ขอมูล กศน. ตําบลทุงคาวัด (ศูนยการเรียนชุมชน)
1.ขอมูลทั่วไป
ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด (ศรช.ตําบลทุงคาวัด) ปจจุบันไดจดั ตั้งเปน กศน .ตําบลทุงคาวัด
ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 โทรศัพท 0-7763-0095
(เปนอาคารเกาของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัด)
ประวัติโดยยอของศรช.ต.ทุงคาวัด
ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด ไดดําเนินการจัดประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2541 ซึ่งทางศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละแม ซึ่งมีนายสมศักดิ์ (ธนสัก) ชัยขวัญ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยในขณะนั้น ไดทําการขอใชสถานที่ของ องคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัด
(อบต.) ซึ่งเปนอาคารที่ใชรวมกับศูนยหมูบ านบานทุงคาวัด หมูที่ 1 (และในขณะนัน้ อบต.ทุงคาวัดไดยายไปทํา
การ ณ สถานที่แหงใหม ) เพื่อใชจัดตั้งเปนศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด (ศรช.) ตามนโยบายของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน และทางศูนยฯ ก็ไดมอบหมายใหนางสาวอนงรัตน ถือทอง ครู ศรช. และนางสาวระภี
ฤทธิโสม ครูอาสาสมัครฯ ไปดูแล ศูนยการเรียนชุมชน และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาย
สามัญ และสายอาชีพ หลังจานั้นทางศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละแมไดทําคําสั่งแตงตั้งและ
มอบหมายใหให อบต.ทุงคาวัดดูแล และเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2542 นางสาวอนงรัตน ถือทอง ได
ลาออก ทางศูนยจึงมอบหมายใหนางสาวรัตนศิริ เทศรัตน ครูอาสาสมัครฯ ไปปฏิบัติงานแทนชั่วคราว และ
ในเดือนเดียวกันทางศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร ไดประกาศสอบคัดเลือกครูศูนยการเรียนชุมชน
เปนครั้งแรกเพื่อไปประจําในตําบลตางๆทุกอําเภอ และประมาณเดือนพฤศจิกายน ทางศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอละแมไดมอบหมายใหนางสาวกุศลทิพย จันทรศร (เธียรทรัพย) ไปปฏิบัติงานเปนครูศูนย
การเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ และประสานงานกลุมอาชีพ มา
จนถึงปจจุบัน
และเนื่องจากสภาพของศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด ในปจจุบันนั้น มีสภาพที่ไมเอื้ออํานวย
และจัดเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและศักยภาพได เพราะเปนสถานที่สวนรวมที่มีการใชสถานที่อยูตลอดเวลา
ซึ่งยากแกการบริหารจัดการและการดูแลรักษา ประกอบกับ องคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัดไดพื้นที่ในการ
จัดสรางอาคารสํานักงานใหม ทาน ผอ.อุชุ เชื้อบอคา และครูศุนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด ก็ไดประสาน
กับทานนายกอบต.สมชาย คงจันทร และปลัดชัยวัฒน ชูศิลป วาจะขอใชสถานที่ของ อบต.หลังเกาที่กําลังจะ
ยาย มาเปนศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัดแหงใหม เพื่อจะไดสะดวกในการจัดทําฐานขอมูล จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ เมื่อป 2547 ทางศูนยการ
เรียนชุมชนตําบลทุงคาวัดก็ไดติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อใชอินเตอรเนต และไดทําการยืมเครื่อง
คอมพิวเตอรของ อบต.ทุงคาวัด มาใหบริการอินเตอรเนตดวย และศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด (เกา)
ไดยายมาดําเนินการ ณ อาคารสํานักงาน อบต. เกา เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2551 และไดดําเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การใชอินเตอรเนต การยืม- การคืนหนังสือ ฯลฯ และไดมีการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายจัดตั้ง กศน.ตําบล โดยให ศรช.ตําบลทุงคาวัด เปลี่ยนเปน กศน.ตําบลทุงคาวัดเชนในปจจุบัน

