงสร้างหลกัสูตร จาํนวน   สภาพ เพือให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียน และจดัทาํแผนการเรียนรู้  ดงัตวัอยา่ง 

ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้ หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

สถานศึกษา........................................................................ ชือผู้สอน ............................................. 

แผนการสอนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

ครัง

ที 

หัวเรือง ผลการเรียนรู้

ทคีาดหวงั 

เนือหาการ

เรียนรู้ 

กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

สือ/

อุปกรณ์ 

การวดัผล

ประเมินผล 

จํานวน

ชัวโมง 
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)   บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ 

            เมือครูผูส้อนดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้แลว้ให้ครูบนัทึกผลการจดัการ

เรียนการสอน แตล่ะครังเพอืเป็นขอ้มูล ในการพฒันา แผนการเรียนรู้ในครังต่อไป  

ตัวอย่าง แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษา.....................................................................ชือผู้สอน..................................................... 

สถานทจีัดการเรียนการสอน............................................................... 

ครังท ี........... วันท ี........................................................................ 

จํานวน .....................ชัวโมง 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

ปัญหา / อปุสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือ...........................................ครูผูส้อน                              ลงชือ.........................................ผูบ้ริหาร 

          (.........................................)                                                  (..........................................) 

 



15 
 

 

)  การวดัและประเมินผล 

 การวดัและประเมินผลเป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้และผลสัมฤทธิ เน้นการพฒันา

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ ซึงสถานศึกษา ครู/ผูส้อน และผูเ้รียนร่วมกนัดาํเนินการให้สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานและตวัชีวดั ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช    

 

)  การเทยีบโอนผลการเรียน 

หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย  พุทธศกัราช  เป็นหลกัสูตรทีสามารถนาํผลการเรียนไปเทียบ

โอนเป็นส่วนหนึงของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน ระดบัประถมศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที 

สาํนกังาน กศน. กาํหนด 

 

)   การรายงานข้อมูลผู้เรียน สถานศึกษาต้องรายงานข้อมูลผู้เรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย 

-  ครู/ผูส้อน จัดทาํรายงานผลการจัดการเรียนการสอนต่อศูนย์การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ/เขต/  

    -  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ/เขต จดัทาํรายงาน ผลการจดัการ

เรียนการสอนต่อสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อธัยาศยัจงัหวดั/กทม. 

    -  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั / กทม. /  จดัทาํ

รายงานผลการจดัการเรียนการสอนและจาํนวนผูจ้บหลกัสูตรต่อสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั 
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ตัวอย่าง แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)   การรายงานผู้จบหลกัสูตร 

 สถานศึกษารายงานการจบหลกัสูตร ทุกสินปีงบประมาณ ไปยงัสํานกังานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั/กทม. 

 

12) หลักฐานการศึกษา   

 เป็นเอกสารทีสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการเพือจดัเก็บขอ้มูลทางการศึกษาของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

 - ทะเบียนผูเ้รียน 

 - แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย  พุทธศกัราช  

 - แบบรายงานผลผูจ้บหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  

 - วุฒิบตัร 

 

แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

                                                                                สถานศึกษา........................................................ 

                                                                                                        วนัที.........เดือน.........................พ.ศ. .............. 

เรือง รายงานผลการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช  

เรียน ผูอ้าํนวยการ...........(ชือสถานศึกษา).............................. 

สิงทีส่งมาดว้ย แบบบนัทึกผลการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช  
                               จาํนวน......ชุด 
   

ตามทีไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช 

 โดยไดจ้ดัสอนที หมู่บา้น...........หมู่ที.......ตาํบล/แขวง.................อาํเภอ/เขต............จงัหวดั...................... 

ซึงมี (นาย/นาง/น.ส.) ..........................................................เป็นผูส้อน และไดด้าํเนินการมาเป็นลาํดบัแลว้  นนั 

  บดันี การดาํเนินงานไดเ้สร็จสินแลว้ ขอรายงานผลการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

การรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช   และขออนุมติัการจบหลกัสูตรของผูเ้รียนมาพร้อมนี 

   

จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบและพิจารณาอนุมติั 

                                                                  ขอแสดงความนบัถือ  

                .................................... 

           (..........................................) 

                                                                          (ครู/ผูส้อน) 
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ตัวอย่าง   ทะเบียนผู้เรียน ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

ชือสถานศึกษา.............................  จังหวดั.................... 
 

 

ท ี

 

ชือ-สกุล 

เลขท ี

บัตรประชาชน 
อายุ 

วธิี

เรียน 

ชือ

ครูผู้สอน 
ตาํแหน่ง 

วนัทเีริม

สอน 

ผลการ

ประเมิน 

วนัที

ประเมิน 

วนัทอีอก

วุฒิบัตร 

รูป

กิจกรรม 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

ตัวอย่าง  แบบบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย     พุทธศักราช  
ปีงบประมาณ ...................... 

ชือ สถานศึกษา..................................................................................................................... 
สรุปผลการเรียน 

จาํนวนผูเ้รียน.......................................คน 
จาํนวนผูจ้บหลกัสูตร...........................คน 

 
ลงชือ.................................................ผูส้อน       
    (.........................................................) 

 
ลงชือ....................................................ผูอ้นุมติั    
    (........................................................) 

                                                              ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา..................... 
            สงักดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอธัยาศยัจงัหวดั............................. 
                                  สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อธัยาศยั        
                                                              สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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ตวัอย่าง  แบบบันทกึผลการประเมนิหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

สถานศึกษา............................................. 
 

ที 

จํานวน            

ผู้ไม่รู้

หนังสือ 

จํานวนผู้ไม่รู้

หนังสือ 

บันทึกลงใน

แผนการ

สอน 

ผ่านการ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

ไม่ผ่านการ

ประเมิน 

ยงัไม่

ประเมิน 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ผ่าน ไม่ผ่าน ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

      ลงชือ..........................ผูส้อน      ลงชือ...........................นายทะเบียน       ลงชือ.........................หวัหนา้สถานศึกษา 
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ตัวอย่าง แบบรายงานผู้จบหลักสูตรการรู้หนังสือไทย 

แบบรายงานผู้จบหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

ปีการศึกษา .............................. 

สถานศึกษา.......................................... เขต/อําเภอ.......................................... จังหวดั............................................... 

 

ที เลขทวีุฒิบัตร 

เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

 

ชือ-สกุล วนัเดือนปีเกิด ชือ-สกุล บิดา-มารดา หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

จํานวนผู้จบหลักสูตร       อนุมัติ   เมือวนัท.ี............ เดือน..................................... พ.ศ. ………… 

      .....................................................    ......................................................... 

    (......................................................)    (........................................................) 

        นายทะเบียน                 ผู้บริหารสถานศึกษา  

      วนัท.ี................ เดือน........................ พ.ศ. ………       วนัท.ี................ เดือน........................ พ.ศ. ……… 

ชาย หญงิ รวม 
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ตัวอย่าง  

วุฒิบัตรผ่านการศึกษาตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

กระทรวงศึกษาธิการ 
วุฒิบัตรฉบบันใีห้ไว้เพือแสดงว่า 

 
............................................................... 

จบการศึกษาตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พทุธศกัราช   

จากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ/เขต....................... 

สังกดั สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั.......................... 

เมือวนัที ......... เดือน........................พทุธศกัราช............... 

ขอจงมีความสุขสวสัดิเจริญเทอญ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที..............เดือน....................พทุธศกัราช........................... 
 

...................................................    ............................................................. 

นายทะเบียน      ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

                 
                                                                                               (ดา้นหลงั) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                          .................................ผูพิ้มพ ์        
      ......................................ผูต้รวจ         

                                                                                                                                     ......................................ผูท้าน 
 

เลขที......................                      
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คําอธิบายการกรอกวุฒิบัตร (ด้านหน้า) 

1. “เลขที....................” ใหก้รอกเลขลาํดบัของผูเ้รียนทีสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย    
    พุทธศกัราช  ทีไดรั้บการอนุมตัิการสอบหรือมีการอนุมติัการเรียน 

2. “...........................................” ใส่ชือ-นามสกุล ผูเ้รียนโดยดูจากบตัรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบา้น 

3. “จากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ/เขต.......................” “สังกดั สํานกังาน 
    ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั.........................” ให้กรอกชือให้ชดัเจน 
4. “เมือวนัที ......... เดือน........................พุทธศกัราช...............” ใส่วนั/เดือน/ปี ทีไดรั้บการอนุมติัใหจ้บ 

    หลกัสูตร 

5. “ใหไ้ว ้ณ วนัที..............เดือน....................พุทธศกัราช...........................” ใส่วนั/เดือน/ปี ทีออกวุฒิบตัร 

6. “...................................................นายทะเบียน” เป็นผูที้ไดรั้บการแต่งตงัจากสถานศึกษา 

7. “.............................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา” ผูบ้ริหารสถานศึกษาคนปัจจุบนั 

 

คําอธิบายการกรอกวุฒิบัตร (ด้านหลัง) 

“ผูพ้ิมพ ์ผูต้รวจ ผูท้าน” เป็นผูที้ไดรั้บแต่งตงัจากสถานศึกษา 

 

ตัวอย่างทะเบียนวุฒิบัตร 

ที ชือ-นามสกุล บัตร

ประชาชน 

รหัส

ประจําตัว 

เลขทวีุฒิบัตร ลายเซ็น ว/ด/ป 
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งบประมาณ/และการจ่ายค่าตอบแทน 

               - ค่าตอบแทนผูส้อน กาํหนดค่าใชจ่้ายเป็นรายหวัตามเกณฑ์ทีกระทรวงการคลงั กาํหนด 

               - ค่าดาํเนินการ เป็นค่าวสัดุ/สือ/พฒันาบุคลากรและนิเทศติดตามผล ตามเกณฑที์ไดรั้บ 

การจดัสรร 
 

การนิเทศติดตามผล   

บทบาทหนา้ทีของหน่วยงาน ในการนิเทศติดตามการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย 

พุทธศกัราช  

1. สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ดาํเนินการนิเทศ  ติดตามผล 

และรับรายงาน 

2. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั/กทม. ดาํเนินการ

นิเทศติดตามผล และรับรายงานการจดั  ภายในจงัหวดั/กทม. 

3. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ/เขต ดาํเนินการ ดงันี 

          3.1 แต่งตงัคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผล  

         3.2 จดัประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผล เพอืชีแจงวตัถุประสงค ์กาํหนดบทบาท หนา้ที   

และจดัทาํแผนการนิเทศติดตาม ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 

   .  ดาํเนินการนิเทศตามแผนทีคณะกรรมการกาํหนด 

  .  สรุปและรายงานผลการนิเทศ นาํผลการนิเทศไปพฒันาการดาํเนินงาน 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

         1.  หลักการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 หลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  ของสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตาม อธัยาศยั เป็นหลกัสูตรทีใช้ในการจดัการศึกษา เพือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะทีพึง

ประสงค ์ตามจุดหมายของหลกัสูตร จึงใชห้ลกัการในการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงันี 

 .  หลกัการบูรณาการ  เป็นการบูรณาการเนือหาสาระกบัวิถีชีวิตและสภาพชุมชน สังคม โดย

การเรียนรู้จากสิงทีใกลต้วั ไปสู่สิงทีไกลตวั เพอืให้นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 .  หลกัการคิดเป็น เป็นการใชก้ระบวนการคิดทีรอบดา้น สมเหตุสมผล โดยนาํขอ้มูล เกียวกบั

ตนเอง  สังคมและวชิาการ มาใชใ้นการตดัสินใจ ตามปรัชญา “คิดเป็น”  

 .  หลกัการมีส่วนร่วม  เป็นการใหทุ้กภาคส่วน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดั กระบวนการเรียนรู้  

 .  หลกัการเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

 .  หลกัการใช้สือและวิธีการทีหลากหลาย  เป็นการใช้สือและวิธีการทีเหมาะสม กบัเนือหา

สาระ  สภาพของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม   
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีหลากหลายวธีิ ใหเ้ป็นไปตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา รูปแบบการจดัการเรียนรู้ อาจแบ่งได ้ดงันี 

 .  รูปแบบการจดัการเรียนรู้รายบุคคล  เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้แบบตวัต่อตวั โดยอาจใช้

สือประกอบการสอนทีหลากหลาย เช่น สือธรรมชาติ หนงัสือแบบเรียน โปสเตอร์ เทปบนัทึกเสียง อาศยั

บทเรียนโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สืออิเลคทรอนิกส์  เป็นตน้        

 .  รูปแบบการจดัการเรียนรู้รายกลุ่ม โดยมอบหมายใหผู้ส้อน ไดแ้ก่  ครูอาสาสมคัรฯ      

ครู กศน.ตาํบล  ครู ศรช.  หรือ อาสาสมคัรช่วยสอน รับผิดชอบสอนกลุ่มผูไ้ม่รู้หนงัสือ โดยอาจใชสื้อ

ประกอบการสอนทีหลากหลาย  เช่น หนงัสือ แบบ เรียน โปสเตอร์ เทปบนัทึกเสียง  อาศยับทเรียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สืออิเลคทรอนิกส์   

 .  รูปแบบการจดัการเรียนรู้อืนๆ ทีสถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสม  เช่น การสอนแบบแจกลูก

สะกดคาํ  
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ตอนที  

การจดักระบวนการเรียนรู้หลกัสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

 

 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช 2557 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้

มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทงัการคิดคาํนวณเบืองตน้ โดยบูรณาการกบัสภาพ 

ความตอ้งการ และปัญหาของสังคมทีสอดคลอ้งกบัวถีิการดาํเนินชีวิตของผูเ้รียน ดงันี 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้  

  1.  การเรียนรู้ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช   ผูเ้รียนควรฝึกทกัษะพนืฐาน

