1

แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช

สํานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการลําดับที /
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สารบัญ
หน้ า

คํานํา
สารบัญ
ตอนที
ตอนที
ตอนที
ตอนที

หลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
2 บทบาทหน้าทีของหน่วยงานทีเกียวข้อง
3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้หลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
4 การวัดและประเมินผล

ภาคผนวก
ก. นิยามศัพท์
ข. คําสังกระทรวง /ระเบียบทีเกียวข้อง
ค. ตัวอย่าง แบบทดสอบก่อนเรี ยนการรู ้หนังสื อไทย

คณะผู้จัดทํา
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คําชีแจงการใช้ เอกสาร
เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
จัดทําขึนเพือให้
สถานศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ให้กบั
ประชาชนชาวไทยทีไม่รู้หนังสื อ ผูล้ ืมหนังสื อไทย และประชาชนทัวไปทีสนใจจะเรี ยนรู ้ภาษาไทย
โดยมีเนือหาและแนวทางการจัดการศึกษาหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย ทังนี เพือให้การดําเนินงานของ
สถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง ดังนี
1. หลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
2. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
3. แนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
4. หนังสื อเรี ยนการรู ้หนังสื อไทย
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ตอนที
หลักสู ตรการรู้หนังสื อไทย พุทธศักราช
การรู ้หนังสื อเป็ นคุ ณสมบัติพืนฐานทีจําเป็ นต่อการเรี ยนรู ้และการสื อสารในสังคมปั จจุบนั เป็ น
บันไดขันแรกของการแสวงหาความรู ้ อนั มหาศาลในโลกนี และเป็ นการเชื อมโยงการสื อสารของผูค้ น
ต่าง ๆ ในสังคมนีเข้าด้วยกัน องค์การยูเนสโกถือว่าการรู ้หนังสื อเป็ นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ
ประชาชนชาวไทยทุ ก คนมีสิ ท ธิ ไ ด้รับ การศึ ก ษาขันพื นฐานอย่างเท่ า เที ยมและมี คุ ณภาพซึ ง
รั ฐบาลทุ กยุคทุ กสมัย ให้ ความสําคัญในการส่ งเสริ มสนับ สนุ น ให้บุ คคลได้เ รี ยนรู ้ ภาษาไทย เพื อการ
ติ ด ต่ อสื อสารให้เข้าใจตรงกัน และสามารถนําความรู ้ ไ ปใช้ใ นการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ได้ ตามความ
ต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล รวมทังการใช้ภาษาไทยเป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู้ได้
อย่างต่อเนือง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็ นภาษาประจําชาติ เป็ นภาษากลางในการสื อสาร เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม การรู ้ หนังสื อไทยเป็ นความสามารถพืนฐานในการติ ด ต่ อสื อสาร การเรี ยนรู ้ การแสวงหา
ความรู้ อย่า งต่ อเนื องตลอดชี วิต คนไทยทุ ก คนและผูอ้ าศัย อยู่ใ นประเทศไทย จึ ง จํา เป็ นต้องเรี ย นรู้
ภาษาไทยให้เข้มแข็ง อันเป็ นเครื องแสดงความเป็ นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มีอารยธรรม
และความเจริ ญของชาติไทย
กระทรวงศึกษาธิ การ โดย สํานักงานส่ งเสริ มการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(สํานักงาน กศน.) ได้เล็งเห็นความสําคัญ ดังนันจึงได้จดั ทําหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ตามคําสังกระทรวงศึกษาธิการ ที สป / สัง ณ วันที พฤษภาคม
เรื อง ให้ใช้หลักสู ตรการ
รู้หนังสื อไทย พุทธศักราช
เพือประโยชน์ในการส่ งเสริ มและสนับ สนุ น ให้ผูไ้ ม่รู้หนังสื อ ผูล้ ื ม
หนังสื อไทย และประชาชนทัวไปทีสนใจจะเรี ยนรู ้ภาษาไทย ได้เรี ยนรู ้หนังสื อไทย สามารถฟั ง พูด อ่าน
เขียนภาษาไทย และคิดคํานวณเบืองต้นเพือนําใช้ในชี วิตประจําวันได้ และจากผลการสํารวจประชากร
(ปี พ.ศ.
) 6.9 ล้านคน หรื อ 18% จากทังหมด 37.7 ล้านคน พบว่าในจํา นวนนี มีผูไ้ ม่รู้หนังสื อ
ประมาณ 2.7 ล้านคน1 ซึ งถื อว่ามีจาํ นวนมาก จึงมี ความจําเป็ นต้องดําเนิ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้
ประชากรรู ้หนังสื ออย่างต่อเนืองต่อไป
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นหน่วยงานทีมี บทบาท
ภารกิจในการจัดการศึกษาให้ประชากรได้รู้หนังสื อและป้ องกันการลืมหนังสื ออย่างต่อเนื อง จึงได้จดั ทํา
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ผลการสํารวจประชากร 6.9 ลานคน หรือ 18% จากทั้งหมด 37.7 ลานคน พบวาในจํานวนนี้มีผูไมรหู นังสือประมาณ 2.7
ลานคน แบงเปนกลุม อายุ 15-59 ป สํารวจแลว 5.6 ลานคน คิดเปน 16% มีผูไมรูหนังสืออยางแทจริง 3.2 แสนคน รูร ะดับ 1
จํานวน 1 ลานคน รูร ะดับ 2 จํานวน 1.1 ลานคน รวมไมรูหนังสือ 2.5 ลานคน สวนกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป สํารวจแลว 1.2
ลานคนเศษ คิดเปน 46% มีผไู มรหู นังสืออยางแทจริง 2.6 แสนคน (แหลงที่มา:
http://www.thairath.c0.th/c0ntent/408266 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
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แนวทางการจัดการศึกษาหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ในสังกัดและเครื อข่ายนําไปดําเนินการส่ งเสริ มการรู ้หนังสื อตามสภาพ และบริ บทของแต่ละชุ มชน โดย
สถานศึ กษาพัฒนาหลักสู ตรและสื อการเรี ยนรู้ทีหลากหลายตามสภาพการเรี ยนรู ้ ภายใต้หลักสู ตรการรู้

