
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร  

สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร  สํานักงาน กศน.    

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
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ประกาศ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร  

เรื่อง  ใหใชหลักสูตรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2565  

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

สภาพแวดลอมและความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพของคนในชาติใหเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการแขงขันและ

ดํารงชีวิตอยาสรางสรรคในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ท่ี

กําหนดให แตละระดับสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียน เรียนรูจากการทําโครงงาน จํานวนอยางนอย 3 หนวยกิต และ 

ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 ชั่วโมง (ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพ่ิมจํานวนชั่วโมง

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 

18 มีนาคม 2557) การกําหนดรายวิชาเลือกเปน 2 ประเภทคือ รายวิชาเลือกบังคับและรายวิชาเลือกเสรี 1) 

รายวิชาเลือกบังคับ ใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับ 2 รายวิชาทุกระดับการศึกษา 

2) รายวิชาเลือกเสรี เปนวิชาเลือกสถานศึกษากําหนดไดตามความตองการ โดยพัฒนาหลักสูตรข้ึนเองหรือเลือกใช

จากสถานศึกษาอ่ืน หรือท่ีสวนกลางกําหนด  

วิธีการจัดการเรียนรูวิธีการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 จะมีวิธีเดียว คือ วิธีเรียน กศน. ท่ีสามารถจัดการเรียนรูไดหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูแบบพบ

กลุม การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบทางไกล การเรียนรูแบบชั้นเรียน และการเรียนรูแบบอ่ืนๆ ท่ี

หลากหลายซ่ึงในแตละรายวิชาผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบก็ได ท้ังนี้

สถานศึกษาตองเพ่ิมระยะเวลาในการจัดการเรียนรูใหมากข้ึนจากเดิม โดยเฉพาะการเรียนรูแบบพบกลุมใหมีการ

เพ่ิมระยะเวลาในการจัดการเรียนรูจากสัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปน 6 ชั่วโมง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
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ปรับแกไขคูมือการดําเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551       

ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ) สํานักงาน กศน. กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูแบบพบกลุม สัปดาหละ 

6 ชั่วโมง ใหเปนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางนิสัยใฝรูใฝเรียน การคิดเปน การอาน การเขียน และทักษะการ

สื่อสารถายทอดกระบวนการคิดใหผู อ่ืนเขาใจ (หนังสือ สํานักงาน กศน.ท่ี ศธ 0210.03/6036 ลงวันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2558) เปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยมีเง่ือนไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2565 ทุกระดับ 

ท้ังนี้  หลักสูตรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 จึงประกาศใช

หลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 

 

               (นายเจียม  ขันเงิน) 

                ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
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คํานํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551 เปนหลักสูตรท่ีมุงจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง อุดมการณ 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ตามปรัชญา “คิดเปน” เพ่ือสราง

คุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม ศีลธรรม และ วัฒนธรรม มุงสรางพ้ืนฐาน

การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถเพ่ือ การทํางาน เปนหลักสูตรท่ีมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของบุคคลท่ีอยูนอก ระบบโรงเรียน ซ่ึงเปนผูมีความรู  

ประสบการณจากการทํางาน และการประกอบอาชีพ โดยการกําหนด สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  การ

จัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล   ใหความสําคัญกับการพัฒนา กลุมเปาหมายดานจิตใจใหมีคุณธรรมควบคู

ไปกับการพัฒนาการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สราง

ภูมิคุมกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลอง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การ

ปกครอง  ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  

           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน ความ

รวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีอํานาจในการยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ วิธีการ

จัดการศึกษา 

 ตอมาในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย

ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ี 

ม่ังค่ังและม่ันคง เปนบุคลากรท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและ

ผูอ่ืน สํานักงาน กศน.จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และเนื้อหาสาระ

มาตรฐาน ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน 6 เรื่อง คือ 

1. เอกสารสาระทักษะการเรียนรู 

2. เอกสารสาระความรูพ้ืนฐาน 

3. เอกสารสาระการประกอบอาชีพ 

4. เอกสารสาระทักษะการดําเนินชีวิต 

5. เอกสารสาระการพัฒนาสังคม 

ข 
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6. แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ป พ.ศ. 2560 กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับ 2 รายวิชา ทุกระดับ

การศึกษาเพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 บรรลุตามหลักการของหลักสูตรมากยิ่งข้ึน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง

ยโสธร จึงปรับปรุงและเพ่ิมเติมหลักเกณฑการดําเนินงานในหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ 

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูบริหารสํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ผูบริหารสถานศึกษาศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ทุกอําเภอในจังหวัดยโสธร ศึกษานิเทศก ขาราชการครู ครูผูชวยจาก

สถานศึกษาทุกแหง รวมท้ังภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณในแตละสาระการเรียนรูได

ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชน ทําใหเอกสารฉบับนี้มีความถูกตอง สมบูรณมากยิ่งข้ึน ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร ขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทานมา ณ 

โอกาสนี้ 

 

       (นายเจียม  ขันเงิน) 

           ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
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สารบัญ 

 

ลําดับท่ี เรื่อง หนา 

1. ปกหนา  

2. ประกาศศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร ก 

3. คํานํา ข 

4. สารบัญ ค 

 ตอนท่ี 1 บริบทพ้ืนฐาน 8 

5. ประวัติความเปนมาของจังหวัดยโสธร 8 

6. ทิศทางการพัฒนาจังหวัดยโสธร 10 

7. ขอมูลอําเภอเมืองยโสธร 12 

8. ขอมูลสถานศึกษา 15 

9. เปาหมายการจัดการศึกษา 20 

10. ปรัชญา 21 

11. วิสัยทัศน 21 

12. พันธกิจ 21 

13. เปาประสงค  ตัวชี้วัด 22 

14. กลยุทธ 23 

 ตอนท่ี 2 การดําเนินการจัดการศึกษา 24 

13. หลักการ 24 

14. จุดหมาย 23 

15. กลุมเปาหมาย ระดับการศึกษา สาระการเรียนรู 25 

16. โครงสรางหลักสูตร 26 

 - รายวิชาบังคับ 27 

 - รายวิชาเลือกบังคับ 28 

 - รายวิชาเลือกเสร ี 29 

17. การกําหนดรหัสรายวิชา 31 

18. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 33 

19. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 33 

20. แผนการลงทะเบยีนรายภาคเรยีน 34 

ค 
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สารบัญ(ตอ) 

 

ลําดับท่ี เรื่อง หนา 

 

21. วิธีการจัดการเรียนรู 38 

22. การจดักระบวนการเรียนรู 38 

23. สื่อการเรียนรู 40 

24. การเทียบโอน 40 

25. การวัดและประเมินผล 41 

26. การจบหลักสูตร 41 

27. เอกสารอางอิง 42 

28. คณะผูพัฒนาและปรับปรุง 43 
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ตอนท่ี 1 

บริบทพ้ืนฐาน 

 

ประวัติความเปนมาของจังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร เปนดินแดนอันอุดมสมบูรณริมฝงแมน้ําชีไดชื่อวาเมืองบั้งไฟ เปนดินแดนท่ีมีอดีตอันล้ําคา

และยาวนานกวา200ป มีประวัติความเปนมาเก่ียวพันกับเมืองหนองบัวลุมภูนครเข่ือนขัณฑกาบแกวบัวบาน และ

เก่ียวพันกับเมืองอุบลราชธานีโดยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร ไดพบรองรอยการตั้งถ่ินฐานของมนุษยจากยุค

ประวัติศาสตรตอเนื่องกันมาจนถึงยุคปจจุบัน ชุมชนโบราณสวนใหญตั้งอยูในเขตทุงราบโลงหรือบริเวณขอบชายทุง 

ติดกับพ้ืนท่ีโคกและปา ไดแก ชุมชนโบราณชายขอบทุงกุลารองไหในเขตอําเภอมหาชนะชัยและอําเภอคอวัง เชน 

ชุมชนโบราณท่ีบานหัวเมือง บานคูเมือง บานคูสองชั้น ในเขตอําเภอมหาชนะชัยชุมชนโบราณบานน้ําออม บาน

โพนแพง บานหมากมาย บานแข บานโพนเมือง ในเขตอําเภอคอวัง  

         จากประวัติศาสตรเม่ือประมาณปพ.ศ.2314 พระเจาตา เจาพระวอเสนาบดีเกานครเวียงจันทนไดอพยพ

ครอบครัวและบริวารหนีมาเพ่ือตั้งรกรากใหม เนื่องจากไมพอใจเจานครคนใหม โดยใชชื่อเมืองใหมวาเมืองหนอง

บัวลุมภู ขณะเดียวกันพระเจาศิริบุญสารซ่ึงเปนเจานครเวียงจันทนอยูเกิดหวาดระแวงจึงยกกองทัพจากนคร

เวียงจันทนมาปราบปราม พระเจาตาถูกขาศึกยิงดวยอาวุธปน และฟนดวยดาบจนถึงแกพิราลัยในท่ีรบ เจาพระวอ 

เจาคําผง และเจาฝายหนาผูเปนนองท้ัง 2 ของเจาพระวอ อีกท้ังเจากํ่าเจาทิดพรมไดยกทัพฝาหนีออกจากเมือง

หนองบัวลุมภูไปพ่ึงพาเจานครจําปาศักด์ิ ขบวนทัพของเจาพระวอไดเดินทางตามลุมน้ําชีมาพักกับเจาคําสู

ผูปกครองบานสิงหทา (ปจจุบัน คือ จังหวัดยโสธร) ภายหลังตอมาเจาพระวอดําริวาหากอยูกับเจาคําสูแลวถา

เวียงจันทนยกทัพมาก็จะเปนการลําบาก และจะเกิดศึกสงครามกันตอไป เม่ือประชุมตกลงกันแลวจึงไดพาไพรพล