ทกัษะภาษาไทย การแจกลูกสะกดคาํ จาํนวน  ครัง  เพอืให้ผูเ้รียนสามารถแจกลูกสะกดคาํ อ่าน เขียน            

รู้ความหมายของคาํ และมีความคุน้เคยกบัภาษาไทย เพอืเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้แต่ละ

สภาพ 

 .  การจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช    ทงั  สภาพ มีคาํหลกั 

เนือหา ประเด็นอภิปราย และแบบฝึกหดั ซึงใหมี้การฝึกทงัทกัษะภาษาไทยและการคิดคาํนวณเบืองตน้ที

สอดคลอ้งกบัคาํหลกั ทงันีกาํหนดให้ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ สภาพที  เมืองไทยของเรา ตามขอบข่าย

เนือหาทีกาํหนดและเลือกเรียนเพิมเติมอีก  สภาพ   สามารถเลือกการจดัการเรียนรู้สภาพใดก่อนหลงั

ได ้ตามเหตุการณ์ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบับริบทของพนืที วถีิชีวติชุมชน เพือกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ 

รับรู้ ตลอดจนง่ายต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในการฟัง  พูด อ่าน  

เขียน คาํทีใชใ้นชีวติประจาํวนั ไม่นอ้ยกวา่  คาํ และการคิดคาํนวณเบืองตน้    

 . จดักระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเรียนรู้คาํหลกัไม่นอ้ย

กวา่  คาํ ตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม โดยนาํมาเป็นประเด็นใน

การอภิปราย พูดคุย สนทนา เพอืให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเพมิเติมการฝึกทกัษะ  

 . จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย เช่น แลกเปลียนความคิดเห็น พบผูรู้้/ภูมิปัญญาเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง เรียนรู้กบัครู/ผูส้อน ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง หรือเรียนรู้รูปแบบ/วิธีการอืนที

เหมาะสมในแต่ละสภาพจากสือ และแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายทีเหมาะสมในแต่ละทอ้งถิน  

 .  ผูเ้รียนนาํความรู้ ทกัษะทีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเหมาะสม กบั

ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

 . ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใหมี้การประเมินพฒันาการ ทบทวน แกไ้ขขอ้บกพร่อง และ

ตรวจสอบผลการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ทีวางไว ้ 
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 ทงันี ผูเ้รียนต้องผ่านการเรียนรู้ในสภาพที  ตามขอบข่ายทีเนือหาทีกาํหนด และเลือกเรียน

เพิมเติมอีก  สภาพ รวม  สภาพ และคาํหลัก ไม่น้อยกว่า  คาํ โดยใช้เวลาเรียน จาํนวน  

ชวัโมง ดงันนั ครู/ผูส้อน ตอ้งจดัการเรียนรู้โดยเฉลียชวัโมงละ  คาํหลกั เป็นอย่างนอ้ย ซึงครู/ผูส้อนตอ้ง

วางแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกนั และทุกเรืองให้บูรณาการภาษาไทย และการคิดคาํนวณเบืองตน้ให้

เหมาะสมกบัเนือหานนั ๆ  

.  จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยสามารถบูรณาการเนือหาไดท้งัต่างสภาพการเรียนรู้ 

หรือภายในสภาพการเรียนรู้เดียวกนั และทุกเรืองให้บูรณาการภาษาไทย และการคิดคาํนวณเบืองตน้ให้

เหมาะสมกบัเนือหานนั ๆ  

.  ครู/ผูส้อน สามารถนาํสภาพ ปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสังคมมา

จดัทาํประเด็น/หัวขอ้ เพือใช้ในการอภิปราย เพือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอประสบการณ์ของ

ตนเองตอ่เรืองนนั  

.  ครู/ผูส้อน พยายามนาํปรัชญา “คิดเป็น” กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ภิปราย 

แสดงความคิดเห็นให้สอดคลอ้งกบัเนือหานนั ๆ เพือให้ผูเ้รียนนาํไปใช้วิเคราะห์กบัการดาํเนินชีวิตได ้

เป็นการพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนไดอี้กทางหนึง  

.  เลือกเนือหา ทีอยูใ่นความสนใจและสอดคลอ้งกบัสภาพการดาํเนินชีวติของผูเ้รียน มาใช้

ในการจดัการเรียนรู้ เพอืให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถนาํไปปฏิบติัไดใ้นชีวิตประจาํวนั  

.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย เช่น การศึกษาดูงาน การปฏิบตัิ การพบผูรู้้ โดยใช้

สือทีหลากหลาย เช่น บตัรคาํ หนงัสือเรียน หนงัสือพิมพ ์ของจริง  

.  ขนัตอนการสอนภาษาไทย และการคิดคาํนวณเบืองตน้ โดยทุกขนัตอน ครูผูส้อนตอ้ง

เนน้ ยาํ ซาํ ทวน เพอืให้ผูเ้รียนเกิดการจดจาํ  และเขา้ใจตามขนัตอนการเรียนรู้ ดงันี 

   ) สอนการฟัง ควรเริมจากการฟังก่อน จากเนือหาทีผูส้อนเตรียมไว ้และให้ผูเ้รียนทาํ

ความเขา้ใจเนือหา แลว้ดึงคาํทีเป็นคาํหลกัออกมาพูดให้ฟัง ใหเ้ขา้ใจความหมาย โดยอาจใชสื้อต่าง ๆ เช่น 

บตัรคาํ แผน่ภาพ สือของจริง  

    ) สอนการพูด ใหผู้เ้รียนฝึกพูดคาํหลกัจากสือทีเตรียมไว ้โดยการฝึกออกเสียงให้ถูกตอ้ง 

และใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํนนั ๆ ตลอดจนการนาํไปใชใ้นแง่มุมต่าง ๆ  

    ) สอนการอา่น ใหผู้เ้รียนฝึกอ่านคาํหลกั โดยการผสมสระ พยญัชนะ วรรณยกุต์ และการ

แจกลูกสะกดคาํไดถู้กตอ้งจากสือการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

    .) สอนการเขียน ซึงเป็นทกัษะขนัสุดทา้ย ของภาษาไทย การเขียนมกัใชส้อนควบคู่ไป

กบัการอา่น อ่านแลว้เขียนไปดว้ย โดยพยายามใหอ่้าน เขียน คาํง่าย ๆ  

    ) การคิดคาํนวณเบืองตน้ ให้ผูเ้รียนฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน เลขอารบิค เลขไทย ตวัอกัษร 

คาํศพัทท์างคณิตศาสตร์ และสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ และฝึกใหบ้วก ลบ คูณ หาร ในเรืองนนั ๆ 
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สือและแหล่งการเรียนรู้  

 ในการจดัการเรียนรู้สามารถใชสื้อการเรียนรู้ทีหลากหลาย เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน ชุมชน 

และสังคม  

 . สือการเรียนรู้ทีสาํนกังาน กศน. พฒันาขึน เป็นสือทีประกอบดว้ย เนือหา ประเด็น แบบ

ฝึก ฯลฯ เพอืให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ และครู/ผูส้อน สามารถใชว้ดัและประเมินผลระหว่างเรียนได ้ 