หนั ง สื อไทย พุทธศั กราช

เพือการดํา เนิ น งานการจัด การศึ ก ษาสําหรั บกลุ่ ม เป้ าหมายผูไ้ ม่รู้
หนังสื อ ผูล้ ื มหนังสื อไทย และประชาชนทัวไปทีสนใจจะเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้มีแนวทางดํา เนิ นงานเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยสถานศึกษาและหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน ชุ มชน และสังคม นําไปพัฒนาสภาพ
การเรี ยนรู้เฉพาะสถานศึกษา ทังนีสถานศึกษาต้องดําเนินการอนุมตั ิ จัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาต่อไป
หลักการ
1. เป็ นการจัดการศึกษาตามหลักการการเรี ยนรู ้ หนังสื อแบบเบ็ดเสร็ จ (Functional Literacy) ที
เน้นการเรี ยนรู ้หนังสื อไทย และการคิดคํานวณเบืองต้นทีบูรณาการกับสภาพ ความต้องการ และปั ญหา
ของสังคมทีสอดคล้องกับวิถีการดําเนิ นชีวติ ของผูเ้ รี ยน
. มีความยืดหยุ่นทังเนือหา เวลาเรี ยน วิธีเรี ยน สื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ วิธีการวัดและประเมินผล
โดยเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกันเป็ นรายบุคคล
. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้และประสบการณ์ มาแลกเปลียนเรี ยนรู้ตามปรัชญาคิดเป็ น
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็ นสําคัญ
จุดหมาย
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขี ยนภาษาไทย และการคิดคํานวณ
เบื องต้น ในเรื องที เกี ยวข้องกับชี วิตประจําวัน และใช้เ ป็ นเครื องมื อในการสื อสารกับ ผูอ้ ืน ตลอดจน
แสวงหาความรู้เพือการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่
. ประชาชนชาวไทยทีไม่รู้หนังสื อไทย
. ประชาชนไทยทีลืมหนังสื อไทย
. ประชาชนชาวไทยกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะบางกลุ่มทีไม่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
4. ประชาชนทัวไปทีสนใจจะเรี ยนรู ้ภาษาไทย
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โครงสร้ าง
เพือให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้
ให้สถานศึกษาและภาคีเครื อข่ายมีแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาสภาพการเรี ยนรู้เฉพาะสถานศึกษา จึงได้
กําหนดโครงสร้างของหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557 ไว้ดงั นี
. ระดับการศึกษา
ระดับการรู ้หนังสื อไทย
. มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
กําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ทีเป็ นข้อกําหนด
คุณภาพของผูเ้ รี ยน ดังนี
. มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการฟั ง พูด อ่าน เขียน คําทีใช้ในชีวติ ประจําวัน
ไม่นอ้ ยกว่า 800 คํา
. สามารถใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย
. สามารถใช้การคํานวณเบืองต้นในเรื องทีเกียวข้องกับชี วติ ประจําวัน
. ตัวชีวัด
. ฟัง พูด อ่าน เขียน คํา ประโยคได้อย่างเข้าใจ และสามารถนําไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
. อ่าน เขียนตัวเลขไทย เลขอารบิค จํานวน และคํานวณการบวก ลบ คูณ หาร
เบืองต้นทีใช้ในชีวติ ประจําวัน
. ใช้ภาษาไทยในชีวติ ประจําวันได้ถูกต้อง
. เล่าเรื อง และแสดงความรู ้สึกเกียวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
. ขอบข่ ายเนือหา
ขอบข่ายเนือหาประกอบด้วยการเรี ยนรู ้คาํ หลัก อย่างน้อย 800 คํา ซึ งเป็ นการเรี ยนรู ้
ทีประกอบด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการคิดคํานวณ
เบืองต้น โดยบูรณาการอยูใ่ นสภาพการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของผูเ้ รี ยน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม อย่างน้อย 12 สภาพ ดังนี
สภาพที 1 เมืองไทยของเรา โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
สภาพที 2 ชี วติ ของเรา โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับร่ างกายของเรา ครอบครัว และ
เครื อญาติ อาหาร การออกกําลังกายและนันทนาการ สุ ขอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ และเรื องใกล้ตวั
สภาพที ภัยใกล้ตัว โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับการพนัน อันตราย และภัยจากสิ งเสพติด
สภาพที การทํามาหากิน โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เงินตรา
เศรษฐกิจ และการตลาดในชุมชน
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สภาพที สิ งแวดล้อมยังยืน โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดินและป่ าไม้ แหล่งนํา ภัยธรรมชาติ มลพิษ และการอนุ รักษ์สิงแวดล้อม
สภาพที ชุ ม ชนเข้ มแข็ง โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับการรวมกลุ่ม กฎ ระเบียบของ
ชุ มชน จิตสาธารณะ ประชาธิปไตย การปกครองส่ วนท้องถิน และการอยูร่ ่ วมกัน
สภาพที กฎหมายน่ ารู้ โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก
กฎหมายจราจร กฎหมายแรงงาน
สภาพที คุณธรรมนํ าสั นติสุข โดยเน้นการเรี ยนรู ้ เกียวกับความสุ ภาพ อ่อนน้อม
ซื อสัตย์ กตัญ ู ขยัน ประหยัด สามัคคี มีนาใจ
ํ และมีวนิ ยั
สภาพที 9 เปิ ดโลกเรีย นรู้ โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับแหล่งเรี ยนรู ้ การคิดเป็ นกับการ
เรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู้ และสถานทีสําคัญของชุ มชน
สภาพที เทคโนโลยีใกล้ตัว โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับ
ชี วติ ประจําวัน และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมี และสารพิษ
สภาพที พลังงาน โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับพลังงาน การประหยัดพลังงาน
และการเลือกใช้พลังงาน
สภาพที ท่ องเทียวทัวไทย โดยเน้นการเรี ยนรู ้เกียวกับประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูล
และแหล่งท่องเทียว เส้นทางการท่องเทียว การจัดการท่องเทียวและมัคคุเทศก์ ส่ งเสริ มอาชี พ เพือการ
ท่องเทียวและสัญลักษณ์ทีควรรู ้
5. เวลาเรียน
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมง
เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามที สํานักงาน กศน. กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ ง
ต้องจัดทําหลักฐานการศึกษา ดังนี
. ทะเบียนประวัติผเู ้ รี ยน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
. แบบรายงานผูจ้ บหลักสู ตร
. วุฒิบตั รการรู ้หนังสื อไทย
5. ทะเบียนวุฒิบตั ร
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การบริหารหลักสู ตร
สถานศึกษาทีจะนําหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ไปใช้ควรดําเนินการ ดังนี
1. การวางแผนการดําเนิ นงาน สถานศึกษาชีแจงสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทีเกียวข้อง
ร่ วมกันวางแผนเกียวกับหลักสู ตร เอกสาร สื อ อุปกรณ์ทางการศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ บุคลากร ภูมิปัญญา
งบประมาณ
. การพัฒนาสภาพการเรี ยนรู ้ เฉพาะสถานศึกษา ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยน ครอบครัว ชุมชน สังคม และขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
. การอบรมครู /ผูส้ อน สถานศึกษาจัดให้มีการอบรมครู /ผูส้ อนเพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกียวกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ตามหลักสู ตรการรู ้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
. การประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาดําเนินการประชาสัมพันธ์เกียวกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557 ให้กบั ประชาชนทัวไป ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนือง โดยใช้สือทีหลากหลาย
. การประสานความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่าย ให้สถานศึกษาประสานงาน ชี แจง ทําความเข้าใจ
กับภาคีเครื อข่าย เพือร่ วมกันจัด ส่งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
. การรับสมัครและขึนทะเบียนผูเ้ รี ยน สถานศึกษาและหรื อภาคีเครื อข่าย ดําเนินการรับสมัคร
และขึนทะเบียนผูเ้ รี ยน ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557
. การแนะแนวการเรี ยน หลังจากรับสมัครผูเ้ รี ยนแล้ว สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
การปฐมนิเทศและแนะแนวเกียวกับวิธีการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย
พุทธศักราช
. การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู /ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เป็ นรายบุคคล/รายกลุ่ม ตามสภาพและบริ บทของผูเ้ รี ยน รวมทังทรัพยากรแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
9. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ทีกําหนด
10. การวัดและประเมินผล ให้สถานศึกษาจัดทําเครื องมือการวัดและประเมินผลตามทีหลักสู ตร
กําหนด
11. การจบหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร
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ตอนที
บทบาทหน้ าทีของหน่ วยงานทีเกียวข้อง
ในการจัดการศึกษาหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ต้องอาศัยความร่ วมมือจากจาก
หน่วยงานหลายฝ่ าย เพือให้การดําเนิ นงานของหน่วยงาน สถานศึ กษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย จึงได้กาํ หนดบทบาท หน้าทีในการดําเนิ นงานของสถานศึกษา ดังนี
บทบาท หน้ าทีของหน่ วยงานทีเกียวข้อง
1. สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กําหนดนโยบายในการ
รู้หนังสื อ และดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรและสื อประกอบหลักสู ตร ขออนุ มตั ิและประกาศใช้หลักสู ตร
ให้ ก ารสนับ สนุ น งบประมาณการดํา เนิ น งาน นิ เทศติ ด ตามผล จัด ทําเครื องมื อวัด และประเมิ นการรู ้
หนังสื อไทย และ ดําเนิ นการวิจยั พัฒนา
2. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนืองสิ รินธร วิจยั และพัฒนาบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัด
การศึกษาหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
3. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยภาค วิจยั พัฒนาหลักสู ตร
และผลิตสื อ สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
4. สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด / กทม. ส่ งเสริ ม
วิจยั และพัฒนาบุ คลากรของสถานศึ ก ษาในสั งกัด และเครื อข่ า ย จัด สรรงบประมาณ นิ เ ทศ ติ ด ตาม
รายงานผลการดําเนินงาน ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
5. ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย อํา เภอ/เขต สํ า รวจข้อ มู ล ผู ไ้ ม่ รู้
หนังสื อ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและเครื อข่าย ดําเนิ นการจัด ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา วัดและ
ประเมินผล นิ เทศ ติดตามรายงานผล การดําเนินงาน อนุมตั ิผลการเรี ยนและออกหลักฐานการศึกษา
ทังนี หลัก สู ต รการรู ้ ห นัง สื อ ไทย พุท ธศัก ราช
ประกอบด้ว ย ความรู ้ แ ละทัก ษะ
ภาษาไทย ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน คําหลักทีใช้ในชีวติ ประจําวันไม่นอ้ ยกว่า คํา จากคําหลัก
ของหลักสู ตร คํา รวมทังการคิดคํานวณเบืองต้น โดยให้บูรณาการกับสภาพการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยน ครอบครัว ชุ มชน และสังคม จํานวน สภาพ ทังนี กําหนดให้ผเู ้ รี ยนทุกคนต้อง
เรี ยนรู้ สภาพที 1 เมื องไทยของเรา ตามขอบข่ ายเนื อหาทีกํา หนดและเลื อกเรี ยนเพิมเติ มอีก สภาพ
และสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิมขึนใหม่ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ครอบครัว ชุ มชนและสังคม
หรื อตามสถานการณ์/เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในท้องถิน โดยสถานศึกษากําหนดเนื อหาให้สอดคล้อง
กับแต่ละสภาพของท้องถินตามโครงสร้างหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
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6. ศูนย์ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ สํารวจ
ข้อมู ลความต้องการการเรี ยนรู ้ หนังสื อไทยของคนไทยในต่างประเทศหรื อชาวต่างชาติทีสนใจเรี ยนรู ้
หนังสื อไทย พุทธศักราช
ดําเนินการจัดส่ งเสริ มการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากร นิ เทศ ติดตามการ
ดําเนินงาน วัดและประเมินผล อนุ มตั ิผลการเรี ยน ออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย
พุทธศักราช
และรายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงาน กศน.
7. หน่ วยงาน/สถานศึ กษาอื น ๆ ในสังกัดสํ านัก งานส่ งเสริ ม การศึ กษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้การสนับสนุนตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน/สถานศึกษา
8. ภาคี เครื อข่ าย ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการรู ้ หนังสื อไทย
พุทธศักราช
9. ครู อาสาสมัค รฯ ครู /ผูส้ อน ทําหน้า ที วางแผน ดํา เนิ น การจัด ทํา แผนการจัด กระบวน
การเรี ยนรู ้ พร้อมทังวัดและประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน จัดทํารายงานผลการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ขันตอนการดําเนินงาน
1. การประชาสั มพันธ์
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ เชิ ญชวนให้กลุ่มเป้ าหมายผูไ้ ม่รู้หนังสื อไทย ผูล้ ื มหนังสื อไทย
หรื อผูส้ นใจทัวไป เข้าเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการรู ้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
และประชาสัมพันธ์ให้
ภาคีเครื อข่าย ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้หนังสื อไทย
2. การแนะแนว
สถานศึกษา สร้างความเข้าใจกับผูเ้ รี ยนเกียวกับสาระสําคัญของหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย
พุทธศักราช
เช่น การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การจบหลักสู ตร เป็ นต้น
3. การรับสมัคร
. การรับสมัคร สถานศึ กษาประกาศรั บสมัครผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร โดยผูส้ มัครนํา
เอกสาร หลักฐานการสมัครยืนต่อสถานศึกษา ตามวัน เวลา ตามสถานทีกําหนด ทังนี สามารถดําเนิ นการ
รับสมัครได้ตลอดปี
. คุณสมบัติผเู ้ รี ยน เป็ นประชาชนชาวไทยทีไม่รู้หนังสื อไทย ลืมหนังสื อไทย หรื อ
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะบางกลุ่มทีไม่ใช้ภาษาไทย ในชี วิตประจําวันและ ประชาชนทัวไปทีสนใจจะเรี ยนรู ้
ภาษาไทย โดยไม่จาํ กัดพืนความรู้
. หลัก ฐานการสมัค ร ได้แ ก่ ใบสมัค ร รู ป ถ่ า ย นิ ว จํา นวน ใบ สํา เนาบัต ร
ประชาชน สําเนาทะเบี ยนบ้าน หรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อเอกสารอื นๆ ทีทางราชการออกให้
พร้อมฉบับจริ งไปแสดง

8
ตัวอย่าง ประวัติผ้เู รียนหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ประวัตผิ ้ เู รียนหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย
สถานศึกษา....................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด................................