อพยพลงไปตามลําน้ํามูล และสรางเมืองใหมท่ีดอนวังกองเขตนครจําปาศักด์ิ ตามรับสั่งของ พระเจาองคหลวงเจา

นครจําปาศักดิ์ โดยเจาพระวอใหขุดคูสรางคายข้ึนเรียกวา คายบานดูบานแก 

           พ.ศ. 2354 เจาพระยาพิชัยราชขัตติยวงศาถึงแกพิราลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยโปรดให

เจาหนู หลานเจานครจําปาศักดิ์ ครองนครจําปาศักดิ์สืบไป ฝายเจาราชวงศสิงห บุตรเจาพระยาพิชัยราชขัตติ

ยวงศา กลับมาอยูบานเดิมคือบานสิงหทาและไดนําเอาอัฐิของเจาพระยาพิชัยราชขัตติยวงศา กลับมาดวย แนะนํา

มากอเจดียบรรจุไวท่ีวัดมหาธาตุ ใกลกับพระธาตุพระอานนทซ่ึงยังปรากฏอยูจนปจจุบัน 

           พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกบานสิงหทาข้ึน

เปนเมืองและพระราชทานนามวา เมืองยศสุนทร ใหเจาราชวงศสิงหเปนเจาครองเมืองมีราชทินนามวา พระสุนทร

ราชวงศา เปนเจาเมืองคนแรกของเมืองยโสธร 
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            ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เม่ือเกิดศึกเจาอนุวงศเวียงจันทน เมืองยศสุนทร ก็ไดรับ

เกณฑเขารวมศึกครั้งนี้ดวยไดชัยชนะ ไดรับพระราชทานเชลยเมืองเวียงจันทน 500 ครอบครัวและพระราชทานปน

ใหญไวสําหรับเมืองหนึ่งกระบอกชื่อวา ปนนางปอง ยังปรากฏอยูท่ีศาลหลักเมืองยโสธรมาจนถึงปจจุบัน เม่ือพระ

สุนทรราชวงศาเห็นไดเปนเจาเมืองแลว ไดนําศิลาจากบานแกงหินโงมมาสรางพระพุทธบาทจําลอง แลวสรางวัดปา

อัมพวัน และวัดกลางศรีไตรภูมิไวเปนวัดคูเมือง 

            ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือป พ.ศ. 2417 ไดเกิดศึกฮอยกกําลังมาตีเมือง

หนองคาย เมืองยศสุนทรถูกเกณฑใหยกกําลังไปสมทบกองทัพจากกรุงเทพ ฯ เปนจํานวน 500 คน  ตอมาเม่ือป 

พ.ศ. 2426 พวกฮอไดยกกําลังมาตั้งอยูท่ีทุงเชียงคํา เมืองยศสุนทรไดรับเกณฑใหเอากําลังชางมาโคไปเปนพาหนะ

บรรทุกเสบียงไปเลี้ยงกองทัพ และพ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมีการจัดรูปการปกครองใหม หัวเมืองอีสานชั้น

เอก โท ตรีและจัตวา ถูกรวมเขาดวยกันเรียกวา กอง สําหรับเมืองยศสุนทรถูกรวมเขาอยูใน หัวเมืองฝาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีขาหลวงตั้งกองวาราชการอยู ท่ีเมืองอุบล ประกอบดวยหัวเมือง 12 หัวเมืองคือ 

อุบลราชธานี กาฬสินธุ สุวรรณภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด ภูแลนชาง กมลาไสย เขมราฐ นองสองคอน ดอนดง 

เมืองยศสุนทร และศรีสะเกษ ซ่ึงข้ึนตรงตอกรุงเทพฯ 

ในป พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสไดยกกําลังจากเมืองญวนมาตีเมืองสมโบก

ของไทย เมืองยศสุนทรไดถูกเกณฑใหไปชวยรักษาเขตแดน โดยนํากําลังไปสมทบกองทัพจากกรุงเทพฯ สาม

กองทัพ กองทัพละ 1,000 คน 

           พ.ศ. 2443 ไดยุบเลิกมณฑลอีสาน เมืองยศสุนทรไดรวมเขากับเมืองอุบล โดยแยกออกเปน 2 อําเภอ คือ 

อําเภออุทัยยโสธร ภายหลังเปนอําเภอคําเข่ือนแกว และอําเภอประจิมยโสธร ภายหลังเปนอําเภอยโสธร 

           ในป พ.ศ. 2456 ไดเปลี่ยนชื่ออําเภออุทัยยโสธร เปนอําเภอคําเข่ือนแกว เปลี่ยนชื่ออําเภอปจิมยโสธร 

เปนอําเภอยโสธร เมืองยโสธร จึงลดฐานะจากเมืองมาเปนอําเภอ ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

คําวา ยศสุนทร ตอมากลายเปนยะโสธร มีความหมายวา ทรงไวซ่ึงยศ แตการเขียนหรือการเรียกสั้น ๆ วา ยะโส ไม

เปนท่ีไพเราะหูและไมเปนมงคลนาม ร.ต.ท.พวง ศรีบุญลือ นายอําเภอยะโสธร (พ.ศ. 2500 – 2513) ไดมีหนังสือ

ขอใหเขียนชื่อเสียใหมเปน “ยโสธร” และไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของ

ราชบัณฑิตยสถานใหเปลี่ยนได และใชมาจนบัดนี้ 

พ.ศ. 2494 กระทรวงมหาดไทยไดริเริ่มขอตั้งอําเภอยโสธรข้ึนเปนจังหวัด จนกระท่ังถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 

2515 จึงไดมีประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 70 ตั้งอําเภอยโสธรข้ึนเปนจังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1 

มีนาคม 2515 โดยแยกอําเภอยโสธร อําเภอกุดชุมอําเภอเลิงนกทาอําเภอคําเข่ือนแกว อําเภอมหาชนะชัยและ

อําเภอปาติ้ว ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันเปนจังหวัดยโสธร จังหวัดท่ี 71 ของประเทศไทย 
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ทิศทางการพัฒนาจังหวัดยโสธร 

 วิสัยทัศน  

“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย เมืองแหงวิถีอีสาน” 

 

พันธกิจ  

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเปนเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย ไม

กระทบสิ่งแวดลอมและใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 

2. สนับสนุนและผลักดันใหจังหวัดมีความโดดเดน และชัดเจนในฐานะจังหวัดท่ีดํารงความเปนชุมชนอีสาน  

โดยเนนการรณรงคให ความสําคัญกับวัฒนธรรม คานิยม และประเพณีอีสาน ซ่ึงมีการผสมผสานกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมอยางกลมกลืน ขยายโอกาสดานอุดมศึกษาในจังหวัด   

3. ผลักดันใหภาคประชาสังคมมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือทําใหเกิดความ

เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร 

จากการวิเคราะหศักยภาพและสถานการณแวดลอมเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

สามารถนํามากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ป (พ.ศ. 2561-2564) ซ่ึง ก.บ.จ. ยส. 

และผูแทนภาคสวนตางๆ ในจังหวัดยโสธรไดรวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแลว สรุปไดดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว 

ชุมชนและสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร และโครงการหลักภายใต

กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  : สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน 

เปาประสงค  “ผลผลิตและสินคาเกษตรอินทรียไดมาตรฐานและเพ่ิมมูลคา”  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1. พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (25,000 ไร/ป) 

2. จํานวนสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (4 ชนิด)  

3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย (รอยละ 3.5/ป)     
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  : สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเท่ียว  

          เปาประสงค  “ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน” 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว (รอยละ 5/ป) 

2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP (รอยละ 4/ป) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคง  ของครอบครัว 

ชุมชนและสังคม  

เปาประสงค  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย” 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

1. รอยละของเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูพัฒนาทักษะชีวิตความตามเกณฑมาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน 

(รอยละ 95 ตอป) 

2. จํานวนหมูบาน/ชุมชนมีแหลงเรียนรู/ชุมชนตนแบบยโสธรโมเดล   (เพ่ิมข้ึนปละ 36 หมูบาน/ป) 

3. รอยละของครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดผานเกณฑ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ป (รอยละ 95 ตอป)  

4. จํานวน อปท. ท่ีไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผูดอยโอกาส)  (เพ่ิมข้ึน 10 แหง)  

5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ HA  

6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคาเฉลี่ย O-Net ม.๓ (รอยละ ๓.๕/ป) 

7. รอยละของจํานวนหมูบาน/ชุมชน ท่ีไมมีปญหายาเสพติด (เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5/ป) 

8. จํานวนรอยละท่ีลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางทองถนน/ประชากร 100,000 คน  (ลดลงรอยละ 3/ป) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

เปาประสงค  “ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษฟนฟูเพ่ิมข้ึน” 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

1. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมและท่ีดินของรัฐไดรับการปกปองบํารุงรักษาและปลูกตนไมฟนฟู  สภาพปา (13,000 

ไร/ป) 

2. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ (10,000 ไร/ป) 

3. จํานวนพ้ืนท่ีแหลงน้ําไดรับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน (5,000 ไร/ป) 

4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานทดแทน (รอยละ 0.5/ป) 
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ขอมูลอําเภอเมืองยโสธร 

 1. สภาพทางกายภาพ 

 1.1) ขนาดพ้ืนท่ี มีเนื้อท่ีประมาณ 578.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 361,378.5 ไร 

 1.2) ท่ีตั้งและอาณาเขตติดตอ 

อําเภอเมืองยโสธรยโสธรตั้งอยู หางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทาง 531 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ

กับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเสลภูมิ (จังหวัดรอยเอ็ด) อําเภอทรายมูล   

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอปาติ้ว 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอคําเข่ือนแกว และอําเภอพนมไพร (จังหวัดรอยเอ็ด) 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเสลภูมิ (จังหวัดรอยเอ็ด) 