 .  สือทีสถานศึกษาพฒันาขึนเพือใชเ้อง ใหเ้หมาะกบัสภาพการเรียนรู้และบริบทของ

สถานศึกษา  

 .  บตัรคาํ ครู/ผูส้อน ควรทาํบตัรคาํทีผูเ้รียนสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และเป็นสิงจูงใจ 

ในการเรียนรู้  

 .  สือสิงพิมพ ์ครู/ผูส้อน สามารถนาํเนือหาจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสารต่าง ๆ หรือ

สถานการณ์ สภาพปัญหาทีเกิดในขณะนนัมาใชใ้นการเรียนรู้ โดยพิจารณาคาํหลกัทีสอดคลอ้งกบัเรือง

นนั ๆ  

 .  สือของจริงทีมีอยูใ่นชุมชน เช่น ตน้ไม ้เครืองมือ เครืองจกัร อุปกรณ์การผลิต                   

ทางการเกษตร  

 .  แหล่งเรียนรู้ ครู/ผูส้อน สาํรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวา่มีอะไรบา้ง เพือให้เป็นสือเรียนรู้

ในเรืองนนั ๆ  

 

เทคนิคการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 5 ขันตอน 

 การจดัการศึกษาสาํหรับผูไ้ม่รู้หนงัสือจาํเป็นจะตอ้งมีเทคนิคการสอน เพอืให้การจดัการเรียน

การสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงเทคนิคการสอนผูไ้ม่รู้หนงัสือ มีดงันี 

   1.  สอนการฟังก่อน จุดมุ่งหมายเพอืให้ผูเ้รียนสามารถจดจาํเสียงตน้แบบของครู ซึงครูจะออก

เสียงชดัเจนและผูเ้รียนจะรู้สึกคุน้หูและสามารถจบัเสียงหรือ ถอ้ยคาํทีพูด หรือคาํทีใชใ้นสถานการณ์             

ต่าง ๆ เช่น สวสัดี ขอโทษ ขอบคุณ หรือสอนคาํศพัทพื์นฐานในชีวิตประจาํวนั เช่น นงั ยืน เดิน หยุด วงิ 

สมุด ดินสอ หรือถา้ครูมีความสามารถในการแต่งเพลงก็อาจแต่งเป็นเพลง หรือนาํเพลงเกียวกบัคาํวา่ 

"สวสัดี" ครูร้องเพลงใหฟั้งก่อน ต่อมาจึงสอนใหพ้ดู/ร้องเพลงตาม 

  2. สอนฝึกหัดพูด ตอ้งให้เวลาแก่ผูเ้รียนในการฟังเสียงตน้แบบจากครูมากพอ  เพอืให้ผูเ้รียน

สามารถเลียนแบบเสียงและสามารถเปล่งเสียงเป็นคาํพูดออกมาได ้เช่น สวสัดี ขอบคุณ ขอโทษ ครู

สามารถนาํเพลงหรือแต่งเพลงให้ผูเ้รียนร้องตาม ทาํให้ผูเ้รียนจดจาํพูดและสามารถเปล่งเสียงพูดหรือร้อง

ออกมาตามครูได ้และสอนมารยาทในการพูด 
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 3. สอนให้หัดอ่าน  เป็นทกัษะทีค่อนขา้งยาก ตอ้งค่อยๆ  ฝึกอยา่งเป็นระบบและเป็น 

ขนัตอน คือ 

 .  แนะนําตัวพยญัชนะ สระและวรรณยุกต์   พยญัชนะ  44 ตวั สระ จาํนวน 21 รูป 32 

เสียง  วรรณยกุต ์4 รูป 5 เสียง ไม่ใช่สอนวนัเดียว ควรแบ่งสอนวนัละ 3-5 ตวั ดูทีความพร้อมของผูเ้รียน 

แลว้ครูอ่านให้ฟังก่อน 2-3 ครัง หลงัจากนนัให้ผูเ้รียนอา่นพร้อมกบัครูทงัชนั จนมนัใจวา่ผูเ้รียนสามารถ

อ่านได ้แลว้ขออาสาสมคัร 2-3 คน อ่านพร้อมกนั 2-3 ครัง หลงัจากนนัให้ผูเ้รียน อ่านทีละคน อ่าน

พยญัชนะ สระและวรรณยกุตจ์นครบ ครูอาจใชว้ธีิสอนแบบไม่เรียงตวั เพอืทดสอบวา่ผูเ้รียนเขา้ใจจริงๆ 

โดยใชว้ธีิสุ่มเพอืให้ผูเ้รียนออกเสียง ถา้ผูเ้รียนออกเสียงถูกตอ้งถือวา่ผูเ้รียนสามารถอ่านตวัอกัษรได ้  

 .   แนะนําการอ่านเป็นคํา อาจใชว้ิธีอ่านเป็นคาํสอนก่อน เช่น คาํว่า นก งู หมู ปลา ไก่ 

เป็ด แลว้จึงสอนตวัพยญัชนะก็ได ้วธีิสอนชนิดนีเหมาะสําหรับผูใ้หญ ่

 .   แนะนําการอ่านเป็นประโยคและอ่านเป็นเรือง ตามลาํดบั เพือฝึกทกัษะในการอ่าน

เพมิขึน 

 .  ฝึกเขียน การเขียนควรสอนเมือผูเ้รียนมีความพร้อมในการฟังพูดอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว 

ก่อน จึงเริมสอนทกัษะการเขียน เพราะทกัษะการเขียนเป็นเรืองยาก โดยเริมตน้ฝึกเขียนจากพยญัชนะ

ก่อน ตามดว้ยสระ และวรรณยุกต ์ หรือจะเริมฝึกเขียนจากคาํก่อน อยา่งใดอยา่งหนึงก็ได ้ ถา้เป็นผูใ้หญ่

ควรเริมฝึกเขียนจากคาํก่อน เพราะผูใ้หญ่จะชอบทีจะเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ต่อจากนนัก็สอนให้เขียน

เป็นประโยคและเขียนเป็นเรืองราว 

 . สอนให้รู้จักคิดวเิคราะห์ การคิดวิเคราะห์เป็นหวัใจของการรู้หนงัสือ นนัหมายถึงผูเ้รียน

สามารถเขา้ใจเรืองราวทีฟัง พูด อ่าน และเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี จึงจะสามารถเขา้ใจความหมายของคาํ และ

จบัใจความสาํคญัของเรืองราว รู้จกัถาม รู้จกัตอบ รู้จกัวิเคราะห์/สังเคราะห์ รู้จกัตีความหมายของเรือง 

และสามารถประเมินคุณค่าของเรืองได ้

           เทคนิคการจดัการศึกษาสาํหรับผูไ้ม่รู้หนงัสือยงัมีอีกมากมาย และหลายพนืทีทีจะตอ้งจดั