รู ปถ่าย
(ถ้ามี)

ชือผูเ้ รี ยน (นาย/นาง/นางสาว).................................นามสกุล..........................................
วัน เดือน ปี เกิด....../...../.......อายุ............ปี ...........เดือน (นับถึงวันขึนทะเบียน) รหัสประจําตัวผูเ้ รี ยน*.....................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   -
เลขทีหนังสื อเดินทาง/หนังสื ออืนๆ ทีทางราชการออกให้..........................................................................................
ศาสนา............................เชือชาติ.......................สัญชาติ....................................อาชีพ...............................................
ชือ-สกุลบิดา.........................................................ชือ-สกุลมารดา..............................................................................
ความรู ้เดิม (ถ้ามี) จบชัน.........................ปี พ.ศ.ทีจบ..................................จากสถานศึกษา.......................................
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด.........................................................................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั ทีสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที................หมู่ที...................ซอย..................................................
ถนน.................................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ...............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
ลงชือ..........................................ผูก้ รอกข้อมูล
(........................................)
วันที..........เดือน............พ.ศ...........

4) ผู้สอนและการแต่ งตัง
สถานศึ ก ษาแต่ ง ตังครู /ผู ้ส อน ทํา หน้า ที จัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ในกรณี ที สถานศึ ก ษาไม่ มี
ครู อาสาสมัคร สถานศึกษาสามารถ คัดเลือกและแต่งตังผูส้ อน ซึ งอาจจะเป็ นครู กศน. หรื อ บุคคลอืนทีมี
วุฒิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นหรื อเที ยบเท่า และมี ความรู ้ ความสามารถในการใช้
หลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
*หมายเหตุ รหัสประจําตัวผูเ้ รี ยน หมายถึ ง เลขทีสถานศึกษาขึนตามลําดับการเข้าเรี ยนของผูส้ มัคร
หลักสู ตรการรู ้ หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557 ประกอบไปด้วย ปี การศึกษา และลําดับทีของผูเ้ ข้าเรี ยน
เช่น

ปี การศึกษา

2559

ลําดับทีของผู้เรียน

1
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ตัวอย่างใบสมัครผู้สอน
ใบสมัครผู้สอนหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
รู ปถ่าย
สถานศึกษา....................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด................................
__________________
ข้าพเจ้าชือ(นาย/นาง/นางสาว).........................................................นามสกุล............................................................
วัน เดือน ปี เกิด........./........../............อายุ..................ปี .................เดือน
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   -
ศาสนา....................................เชื อชาติ....................สัญชาติ...............................อาชีพ..............................................
วุฒิการศึกษา................................ จากสถานศึกษา....................................................................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั ทีสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที...................หมู่ท........................ซอย.........................................
ี
ถนน.................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................................
จังหวัด................................................เบอร์โทรศัพท์............................................e-mail.......................................
ขอสมัครเป็ นผูส้ อนหลักสูตรการรู้หนังสื อไทย พุทธศักราช
และได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมนีแล้ว
ลงชือ.................................................ผูส้ มัคร
(...............................................................)
วัน.........เดือน...............พ.ศ...........
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริ ง (มาแสดง)
ตั2.วอย่สําาเนาบั
งคําตสัรประจํ
งแต่ งาตัตัวงผู
้ สอน
ประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริ ง
3. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริ ง
4. รู ปถ่าย ขนาด 1 – 2 นิว จํานวน 2 รู ป
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ตัวอย่างคําสั งแต่ งตังผู้สอน
คําสัง (ชือสถานศึกษา)
ที.............../...............
เรื อง แต่งตังผูส้ อนหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
---------------------------

ตามทีสถานศึกษา.......(ชือสถานศึกษา)......................ได้มีนโยบายดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
อาศัยอํานาจตามคําสัง สํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การที
/ ลงวันที เมษายน พ.ศ.
เรื องมอบอํานาจให้ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอัธยาศัยอําเภอ และผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ปฏิ บัติราชการแทน จึ งขอแต่งตังบุคคลทําหน้าที ผูส้ อนหลักสู ตรการรู ้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ดังรายชื อ
ต่อไปนี
1. (ชือครู /ผูส้ อน)…………………………………………………………………………..….
2. (ชือครู /ผูส้ อน)…………………………………………………………………………..….
ให้บุคคลผูไ้ ด้รับการแต่งตังทําหน้าทีผูส้ อนหลักสูตรการรู ้หนังสือไทย พุทธศักราช
โดยปฏิบตั ิงานตามที ...........(สถานศึกษา)............. กําหนด แล้วรายงานผลให้สถานศึกษาทราบต่อไป
ทังนี ตังแต่วนั ที.........................................
สัง ณ วันที...................................................
ลงชือ.........................................
(..................................................)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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5) การขออนุญาตจัดตังกลุ่มส่งเสริ มการรู ้หนังสื อไทย
ครู /ผูส้ อนขออนุญาตจัดตังกลุ่มส่งเสริ มการรู ้หนังสื อไทย ต่อสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
การดําเนินงาน ตามแบบขออนุ ญาต
ตัวอย่าง แบบขออนุญาตจัดตังกลุ่มส่ งเสริมการรู้ หนังสื อไทย
ตามหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช

วันก่อน

แบบขออนุญาตจัดตังกลุ่มส่ งเสริมการรู้ หนังสื อไทย
ตามหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
เขียนที.............................
วันที.......เดือน............พ.ศ...............
เรื อง
ขออนุญาตจัดตังกลุ่มส่ งเสริ มการรู ้หนังสื อไทย ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
เรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการ.........................(ชือสถานศึกษา)............................
สิ งทีส่งมาด้วย 1. บัญชี รายชื อผูเ้ รี ยน
2. ประวัติผเู ้ รี ยน* จํานวน ...... ชุด
. แผนทีสถานทีจัดตังกลุ่มส่ งเสริ มการรู ้หนังสื อไทย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................อายุ...........ปี
วุฒิการศึกษา................................................อยูบ่ า้ นเลขที...................................................หมู่ที....................
ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด............................
มีความประสงค์ทีจะขออนุญาตจัดตังกลุ่มส่ งเสริมการรู้หนังสื อไทย ตามหลักสูตรการรู้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี
1. สถานทีสอน......................................................ชื อหมู่บา้ น.......................................... หมู่ท...........................
ี
ตําบล...............................อําเภอ....................................จังหวัด....................................
2. จํานวนผูเ้ รี ยน......................คน ชาย..........คน หญิง...............คน
3. ชือผูส้ อน..............................................................วุฒิการศึกษา.................................อยูบ่ า้ นเลขที...................
หมู่ที...........ตําบล..............อําเภอ.....................จังหวัด....................
4. ดําเนิ นการสอนระหว่างวันที.................เดือน......................พ.ศ........................ถึงวันที..................เดือน
.......................พ.ศ........................
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าสามารถจัดตังกลุ่มส่ งเสริ มการรู ้หนังสื อไทยและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามหลักสู ตร
การรู้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยจะปฏิบตั ิตาม แนวทางการดําเนินงานทีศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต กําหนด และได้แนบรายชือผูเ้ รี ยน มาพร้อมนีแล้ว
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ
.................................
(.................................................)
ผูข้ ออนุญาต
ความเห็นของเจ้าหน้าที
.............................................................
............................................................
(ลงชือ)...........................................
(............................................................)
(นายทะเบียน)

ผลการพิจารณา
............................................................
............................................................
(ลงชือ)...................................................
(.....................................................)
ผูอ้ าํ นวยการ .......(ชือสถานศึกษา)...................
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รายชื อผู้เรียนหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
สถานศึกษา.....................
สถานทีจัดการเรี ยนการสอน............................................
ชือหมู่บา้ น.......................หมู่ที.............ตําบล..................อําเภอ.....................จังหวัด.....................
ที

ชื อ-สกุล

เลขบัตรประชาชน

วันเดือนปี เกิด

อายุ

สภาพการรู้หนังสื อ
ไม่ ร้ ู รู้ น้อย พอใช้ ได้

ลงชือ..............................................ครู /ผูส้ อน
(............................................)
วันที............เดือน....................พ.ศ..............
* ประวัติผเู ้ รี ยนตามแบบฟอร์ ม หน้า 8

หมาย
เหตุ
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แผนทีสถานทีจัดตังกลุ่มส่ งเสริมการรู้ หนังสื อไทย

6) การกําหนดสภาพและจัดทําแผนการเรียนรู้
ครู ผูเ้ รี ยน และผูเ้ กียวข้องร่ วมกันกําหนดสภาพและเนือหาสาระการเรี ยนรู ้ ตลอดหลักสู ตร
โดยช่วยกันพิจารณาเลือกสภาพ จากโครงสร้างหลักสู ตร จํานวน สภาพ เพือให้ตรงกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน และจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่ าง แผนการเรี ยนรู้ หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
สถานศึกษา........................................................................ ชื อผู้สอน .............................................
แผนการสอนหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ครัง หัวเรื อง ผลการเรียนรู้ เนือหาการ กิจ กรรมการ
สื อ/
การวัดผล จํานวน
ที
ทีคาดหวัง
เรียนรู้
เรียนรู้
อุปกรณ์ ประเมินผล ชัวโมง
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) บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการเรี ยนรู้
เมือครู ผสู ้ อนดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการเรี ยนรู ้แล้วให้ครู บนั ทึกผลการจัดการ
เรี ยนการสอน แต่ละครังเพือเป็ นข้อมูล ในการพัฒนา แผนการเรี ยนรู ้ในครังต่อไป
ตัวอย่าง แบบบันทึกผลการจัดการเรีย นรู้
สถานศึกษา.....................................................................ชื อผู้สอน.....................................................
สถานทีจัดการเรียนการสอน...............................................................
ครังที ........... วันที ........................................................................
จํานวน .....................ชัวโมง
ผลการจัดการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ...........................................ครู ผสู ้ อน
ลงชือ.........................................ผูบ้ ริ หาร
(.........................................)
(..........................................)
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) การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลเป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ เน้นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ งสถานศึกษา ครู /ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนร่ วมกันดํา เนิ นการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชีวัด ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
) การเทียบโอนผลการเรียน
หลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
เป็ นหลักสู ตรทีสามารถนําผลการเรี ยนไปเทียบ
โอนเป็ นส่ วนหนึ งของหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน ระดับประถมศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
สํานักงาน กศน. กําหนด
) การรายงานข้ อมูลผู้เรี ยน สถานศึกษาต้ องรายงานข้ อมูลผู้เรียนให้ หน่ วยงานต้ นสั งกัดทราบด้ วย
- ครู / ผู ส้ อน จัด ทํา รายงานผลการจัด การเรี ย นการสอนต่ อ ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต/
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต จัดทํารายงาน ผลการจัดการ
เรี ยนการสอนต่อสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัด/กทม.
- สํานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด / กทม. / จัด ทํา
รายงานผลการจัดการเรี ยนการสอนและจํานวนผูจ้ บหลักสู ตรต่อสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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ตัวอย่าง แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
สถานศึกษา........................................................
วันที.........เดือน.........................พ.ศ. ..............
เรื อง

รายงานผลการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรการรู ้หนังสือไทย พุทธศักราช

เรี ยน

ผูอ้ าํ นวยการ...........(ชือสถานศึกษา)..............................