 สภาพพ้ืนท่ีหรือลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  มีลักษณะลาดเอียงจากทิศ

ตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนท่ีทางตอนเหนือสวนใหญเปนท่ีราบสูงสลับกับพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่น มีสภาพปา

และมีแหลงน้ําขนาดใหญไดแก  แมน้ําชี  และขนาดกลาง  ไดแก  ลําน้ํายัง  ลําทวน (ลุมน้ําชี) ไหลผานจังหวัด  

ลักษณะดินสวนมากเปนดินปนทรายและดินเค็ม  มีหนอง  บึง  ลําหวย  และแหลงน้ําขนาดเล็กอยูท่ัวไป  พ้ืนท่ี

แหลงน้ําอยูในลุมน้ําชี  ลุมน้ํามูล  สําหรับภูมิอากาศ จังหวัดยโสธรมี  3  ฤดู  คือ   ฤดูรอน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  

ความชื้นสัมพัทธ  เฉลี่ยเทากับ 71.1%  อุณหภูมิสูงสุด  40.0 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุด 14.0  องศาเซลเซียส  

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 5  ป  (2547 – 2551) เฉลี่ย 1,352  ม.ม.ตอป 

2. ลักษณะการแบงเขตการปกครอง 

การปกครองสวนภูมิภาค 

อําเภอเมืองยโสธรยโสธรแบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปน 18 ตําบล ไดแก 

2.1 ตําบลในเมือง 

2.2 ตําบลน้ําคําใหญ 

2.3 ตําบลตาดทอง 

2.4 ตําบลสําราญ 

2.5 ตําบลคอเหนือ 

2.6 ตําบลเดิด 

2.7 ตําบลข้ันใดใหญ 

2.8 ตําบลทุงแต 

2.9 ตําบลสิงห 

2.10 ตําบลนาสะไมย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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2.11 ตําบลเข่ืองคํา 

2.12 ตําบลหนองหิน 

2.13 ตําบลหนองคู 

2.14 ตําบลขุมเงิน 

2.15 ตําบลดูทุง 

2.16 ตําบลหนองเรือ 

2.17 ตําบลหนองเปด 

2.18 ตําบลทุงนางโอก 
 

3. การปกครองสวนทองถิ่น 

   ทองท่ีอําเภอเมืองยโสธรยโสธรประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 18 แหง ไดแก 

3.1 เทศบาลเมืองยโสธร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลในเมืองท้ังตําบล 

3.2 เทศบาลตําบลตาดทอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลตาดทองท้ังตําบล 

3.3 เทศบาลตําบลเดิด ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเดิดท้ังตําบล 

3.4 เทศบาลตําบลทุงแต ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลทุงแตท้ังตําบล 

3.5 เทศบาลตําบลน้ําคําใหญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลน้ําคําใหญท้ังตําบล 

3.6 เทศบาลตําบลสําราญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสําราญท้ังตําบล 

3.7 องคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลคอเหนือท้ังตําบล 

3.8 องคการบริหารสวนตําบลดูทุง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลดูทุงท้ังตําบล 

3.9 องคการบริหารสวนตําบลข้ันไดใหญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลข้ันไดใหญท้ังตําบล 

3.10 องคการบริหารสวนตําบลสิงห ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสิงหท้ังตําบล 

3.11 องคการบริหารสวนตําบลนาสะไมย ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลนาสะไมยท้ังตําบล 

3.12 องคการบริหารสวนตําบลเข่ืองคํา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเข่ืองคําท้ังตําบล 

3.13 องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองหินท้ังตําบล 

3.14 องคการบริหารสวนตําบลหนองคู ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองคูท้ังตําบล 

3.15 องคการบริหารสวนตําบลขุมเงิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลขุมเงินท้ังตําบล 

3.16 องคการบริหารสวนตําบลทุงนางโอก ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลทุงนางโอกท้ังตําบล 

3.17 องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองเรือท้ังตําบล 

3.18 องคการบริหารสวนตําบลหนองเปด ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองเปดท้ังตําบล 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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 4. ทรัพยากรธรรมชาติ 

              4.1 แหลงน้ําธรรมชาติ    ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรมีแหลงน้ําธรรมชาติ   ไดแก  แมน้ําชีไหลผานพ้ืนท่ีตอน

ใตของจังหวัด   บริเวณอําเภอเมืองยโสธรยโสธร   (ยาว  110  กิโลเมตร)  ไหลไปบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี  นอกจากนี้  ยังมีลําหวยสําคัญ ๆ ไหลผานพ้ืนท่ีตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด  เชน  ลําเซบาย 

ลําน้ํายัง  ลําน้ําทวนและแหลงน้ําอ่ืน ๆ เชน  หนอง บึง  มีอยูท่ัวไป  ซ่ึงหลายแหงมีสภาพตื้นเขิน   เก็บกักน้ําได

ปริมาณนอย   เปนปญหาคอนขางมาก    สําหรับปริมาณน้ําฝนตกในรอบ  5  ป  (2547 - 2551)  เฉลีย่ประมาณ  

1,352  ม.ม. ตอป   ถือวาอยูในเกณฑดี 

      4.2 ปาไม   จังหวัดยโสธรไมมีเขตอุทยานแหงชาติ , ไมมีเขตรักษาพันธุสัตว   มีพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ   

อยูทางตอนเหนือของจังหวัดเปนสวนมาก จํานวน  12,822  ไร คิดเปนรอยละ 7.41 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ในจํานวนนี้

เปนปาท่ีเสื่อมโทรม จํานวน 70,861 ไร  คิดเปนรอยละ  8.11  ของพ้ืนท่ีจังหวัด เนื่องจากการลักลอบตัดไมทําให

สภาพปามีสภาพเสื่อมโทรม และมีการถางปาเพ่ือทําเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเพ่ือใหเกิดประโยชนจากการใชท่ีดินปา

เสื่อมโทรม กรมปาไมไดมอบใหสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการออกเปนท่ีดิน สปก. 4-01  และ

พ้ืนท่ีปาสงวน ฯ ยังมีสภาพปาอยู 241,961 ไร คิดเปนรอยละ 33.94 ของพ้ืนท่ีปาสงวนหรือรอยละ 9.30 ของพ้ืนท่ี

จังหวัด    

               4.3 ลักษณะของดิน  พ้ืนท่ีในจังหวัดยโสธร  มีลักษณะตาง ๆ โดยเปนดินรวนปนทราย 306,899  ไร   

หรือรอยละ  11.79  ของพ้ืนท่ีจังหวัด   ดินเค็ม  (ปานกลางและนอย)  140,255  ไร  หรือ รอยละ  5.39   เปนดิน

ตื้นปนกรวดและดินภูเขา   68,117  ไร  หรือรอยละ  2.62  และตามขอมูล  กชช.2ค. มีจํานวนหมูบานท่ีมีปญหา

คุณภาพดิน  ระดับมาก  จํานวน  270  หมูบาน  ระดับปานกลาง  241  หมูบาน  รวมเปน  511  หมูบาน  คิดเปน

รอยละ  57.74  ของจํานวนหมูบานท้ังหมด   ถือวามีปญหาเรื่องคุณภาพดินคอนขางมาก 

5. สภาพทางสังคม - ประชากร 

จํานวนครัวเรือน 34,381  ครัวเรือน 

ประชากรชาย  48,837  คน 

ประชากรหญิง 49,632  คน 

ประชากรรวม  98,469 คน 

(ขอมูลป 2564 : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร) 
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6. สภาพทางเศรษฐกิจ 

6.1 โครงสรางฐานอาชีพของชุมชน 

                    1) อาชีพหลัก ไดแก การทํานา  รับจาง  การจักสาน  การปลูกมันสําปะหลัง   

                    2) อาชีพเสริม ไดแก  การปลูกพืชผักสวนครัว  การเลี้ยงสัตว 

   6.2 ผลผลิตหรือสินคา / บริการ ท่ีสําคัญของอําเภอ  ไดแก  หวด/มวยนึ่งขาว หมอนขิด  

 

ขอมูลสถานศึกษา 

 1. สภาพท่ัวไป  

   ศูนยศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร  ตั้งอยูท่ี เลขท่ี ๑๔๘ หมูท่ี ๘ ถนน

แจงสนิท ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย ๓๕๐๐๐ โทรศัพท - โทรสาร ๐๔๕ – 

๕๘๖๐๗๑ Website http://yaso.nfe.go.th/mueang/สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 2. ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 

    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร  เปนสถานศึกษาสังกัดราชการ

สวนกลางของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในระดับอําเภอ   ซ่ึงไดรับการ

ประกาศจัดตั้งเปนสถานศึกษา  พรอมกันท่ัวประเทศจํานวน 788  แหง เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2537  เดิม

ชื่อศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร ปจจุบันไดรับการแตงต้ังเปนสถานศึกษาตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซ่ึงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2551 โดยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 3. ขอมูลดานการบริหาร 

              3.1 ทําเนียบผูบริหาร 

1) นายอุดร คุณานุวัฒน   ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร 

ดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี  15 ธันวาคม 36  -  11 ตุลาคม 2543 

2) นางนลิน เรืองบุตร ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร  

ดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี  13 ตุลาคม 2543  - 7 พฤษภาคม 2548 

3) นางอสมา หุตาชัย  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร  

ดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี  8 พฤษภาคม 2548 – 30 กันยายน 2551 
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4) นางนลิน เรืองบุตร      ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองยโสธร ดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2551 – 30กันยายน 2555 

5) นายปรีชา เรืองสนาม ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองยโสธร  ดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 1 กุมภาพันธ 2558 

6) นายเจียม ขันเงิน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองยโสธร  ดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี  2 กุมภาพันธ 2558 –  ปจจุบัน 

 

              3.2 ขอมูลบุคลากร 

1) นายเจียม  ขันเงิน   ผูอํานวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