การศึกษาให้กบัผูไ้มรู้่หนงัสือ ภารกิจงานส่งเสริมการรู้หนงัสือก็นบัวนัจะทาํยากมากขึนเป็นลาํดบั 

เนืองจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มทีเขา้ถึงยาก เช่น ชาวไทยภูเขา ชาวเล กลุ่มแรงงาน ฯลฯ แต่ถึงอยา่งไร 

งานการส่งเสริมการรู้หนงัสือเป็นภารกิจหลกัที กศน.ใหค้วามสาํคญั และพยายามเขา้ถึง และเพมิจาํนวน

ผูรู้้หนงัสือขึนเป็นลาํดบั จนกระทงัปลอดผูไ้ม่รู้หนงัสือ งานการส่งเสริมการรู้หนงัสือจึงมีประโยชน์ต่อ

มนุษยทุ์กช่วงอายเุพอืนาํไปสู่ การศึกษาตลอดชีวิต ซึงจะทาํใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเอง พฒันาสังคม

ใหดี้ยงิขึน  
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

ภาคเรียนท ี.......... ปีการศึกษา ................. 

จํานวน .................ชัวโมง 

แผนการสอนปรับทกัษะพนืฐานภาษาไทยการแจกลูกสะกดคาํ 

ครังที หัวเรือง 
ผลการเรียนรู้ที

คาดหวงั 
เนือหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ อปุกรณ์ 

การวัดผล

ประเมินผล 

จํานวน

ชัวโมง

(ครัง) 
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ตอนท ี  

การวดัและประเมินผล 

 

 การวดัและประเมินผลเป็นการตรวจสอบความกา้วหน้า  เน้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างเต็ม

ศกัยภาพ ซึงสถานศึกษา ครู/ผูส้อน และผูเ้รียนร่วมกนัดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดั ดงันี 

 1. ประเมินพฒันาการดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 2. ประเมินทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทยตลอดจนการคิดคาํนวณเบืองตน้ 

 

การวดัและประเมินผล 

 การวดัและประเมินผลเป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้และผลสัมฤทธิ เนน้การพฒันาความกา้วหนา้

ของผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ ซึงสถานศึกษา ครู/ผูส้อน และผูเ้รียนร่วมกนัดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานและตวัชีวดั ดงันี 

 ประเมินผลก่อนเรียน เพือให้ทราบความรู้พืนฐานของผูเ้รียน วา่สามารถ ฟัง พูด ได ้ หรือพูด ฟัง อ่าน 

เขียน ในทกัษะภาษาไทยไม่ได ้โดยการพูดคุยซกัถาม ให้ทดลองอา่น เขียนคาํง่าย ๆ ทีเกียวขอ้งในชีวติประจาํวนั 

หรือทาํแบบประเมินก่อนเรียนง่าย ๆ เพือนาํขอ้มูลมาใชว้างแผนในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน  

 ประเมินผลระหว่างเรียน ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ ครู/ผูส้อน สามารถพิจารณาความสามารถในการ

เรียนรู้ในแต่ละสภาพ ซึงสามารถประเมินไดโ้ดยวธีิการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การตอบคาํถาม การพูดคุย การ

ตรวจผลงาน การทาํแบบฝึกหดัต่าง ๆ โดยใหมี้ทกัษะในการเรียนรู้ภาษาไทย และการคิดคาํนวณเบืองตน้ 

 ประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินในภาพรวมทงัหมด โดยครู/ผูส้อนอาจจะทดสอบหรือตรวจสอบ

เอกสาร หลกัฐาน เช่น สือการเรียนรู้ของผูเ้รียน แบบบนัทึกต่าง ๆ ของครู/ผูส้อนหรือจดัทาํแบบประเมินหลงั

เรียน เพอืพิจารณาวา่ ผา่นการเรียนรู้ไปแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 800  คาํ  

 ทงันี สถานศึกษาสามารถดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นระยะๆ ในขณะทีจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนในแต่ละสภาพ พร้อมทงับนัทึกความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ไวเ้พือเป็นหลกัฐานใน

การวดัและประเมินผลการจบหลกัสูตรของผูเ้รียน  

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

แนวทางการวดัความรู้ของผู้เรียนหนังสือไทย 

การฟัง 

1. ฟังอยา่งเขา้ใจ เช่น ตอบคาํถามได ้ปฏิบติัตามได ้

2.  ฟังและสามารถจบัใจความสาํคญั 

3. ฟังและรู้ความหมายของคาํศพัทพ์นืฐาน 

4. ฟังและปฏิบติัตามคาํสังได ้

 

การพูด  

1. พูดออกเสียงคาํและประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. พูดไดค้ล่องแคล่วต่อเนืองไม่ติดขดัพูดชดัเจนและสามารถสือสารได ้

3. การแสดงท่าทาง/นาํเสียงประกอบการพูด 

 

การอ่าน 

1. อ่านและเขา้ใจความหมาย เช่น ป้ายโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

2. อ่านและจบัใจความสาํคญั เช่น ฉลากยา ฉลากอาหาร หนงัสือการ์ตูน นวนิยาย นิทาน เป็นตน้  

3. อ่านและคิดวเิคราะห์ได ้ เช่น ข่าวหนงัสือพิมพ ์ บทความ  

          

การเขียน 

1. การเขียนคาํพืนฐาน 

2. การเขียนประโยคง่ายๆ 

3. เขียนเล่าเรืองสันๆได ้
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ตัวอย่างแบบบันทึกการประเมิน 

แบบบันทึกการประเมินการฟัง 

 

เลขที 

            ประเด็น/

คะแนน 

ชือ - สกุล 

ความเข้าใจ 

การจับ

ใจความ 

สําคัญ 

การรู้

ความหมาย 

คําศัพท์ 

ปฏิบัติตาม

คําสัง 

รวม 

คะแนน 

     

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

ลงชือ.........................................................ผูป้ระเมิน 

                                                   (................................................................) 

วนัที..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 
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(ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนนการฟัง 

         ระดับ              
คะแนน 

  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน นําหนัก/ 

ความสําคัญ 

คะแนน 

รวม 
    

ความเขา้ใจ 

 

 

 

สามารถตอบ 

คาํถาม

หลงัจาก 

ทีฟังได้

ทงัหมด 

สามารถตอบ 

คาํถาม

หลงัจากทีฟัง

ไดเ้ป็นส่วน

ใหญ่ 

สามารถตอบ 

คาํถาม

หลงัจากทีฟัง

ไดเ้ล็กนอ้ย 

 

ตอบคาํถาม 

หลงัจากทีฟัง

ไดน้อ้ยมาก 

 

 

 

 

 

 

 

การจบัใจความ

สาํคญั 

จบัใจความ 

สาํคญัของ 

เนือหาได ้

ทงัหมด 

จบัใจความ 

สาํคญัของ 

เนือหาได้

เกือบทงัหมด 

จบัใจความ 

สาํคญัของ 

เนือหาได ้

เล็กนอ้ย 

จบัใจความ 

สาํคญัของ 

เนือหาได ้

นอ้ยมาก 

  