สิ งทีส่งมาด้วย

แบบบันทึกผลการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการรู้หนังสื อไทย พุทธศักราช
จํานวน......ชุด

ตามทีได้รับอนุญาตให้จดั การเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช
โดยได้จดั สอนที หมู่บา้ น...........หมู่ที.......ตําบล/แขวง.................อําเภอ/เขต............จังหวัด......................
ซึงมี (นาย/นาง/น.ส.) ..........................................................เป็ นผูส้ อน และได้ดาํ เนินการมาเป็ นลําดับแล้ว นัน
บัดนี การดําเนินงานได้เสร็ จสิ นแล้ว ขอรายงานผลการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
การรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
และขออนุมตั ิการจบหลักสูตรของผูเ้ รี ยนมาพร้อมนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
ขอแสดงความนับถือ
....................................
(..........................................)
(ครู /ผูส้ อน)

11) การรายงานผู้จบหลักสู ตร
สถานศึกษารายงานการจบหลักสู ตร ทุ กสิ นปี งบประมาณ ไปยังสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม.
12) หลักฐานการศึกษา
เป็ นเอกสารทีสถานศึกษาต้องดําเนินการเพือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน ได้แก่
- ทะเบียนผูเ้ รี ยน
- แบบบันทึกผลการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
- แบบรายงานผลผูจ้ บหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
- วุฒิบตั ร
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ตัวอย่ าง ทะเบียนผู้เรียน ตามหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ชื อสถานศึกษา............................. จังหวัด....................
ที

ชื อ-สกุล

เลขที
อายุ
บัตรประชาชน

วิธี
ชื อ
เรียน ครูผ้สู อน

ตําแหน่ ง

วันทีเริม ผลการ
วันที วันทีออก
รู ป
สอน ประเมิน ประเมิน วุฒ ิบัตร กิจกรรม

ตัวอย่ าง แบบบันทึกผลการจัดการเรีย นการสอนหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ปี งบประมาณ ......................
ชือ สถานศึกษา.....................................................................................................................
สรุปผลการเรียน
จํานวนผูเ้ รี ยน.......................................คน
จํานวนผูจ้ บหลักสู ตร...........................คน
ลงชือ.................................................ผูส้ อน
(.........................................................)
ลงชือ....................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(........................................................)
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา.....................
สังกัดสํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัด.............................
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
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ตัวอย่ าง แบบบันทึกผลการประเมินหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช

สถานศึกษา.............................................
จํานวน
ที ผู้ไม่ร้ ู
หนังสื อ

จํานวนผู้ไม่ ร้ ู บันทึกลงใน
ผ่านการ
ผลการ
ไม่ ผ่านการ
ยังไม่
หนังสื อ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
แผนการ
สอน
ชาย หญิง
ชาย หญิง ผ่ าน ไม่ ผ่ าน ชาย หญิง ชาย หญิง

ลงชือ..........................ผูส้ อน ลงชือ...........................นายทะเบียน

ลงชือ.........................หัวหน้าสถานศึ กษา
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ตัวอย่าง แบบรายงานผู้จบหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย
แบบรายงานผู้จบหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ปี การศึกษา ..............................
สถานศึกษา.......................................... เขต/อําเภอ.......................................... จังหวัด...............................................

ที

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

เลขทีวุฒ ิบัตร

จํานวนผู้จบหลักสู ตร
ชาย

หญิง

ชื อ-สกุล

วันเดือนปี เกิด

ชื อ-สกุล บิดา-มารดา

อนุมัติ เมือวันที............. เดือน..................................... พ.ศ. …………
.....................................................
.........................................................
รวม
(......................................................)
(........................................................)
นายทะเบียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที................. เดือน........................ พ.ศ. ………
วันที................. เดือน........................ พ.ศ. ………

หมายเหตุ
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ตัวอย่าง
วุฒ ิบัตรผ่านการศึกษาตามหลักสู ตรการรู้หนังสื อไทย พุทธศักราช

กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที......................

วุฒ ิบัตรฉบับนีให้ ไว้เพือแสดงว่ า
...............................................................
จบการศึกษาตามหลักสู ตรการรู้หนังสื อไทย พุทธศักราช
จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.......................
สังกัด สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด..........................
เมือวันที ......... เดือน........................พุทธศักราช...............
ขอจงมีความสุ ขสวัสดิเจริ ญเทอญ
ให้ไว้ ณ วันที..............เดือน....................พุทธศักราช...........................
...................................................
นายทะเบียน

.............................................................
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

(ด้านหลัง)

.................................ผูพ้ ิมพ์
......................................ผูต้ รวจ
......................................ผูท้ าน
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คําอธิบายการกรอกวุฒิบัตร (ด้ านหน้ า)
1. “เลขที....................” ให้กรอกเลขลําดับของผูเ้ รี ยนทีสําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย
พุทธศักราช
ทีได้รับการอนุมตั ิการสอบหรื อมีการอนุ มตั ิการเรี ยน
2. “...........................................” ใส่ ชือ-นามสกุล ผูเ้ รี ยนโดยดูจากบัตรประชาชนหรื อสําเนาทะเบียนบ้าน
3. “จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต.......................” “สังกัด สํานักงาน
ส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด.........................” ให้กรอกชือให้ชดั เจน
4. “เมือวันที ......... เดือน........................พุทธศักราช...............” ใส่ วนั /เดือน/ปี ทีได้รับการอนุมตั ิให้จบ
หลักสู ตร
5. “ให้ไว้ ณ วันที..............เดือน....................พุทธศักราช...........................” ใส่ วนั /เดือน/ปี ทีออกวุฒิบตั ร
6. “...................................................นายทะเบียน” เป็ นผูท้ ีได้รับการแต่งตังจากสถานศึกษา
7. “.............................................................ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา” ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคนปั จจุบนั
คําอธิบายการกรอกวุฒิบัตร (ด้ านหลัง)
“ผูพ้ ิมพ์ ผูต้ รวจ ผูท้ าน” เป็ นผูท้ ีได้รับแต่งตังจากสถานศึกษา