2) นายบรรลุ  ทองเข็ม  ครู อันดับ คศ. 3  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

3) นางสาวจีรภา สุทธิมาตย  ครู  ผูชวย  วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

4) นางอรวรรณ  ยลพันธ  บรรณารักษชํานาญการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

5) นายนพรัตน เดชพันธุ  ครูอาสาสมัคร กศน. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

6) นายกิตติพศ ยาวะโนภาส  ครูอาสาสมัคร กศน. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

7) นางจีรนันท  กกแกว  ครูอาสาสมัคร กศน. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

8) นางดวงมณี ตาลศรี  ครูอาสาสมัคร กศน. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

9) นายนิพันธพงษ จนัทรทรง  ครู กศน. ตําบล  วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

10) นายภักดี คุณุรัตน  ครู กศน. ตําบล  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

11) นางวาสนา เดชพันธ  ครู กศน. ตําบล  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

12) นางสาวภัทรวรรณ บรุีศรี ครู  กศน. ตําบล  วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

13) นางสาวชนกนันท จันทรแกว ครู กศน. ตําบล  วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

14) นางสุธิดา ลีลา   ครู กศน. ตําบล  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

15) นางสาวพัชราภรณ คําม่ัน  ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  

16) นายพิชาณัฐ วีระสอน  ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

17) นายไพรัชช เรืองบุตร  ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

18) นางสาวปยนันท บุรีศร ี  ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

19) นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ  ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

20) นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

21) นางสาวทิชาพร  แผลงงาม ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

22) นางสาวภาวดี ศิริสาร  ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
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23) นางสาวธัญญพัทธ อุปชัย  ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

24) นายสิทธิพงษ ไชยมาตย  ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

25) นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

26) นางสาวนิสากร พันธพิพัฒน ครู กศน. ตําบล   วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

27) นางสาวฐิตาภัทร  โสมาบุตร ครหูลักสูตร ปวช.  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

28) นายสุพล  เจริญศรี   พนักงานพิมพดีดชั้น ๓   วุฒิการศึกษาปริญญาโท 

29) นายจิรศักดิ์ หงสสี  คนงาน  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

30) นายณัฐวุธ  ผองใส  คนงาน  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

    4. โครงสรางการบริหาร 

                  ตามคําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธรท่ี ๐๗๘/๒๕๖๓

ไดแตงต้ังผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงสราง สถานศึกษา กศน.อําเภอเมืองยโสธรประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๔เพ่ือใหการบริหารงานใน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร เปนไป

ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ อาศัยอํานาจตามคําสั่ง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายงานใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ  จึงแตงตั้งผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา โดย

ใหยกเลิกคําสั่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ และใหใชคําสั่งนี้แทน โดยจัดโครงสรางสถานศึกษาและบุคลากรดังนี ้

                 4.1 ผูบริหารสถานศึกษา  นายเจียม ขันเงิน ผูอํานวยการสถานศึกษา 

       4.2 กลุมงานอํานวยการ 

            1) ฝายบริหารงานท่ัวไป    นายกิตติพศ ยาวะโนภาส หัวหนาฝาย 

                2) ฝายการเงิน          นางดวงมณี ตาลศรี  หัวหนาฝาย 

            3) ฝายพัสดุ      นางสาวจีรภา สุทธิมาตย  หัวหนาฝาย 

            4) ฝายประกันคุณภาพสถานศึกษา    นางสาวภัทรวรรณ บรุีศรี หัวหนาฝาย 

       4.3 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

             - ฝายยุทธศาสตรและการพัฒนา  นายสิทธิพงษ ไชยมาตย   หัวหนาฝาย 

       4.4 กลุมงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                      1) ฝายจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     นางสุธิดา  ลีลา      หัวหนาฝาย 

            2) ฝายวิชาการ ทะเบียนและวัดผล  นางสาวจีรภา สุทธิมาตย หัวหนาฝาย 

       4.5 กลุมงานการศึกษาตอเนื่อง 

      - ฝายจัดการศึกษาตอเนื่อง    นางสาวปยนันท บุรีศรี    หัวหนาฝาย 
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       4.6 กลุมงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

      - ฝายสงเสริมการอาน      นางอรวรรณ  ยลพันธ หัวหนาฝาย 

       4.7 กลุมงานภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

      - ฝายสงเสริมพัฒนาภาคีเครือขาย    นายบรรลุ  ทองเข็ม หัวหนาฝาย 

       4.8 กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผล 

      - ฝายนิเทศติดตามและประเมินผล       นายบรรลุ  ทองเข็ม หัวหนาฝาย 
 

5. คณะกรรมการสถานศึกษา 

   5.1 นายสุทธิชัย  บุญทัย  ประธานกรรมการ 

   5.2 นายสงคราม  จันทรนอย  กรรมการ 

   5.3 นายพิพัฒน  จิตตะยโสธร กรรมการ 

   5.4 นายวุฒิศักดิ์  วราหสิน  กรรมการ 

   5.5 นายคําสอน  สรอยสิงห  กรรมการ 

   5.6 นายเตวิทย  นามรักษ  กรรมการ 

   5.7 ร.ต. สุรนาท  สุทธิประภา กรรมการ 

   5.8 นายอุทิศ  ยาวะโนภาส  กรรมการ 

   5.9 นายเจียม  ขันเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

   5.10 นางสาวจีรภา สุทธิมาตย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   5.11 นายกิตติพศ ยาวะโนภาส ผูชวยเลขานุการ 
 

6. กศน. ตําบล (แหลงเรียนรูชุมชน) 

ที่ ชื่อ กศน. ตําบล ที่ตั้ง ผูรับผิดชอบ 

1 กศน. ตําบลในเมือง อาคารยุวพุทธจังหวัดยโสธร ในบริเวณวดัมหาธาตุ 

ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

นายภักดี  คุณุรัตน 

2 กศน. ตําบลสําราญ อาคาร อบต. สําราญ (เกา)  หมู 11  

ต. สําราญ อ.เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส. ภัทรวรรณ  บุรีศรี 

3 กศน. ตําบลคอเหนือ อาคารเอนกประสงค ตลาดชุมชนบานคอใต ม. 2 ต. 

คอเหนือ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส. ชนกนันท  จันทรแกว 

4 กศน. ตําบลดูทุง อาคารศูนยวัฒนธรรมตําบล หมู 10 ต. ดูทุง  

อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

นางสุธิดา  ลีลา 
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ท่ี ชื่อ กศน. ตําบล ท่ีตั้ง ผูรับผิดชอบ 

5 กศน. ตําบลเดิด อาคาร OTOP เทศบาลตําบลเดิด ต. เดิด  

อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส. พัชราภรณ  คําม่ัน 

6 กศน. ตําบลข้ันได

ใหญ 

อาคารอนามัยตําบล บานหนองฮี ม.9 

ต. ข้ันไดใหญ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

นายพิชาณัฐ  วีระสอน 

7 กศน. ตําบลทุงนาง

โอก 

อาคาร SML บานดอนกระยอม หมูท่ี 5  

ต. ทุงนางโอก อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส. ธัญญพัทธ อุปชัย 

 

8 กศน. ตําบลทุงแต กศน.ตําบลทุงแต หมูท่ี 1  

ต. ทุงแต อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

นายไพรัชช  เรืองบุตร 

9 กศน. ตําบลน้ําคํา

ใหญ 

หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลน้ําคําใหญ 

ต. น้ําคําใหญ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

นายนิพันธพงษ  จันทรทรง 

10 กศน. ตําบลนาสะไมย อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกา บานหนองศาลา 

ต. นาสะไมย อ. เมือง จ. ยโสธร  35000 

น.ส. นิสากร  พันธพิพัฒน 

11 กศน. ตําบลหนองหิน กศน. ตําบลหนองหิน หมูท่ี 1   

ต. หนองหิน      อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส. สวุรรณี  อุตอามาตย 

12 กศน. ตําบลหนองเปด ศูนยตํารวจชุมชนหลังเกาบานหนองเปด  

หมู 4 ต. หนองเปด อ. เมือง จ. ยโสธร  35000 

น.ส. อุทุมพร  ยาวะโนภาส 

13 กศน. ตําบลหนองเรือ โรงเรียนผูสูงอายุประจําตําบล   

ต. หนองเรือ อ.เมือง จ. ยโสธร   35000 

นายสิทธิพงษ  ไชยมาตย 

14 กศน. ตําบลหนองคู กศน.ตําบลหนองคู บานหนองคู ม.1   

ต. หนองคู อ. เมือง จ.ยโสธร 35000 

น.ส. ทิชาพร  แผลงงาม 

15 กศน. ตําบลสิงห วัดสวางหนองขอน หมูท่ี 2  

ต. สิงห อ. เมือง จ.ยโสธร 35000 

น.ส. ปยนันท  บุรีศร ี

16 กศน. ตําบลตาดทอง โรงเรียนผูสูงอายุประจําตําบล  

ต. ตาดทอง อ.เมือง จ. ยโสธร 35000 

นางวาสนา  เดชพันธ 
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ท่ี ช่ือ กศน. ตําบล ท่ีตั้ง ผูรับผิดชอบ 

17 กศน. ตําบลเข่ืองคํา ศาลารวมใจพัฒนา บานกวาง หมูท่ี 13  

ต. เข่ืองคํา อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 

น.ส. สวุิมล  ไชยเลิศ 

18 กศน. ตําบลขุมเงิน อาคารเอนกประสงค บานขุมเงิน หมูท่ี 7 

ต. ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

น.ส. ภาวดี ศิริสาร 

 

เปาหมายการจัดการศึกษา 

1.  ใหประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับโอกาส ทาง

การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษา ตาม

อัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง เปนไปตามสภาพ ปญหา และความตองการของแตละ 

กลุมเปาหมาย  

2.  ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมือง 

ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและ เสริมสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสูความม่ันคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และ