การรู้ความหมาย 

คาํศพัท ์

รู้ความหมาย 

คาํศพัท์

ทงัหมด 

 

รู้ความหมาย 

คาํศพัทโ์ดย 

ส่วนใหญ่

และชดัเจน 

รู้ความหมาย 

คาํศพัท์

ทงัหมด 

 

รู้ความหมาย 

คาํศพัท์

เล็กนอ้ย 

และไม่ชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

ก า ร ป ฏิ บัติ ต า ม

คาํสงั 

ปฏิบติัตาม

คาํสงั 

ไดถู้กตอ้งและ

คล่องแคล่ว 

ปฏิบติัตาม

คาํสงั 

ไดถู้กตอ้งแต่ 

ค่อนขา้งชา้ 

ปฏิบติัตาม

คาํสงั ไม่ค่อย

ถูกตอ้งและ

ค่อนขา้งชา้ 

ปฏิบติัตาม

คาํสงัได้

ถูกตอ้งนอ้ย

มาก 

  

รวม   
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การจบหลักสูตร  

 สถานศึกษาเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํเครืองมือวดัและประเมินผลในแต่ละสภาพ และจดัทาํเครืองมือวดั

และประเมินผลการจบหลกัสูตร ตามตวัชีวดัทีกาํหนดในหลกัสูตร รวมทงัอนุมติัผลการจบหลกัสูตร  

 ผูจ้บการศึกษาตามหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช  ตอ้งผา่นเกณฑ์การจบหลกัสูตรดงันี  

 . ผูเ้รียนตอ้งเรียน และผา่นการประเมินสภาพที  และมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนตาม

คลงัคาํหลกัทีกาํหนด ไม่นอ้ยกวา่ 800 คาํ  

 . ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินตามเครืองมือทีสถานศึกษากาํหนด  
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บรรณานุกรม 

 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 

พทุธศักราช 2557.กรุงเทพฯ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

.2558. 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัพิจิตร.ศูนยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอโพทะเล.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา กศน.อาํเภอโพทะเล จังหวดัพจิิตร.เทคนิคการพิมพ ์นครสวรรค.์2559. 

สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคเหนือ.คู่มือจัดกิจกรรมส่งเสริม

การรู้หนังสือไทย โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือไทยของสถานศึกษา กศน.

อาํเภอในเขตภาคเหนือ. ลาํปาง สถาบนั กศน.ภาคเหนือ.2558. 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย. 

รังษีการพิมพ ์กรุงเทพฯ. 2557. 

ไทยรัฐออนไลน.์องึ! คนไทย 'ไม่รู้หนังสือ'  5.8 แสนคน.  พฤษภาคม .แหล่งทีมา: 

http://www.thairath.co.th/content/408266. . 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. คู่มือการดาํเนินหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศักราช  (ฉบับปรับปรุง 

พทุธศักราช ) .รังษีการพิมพ ์กรุงเทพฯ. 255 . 
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ก. นิยามศัพท์ 

 . การรู้หนังสือไทย หมายถึง ความสามารถในการสือสารโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย 

รวมทงัการคิดคาํนวณเบืองตน้ ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั ตามเกณฑ์ของหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย 

พุทธศกัราช 2557 

 2. สภาพ หมายถึง เนือหาหรือเรืองทีหลกัสูตรกาํหนดขึน เพือใชใ้นการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการรู้

หนงัสือไทย พุทธศกัราช 2557 

 3. หัวเรือง หมายถึง เนือหาหรือเรืองราวทีตอ้งเรียนรู้ในแต่ละสภาพ 

 4. คําหลัก หมายถึง คาํสาํคญัทีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ในแต่ละหวัเรือง 

 5. คําเสริม หมายถึง คาํสําคญัทีควรเรียนรู้เพิมเติมเพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอย่างกวา้งขวางที

เกียวขอ้งกบัหวัเรืองในแต่ละสภาพ 

 . ครู/ผู้สอน หมายถึง ผูที้ไดรั้บการแต่งตงัจากสถานศึกษาให้เป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร

การรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช 2557 

 . ผู้เรียน หมายถึง ผูส้มคัรเรียนหลกัสูตรการรู้หนงัสือไทย พุทธศกัราช 2557 

 8. ผู้ไม่รู้หนังสือ หมายถึง ผูที้ไม่สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดคาํนวณหรือไม่มีความสามารถ

ดงักล่าวอยา่งใดอยา่งหนึง (อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได/้คิดเลขไม่เป็น) 

 . ผู้ลืมหนังสือ หมายถึง ผูที้เคยผ่านการเรียนมาก่อนแลว้ แต่ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานจึงทาํให้ไม่

สามารถอ่านออก เขียนได ้

 

ข. คําสังกระทรวง /ระเบียบทเีกยีวข้อง 

 หนังสือสํานักงาน กศน. ที ศธ . /  ลงวนัที  มี นาคม   เรือง  การเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนเหมาจา่ยครูชาวบา้นสอนผูไ้ม่รู้หนงัสือ  

 หนงัสือกรมบญัชีกลาง ที กค . /  ลงวนัที  มีนาคม   เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

เหมาจ่ายครูชาวบา้นสอนผูไ้ม่รู้หนงัสือ 

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.

2548 
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ค. ตัวอย่าง แบบทดสอบก่อนเรียนการรู้หนังสือไทย 

ตัวอย่าง แบบทดสอบก่อนเรียนการรู้หนังสือไทย2 

 

ชือ...........................................................................นามสกุล............................................................ 

ทดสอบวนัที...............................เดือน...............................................พ.ศ........................................... 

สถานทีสอบ...............................................................................บา้น.................................................. 

ตาํบล.............................................อาํเภอ.........................................จงัหวดั ...................................... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชีแจง 

ขอ้สอบทงัหมดมี 3 ตอน คะแนน 50 คะแนน ประกอบดว้ย 

 ตอนที  ทกัษะการฟัง  คะแนน 

 ตอนที 2 ทกัษะการอ่าน  คะแนน 

 ตอนที 3 ทกัษะการพูด  คะแนน 

 ตอนที  ทกัษะการเขียน  คะแนน แบ่งเป็น 

ส่วนที  เขียนคาํจากภาพทีกาํหนดให ้(  คะแนน) 

ส่วนที  เขียนคาํตามคาํบอก (  คะแนน) 

ส่วนที  เติมคาํลงในช่องวา่ง (10 คะแนน) 

  

ตอนท ี  ทกัษะการฟัง  คะแนน 

คําชีแจง  

 . ขอ้สอบมีทงัหมด  ขอ้ 

 . คะแนนขอ้ละ  คะแนน 

 . ครูอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ใหผู้เ้รียนฟัง โดยให้ผูเ้รียนดูตามในแบบทดสอบแลว้กา X ทบั 

ลงบน ก ข ค ง ทีเห็นวา่ถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียว 

.................... 