ที

ชื อ-นามสกุล

ตัวอย่างทะเบียนวุฒ ิบัตร
บัตร
รหัส
เลขทีวุฒ ิบัตร
ประชาชน
ประจําตัว

ลายเซ็น

ว/ด/ป
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งบประมาณ/และการจ่ ายค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผูส้ อน กําหนดค่าใช้จ่ายเป็ นรายหัวตามเกณฑ์ทีกระทรวงการคลัง กําหนด
- ค่าดําเนินการ เป็ นค่าวัสดุ/สื อ/พัฒนาบุคลากรและนิ เทศติดตามผล ตามเกณฑ์ทีได้รับ
การจัดสรร
การนิเทศติดตามผล
บทบาทหน้าทีของหน่วยงาน ในการนิ เทศติดตามการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย
พุทธศักราช
1. สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดําเนินการนิเทศ ติดตามผล
และรับรายงาน
2. สํานัก งานส่ งเสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยจังหวัด/กทม. ดําเนิ นการ
นิเทศติดตามผล และรับรายงานการจัด ภายในจังหวัด/กทม.
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ดําเนินการ ดังนี
3.1 แต่งตังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผล
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการนิ เทศ ติดตามผล เพือชีแจงวัตถุประสงค์ กําหนดบทบาท หน้าที
และจัดทําแผนการนิเทศติดตาม ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
. ดําเนินการนิเทศตามแผนทีคณะกรรมการกําหนด
. สรุ ปและรายงานผลการนิเทศ นําผลการนิ เทศไปพัฒนาการดําเนิ นงาน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
1. หลักการในการจัดกระบวนการเรียนรู้
หลักสู ตรการรู ้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ของสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึ กษาตาม อัธยาศัย เป็ นหลักสู ตรที ใช้ในการจัด การศึก ษา เพือพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสู ตร จึงใช้หลักการในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังนี
. หลักการบูรณาการ เป็ นการบูรณาการเนื อหาสาระกับวิถีชีวิตและสภาพชุ มชน สังคม โดย
การเรี ยนรู้จากสิ งทีใกล้ตวั ไปสู่ สิงทีไกลตัว เพือให้นาํ ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
. หลักการคิดเป็ น เป็ นการใช้กระบวนการคิดทีรอบด้าน สมเหตุสมผล โดยนําข้อมูล เกียวกับ
ตนเอง สังคมและวิชาการ มาใช้ในการตัดสิ นใจ ตามปรัชญา “คิดเป็ น”
. หลักการมีส่วนร่ วม เป็ นการให้ทุกภาคส่ วน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้
. หลักการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
. หลักการใช้สือและวิธีการทีหลากหลาย เป็ นการใช้สือและวิธีการทีเหมาะสม กับเนื อหา
สาระ สภาพของผูเ้ รี ยน ชุมชน และสังคม
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2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้มีหลากหลายวิธี ให้เป็ นไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ อาจแบ่งได้ ดังนี
. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ รายบุคคล เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบตัวต่อตัว โดยอาจใช้
สื อประกอบการสอนทีหลากหลาย เช่น สื อธรรมชาติ หนังสื อแบบเรี ยน โปสเตอร์ เทปบันทึกเสี ยง อาศัย
บทเรี ยนโปรแกรม หรื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สื ออิเลคทรอนิกส์ เป็ นต้น
. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้รายกลุ่ม โดยมอบหมายให้ผสู ้ อน ได้แก่ ครู อาสาสมัครฯ
ครู กศน.ตําบล ครู ศรช. หรื อ อาสาสมัครช่วยสอน รับผิดชอบสอนกลุ่มผูไ้ ม่รู้หนังสื อ โดยอาจใช้สือ
ประกอบการสอนทีหลากหลาย เช่น หนังสื อ แบบ เรี ยน โปสเตอร์ เทปบันทึกเสี ยง อาศัยบทเรี ยน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื ออิเลคทรอนิกส์
. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้อืนๆ ทีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น การสอนแบบแจกลูก
สะกดคํา
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ตอนที
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทังการคิดคํานวณเบืองต้น โดยบูรณาการกับสภาพ
ความต้องการ และปัญหาของสังคมทีสอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูเ้ รี ยน ดังนี
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. การเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ผูเ้ รี ยนควรฝึ กทักษะพืนฐาน
ทักษะภาษาไทย การแจกลูกสะกดคํา จํานวน ครัง เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถแจกลูกสะกดคํา อ่าน เขียน
รู้ความหมายของคํา และมีความคุน้ เคยกับภาษาไทย เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนรู ้แต่ละ
สภาพ
. การจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ทัง สภาพ มีคาํ หลัก
เนือหา ประเด็นอภิปราย และแบบฝึ กหัด ซึ งให้มีการฝึ กทังทักษะภาษาไทยและการคิดคํานวณเบืองต้นที
สอดคล้องกับคําหลัก ทังนีกําหนดให้ผเู ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรู ้ สภาพที เมืองไทยของเรา ตามขอบข่าย
เนือหาทีกําหนดและเลือกเรี ยนเพิมเติมอีก สภาพ สามารถเลือกการจัดการเรี ยนรู ้สภาพใดก่อนหลัง
ได้ ตามเหตุการณ์ปัจจุบนั และสอดคล้องกับบริ บทของพืนที วิถีชีวติ ชุมชน เพือกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ
รับรู้ ตลอดจนง่ายต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน
เขียน คําทีใช้ในชีวติ ประจําวัน ไม่นอ้ ยกว่า คํา และการคิดคํานวณเบืองต้น
. จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเรี ยนรู ้คาํ หลักไม่นอ้ ย
กว่า คํา ตามสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน และสังคม โดยนํามาเป็ นประเด็นใน
การอภิปราย พูดคุย สนทนา เพือให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และเพิมเติมการฝึ กทักษะ
. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย เช่น แลกเปลียนความคิดเห็น พบผูร้ ู ้/ภูมิปัญญาเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง เรี ยนรู ้กบั ครู /ผูส้ อน ศึกษาดูงาน เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง หรื อเรี ยนรู ้รูปแบบ/วิธีการอืนที
เหมาะสมในแต่ละสภาพจากสื อ และแหล่งการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายทีเหมาะสมในแต่ละท้องถิน
. ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ ทักษะทีได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเหมาะสม กับ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยให้มีการประเมินพัฒนาการ ทบทวน แก้ไขข้อบกพร่ อง และ
ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ให้บรรลุตามเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ทีวางไว้
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ทังนี ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการเรี ยนรู ้ ในสภาพที ตามขอบข่ายที เนื อหาที กําหนด และเลื อกเรี ย น
เพิมเติม อีก สภาพ รวม สภาพ และคําหลัก ไม่ น้อยกว่า คํา โดยใช้เวลาเรี ยน จํานวน
ชัวโมง ดังนัน ครู /ผูส้ อน ต้องจัดการเรี ยนรู ้โดยเฉลียชัวโมงละ คําหลัก เป็ นอย่างน้อย ซึ งครู /ผูส้ อนต้อง
วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกัน และทุก เรื องให้บูรณาการภาษาไทย และการคิ ดคํานวณเบืองต้นให้
เหมาะสมกับเนือหานัน ๆ
. จัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ โดยสามารถบู รณาการเนื อหาได้ทงต่
ั างสภาพการเรี ยนรู ้
หรื อภายในสภาพการเรี ยนรู ้เดียวกัน และทุกเรื องให้บูรณาการภาษาไทย และการคิดคํานวณเบืองต้นให้
เหมาะสมกับเนือหานัน ๆ
. ครู /ผูส้ อน สามารถนําสภาพ ปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุ มชน และสังคมมา
จัดทําประเด็น/หัวข้อ เพือใช้ในการอภิปราย เพือให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการนําเสนอประสบการณ์ของ
ตนเองต่อเรื องนัน
. ครู /ผูส้ อน พยายามนําปรัชญา “คิดเป็ น” กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อภิปราย
แสดงความคิดเห็ นให้สอดคล้องกับเนื อหานัน ๆ เพือให้ผูเ้ รี ยนนําไปใช้วิเคราะห์กบั การดําเนิ นชี วิตได้
เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยนได้อีกทางหนึง
. เลือกเนือหา ทีอยูใ่ นความสนใจและสอดคล้องกับสภาพการดําเนินชี วติ ของผูเ้ รี ยน มาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ในชีวิตประจําวัน
. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย เช่น การศึกษาดู งาน การปฏิ บตั ิ การพบผูร้ ู ้ โดยใช้
สื อทีหลากหลาย เช่น บัตรคํา หนังสื อเรี ยน หนังสื อพิมพ์ ของจริ ง
. ขันตอนการสอนภาษาไทย และการคิ ดคํานวณเบืองต้น โดยทุกขันตอน ครู ผูส้ อนต้อง
เน้น ยํา ซํา ทวน เพือให้ผเู้ รี ยนเกิดการจดจํา และเข้าใจตามขันตอนการเรี ยนรู ้ ดังนี
) สอนการฟั ง ควรเริ มจากการฟั งก่ อน จากเนื อหาที ผูส้ อนเตรี ย มไว้ และให้ผูเ้ รี ยนทํา
ความเข้าใจเนือหา แล้วดึงคําทีเป็ นคําหลักออกมาพูดให้ฟัง ให้เข้าใจความหมาย โดยอาจใช้สือต่าง ๆ เช่น
บัตรคํา แผ่นภาพ สื อของจริ ง
) สอนการพูด ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กพูดคําหลักจากสื อทีเตรี ยมไว้ โดยการฝึ กออกเสี ยงให้ถูกต้อง
และให้เข้าใจความหมายของคํานัน ๆ ตลอดจนการนําไปใช้ในแง่มุมต่าง ๆ
) สอนการอ่าน ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กอ่านคําหลัก โดยการผสมสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และการ
แจกลูกสะกดคําได้ถูกต้องจากสื อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
.) สอนการเขียน ซึ งเป็ นทักษะขันสุ ดท้าย ของภาษาไทย การเขียนมักใช้สอนควบคู่ไป
กับการอ่าน อ่านแล้วเขียนไปด้วย โดยพยายามให้อ่าน เขียน คําง่าย ๆ
) การคิดคํานวณเบืองต้น ให้ผูเ้ รี ยนฝึ กฟั ง พูด อ่าน เขียน เลขอารบิค เลขไทย ตัวอักษร
คําศัพท์ทางคณิ ตศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ และฝึ กให้บวก ลบ คูณ หาร ในเรื องนัน ๆ
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สื อและแหล่ งการเรีย นรู้
ในการจัดการเรี ยนรู ้สามารถใช้สือการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย เหมาะสมกับสภาพของผูเ้ รี ยน ชุมชน
และสังคม
. สื อการเรี ยนรู ้ทีสํานักงาน กศน. พัฒนาขึน เป็ นสื อทีประกอบด้วย เนือหา ประเด็น แบบ
ฝึ ก ฯลฯ เพือให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะ และครู /ผูส้ อน สามารถใช้วดั และประเมินผลระหว่างเรี ยนได้
. สื อทีสถานศึกษาพัฒนาขึนเพือใช้เอง ให้เหมาะกับสภาพการเรี ยนรู ้และบริ บทของ
สถานศึกษา
. บัตรคํา ครู /ผูส้ อน ควรทําบัตรคําทีผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็นได้ชดั เจน และเป็ นสิ งจูงใจ
ในการเรี ยนรู้
. สื อสิ งพิมพ์ ครู /ผูส้ อน สามารถนําเนือหาจากหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วารสารต่าง ๆ หรื อ
สถานการณ์ สภาพปัญหาทีเกิดในขณะนันมาใช้ในการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาคําหลักทีสอดคล้องกับเรื อง
นัน ๆ
. สื อของจริ งทีมีอยูใ่ นชุมชน เช่น ต้นไม้ เครื องมือ เครื องจักร อุปกรณ์การผลิต
ทางการเกษตร
. แหล่งเรี ยนรู ้ ครู /ผูส้ อน สํารวจแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนว่ามีอะไรบ้าง เพือให้เป็ นสื อเรี ยนรู ้
ในเรื องนัน ๆ
เทคนิคการสอนผู้ไม่ ร้ ู หนังสื อ 5 ขันตอน
การจัดการศึกษาสําหรับผูไ้ ม่รู้หนังสื อจําเป็ นจะต้องมีเทคนิคการสอน เพือให้การจัดการเรี ยน
การสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งเทคนิคการสอนผูไ้ ม่รู้หนังสื อ มีดงั นี
1. สอนการฟังก่อน จุดมุ่งหมายเพือให้ผเู้ รี ยนสามารถจดจําเสี ยงต้นแบบของครู ซึ งครู จะออก
เสี ยงชัดเจนและผูเ้ รี ยนจะรู ้สึกคุน้ หู และสามารถจับเสี ยงหรื อ ถ้อยคําทีพูด หรื อคําทีใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ หรื อสอนคําศัพท์พืนฐานในชีวิตประจําวัน เช่น นัง ยืน เดิน หยุด วิง
สมุด ดินสอ หรื อถ้าครู มีความสามารถในการแต่งเพลงก็อาจแต่งเป็ นเพลง หรื อนําเพลงเกียวกับคําว่า
"สวัสดี" ครู ร้องเพลงให้ฟังก่อน ต่อมาจึงสอนให้พดู /ร้องเพลงตาม
2. สอนฝึ กหัดพูด ต้องให้เวลาแก่ผเู ้ รี ยนในการฟังเสี ยงต้นแบบจากครู มากพอ เพือให้ผเู้ รี ยน
สามารถเลียนแบบเสี ยงและสามารถเปล่งเสี ยงเป็ นคําพูดออกมาได้ เช่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ครู
สามารถนําเพลงหรื อแต่งเพลงให้ผเู ้ รี ยนร้องตาม ทําให้ผเู ้ รี ยนจดจําพูดและสามารถเปล่งเสี ยงพูดหรื อร้อง
ออกมาตามครู ได้ และสอนมารยาทในการพูด
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3. สอนให้ หัดอ่าน เป็ นทักษะทีค่อนข้างยาก ต้องค่อยๆ ฝึ กอย่างเป็ นระบบและเป็ น
ขันตอน คือ
. แนะนําตัวพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ พยัญชนะ 44 ตัว สระ จํานวน 21 รู ป 32
เสี ยง วรรณยุกต์ 4 รู ป 5 เสี ยง ไม่ใช่สอนวันเดียว ควรแบ่งสอนวันละ 3-5 ตัว ดูทีความพร้อมของผูเ้ รี ยน
แล้วครู อ่านให้ฟังก่อน 2-3 ครัง หลังจากนันให้ผเู ้ รี ยนอ่านพร้อมกับครู ทงชั
ั น จนมันใจว่าผูเ้ รี ยนสามารถ
อ่านได้ แล้วขออาสาสมัคร 2-3 คน อ่านพร้อมกัน 2-3 ครัง หลังจากนันให้ผเู ้ รี ยน อ่านทีละคน อ่าน
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์จนครบ ครู อาจใช้วธิ ี สอนแบบไม่เรี ยงตัว เพือทดสอบว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจจริ งๆ
โดยใช้วธิ ี สุ่มเพือให้ผเู้ รี ยนออกเสี ยง ถ้าผูเ้ รี ยนออกเสี ยงถูกต้องถือว่าผูเ้ รี ยนสามารถอ่านตัวอักษรได้
. แนะนําการอ่ านเป็ นคํา อาจใช้วิธีอ่านเป็ นคําสอนก่ อน เช่ น คําว่า นก งู หมู ปลา ไก่
เป็ ด แล้วจึงสอนตัวพยัญชนะก็ได้ วิธีสอนชนิดนีเหมาะสําหรับผูใ้ หญ่
. แนะนําการอ่ านเป็ นประโยคและอ่ านเป็ นเรื อง ตามลําดับ เพือฝึ กทักษะในการอ่าน
เพิมขึน
. ฝึ กเขีย น การเขียนควรสอนเมื อผูเ้ รี ยนมีความพร้ อมในการฟั งพูดอ่านได้อย่างคล่ องแคล่ ว
ก่อน จึงเริ มสอนทักษะการเขียน เพราะทักษะการเขียนเป็ นเรื องยาก โดยเริ มต้นฝึ กเขียนจากพยัญชนะ
ก่อน ตามด้วยสระ และวรรณยุกต์ หรื อจะเริ มฝึ กเขียนจากคําก่อน อย่างใดอย่างหนึ งก็ได้ ถ้าเป็ นผูใ้ หญ่
ควรเริ มฝึ กเขียนจากคําก่อน เพราะผูใ้ หญ่จะชอบทีจะเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย ต่อจากนันก็สอนให้เขียน
เป็ นประโยคและเขียนเป็ นเรื องราว
. สอนให้ รู้จักคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เป็ นหัวใจของการรู ้หนังสื อ นันหมายถึงผูเ้ รี ยน
สามารถเข้าใจเรื องราวทีฟั ง พูด อ่าน และเขียนได้เป็ นอย่างดี จึงจะสามารถเข้าใจความหมายของคํา และ
จับใจความสําคัญของเรื องราว รู ้จกั ถาม รู ้จกั ตอบ รู้จกั วิเคราะห์/สังเคราะห์ รู ้จกั ตีความหมายของเรื อง
และสามารถประเมินคุณค่าของเรื องได้
เทคนิคการจัดการศึกษาสําหรับผูไ้ ม่รู้หนังสื อยังมีอีกมากมาย และหลายพืนทีทีจะต้องจัด
การศึกษาให้กบั ผูไ้ ม่รู้หนังสื อ ภารกิจงานส่ งเสริ มการรู ้หนังสื อก็นบั วันจะทํายากมากขึนเป็ นลําดับ
เนืองจากกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มทีเข้าถึงยาก เช่น ชาวไทยภูเขา ชาวเล กลุ่มแรงงาน ฯลฯ แต่ถึงอย่างไร
งานการส่ งเสริ มการรู ้หนังสื อเป็ นภารกิจหลักที กศน.ให้ความสําคัญ และพยายามเข้าถึง และเพิมจํานวน
ผูร้ ู ้หนังสื อขึนเป็ นลําดับ จนกระทังปลอดผูไ้ ม่รู้หนังสื อ งานการส่ งเสริ มการรู ้หนังสื อจึงมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์ทุกช่วงอายุเพือนําไปสู่ การศึกษาตลอดชีวิต ซึงจะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม
ให้ดียงขึ
ิ น
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ตัวอย่ าง แผนการจัดการเรีย นรู้หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557
ภาคเรียนที .......... ปี การศึกษา .................
จํานวน .................ชัวโมง
แผนการสอนปรับทักษะพืนฐานภาษาไทยการแจกลูกสะกดคํา
ครังที