สิ่งแวดลอม  

3.  ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม สามารถ

คิด วิเคราะห และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดอยางสรางสรรค  

4.  ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือพัฒนาการแสวงหาความรู ดวยตนเอง  

5.  ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษา นอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 

6.  หนวยงานและสถานศึกษา กศน.  สามารถนําเทคโนโลยีทางการศึกษา  และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชใน

การยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเพ่ิมโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน  

7.  หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม รวมท้ังตามความตองการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

8.  หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล  
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ปรัชญา 

 ปรัชญา “คิดเปน”  

 เปนความคิดท่ีเกิดจากความเชื่อวามนุษยโลกทุกคนตองการมีความสุข ความสุขของคนแตละคนแตกตาง

กัน หากแตละคนสามารถปรับตนเองใหกับเขาสภาพแวดลอมท่ีตนดํารงชีวิตอยูไดอยางกลมกลืน ในการเสริมสราง

บุคคลใหเปนคนคิดเปน ตองใชทักษะการคิด การแกไขปญหาโดยใชขอมูลอยางรอบดานกอนการตัดสินใจลงมือ

ปฏิบัติ ท้ังขอมูลตนเอง ขอมูลวิชาการและขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

วิสัยทัศน  

 จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพตามวิถีใหม บนพ้ืนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  

 1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับ หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชน ทุกกลุมเปาหมายใหเหมาะสมทุก

ชวงวัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และกาวสูการเปนสังคม แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  

 2. แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวม ในการสนับสนุนและจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต ในรูปแบบตางๆ ใหกับประชาชน  

 3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชพัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดและ

ใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง  

 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุก

รูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน  

 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงจัดการศึกษา และการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงค 

 1. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับโอกาสทาง

การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง เปนไปตามสภาพ ปญหา และความตองการของแตละกลุมเปาหมาย  
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           2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมความเปนพลเมือง ท่ี

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสูความม่ันคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 

 3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถ

คิด วิเคราะห และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค 

 4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือพัฒนาการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 

 6. สามารถนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการ

เรียนรูและเพ่ิมโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน 

 7. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนอง

กับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม รวมท้ังตาม

ความตองการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 8. มีระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 9. บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และการปฏิบัติงานตามสายงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 1. จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 

ตามสิทธิท่ีกําหนดไว 

 2. จํานวนกลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง และ

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการ 

 3. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 

 4. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา (ภาคีเครือขาย: สถาน

ประกอบการ องคกร หนวยงานท่ีมารวมจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา) 

5. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการฝกอาชีพระยะสั้น สามารถสรางหรือพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได 

 6. จํานวนประชาชนท่ีผานการอบรมจากศูนยดิจิทัลชุมชน 

 7. จํานวนหลักสูตรหรือสื่อออนไลนท่ีใหบริการกับประชาชน ท้ังการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 1. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุก

รายวิชาทุกระดับ 

 2. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับคาเปาหมาย 

 3. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่องเทียบ

กับเปาหมาย 

 4. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนําความรูไปใชในการประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานได 

 5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะดานอาชีพ 

สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได 

 6. รอยละของผูจบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนําความรูความเขาใจไปใชไดตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาตอเนื่อง 

 7. รอยละของประชาชนท่ีไดรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการ/เขารวมกิจกรรมการเรียนรู

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 8. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ/เขารวมกิจกรรมท่ีมีความรูความเขาใจ/เจตคติ/

ทักษะ ตามจุดมุงหมายของกิจกรรมท่ีกําหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 

 9. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนกลุมเปาหมาย มีโอกาสมาเขารวมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
 

กลยุทธ 
     1. ลุยถึงท่ีเขาถึงกลุมเปาหมาย 

2. จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผูเรียน 
3. ขยายแหลงเรียนรูและเทคโนโลย ี
4. ผนึกกําลังภาคีเครือขายและกระจายบริการการศึกษา 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ตอนท่ี 2 

การดําเนินงานจัดการศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดหลักการ

ไวดังนี้ 

1. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนดานสาระการเรียนรู เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู โดยเนนการ

บูรณาการเนื้อหาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความแตกตางของบุคคล ชุมชน และสังคม 

2. สงเสริมใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยตระหนักวาผูเรียนมีความสําคัญ

สามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

4. สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

จุดหมาย 

จุดหมายหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551         

มุงพัฒนา ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการ

เรียนรูอยางตอเนื่องซ่ึงเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีตองการ จึงกําหนดจุดหมายดังตอไปนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

2. มีความรูพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิต และการเรียนรูอยางตอเนื่อง

3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและตามทันความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

4. มีทักษะการดําเนินชีวิตท่ีดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุขตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. มีความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

กีฬา ภูมิปญญาไทย ความเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนายึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูและบูรณาการ

ความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายเปนประชาชนท่ีไมไดอยูในระบบโรงเรียน ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ระบุวา “เพ่ือประโยชนในการสงเสริม และ

สนับสนุนการศึกษาใหบุคคลไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพตาม

กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติโดยใหบุคคลซ่ึงไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับ

การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได แลวแตกรณี ท้ังนี้ตามกระบวนการและ

การดําเนินการท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 
 

ระดับการศึกษา 

แบงระดับการศึกษาออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแตละระดับใชเวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเวนกรณีท่ีมีการเทียบโอน ท้ังนี้ตอง

ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอยางนอย 1 ภาคเรียน 
 

สาระการเรียนรู 

สาระการเรียนรู ประกอบดวย 5 สาระดังนี้  

1. สาระทักษะการเรียนรู เปนสาระเก่ียวกับการเรียนรูดวยตนเอง การใชแหลงเรียนรูการจัดการความรู 

การคิดเปน และการวิจัยอยางงาย  

2. สาระความรูพ้ืนฐาน เปนสาระเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 3. สาระการประกอบอาชีพ เปนสาระเก่ียวกับการมองเห็นชองทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ 

ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอยางมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง  

4. สาระทักษะการดําเนินชีวิต เปนสาระเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาพลศึกษา และ

ศิลปศึกษา  

5. สาระการพัฒนาสังคม เปนสาระเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตรการเมือง การ

ปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หนาท่ีพลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ สาระการเรียนรู 

จํานวนหนวยกิต 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

บังคับ 
เลือก

บังคับ 
เลือก บังคับ 

เลือก

บังคับ 
เลือก บังคับ 

เลือก

บังคับ 
เลือก 

1 ทักษะการเรียนรู 5    5    5    

2 ความรูพื้นฐาน 12    16    20    

3 การประกอบอาชีพ 8    8    8    

4 ทักษะการดําเนนิชีวติ 5    5    5    

5 การพัฒนาสังคม 6    6    6    

รวม 
36 4 8 40 6 10 44 6 28 

48 หนวยกิต 56 หนวยกิต 76 หนวยกิต 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 ชั่วโมง 200 ชั่วโมง 200 ชั่วโมง 

หมายเหตุ วิชาเลือกในแตละระดับสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียน เรียนรูจากการทําโครงงาน จํานวนอยางนอย      

3 หนวยกิต และ ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 ชั่วโมง (ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เพ่ิมจํานวนช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2557) 

โครงสรางหลักสูตรการศึกนอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ประกอบดวย 5 สาระ

การเรียนรู ไดแก ทักษะการเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และ การพัฒนาสังคม 

ซ่ึงแตละสาระประกอบดวยรายวิชาบังคับ และ รายวิชาเลือก มีรายละเอียด ดังนี้ 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

1. รายวิชาบังคับ  

มาตรฐานที ่

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต 

สาระทักษะการเรียนรู 

1.1-1.5 ทร11001  ทักษะการเรยีนรู  5 ทร21001  ทักษะการเรยีนรู  5 ทร31001  ทักษะการเรยีนรู  5 

 สาระความรูพ้ืนฐาน (ภาษาไทย) 

2.1 พท11001  ภาษาไทย  3 พท21001  ภาษาไทย  4 พท31001  ภาษาไทย  5 

 สาระความรูพ้ืนฐาน (ภาษาตางประเทศ) 

2.1 พต11001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 พต21001  ภาษาอังกฤษ  

ในชีวิตประจําวัน  

4 พต31001  ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและ

สังคม  

5 

 สาระความรูพ้ืนฐาน (คณิตศาสตร) 

2.2 พค11001  คณิตศาสตร  3 พค21001  คณิตศาสตร  4 พค31001  คณิตศาสตร  5 

 สาระความรูพ้ืนฐาน (วิทยาศาสตร)  

2.2 พว11001  วิทยาศาสตร  3 พว21001  วิทยาศาสตร  4 พว31001  วิทยาศาสตร  5 

 สาระการประกอบอาชีพ 

3.1 อช11001  ชองทางการเขาสูอาชีพ  2 อช21001  ชองทางการพัฒนาอาชีพ  2 อช31001  ชองทางการขยายอาชีพ  2 

3.2-3.3 อช11002  ทักษะการประกอบอาชีพ  4 อช21002  ทักษะการพัฒนาอาชีพ  4 อช31002  ทักษะการขยายอาชีพ  4 

3.4 อช11003  พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน  2 อช21003  พัฒนาอาชีพใหมีความ

เขมแข็ง  

2 อช31003  พัฒนาอาชีพใหมีความ

มั่นคง  

2 

 สาระทักษะการดําเนินชีวิต 

4.1  ทช11001  เศรษฐกิจพอเพียง  1 ทช21001  เศรษฐกิจพอเพียง  1 ทช31001  เศรษฐกิจพอเพียง  1 

4.2  ทช11002  สุขศึกษา พลศึกษา  2 ทช21002  สุขศึกษา พลศึกษา  2 ทช31003  สุขศึกษา พลศึกษา  2 