 

 

                                                 
2
 สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคเหนือ.คู่มือจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย โครงการ

ศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือไทยของสถานศึกษา กศน.อาํเภอในเขตภาคเหนือ. ลาํปาง สถาบนั กศน.

ภาคเหนือ.2558. 
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. หนึงปีมีกีเดือน 

 ก.  เดือน   ข.  เดือน 

 ค.  เดือน   ง.  เดือน 

. หนึงสัปดาห์มีกีวนั 

 ก.  วนั   ข.  วนั 

 ค.  วนั   ง.  วนั 

. ขอ้ใดไม่ใช่ผกั 

 ก. ฟักทอง   ข. ขนุน 

 ค. ถวัฝักยาว   ง. กะหลาํปลี 

. ขอ้ใดไม่ใช่สัตวเ์ลียงในบา้น 

 ก. สุนขั    ข. แมว 

 ค. หมู    ง. ชา้ง 

. เมือไดรั้บของจากผูอื้น เราควรพูดวา่อยา่งไร 

 ก. ขอบคุณ   ข. ขอโทษ 

 ค. สวสัดี   ง. ไม่เป็นไร 

. แม่ของแม ่เรียกวา่ 

 ก. ปู่     ข. ยา่ 

 ค. ตา    ง. ยาย 

. ขอ้ใด ไม่ใช่ ของใชใ้นครัว 

 ก. เตา    ข. ไมก้วาด 

 ค. จอบ    ง.  หมอ้หุงขา้ว 

. ยุงชนิดใดทีเป็นพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออก 

 ก. ยงุดาํ   ข. ยงุลาย 

 ค. ยงุรําคาญ   ง. ยุงกน้ปล่อง 

. ขอ้ใดเป็นสิงเสพติดให้โทษ 

 ก. เหลา้   ข. ยาบา้ 

 ค. บุหรี   ง. ถูกทุกขอ้ 

. ในขณะทีท่านขบัรถยนต ์เมือเห็นสัญญาณไฟจราจร สีเหลือง ท่านควรทาํอยา่งไร 

 ก. รีบไป   ข. ระวงั 

 ค. หยดุ    ง. ไปได ้

 

...................................... 
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ตอนท ี2 ทกัษะการพูด  10  คะแนน 

คําชีแจง 

 . ขอ้สอบมีทงัหมด  ขอ้ 

 . คะแนนขอ้ละ  คะแนน 

 . ครูอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ใหผู้เ้รียนฟัง แลว้ใหผู้เ้รียนตอบปากเปล่า 

................................ 

 . การรู้หนงัสือมีขอ้ดีกบัท่านอยา่งไร 

 . การดูแลบุตรหลานใหเ้ป็นเด็กดีควรทาํอยา่งไร 

 . ท่านไดช่้วยชุมชนของท่านในดา้นใดบา้ง 

 . ท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไดอ้ยา่งไร 

 . ท่านเคยปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งไร 

 

รวมคะแนนทกัษะการพูดได.้................คะแนน 

รวมคะแนนทกัษะการฟังได.้................คะแนน 

................................ 
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ตอนท ี  ทกัษะการอ่าน   คะแนน 

คําชีแจง 

 . ขอ้สอบมีทงัหมด  ขอ้ 

 . คะแนนขอ้ละ  คะแนน 

 . ใหผู้เ้รียนอา่นออกเสียงในแต่ละขอ้ อ่านไดท้งัหมดในแต่ละขอ้ใหข้อ้ละ  คะแนน 

............................................................................................................................................................ 

 . คนไทยตอ้งรู้ภาษาไทย 

 . อกัษรไทย มี  ตวั 

 . ฉนัอาบนาํวนัละ  ครัง 

 . ฉนัพา พ่อแม่ และนอ้งสาวไปเทียว 

 . ฉนัปลูกผกัและเลียงปลาเพอืลดรายจ่าย 

 . ฉนัมีเงินฝากกบักองทุนหมู่บา้น จาํนวน ,  บาท 

 . หมู่บา้นของฉนัปลอดยาเสพติด 

 . โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

 . อินเทอร์เน็ตมีทงัคุณ และโทษ 

 . กาปฏิบติัตามกฎจราจร ช่วยลดอุบติัเหตุ 

 

รวมคะแนนทกัษะการอา่นได.้................คะแนน 

 

................................ 
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ตอนท ี  ทกัษะการเขียน    คะแนน 

คําชีแจง การทดสอบการเขียน มี จาํนวน  ตอน 

 ส่วนที  เขียนคาํจากภาพทีกาํหนดให ้(  คะแนน) 

 ส่วนที  เขียนคาํตามคาํบอก (  คะแนน) 

 ส่วนที  เติมคาํลงในช่องวา่ง (10 คะแนน) 

.............................. 

ส่วนท ี  เขียนคาํจากภาพทีกาํหนดให ้(  คะแนน) 

 . ขอ้สอบมีทงัหมด  ขอ้ 

 . คะแนนขอ้ละ  คะแนน รวม  คะแนน 

 . ใหผู้เ้รียนเขียนคาํทีมีความหมายตรงกบัรูปภาพ 

ตัวอย่าง ปลา 

 
. ………………………………………… 

. ………………………………………… 

. ………………………………………… 

. ………………………………………… 

. ………………………………………… 

ส่วนที  ได้.................คะแนน 
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ส่วนท ี  เขยีนคําตามคําบอก (  คะแนน) 

คําชีแจง 

 . ขอ้สอบมีทงัหมด  ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 

 . ให้ผูเ้รียนเขียนคาํตามคาํทีครูบอก โดยครูกาํหนดคาํขึนเอง เป็นคาํ  พยางค ์  พยางค์ และ                    

 พยางค ์จาํนวน  คาํ 

 . ……………………………………………………………………….…..............….. 

 . ....................................................................................................................... 

 . ....................................................................................................................... 

 . ....................................................................................................................... 

 . ....................................................................................................................... 

ส่วนที  ได้.................คะแนน 

 

ส่วนท ี  เติมคํา ลงในช่องว่าง (10 คะแนน) 

คําชีแจง 

 . ขอ้สอบมีทงัหมด  ขอ้ 

 . ขอ้ละ  คะแนน รวม  คะแนน 

............................................................................................................................................................ 

 . จงเขียน ยสิีบ เป็นตวัเลข..................................................................................................... 

     จงเขียนตวัเลขใหเ้ป็นตวัหนงัสือ  +    = ………………………..………………… 

 . ฉนัชือ.............................................นามสกุล....................................................................... 

 . หมู่บา้นฉนัชือ..............................................ตาํบล............................................................... 

อาํเภอ........................................................จงัหวดั................................................................................ 

 4. จงเติมพยญัชนะในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 

  จมู _    แก ้_   พ_่ตา    แม่ยา _ 

  

  ชุ _ ช_    ปลู _ ผ ั_  ขา้_โ _ ด   อา _ นาํ 

  

ส่วนที  ได้.................คะแนน 
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คณะทํางาน 

 

ทปีรึกษา 

 .  นายกฤตชยั อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน. 