หัวเรื อง

ผลการเรียนรู้ที
คาดหวัง

เนือหาการเรียนรู้

กิจ กรรมการเรียนรู้

สื อ อุปกรณ์

จํานวน
การวัดผล
ชัวโมง
ประเมินผล
(ครัง)
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ตอนที
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมิ นผลเป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้า เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ งสถานศึกษา ครู /ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนร่ วมกันดําเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี วัด ดังนี
1. ประเมินพัฒนาการด้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ประเมินทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทยตลอดจนการคิดคํานวณเบืองต้น
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลเป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ เน้นการพัฒนาความก้าวหน้า
ของผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ งสถานศึกษา ครู /ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนร่ วมกันดําเนินการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชีวัด ดังนี
ประเมินผลก่อนเรียน เพือให้ทราบความรู ้พืนฐานของผูเ้ รี ยน ว่าสามารถ ฟัง พูด ได้ หรื อพูด ฟัง อ่าน
เขียน ในทักษะภาษาไทยไม่ได้ โดยการพูดคุยซักถาม ให้ทดลองอ่าน เขียนคําง่าย ๆ ทีเกียวข้องในชีวติ ประจําวัน
หรื อทําแบบประเมินก่อนเรี ยนง่าย ๆ เพือนําข้อมูลมาใช้วางแผนในการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ประเมินผลระหว่างเรียน ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ ครู /ผูส้ อน สามารถพิจารณาความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละสภาพ ซึงสามารถประเมินได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การตอบคําถาม การพูดคุย การ
ตรวจผลงาน การทําแบบฝึ กหัดต่าง ๆ โดยให้มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ภาษาไทย และการคิดคํานวณเบืองต้น
ประเมินผลหลังเรียน เป็ นการประเมินในภาพรวมทังหมด โดยครู /ผูส้ อนอาจจะทดสอบหรื อตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน เช่น สื อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน แบบบันทึกต่าง ๆ ของครู /ผูส้ อนหรื อจัดทําแบบประเมินหลัง
เรี ยน เพือพิจารณาว่า ผ่านการเรี ยนรู ้ไปแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 800 คํา
ทังนี สถานศึกษาสามารถดําเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นระยะๆ ในขณะทีจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนในแต่ละสภาพ พร้อมทังบันทึกความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ไว้เพือเป็ นหลักฐานใน
การวัดและประเมินผลการจบหลักสู ตรของผูเ้ รี ยน
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แนวทางการวัดความรู้ ของผู้เรียนหนังสื อไทย
การฟัง
1. ฟังอย่างเข้าใจ เช่น ตอบคําถามได้ ปฏิบตั ิตามได้
2. ฟังและสามารถจับใจความสําคัญ
3. ฟังและรู ้ความหมายของคําศัพท์พนฐาน
ื
4. ฟังและปฏิบตั ิตามคําสังได้
การพูด
1. พูดออกเสี ยงคําและประโยคได้ถูกต้อง
2. พูดได้คล่องแคล่วต่อเนืองไม่ติดขัดพูดชัดเจนและสามารถสื อสารได้
3. การแสดงท่าทาง/นําเสี ยงประกอบการพูด
การอ่ าน
1. อ่านและเข้าใจความหมาย เช่น ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2. อ่านและจับใจความสําคัญ เช่น ฉลากยา ฉลากอาหาร หนังสื อการ์ ตูน นวนิ ยาย นิทาน เป็ นต้น
3. อ่านและคิดวิเคราะห์ได้ เช่น ข่าวหนังสื อพิมพ์ บทความ
การเขียน
1. การเขียนคําพืนฐาน
2. การเขียนประโยคง่ายๆ
3. เขียนเล่าเรื องสันๆได้
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ตัวอย่างแบบบันทึกการประเมิน
แบบบันทึกการประเมินการฟัง
ประเด็น/
คะแนน
เลขที ชื อ - สกุล

ความเข้ าใจ

การจับ
ใจความ
สํ าคัญ

การรู้
ความหมาย
คําศัพ ท์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลงชือ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(................................................................)
วันที..........เดือน.................................พ.ศ. .................