4.3  ทช11003  ศิลปศึกษา  2 ทช21003  ศิลปศึกษา  2 ทช31003  ศิลปศึกษา  2 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

มาตรฐานที ่

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต 

สาระการพัฒนาสังคม 

5.1 สค11001  สังคมศึกษา  3 สค21001  สังคมศึกษา  3 สค31001  สังคมศึกษา  3 

5.2-5.3 สค11002  ศาสนา และ  

หนาท่ีพลเมือง  

2 สค21002  ศาสนา และ  

หนาท่ีพลเมือง  

2 สค31002  ศาสนา และ  

หนาท่ีพลเมือง  

2 

5.4 สค11003  การพัฒนาตนเองชุมชน 

สังคม  

1 สค21003  การพัฒนาตนเองชุมชน 

สังคม  

1 สค31003  การพัฒนาตนเองชุมชน 

สังคม  

1 

5.1 สค11001  สังคมศึกษา  3 สค21001  สังคมศึกษา  3 สค31001  สังคมศึกษา  3 

 

2. รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกมี 2 ประเภทคือ รายวิชาเลือกบังคับและรายวิชาเลือกเสรี 

    2.1 รายวิชาเลือกบังคับ  สถานศึกษาจัดใหผูเรียนเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับ 2 รายวิชา ทุกระดับการศึกษา  รายวิชาเลือกบังคับท่ี

กําหนดไวในปจจุบัน มีดังนี้  (http://www.nfe.go.th/pattana/) 

มาตรฐานที ่

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต 

สาระความรูพ้ืนฐาน (วิทยาศาสตร) 

 พว12010 การใชพลังงานไฟฟาใน

ชีวิตประจําวัน 1 

2 พว22002 การใชพลังงานไฟฟาใน

ชีวิตประจําวัน 2 

3 พว32023 การใชพลังงานไฟฟาใน

ชีวิตประจําวัน 3 

3 

 พว12011 วัสดุศาสตร 1 2 พว22003 วัสดุศาสตร 2 3 พว32024 วัสดุศาสตร 3 3 

 สาระการพัฒนาสังคม 

 สค12021 การเงินเพ่ือชีวิต 1 2 สค22016 การเงินเพ่ือชีวิต 2 3 สค32029 การเงินเพ่ือชีวิต 3 3 

 สค12022 การเรยีนรูสูภัยธรรมชาติ 1 2 สค22019 การเรยีนรูสูภัยธรรมชาติ 2 3 สค32032 การเรยีนรูสูภัยธรรมชาติ 3 3 
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ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

มาตรฐานที ่

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต 

สาระการพัฒนาสังคม(ตอ) 

 สค12025 ลูกเสือ กศน.  2 สค22021 ลูกเสือ กศน.  3 สค32035 ลูกเสือ กศน. 3 

 สค12020 ประวัติศาสตรชาติไทย  2 สค22020 ประวัติศาสตรชาติไทย 3 สค32034 ประวัติศาสตรชาติไทย 3 

 

    2.2 รายวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาไดกําหนดข้ึนตามความตองการของผูเรียน โดยเลือกใชหลักสูตรจากสถานศึกษาอ่ืน หรือท่ีสวนกลางกําหนด 

ดังนี้ 

มาตรฐานที ่

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต 

สาระทักษะการเรียนรู 

 ทร13003 โครงงานพัฒนาทักษะการ

เรียนรู 1 

3  - - ทร32001 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 4 

 สาระความรูพ้ืนฐาน 

 พท13007 การอานในชีวิตประจําวัน 2 พว23021 วิทยาศาสตรและ

สิ่งแวดลอม 

2 พท33015 หลักไทย 2 

    พท23017 หลักการใชภาษาไทย  พค33011 คณิตศาสตรเพ่ือการศึกษา

ตอ 1 

5 

 สาระการประกอบอาชีพ 

    อช22001 การพัฒนาแผนและ

โครงงานอาชีพ 

3 อช32001 การพัฒนาแผนและ

โครงงานอาชีพ 

3 

    อช03059 มาลัยขาวตอก 3 อช33120 ปลาสมยโสธร 2 

       อช03062   การทอผาลายขิดคอวัง 3 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

มาตรฐานที ่

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสรายวิชา รายวิชา หนวยกิต 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 

 ทช13002 ศิลปะพ้ืนบาน 3 ทช22005 การสรางเสริมสุขภาพ การ

ออกกําลังกาย 

3 ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา 3 

       ทช32005 สุขภาพและความปลอดภัย

ในชีวิต 

3 

       ทช32004 ชีวิตและครอบครัว 3 

 สาระการพัฒนาสังคม 

 สค13029 ประเพณีบุญบ้ังไฟ  1    สค320036 การปองกันการทุจริต 3 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

การกําหนดรหัสรายวิชา 

 การกําหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดเปนตัวอักษร 2 หลัก และตัวเลข 

5 หลัก ดังนี้ คือ 

              รหัสรายวิชา  

    

ตัวอักษร ตัวเลข 

    

หลักท่ี 1-2 หลักท่ี 3 หลักท่ี 4 หลักท่ี 5-7 

    

ทร = ทักษะการเรียนรู 0 รายวิชาท่ีเรียนไดท้ัง 3 ระดับ 1 =  รายวิชาบังคับ ลําดับท่ีของรายวิชา 

ความรูพ้ืนฐาน 1 ระดับประถมศึกษา 2 = รายวิชาเลือกท่ีสวนกลาง  

- พท = ภาษาไทย 

- พต = ภาษาตางประเทศ 

- พค = คณิตศาสตร 

- พว = วิทยาศาสตร 

2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พัฒนาข้ึน 

3 = รายวิชาเลือกท่ีสถานศึกษา

พัฒนา 

 

อช = การประกอบอาชีพ    

ทช = ทักษะการดําเนินชีวิต    

สค = การพัฒนาสังคม    
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

รหัสรายวิชา กําหนดใหมี 7 หลัก ดังนี้คือ  

หลักท่ี 1 และ 2 เปนตัวอักษร แทน 5 สาระดังผังขางตน  

หลักท่ี 3 หมายถึง ระดับการศึกษา ตัวเลข 1 , 2 และ3 แทนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลําดับ สําหรับเลข 0 หมายถึง รายวิชา ท่ีเรียนไดท้ัง 3 ระดับ  

หลักท่ี 4 หมายถึง ประเภทของรายวิชา  

ตัวเลข 1 หมายถึงรายวิชาบังคับ และ 

ตัวเลข 2 หมายถึงรายวิชาเลือกท่ีสวนกลางพัฒนา สําหรับ  

เลข 3 หมายถึงรายวิชาเลือกท่ีสถานศึกษาพัฒนาข้ึนเอง  

หลักท่ี 5-7 หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชาตามสาระตาง ๆ  

 

ตัวอยางท่ี 1 รายวิชา “ทักษะการเรียนรู” เปนรายวิชาบังคับในสาระทักษะการเรียนรู ระดับประถมศึกษา  

สาระทักษะการเรียนรู                                                                           ระดับประถมศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวิชาบังคับ 

รายวิชาลําดับท่ี 1 

 

ตัวอยางท่ี 2 รายวิชา “วิจัยในชุมชน” เปนรายวิชาเลือก ท่ีสวนกลางพัฒนาข้ึนในสาระทักษะ การเรียนรู สามารถ

เรียนไดท้ัง 3 ระดับ 

ทร 0 2 001 
รายวิชาลําดับท่ี 1  

 รายวิชาเลือกท่ีสวนกลางพัฒนา  

       รายวิชาท่ีเรียนรูไดท้ัง 3 ระดับ  

สาระทักษะการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ทร 1 1 001 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนตามเง่ือนไขการจบหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

โดยใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกระดับการศึกษาไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนอยกวา 200 

ชั่วโมง ไดตามความเหมาะสมในแตละภาคเรียนจนจบตามโครงสรางหลักสูตร (หนังสือสานักงาน กศน. ท่ี ศธ 

0210.03/90 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2560) 

 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

 การลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ใหลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชาและตามจํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรียนดั งนี้  (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับแกไขคูมือการดําเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 )  

1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียน

ละไมเกิน 14 หนวยกิต  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ไมนอยกวา 56 หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนได

ภาคเรียนละไมเกิน 17 หนวยกิต  

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ไมนอยกวา 76 หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนได

ภาคเรียนละไมเกิน 23 หนวยกิต  

กรณีท่ีนักศึกษาจะตองจบหลักสูตรแตมีจํานวนหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนเรียนเกินกวาจํานวนหนวยกิตท่ี

กําหนด ใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน เนื่องจากมีการเทียบโอนผลการเรียนและหรือนักศึกษาท่ีมีการสอบ

ซอม ใหสถานศึกษาจัดใหลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในภาคเรียนสุดทายไดไมเกิน 3 หนวยกิต จากท่ีกําหนดในแตละ

ระดับการศึกษา (หนังสือสํานักงาน กศน. ดวนมากท่ี ศธ 0210.30/3805 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2553) 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

 แผนการลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ภาคเรียนที่ 1 (1/2565) 

ที่ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

 วิชาบังคับ 10 วิชาบังคับ 10 วิชาบังคับ 14 

 พค11001 คณิตศาสตร 3 พค21001 คณิตศาสตร 4 พค31001 คณิตศาสตร 5 

 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ 4 

 สค11001 สังคมศึกษา 3 ทช21002 สุขศึกษา 2 ทช31002 สุขศึกษา 2 

       สค31001 สังคมศึกษา 3 

 วิชาเลือกบังคับ 2 วิชาเลือกบังคับ 3 วิชาเลือกบังคับ 3 

 สค12025 ลูกเสือ กศน. 2 สค22021 ลูกเสือ กศน. 3 สค32005 ลูกเสือ กศน. 3 

          

          