 .  นายสุรพงษ ์ จาํจด  ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 .  นายประเสริฐ  หอมดี  ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบติัหนา้ทีรองเลขาธิการ กศน. 

 .  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

คณะยกร่าง 

 .  นายประเสริฐ  หอมดี  ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบติัหนา้ทีรองเลขาธิการ กศน. 

 .  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 .  นางพรรณทิพา  ชินชชัวาล ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาระบบการทดสอบ 

 .  นางรสาพร   หมอ้ศรีใจ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 .  นางอรวรรณ ฟังเพราะ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

 .  นายโยธิน  สมโนนนท ์ กศน.อาํเภอสันป่าตอง 

 .  นายวนิทกร พร้อมรักษ ์ กศน.อาํเภออมก๋อย 

 .  นางสาวรวิภา  เจริญยงิ  ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา 

 .  นายจกัรกริช  แกว้กลา้  ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา 

 . นางสาวอนงค ์ เชือนนท ์ กศน.เขตบางเขน 

 . นายสมชาย ฐิติรัตนอศัว ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 . นางญาณิศา  สุขอุดม  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 . นางเยาวรัตน์  ปินมณีวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 . นางนุสรา   สกลนุกรกิจ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 . นายจตุรงค ์ ทองดารา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 . นายนพรัตน์ จุวรรณ  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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คณะทํางาน (ต่อ) 

 

คณะทาํงานประชุมปฏิบัติการจัดทาํแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

ระหว่างวนัท ี  –  กรกฎาคม   
 

แนวทางการดําเนินงานการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช  

1. นางเบญจมาส  สระทองหยอ่ม ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 

2. นางสาวสมพร เอียมสาํอางค ์ สาํนกังาน กศน.จงัหวดัลาํปาง 

3. นางสาวอนงค ์ เชือนนท ์ กศน.เขตบางเขน กทม. 

4. นางจนัทนี  อินนยัชยั  กศน.อาํเภอลี จงัหวดัลาํพูน 

5. นางเพญ็แข  สินสร้าง   กศน.อาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ 

6. นางสาวภษัรินทร์  พิณทอง กศน.เขตหวัยขวาง กทม. 
 

แนวทางการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้และสือประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย 

พุทธศักราช  

1. นางรสาพร   หมอ้ศรีใจ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

2. นางอรวรรณ  ฟังเพราะ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

3. นายโยฑิน สมโนนนท ์ กศน.อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. นายวนิทกร พร้อมรักษ ์ กศน.อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 

5. นางสาวผกา ธะนะคาํ  กศน.อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 

6. นางสาวหร่อมะ  บิลนุย้ กศน.อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

7. นางรัตนา  สายอ๋อง  กศน.อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

8. นางสาวทกัษวดี จุนวานิช กศน.อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

9. นางนราภรณ์  ดิษฐศรี กศน.อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

10. นางรัตชณี  คชรินทร์  กศน.อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

11. นางสาวสุภาวดี  อินทพนัธุ์ กศน.อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

12. นายศุภวตัร  ปานขาว  กศน.อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

13. นายพรเทพ  ผลาเหิม  กศน. อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวงัฉะเชิงเทรา 

14. นางจิรัฏฐ์ แกว้กูล  กศน.เขตบางรัก กทม. 

15. นายเอกชยั  แสนตรี  กศน.เขตพญาไท กทม. 

16. นายสิงหนาท  แต่งแกว้ กศน. อาํเภอทุ่งใหญ ่จงัหวดันครศรีธรรมราช 

17. นางสาวกลัยา  ครุฑคง กศน. อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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คณะทํางาน (ต่อ) 

 

18. นางสาวขนิษฐา  บุญสม กศน. อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

19. นางสาวสิริมล  ใยเยอื  กศน. อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 

20. นางสาววาสนา  อุย้อลงกรณ์ กศน.อาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 

21. นางสาวกวนินา  และโวหาร กศน.อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 

22. นางสาวสุนิษา  จนัทร์ขวาง กศน.อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 

23. นางสาวฉววีรรณ  ยงิสูง  กศน.อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 

24. นางธญัญารักษ ์ เรืองใจ กศน.อาํเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก 

25. นางสาวมลัลิกา  อาญาไพรสณฑ ์ กศน.อาํเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก 

26. นายเสฎฐวฒุิ  กุพลงั  กศน.อาํเภอแวงใหญ่  จงัหวดัข่อนแก่น 

27. นางสาวสุภาภรณ์  จนัทร์ทอง   กศน.อาํเภอภูผาม่าน  จงัหวดัข่อนแก่น 

28. นางวชัรินทร์  พลอยส่งศรี กศน.โนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  

29. นางสาวปริญญา  เอนสันเทียะ   กศน.โนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

30. นางสาวรวภิา เจริญยงิ ศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา 

31. นายจกัรกริช  แกว้กลา้ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา 

32. นายไพรัช  แกว้สังขท์อง ศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา 

33. นางญาณิศา   สุขอุดม  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

34. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

35. นางเยาวรัตน์  ปินมณีวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

36. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

37. นางสาวทิพวรรณ  วงคเ์รือน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

38. นายนพรัตน์  จุวรรณ  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

การบรรณาธิการเอกสารแนวทางการดําเนินงาน และแนวทางการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้และสือ

ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช   

ระหว่างวันท ี20 –  กันยายน  

1. นางตรีนุช สุขสุเดช ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

2. นางเบญจมาส  สระทองหยอ่ม ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร  

3. นางรสาพร   หมอ้ศรีใจ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ      

4. นางอรวรรณ  ฟังเพราะ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ  



50 
 

 

คณะทํางาน (ต่อ) 

   

5. นางสาวอนงค ์ เชือนนท ์ กศน.เขตบางเขน กทม.    

6. นายโยฑิน สมโนนนท ์ กศน.อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่   

7. นางสาวอาํไพ  วรวรัิตน์ กศน.อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

8. นางสาวผกา ธะนะคาํ  กศน.อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่  

9. นายวนิทกร พร้อมรักษ ์ กศน.อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่   

10. นางจนัทนี  อินนยัชยั  กศน.อาํเภอลี จงัหวดัลาํพูน 

11. นางสาวสุนิษา  จนัทร์ขวาง กศน.อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 

12. นางสาวฉววีรรณ  ยงิสูง  กศน.อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 

13. นางธญัญารักษ ์ เรืองใจ กศน.อาํเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก   

14. นางสาวมลัลิกา  อาญาไพรสณฑ ์กศน.อาํเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก 

15. นายสมชาย  ฐิติรัตนอศัว ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

16. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อาํไพศรี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

17. นางญาณิศา   สุขอุดม  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั            

18. นางเยาวรัตน์  ปินมณีวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

19. นางสาวทิพวรรณ  วงคเ์รือน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

20. นางสุกญัญา  กุลเลิศพิทยา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

ผูรั้บผดิชอบจดัทาํตน้ฉบบั 

 .  นางเยาวรัตน์  ปินมณีวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเ์รือน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 