ปฏิบัติตาม
คําสั ง

รวม
คะแนน
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(ตัวอย่างเกณฑ์ การให้ คะแนน)
ระดับ
คะแนน
ประเด็น
การประเมิน
ความเข้าใจ
สามารถตอบ
คําถาม
หลังจาก
ทีฟังได้
ทังหมด
การจับใจความ จับใจความ
สําคัญ
สําคัญของ
เนือหาได้
ทังหมด
การรู ้ความหมาย
คําศัพท์

รู้ความหมาย
คําศัพท์
ทังหมด

เกณฑ์ การให้ คะแนนการฟัง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
สามารถตอบ
คําถาม
หลังจากทีฟัง
ได้เป็ นส่วน
ใหญ่
จับใจความ
สําคัญของ
เนือหาได้
เกือบทังหมด

รู้ความหมาย
คําศัพท์โดย
ส่วนใหญ่
และชัดเจน
ก ารป ฏิ บั ติ ตา ม ปฏิบตั ิตาม ปฏิบตั ิตาม
คําสัง
คําสัง
คําสัง
ได้ถูกต้องและ ได้ถูกต้องแต่
คล่องแคล่ว ค่อนข้างช้า
รวม

นําหนัก/ คะแนน
ความสําคัญ รวม

สามารถตอบ ตอบคําถาม
คําถาม
หลังจากทีฟัง
หลังจากทีฟัง ได้นอ้ ยมาก
ได้เล็กน้อย
จับใจความ
สําคัญของ
เนือหาได้
เล็กน้อย
รู้ความหมาย
คําศัพท์
ทังหมด

จับใจความ
สําคัญของ
เนือหาได้
น้อยมาก

รู้ความหมาย
คําศัพท์
เล็กน้อย
และไม่ชดั เจน
ปฏิบตั ิตาม ปฏิบตั ิตาม
คําสัง ไม่ค่อย คําสังได้
ถูกต้องและ ถูกต้องน้อย
ค่อนข้างช้า มาก
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การจบหลักสู ตร
สถานศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดทําเครื องมือวัดและประเมินผลในแต่ละสภาพ และจัดทํา เครื องมือวัด
และประเมินผลการจบหลักสู ตร ตามตัวชีวัดทีกําหนดในหลักสู ตร รวมทังอนุมตั ิผลการจบหลักสู ตร
ผูจ้ บการศึกษาตามหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช
ต้องผ่านเกณฑ์การจบหลักสู ตรดังนี
. ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยน และผ่านการประเมินสภาพที และมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนตาม
คลังคําหลักทีกําหนด ไม่นอ้ ยกว่า 800 คํา
. ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินตามเครื องมือทีสถานศึกษากําหนด
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บรรณานุกรม
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย
พุทธศักราช 2557.กรุ งเทพฯ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
.2558.
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร.ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพทะเล.กิจ กรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ ของ
สถานศึกษา กศน.อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร.เทคนิคการพิมพ์ นครสวรรค์.2559.
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ.คู่มือจัดกิจกรรมส่ งเสริม
การรู้ หนังสื อไทย โครงการศึกษาแนวทางส่ งเสริมการรู้ หนังสื อไทยของสถานศึกษา กศน.
อําเภอในเขตภาคเหนื อ. ลําปาง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ.2558.
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หนังสื อเรีย นการรู้หนังสื อไทย.
รังษีการพิมพ์ กรุ งเทพฯ. 2557.
ไทยรัฐออนไลน์.อึง! คนไทย 'ไม่ ร้ ูหนังสื อ' 5.8 แสนคน. พฤษภาคม
http://www.thairath.co.th/content/408266. .

.แหล่งทีมา:

สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. คู่มือการดําเนินหลักสู ตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
(ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ) .รังษีการพิมพ์ กรุ งเทพฯ. 255 .
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ก. นิยามศัพ ท์
. การรู้ หนังสื อไทย หมายถึง ความสามารถในการสื อสารโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย
รวมทังการคิดคํานวณเบืองต้น ในเรื องทีเกียวข้องกับชี วิตประจําวัน ตามเกณฑ์ของหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย
พุทธศักราช 2557
2. สภาพ หมายถึง เนือหาหรื อเรื องทีหลักสู ตรกําหนดขึน เพือใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการรู ้
หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557
3. หัวเรื อง หมายถึง เนือหาหรื อเรื องราวทีต้องเรี ยนรู ้ในแต่ละสภาพ
4. คําหลัก หมายถึง คําสําคัญทีจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ในแต่ละหัวเรื อง
5. คํา เสริ ม หมายถึ ง คํา สําคัญที ควรเรี ยนรู้ เพิมเติม เพือให้เ กิ ดความรู ้ ความเข้า ใจอย่า งกว้า งขวางที
เกียวข้องกับหัวเรื องในแต่ละสภาพ
. ครู /ผู้สอน หมายถึง ผูท้ ีได้รับการแต่งตังจากสถานศึกษาให้เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตร
การรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557
. ผู้เรียน หมายถึง ผูส้ มัครเรี ยนหลักสู ตรการรู ้หนังสื อไทย พุทธศักราช 2557
8. ผู้ไม่ รู้ หนังสื อ หมายถึง ผูท้ ีไม่สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดคํานวณหรื อไม่มีความสามารถ
ดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึง (อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้/คิดเลขไม่เป็ น)
. ผู้ลืม หนังสื อ หมายถึง ผูท้ ีเคยผ่านการเรี ยนมาก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ใช้มาเป็ นเวลานานจึงทําให้ไม่
สามารถอ่านออก เขียนได้

ข. คําสังกระทรวง /ระเบียบทีเกียวข้ อง
 หนัง สื อสํา นัก งาน กศน. ที ศธ
. /
ลงวัน ที มี นาคม
เรื อง การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายครู ชาวบ้านสอนผูไ้ ม่รู้หนังสื อ
 หนังสื อกรมบัญชี กลาง ที กค . / ลงวันที มีนาคม
เรื อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เหมาจ่ายครู ชาวบ้านสอนผูไ้ ม่รู้หนังสื อ
 ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ.
2548
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ค. ตัวอย่าง แบบทดสอบก่อนเรียนการรู้ หนังสื อไทย
ตัวอย่าง แบบทดสอบก่ อนเรี ยนการรู้ หนังสื อไทย 2
ชือ...........................................................................นามสกุล............................................................
ทดสอบวันที...............................เดือน...............................................พ.ศ...........................................
สถานทีสอบ...............................................................................บ้าน..................................................
ตําบล.............................................อําเภอ.........................................จังหวัด ......................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชีแจง
ข้อสอบทังหมดมี 3 ตอน คะแนน 50 คะแนน ประกอบด้วย
ตอนที ทักษะการฟั ง คะแนน
ตอนที 2 ทักษะการอ่าน คะแนน
ตอนที 3 ทักษะการพูด คะแนน
ตอนที ทักษะการเขียน คะแนน แบ่งเป็ น
ส่วนที เขียนคําจากภาพทีกําหนดให้ ( คะแนน)
ส่วนที เขียนคําตามคําบอก ( คะแนน)
ส่วนที เติมคําลงในช่องว่าง (10 คะแนน)
ตอนที ทักษะการฟัง คะแนน
คําชีแจง
. ข้อสอบมีทงหมด
ั
ข้อ
. คะแนนข้อละ คะแนน
. ครู อ่านข้อความแต่ละข้อให้ผเู ้ รี ยนฟัง โดยให้ผเู ้ รี ยนดูตามในแบบทดสอบแล้วกา X ทับ
ลงบน ก ข ค ง ทีเห็นว่าถูกต้องทีสุ ดเพียงข้อเดียว
....................

2

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ.คู่มือจัดกิจกรรมส่ งเสริมการรู้ หนังสื อไทย โครงการ
ศึกษาแนวทางส่ งเสริมการรู้หนังสื อไทยของสถานศึกษา กศน.อําเภอในเขตภาคเหนือ. ลําปาง สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ.2558.
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. หนึงปี มีกีเดือน
ก. เดือน
ข. เดือน
ค. เดือน
ง. เดือน
. หนึงสัปดาห์มีกีวัน
ก. วัน
ข. วัน
ค. วัน
ง. วัน
. ข้อใดไม่ ใช่ ผกั
ก. ฟักทอง
ข. ขนุน
ค. ถัวฝักยาว
ง. กะหลําปลี
. ข้อใดไม่ ใช่ สัตว์เลียงในบ้าน
ก. สุ นขั
ข. แมว
ค. หมู
ง. ช้าง
. เมือได้รับของจากผูอ้ ืน เราควรพูดว่าอย่างไร
ก. ขอบคุณ
ข. ขอโทษ
ค. สวัสดี
ง. ไม่เป็ นไร
. แม่ของแม่ เรี ยกว่า
ก. ปู่
ข. ย่า
ค. ตา
ง. ยาย
. ข้อใด ไม่ ใช่ ของใช้ในครัว
ก. เตา
ข. ไม้กวาด
ค. จอบ
ง. หม้อหุ งข้าว
. ยุงชนิดใดทีเป็ นพาหะนําโรคไข้เลือดออก
ก. ยุงดํา
ข. ยุงลาย
ค. ยุงรําคาญ
ง. ยุงก้นปล่อง
. ข้อใดเป็ นสิ งเสพติดให้โทษ
ก. เหล้า
ข. ยาบ้า
ค. บุหรี
ง. ถูกทุกข้อ
. ในขณะทีท่านขับรถยนต์ เมือเห็นสัญญาณไฟจราจร สี เหลือง ท่านควรทําอย่างไร
ก. รี บไป
ข. ระวัง
ค. หยุด
ง. ไปได้
......................................
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ตอนที 2 ทักษะการพูด 10 คะแนน
คําชีแจง
. ข้อสอบมีทงหมด
ั
ข้อ
. คะแนนข้อละ คะแนน
. ครู อ่านข้อความแต่ละข้อให้ผเู ้ รี ยนฟัง แล้วให้ผเู้ รี ยนตอบปากเปล่า
................................
. การรู ้หนังสื อมีขอ้ ดีกบั ท่านอย่างไร
. การดูแลบุตรหลานให้เป็ นเด็กดีควรทําอย่างไร
. ท่านได้ช่วยชุมชนของท่านในด้านใดบ้าง
. ท่านดูแลสุ ขภาพให้แข็งแรงได้อย่างไร
. ท่านเคยปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างไร
รวมคะแนนทักษะการพูดได้.................คะแนน
รวมคะแนนทักษะการฟังได้.................คะแนน
................................