 วิชาเลือกเสรี  วิชาเลือกเสรี  วิชาเลือกเสรี  

 - -  พว23021 วิทยาศาสตรและ

สิ่งแวดลอม 

2 พท33015 หลักไทย 2 

          

 รวม 12   15   19 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

ภาคเรียนที่ 2 (2/2565) 

ที่ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

 วิชาบังคับ 7 วิชาบังคับ 10 วิชาบังคับ 9 

 อช11003 พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 2 พต21001 ภาษาอังกฤษ 4 พต31001 ภาษาอังกฤษ 5 

 ทช11002 สุขศึกษา 2 อช21001 ชองทางการพัฒนาอาชีพ 2 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 

 สค11002 ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 สค31002 ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 2 

 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม 

1 สค21001 สังคมศึกษา 3    

 วิชาเลือกบังคับ  วิชาเลือกบังคับ  วิชาเลือกบังคับ  

 - -        

          

 วิชาเลือกเสรี 5 วิชาเลือกเสรี 5 วิชาเลือกเสรี 11 

 พท13007 การอานในชีวิตประจําวัน 2 พท23017 หลักการใชภาษาไทย 2 พค33011 คณิตศาสตรเพ่ือการศึกษา
ตอ 1 

5 

 ทช13002 ศิลปะพืน้บาน 3 ทช22005 การสรางเสริมสุขภาพและ

การออกกําลังกาย 

3 ทช32005 สุขภาพและความ

ปลอดภัยในชีวิต  

3 

       สค32036 การปองกันการทุจริต 3 

 รวม 12   15   20 
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หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

 

ภาคเรียนที่ 3 (1/2566) 

ที่ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

 วิชาบังคับ 11 วิชาบังคับ 10 วิชาบังคับ 13 

1 ทร11001 ทักษะการเรยีนรู 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พท31001 ภาษาไทย 5 

2 พท11001 ภาษาไทย 3 พว21001 วิทยาศาสตร 4 พว31001 วิทยาศาสตร 5 

3 พว11001 วิทยาศาสตร 3 อช21002 พัฒนาอาชีพใหมีความ

เขมแข็ง 

2 อช31001 ชองทางการขยายอาชพี 2 

4       สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

1 

 วิชาเลือกบังคับ 2 วิชาเลือกบังคับ 3 วิชาเลือกบังคับ 3 

5 สค12024 ประวัติศาสตรชาติไทย 2 สค22025 ประวัติศาสตรชาติไทย 3 สค32034 ประวัติศาสตรชาติไทย 3 

          

          

 วิชาเลือกเสรี - วิชาเลือกเสรี - วิชาเลือกเสรี 3 

6       ทช32004 ชีวิตและครอบครัว 3 

          

 รวม 13   13   19 
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ภาคเรียนที่ 4 (2/2566) 

ที่ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

 วิชาบังคับ 8 วิชาบังคับ 10 วิชาบังคับ 8 

 พต11001 ภาษาอังกฤษ 3 ทร21001 ทักษะการเรยีนรู 5 ทร31001 ทักษะการเรยีนรู 5 

 อช11001 ชองทางการเขาสูอาชีพ 2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 อช31003 พัฒนาอาชีพใหมีความ
มั่นคง 

2 

 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 สค21002 ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 2 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 

 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม 

1    

 วิชาเลือกบังคับ - วิชาเลือกบังคับ - วิชาเลือกบังคับ - 

          

 วิชาเลือกเสรี  วิชาเลือกเสรี  วิชาเลือกเสรี 8 

 ทร13003 โครงงานพัฒนาทักษะการ

เรียนรู 

3 อช22001 การพัฒนาแผนและ

โครงงานอาชีพ 

3 อช32001 การพัฒนาแผนและ
โครงงานอาชีพ 

3 

       ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา 3 

       ทร32001 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 4 

 รวม 11   13   18 

หมายเหตุ : การลงทะเบียนรายภาคเรียนวิชาเลือกบังคับ และรายวิชาเลือกเสรี ท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สามารถปรับเปลี่ยนรายวิชาตามความตองการของผูเรียนได ท้ังนี้ใหคํานึงถึงจํานวนหนวยกิต และตองเปนรายวิชาท่ีมีในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษานี้ 

เทานั้น 
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สถานศึกษาไดนํารายวิชาจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จดัแผนการเรียนรูเปนรายบุคคล หรือกลุมตามความตองการ

ของผูเรียน ชุมชน ซ่ึงผูเรียนจะตองกําหนดทิศทางในการเรียนของผูเรียน เชน ผูเรียนท่ีประสงคจะออกไปประกอบ

อาชีพก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการประกอบอาชีพ หรือผูเรียนท่ีประสงคจะออกไปเปนผูนาชุมชนก็ควร

เลือกรายวิชาเลือกในสาระการพัฒนาสังคม หรือถาผูเรียนประสงคจะไปศึกษาตอก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระ

ความรูพ้ืนฐาน 

 ดังนั้น ครูและผูเรียนตองวางแผนการเรียนรูรายบุคคลรวมกันใหครบท้ังหลักสูตร รายวิชาใดท่ีสามารถ

เทียบโอนไดก็ใหทําการเทียบโอน สวนรายวิชาท่ีเทียบโอนไมไดก็ใหลงทะเบียนเรียนใหครบตามโครงสรางหลักสูตร 

แลวนํามาจัดทําแผนการเรียนรูตลอดหลักสูตรตามเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 

 

วิธีการจัดการเรียนรู 

วิธีการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จะมีวิธีเดียว 

คือ วิธีเรียน กศน. ท่ีสามารถจัดการเรียนรูไดหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูแบบพบกลุม การเรียนรูดวยตนเอง การ

เรียนรูแบบทางไกล การเรียนรูแบบชั้นเรียน และการเรียนรูแบบอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายซ่ึงในแตละรายวิชาผูเรียน

สามารถเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบก็ได ท้ังนี้สถานศึกษาตองเพ่ิมระยะเวลาในการ

จัดการเรียนรูใหมากข้ึนจากเดิมโดยเฉพาะการเรียนรูแบบพบกลุมใหมีการเพ่ิมระยะเวลาในการจัดการเรียนรู

จากสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง เปน 6 ช่ัวโมง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับแกไขคูมือการดําเนินงาน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ) 

สํานักงาน กศน. กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูแบบพบกลุม สัปดาหละ 6 ชั่วโมงใหเปนการจัดกิจกรรม

เพ่ือเสริมสรางนิสัยใฝรูใฝเรียน การคิดเปน การอาน การเขียน และทักษะการสื่อสารถายทอดกระบวนการคิดให

ผูอ่ืนเขาใจ (หนังสือ สํานักงาน กศน.ท่ี ศธ 0210.03/6036 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558) 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู 

การจัดกระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เนนการจัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษานอกโรงเรียน “คิดเปน” โดยใชขอมูล

ตนเอง วิชาการ และสภาพแวดลอมในชุมชน สังคม มาวิเคราะห ตัดสินใจในเรื่อง ท่ีตองการเรียนรู แลวนําไป

ประยุกตใช โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน ดังนี้ คือ 1) ข้ันกําหนดสภาพปญหา/ความตองการในการ

เรียนรู 2) ข้ันแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู 3) ข้ันปฏิบัติ 4) ข้ันประเมิน ผลการเรียนรู และสรุปเปนองคความรู

ใหมพรอมเผยแพร 
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ตัวอยาง การจัดการเรียนรูโดยใช  ONIE MODEL  

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดสภาพปญหาการเรียนรู  (O:  Orientation) -  ผูเรียนและครูรวมกันพูดคุยซักถาม

เรื่องเหตุการณปจจุบัน  โดยพบวาสังคมปจจุบันเกิดปญหา เศรษฐกิจตกตํ่า สินคามีราคาแพงข้ึน ประชาชนไดรับ

คาแรงตํ่า  แตยังมีพฤติกรรมใชจายฟุมเฟอย  ทําใหเกิด ปญหาการเปนหนี้นอกระบบ  ขาดนิสัยการออม  

ประชาชนประสบปญหาความยากจน  และมีแนวโนมทวี ความรุนแรงตอไป  ประชาชนตกงานเนื่องจากขาด

ความรู  มีการเลือกงานและเปลี่ยนงานบอย  ท้ังนี้รวมไป ถึงปญหาในการขาดการวางแผนในการใชจาย  ทําให

รายรับไมเพียงพอกับรายจาย 

ข้ันตอนท่ี 2 แสวงหาขอมูลและกิจกรรมการเรียนรู  (N :  New way of  Learning)   

- ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูและสื่อตางๆ เก่ียวกับปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา แลวนํามา วิเคราะห

สรุปเปนผังความคิด (Mind Mapping) แลวนํามาเสนออภิปรายในการพบกลุมการจัดการเรียนรู   

- ใหผูเรียนมีการศึกษาแผนพัฒนาอาชีพ  จากแหลงความรูตางๆ  แลวนํามาเสนออภิปรายรวมกัน เพ่ือ

เปนแนวทางในการแสวงหาอาชีพท่ีเหมาะสมตอไป   

- อาจมีการรวมกันสํารวจทรัพยากรและการประกอบอาชีพของชุมชน  แลวนํามาศึกษาวิเคราะห ปจจัย  

ความตองการ ประเภทธุรกิจ จัดทําแผนการดําเนินงาน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการขยายงานออกไปได อีกดวย 

ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติและนําไปใช (I:  Implementation) ข้ันตอนนี้สามารถชวยกันสรุปสาระสําคัญ

และนําความรูท่ีสอดคลองไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  โดยเลือกความรูท่ีไดรับนําไปปรับประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม  สอดคลองกับความรู  ความสามารถ ความตองการของแตละคน มีการพัฒนาศักยภาพท่ีชัดเจน นําไปสู

การมีชีวิตท่ีมีคุณภาพสมบูรณตอไป 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการเรียน  (E  :  Evaluation) การจัดการเรียนรูควรตองมีการประเมินผลจึง

จะทราบวาการจัดการเรียนรูนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม  เนื้อหาครบถวนสมบูรณตามท่ีต้ังใจจะให

เปนหรือยัง  หรือควรจะตองมีการเพ่ิมเติม ปรับปรุงสวนใดอีกหรือไม  อยางไร ในข้ันนี้  ผูเรียน และผูสอนจะตองมี

การสรุปสาระสําคัญรวมกันตามมาตรฐานการเรียนรู  แลวประเมินผลการจัดการเรียนรู ท้ัง 4 ข้ันตอน 

ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช  ONIE MODEL  เปนแนวทางในการจัดการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของสํานักงาน กศน. ท่ีวา “คนไทยเกิดสังคมแหงการเรียนรู” และยังผนวกดวยเหตุผลในการจัดการ

เรียนรูใหเปนไปตามเปาประสงค  7  ประการ ดังนี้  

1. คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุมและเปนธรรม  

2. ผูเรียนละผูรับบริการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือ

นําไปสูความเปนพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

3. ภาคีเครือขายเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางกวางขวาง  

4. ชุมชนมีการจัดการความรู  และกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  
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5. แหลงการเรียนรูมีอยูอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนา  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและชองทางการศึกษา และการ

เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชน  

6. หนวยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา ใชใน

การบริหารองคกร  และการจัดบริการการเรียนรูแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  

7. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  สามารถจัดบริการตอบสนอง กับ

สภาพและความตองการของผูเรียนและผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สื่อการเรียนรู 

ในการจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โดยการใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อบุคคล ภูมิปญญา แหลงเรียนรูท่ีมีอยูในทองถ่ิน ชุมชน และแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ผูเรียน ครู สามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู ข้ึนเอง หรือนาสื่อตางๆ ท่ีมีอยูใกลตัว และขอมูลสารสนเทศท่ี

เก่ียวของมาใชในการเรียนรู โดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชสื่อตางๆ ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยาง

มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจงาย เปนการกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการ

เรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซ้ึง และตอเนื่องตลอดเวลา  

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

สถานศึกษาจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรูและประสบการณของผูเรียน ใหเปน

สวนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทํา

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติการเทียบโอนใหสอดคลองกับแนวทางการเทียบโอนท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด โดยกําหนด

วิธีการเทียบโอน ดังนี้  

1. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักฐานการศึกษาท่ีจัดการศึกษาเปนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตน และตอนปลายหรือเทียบเทา  

2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่อง 

3. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรตางประเทศ 

4. การเทียบโอนผลการเรียนจากความรูและประสบการณกลุมเปาหมายเฉพาะ 

5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินความรูและประสบการณ 
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การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลมี 2 ระดับ คือ  

1. การประเมินผลในระดับสถานศึกษา เปนการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา 

ประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และประเมินคุณธรรม  

2. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนเขารับการประเมินใน

ภาคเรียนสุดทายกอนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ โดยไมมีผลตอการไดหรือตกของผูเรียน  

 

การจบหลักสูตร 

ผูเรียนท้ังระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกณฑการจบ

หลักสูตรในแตละระดับการศึกษา ดังนี้  

1. ผานเกณฑการประเมินการเรียนรูรายวิชาในแตละระดับการศึกษา ตามโครงสรางหลักสูตร คือ  

  1.1 ระดบัประถมศึกษา ไมนอยกวา 48 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ 36 หนวยกิตและวิชาเลือกไมนอย

กวา 12 หนวยกิต  

  1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวา 56 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ 40 หนวยกิต และวิชาเลือก

ไมนอยกวา 16 หนวยกิต  

  1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 76 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ 44 หนวยกิต และวิชา

เลือกไมนอยกวา 32 หนวยกิต  

2. ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 

3. ผานการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใชข้ึนไป 

4. เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
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เอกสารอางอิง 

 

สํานักงาน กศน.(2560). หนังสือ ท่ี ศธ 0210.03/90 เรื่องการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)  

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. ลงวันท่ี 10 มกราคม 2560  

สํานักงาน กศน.(2558).  

หนังสือ ท่ี ศธ 0210.03/6036 เรื่องทบทวนแนวปฏิบัติวิธีการจัดการเรียนรูแบบ พบกลุม. ลงวันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2558 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.(2557). 

ประกาศสํานักงานกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพ่ิมจํานวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2557  

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.(2555).คูมือการดําเนินงานหลักสูตร  

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช 2555) (พิมพครั้งท่ี 

2). กรุงเทพ ฯ : รังสีการพิมพ  

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.(ม.ป.ป.).หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. ม.ป.ท.  

http://www.nfe.go.th/pattana/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

หลักสตูรสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะผูพัฒนาและปรับปรุง 
 

ท่ีปรึกษา 

วาท่ี ร.ท. จํานงค  นนทะมาศ ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

นางสุวาลี บุญปญญา  รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

นางปยะมาภรณ  ยโสธรา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นายเจียม  ขันเงิน  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 

นางสาวิยะ พันธุฤทธิ์  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอกุดชุม 

นายภูริพัฒน  ศรีแจม  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอคอวัง 

นายมนตรี  เวียงอินทร  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอคําเข่ือนแกว 

นางมาลี  พิญญศักดิ์  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอทรายมูล 

นายชนาวุฒิ  ทรงรัมย  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอไทยเจริญ 

นายกิตติชัย  บุษราคัม  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอปาติ้ว 

นางปาริชาติ  บุญกอง  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอมหาชนะชัย 

นายชวนชัย  วิเวก  ผูอํานวยการการ กศน.อําเภอเลิงนกทา 
 

ผูยกรางตอนท่ี 1 

นายสิทธิพงษ ไชยมาตย  ครู กศน. ตําบล 

นางสาวนิสากร พันธพิพัฒน ครู กศน. ตําบล 
 

ผูยกรางตอนท่ี 2 

นายบรรลุ  ทองเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ 
 

คณะทํางาน 

นางสาวจีรภา สุทธิมาตย  ครู  ผูชวย    

นางอรวรรณ  ยลพันธ  บรรณารักษชํานาญการ 

นายนพรัตน เดชพันธุ  ครูอาสาสมัคร กศน. 

นายกิตติพศ ยาวะโนภาส  ครูอาสาสมัคร กศน.  

นางสาวจีรนันท  กกแกว  ครูอาสาสมัคร กศน.  

นางดวงมณี ตาลศรี  ครูอาสาสมัคร กศน.  

นายนิพันธพงษ จันทรทรง  ครู กศน. ตําบล   

นายภักดี คุณุรัตน  ครู กศน. ตําบล  
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คณะทํางาน (ตอ) 

นางวาสนา เดชพันธ ครู กศน. ตําบล 

นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี ครู กศน. ตําบล 

นางสาวชนกนันท จันทรแกว ครู กศน. ตําบล 

นางสุธิดา ลีลา  ครู กศน. ตําบล 

นางสาวพัชราภรณ คําม่ัน  ครู กศน. ตําบล 

นายพิชาณัฐ วีระสอน  ครู กศน. ตําบล 

นายไพรัชช เรืองบุตร  ครู กศน. ตําบล 

นางสาวปยนนัท บุรศีร ี  ครู กศน. ตําบล 

นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ  ครู กศน. ตําบล 

นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย ครู กศน. ตําบล 

นางสาวทิชาพร  แผลงงาม ครู กศน. ตําบล 

นางสาวภาวดี ศิริสาร  ครู กศน. ตําบล 

นางสาวธัญญพัทธ อุปชัย  ครู กศน. ตําบล 

นายสิทธิพงษ ไชยมาตย  ครู กศน. ตําบล 

นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส ครู กศน. ตําบล 

นางสาวนิสากร พันธพิพัฒน ครู กศน. ตําบล 

บรรณาธิการ-ผูรับผิดชอบ 

นายบรรลุ  ทองเข็ม ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี  ครู กศน. ตําบล  

นายนิพันธพงษ จันทรทรง  ครู กศน. ตําบล  

ออกแบบปก-พิมพตนฉบับ 

นายบรรลุ  ทองเข็ม ครูชํานาญการพิเศษ 



 

QR-Code 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 


	ตอนที่
	อาคารยุวพุทธจังหวัดยโสธร ในบริเวณวัดมหาธาตุ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	อาคาร อบต. สำราญ (เก่า)  หมู่ 11 
	ต. สำราญ อ.เมือง จ. ยโสธร 35000
	อาคารเอนกประสงค์ ตลาดชุมชนบ้านค้อใต้ ม. 2 ต. ค้อเหนือ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	อาคารศูนย์วัฒนธรรมตำบล หมู่ 10 ต. ดู่ทุ่ง 
	อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	ผู้รับผิดชอบ
	ที่ตั้ง
	ชื่อ กศน. ตำบล
	ที่
	อาคาร OTOP เทศบาลตำบลเดิด ต. เดิด 
	อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	อาคารอนามัยตำบล บ้านหนองฮี ม.9
	ต. ขั้นไดใหญ่ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	อาคาร SML บ้านดอนกระยอม หมู่ที่ 5 
	ต. ทุ่งนางโอก อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	กศน.ตำบลทุ่งแต้ หมู่ที่ 1 
	ต. ทุ่งแต้ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำใหญ่
	ต. น้ำคำใหญ่ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า บ้านหนองศาลา
	ต. นาสะไมย์ อ. เมือง จ. ยโสธร  35000
	กศน. ตำบลหนองหิน หมู่ที่ 1  
	ต. หนองหิน      อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
	ศูนย์ตำรวจชุมชนหลังเก่าบ้านหนองเป็ด 
	หมู่ 4 ต. หนองเป็ด อ. เมือง จ. ยโสธร  35000
	โรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล  
	ต. หนองเรือ อ.เมือง จ. ยโสธร   35000
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