44
ตอนที ทักษะการอ่ าน คะแนน
คําชีแจง
. ข้อสอบมีทงหมด
ั
ข้อ
. คะแนนข้อละ คะแนน
. ให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงในแต่ละข้อ อ่านได้ทงหมดในแต่
ั
ละข้อให้ขอ้ ละ คะแนน
............................................................................................................................................................
. คนไทยต้องรู ้ภาษาไทย
. อักษรไทย มี ตัว
. ฉันอาบนําวันละ ครัง
. ฉันพา พ่อแม่ และน้องสาวไปเทียว
. ฉันปลูกผักและเลียงปลาเพือลดรายจ่าย
. ฉันมีเงินฝากกับกองทุนหมู่บา้ น จํานวน , บาท
. หมู่บา้ นของฉันปลอดยาเสพติด
. โรคเอดส์เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
. อินเทอร์เน็ตมีทงคุ
ั ณ และโทษ
. กาปฏิบตั ิตามกฎจราจร ช่วยลดอุบตั ิเหตุ
รวมคะแนนทักษะการอ่านได้.................คะแนน
................................
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ตอนที ทักษะการเขียน คะแนน
คําชีแจง การทดสอบการเขียน มี จํานวน ตอน
ส่ วนที เขียนคําจากภาพทีกําหนดให้ ( คะแนน)
ส่ วนที เขียนคําตามคําบอก ( คะแนน)
ส่ วนที เติมคําลงในช่องว่าง (10 คะแนน)
..............................
ส่ วนที เขียนคําจากภาพทีกําหนดให้ ( คะแนน)
. ข้อสอบมีทงหมด
ั
ข้อ
. คะแนนข้อละ คะแนน รวม คะแนน
. ให้ผเู้ รี ยนเขียนคําทีมีความหมายตรงกับรู ปภาพ
ตัวอย่าง ปลา

. …………………………………………
. …………………………………………
. …………………………………………
. …………………………………………
. …………………………………………
ส่ วนที ได้ .................คะแนน
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ส่ วนที เขียนคําตามคําบอก ( คะแนน)
คําชีแจง
. ข้อสอบมีทงหมด
ั
ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
. ให้ผเู ้ รี ยนเขียนคําตามคําทีครู บอก โดยครู กาํ หนดคําขึนเอง เป็ นคํา พยางค์ พยางค์ และ
พยางค์ จํานวน คํา
. ……………………………………………………………………….…..............…..
. .......................................................................................................................
. .......................................................................................................................
. .......................................................................................................................
. .......................................................................................................................
ส่ วนที ได้ .................คะแนน
ส่ วนที เติมคํา ลงในช่ องว่าง (10 คะแนน)
คําชีแจง
. ข้อสอบมีทงหมด
ั
ข้อ
. ข้อละ คะแนน รวม คะแนน
............................................................................................................................................................
. จงเขียน ยีสิ บ เป็ นตัวเลข.....................................................................................................
จงเขียนตัวเลขให้เป็ นตัวหนังสื อ + = ………………………..…………………
. ฉันชือ.............................................นามสกุล.......................................................................
. หมู่บา้ นฉันชือ..............................................ตําบล...............................................................
อําเภอ........................................................จังหวัด................................................................................
4. จงเติมพยัญชนะในช่องว่างให้สมบูรณ์
จมู _
แก้ _
พ่_ตา
แม่ยา _
ชุ _ ช_

ปลู _ ผั _

ข้า_โ _ ด

ส่ วนที ได้ .................คะแนน

อา _ นํา
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คณะทํางาน
ทีปรึกษา
.
.
.
.

นายกฤตชัย อรุ ณรัตน์
นายสุ รพงษ์ จําจด
นายประเสริ ฐ หอมดี
นางตรี นุช สุ ขสุ เดช

คณะยกร่ าง
. นายประเสริ ฐ หอมดี
. นางตรี นุช สุ ขสุ เดช
. นางพรรณทิพา ชินชัชวาล
. นางรสาพร หม้อศรี ใจ
. นางอรวรรณ ฟังเพราะ
. นายโยธิน สมโนนนท์
. นายวินทกร พร้อมรักษ์
. นางสาวรวิภา เจริ ญยิง
. นายจักรกริ ช แก้วกล้า
. นางสาวอนงค์ เชือนนท์
. นายสมชาย ฐิติรัตนอัศว์
. นางญาณิศา สุ ขอุดม
. นางเยาวรัตน์ ปิ นมณีวงศ์
. นางนุสรา สกลนุกรกิจ
. นายจตุรงค์ ทองดารา
. นายนพรัตน์ จุวรรณ

เลขาธิ การ กศน.
ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ ปฏิบตั ิหน้าทีรองเลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ ปฏิบตั ิหน้าทีรองเลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ
กศน.อําเภอสันป่ าตอง
กศน.อําเภออมก๋ อย
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศน.เขตบางเขน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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คณะทํางาน (ต่ อ)
คณะทํางานประชุ มปฏิบัติการจัดทําแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ระหว่ างวันที – กรกฎาคม
แนวทางการดําเนินงานการจัดการเรีย นรู้ หลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
1. นางเบญจมาส สระทองหย่อม ผูอ้ าํ นวยการ กศน.อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
2. นางสาวสมพร เอียมสําอางค์ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
3. นางสาวอนงค์ เชือนนท์ กศน.เขตบางเขน กทม.
4. นางจันทนี อินนัยชัย
กศน.อําเภอลี จังหวัดลําพูน
5. นางเพ็ญแข สิ นสร้าง
กศน.อําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์
6. นางสาวภัษริ นทร์ พิณทอง กศน.เขตหัวยขวาง กทม.
แนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ และสื อประกอบการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย
พุทธศักราช
1. นางรสาพร หม้อศรี ใจ
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ
2. นางอรวรรณ ฟังเพราะ
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ
3. นายโยฑิน สมโนนนท์
กศน.อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชี ยงใหม่
4. นายวินทกร พร้อมรักษ์
กศน.อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่
5. นางสาวผกา ธะนะคํา
กศน.อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่
6. นางสาวหร่ อมะ บิลนุย้
กศน.อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7. นางรัตนา สายอ๋ อง
กศน.อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
8. นางสาวทักษวดี จุนวานิ ช กศน.อําเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
9. นางนราภรณ์ ดิษฐศรี
กศน.อําเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
10. นางรัตชณี คชริ นทร์
กศน.อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
11. นางสาวสุ ภาวดี อินทพันธุ์ กศน.อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
12. นายศุภวัตร ปานขาว
กศน.อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
13. นายพรเทพ ผลาเหิ ม
กศน. อําเภอสนามชัยเขต จังหวังฉะเชิงเทรา
14. นางจิรัฏฐ์ แก้วกูล
กศน.เขตบางรัก กทม.
15. นายเอกชัย แสนตรี
กศน.เขตพญาไท กทม.
16. นายสิ งหนาท แต่งแก้ว
กศน. อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
17. นางสาวกัลยา ครุ ฑคง
กศน. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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คณะทํางาน (ต่ อ)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นางสาวขนิษฐา บุญสม
กศน. อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
นางสาวสิ ริมล ใยเยือ
กศน. อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
นางสาววาสนา อุย้ อลงกรณ์ กศน.อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
นางสาวกวินนา และโวหาร กศน.อําเภอเมือง จังหวัดตราด
นางสาวสุ นิษา จันทร์ ขวาง กศน.อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
นางสาวฉวีวรรณ ยิงสู ง
กศน.อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
นางธัญญารักษ์ เรื องใจ
กศน.อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นางสาวมัลลิกา อาญาไพรสณฑ์ กศน.อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายเสฎฐวุฒิ กุพลัง
กศน.อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดข่อนแก่น
นางสาวสุ ภาภรณ์ จันทร์ ทอง กศน.อําเภอภูผาม่าน จังหวัดข่อนแก่น
นางวัชริ นทร์ พลอยส่ งศรี กศน.โนนไทย จังหวัดนครราชสี มา
นางสาวปริ ญญา เอนสันเทียะ กศน.โนนไทย จังหวัดนครราชสี มา
นางสาวรวิภา เจริ ญยิง
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายจักรกริ ช แก้วกล้า
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายไพรัช แก้วสังข์ทอง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางญาณิศา สุ ขอุดม
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายศุภโชค ศรี รัตนศิลป์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางเยาวรัตน์ ปิ นมณี วงศ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางนุสรา สกลนุกรกิจ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวทิพวรรณ วงค์เรื อน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายนพรัตน์ จุวรรณ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การบรรณาธิการเอกสารแนวทางการดําเนินงาน และแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และสื อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรการรู้ หนังสื อไทย พุทธศักราช
ระหว่ างวันที 20 – กันยายน
1. นางตรี นุช สุ ขสุ เดช
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. นางเบญจมาส สระทองหย่อม ผูอ้ าํ นวยการ กศน.อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
3. นางรสาพร หม้อศรี ใจ
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ
4. นางอรวรรณ ฟังเพราะ
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ
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คณะทํางาน (ต่ อ)
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวอนงค์ เชือนนท์
นายโยฑิน สมโนนนท์
นางสาวอําไพ วรวิรัตน์
นางสาวผกา ธะนะคํา
นายวินทกร พร้อมรักษ์
นางจันทนี อินนัยชัย

กศน.เขตบางเขน กทม.
กศน.อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชี ยงใหม่
กศน.อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่
กศน.อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่
กศน.อําเภอลี จังหวัดลําพูน

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวสุ นิษา จันทร์ ขวาง กศน.อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
นางสาวฉวีวรรณ ยิงสู ง
กศน.อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
นางธัญญารักษ์ เรื องใจ
กศน.อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นางสาวมัลลิกา อาญาไพรสณฑ์ กศน.อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายสมชาย ฐิติรัตนอัศว์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางญาณิศา สุ ขอุดม
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางเยาวรัตน์ ปิ นมณี วงศ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวทิพวรรณ วงค์เรื อน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสุ กญั ญา กุลเลิศพิทยา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูร้ ับผิดชอบจัดทําต้นฉบับ
. นางเยาวรัตน์ ปิ นมณีวงศ์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
. นางสาวทิพวรรณ วงค์เรื อน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