2.ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ กศน.ตําบลทุงคาวัด. และรายชื่อคณะกรรมการ กศน.ตําบลทุงคาวัด
- นางกุศลทิพย เธียรทรัพย ครูศรช.ตําบลทุงคาวัด เปนผูดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงาน
- รายชื่อคณะกรรมการศรช.ตําบลทุงคาวัด มีดังนี้
1.นายประหยัด เพ็งจันทร (นายก อบต.)
ประธานกรรมการ
2.นายสุขสบาย ใจหาว
(ตัวแทนชุมชน)
รองประธานกรรมการ
3.นายปรีชา บุญสิน
(ตัวแทนชุมชน)
กรรมการ
4.นายเอีย้ น ดวงดี
(ตัวแทนองคกรนักศึกษา)
กรรมการ
(ตัวแทนองคกรนักศึกษา)
กรรมการ
5.นางสาวเฉลียว มวยดี
6.นางสาคร เรืองแกว
(อาสาสมัครฯ)
กรรมการ
7.นางกุศลทิพย เธียรทรัพย (หัวหนา กศน.ตําบล)
กรรมการและเลขานุการ

3.กิจกรรมและบริการ
- การศึกษานอกระบบ
3.1 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จัด ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
1.ระดับประถมศึกษา จํานวน 14 คน (ชาย 12 คน หญิง 2 คน )
ซึ่งมีการพบกลุมในวันอังคาร (เชา) จํานวน 14 คน ณ โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม มูลนิธิดวงประทีป
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 14 คน (ชาย 7 คน หญิง 7 คน )
ซึ่งมีการพบกลุมในวันศุกร (บาย) จํานวน 14 คน ณ โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม มูลนิธิดวงประทีป
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 36 คน (ชาย 23 คน หญิง 13 คน )
ซึ่งมีการพบกลุมในวันอังคาร (บาย) จํานวน 20 คน ณ โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม มูลนิธิดวงประทีป
วันพฤหัสบดี (บาย) จํานวน 16 คน ณ ศรช.ตําบลทุงคาวัด
ซึ่งในทุกระดับจะมีการพบกลุมครั้งละ 3 ชั่วโมง ตอสัปดาห และไดมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3.2 หลักสูตรระยะสั้น ศรช.ตําบลทุงคาวัดไดดําเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหบริการแก
นักศึกษา บุคคลภายในและบุคคลภายนอกชุมชน ปงบประมาณ 2553 ดังนี้
- การซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2553 จํานวน 50 ชั่วโมง
- บัญชีชาวบาน เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2553 จํานวน 30 ชั่วโมง
- อบรมการเพาะเห็ด เดือน มกราคม - มีนาคม 2553 จํานวน 50 ชั่วโมง
ฯลฯ

3.3 การศึกษาตามอัธยาศัย ศรช.ตําบลทุงคาวัดไดดําเนินเปดบริการใหนักศึกษาและประชาชนผูที่สนใจ
คนควาหาความรูและใหบริการ ยืม – คืน มีมุมอานหนังสือพิมพ

4. เครือขาย ของศรช.ตําบลทุงคาวัดมีดังนี้
-

หองสมุดประชาชนอําเภอละแม
องคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัด
โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม มูลนิธิดวงประทีป
โรงเรียนสหกรณพัฒนา
โรงเรียนบานทับใหม
โรงเรียนประชาสงวน
สถานีอนามัยตําบลทุงคาวัด
ศรช.สวนแตง ศรช.ทุงหลวง ศรช.ละแม
ฯลฯ
ซึ่งหนวยงานที่ไดกลาวมาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรวมกันไมวาจะเปนการศึกษานอกระบบใน
เรื่องของการพัฒนาผูเรียน การใชสถานที่ การสนับสนุนงบประมาณ การใหความรูในเรื่องตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่
ใชในการเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมรมกับงาน กศน.

5. ผลงานดีเดน/จุดเดนของศรช. ที่นาสนใจมีอะไรดีและอยากมาดู
ศรช.ตํ า บลทุ ง คาวั ด มี จุ ด เด น ในด า นการประสานกั บ หน ว ยงานเครื อ ข า ยได ดี โ ดย ศรช.จะมุ ง เน น
การศึกษาใหดับเยาวชน ผูไมรูหนังสือ ผูพิการและผูที่ดอยโอกาสทางการศึกษา ไมวาจะทางดานรางกายและ
จิตใจ เยาวชนที่ติดยาเสพติด และใหมองสังคมในแงดีมีประโยชนตอสังคมและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข และยังชวยสงเสริมในงานอาชีพตางๆ

6. ภาพประกอบ
6.1 ภาพศรช.ทุงคาวัดดานหนา/ดานขาง (ภาพกอนจัดตั้งเปน กศน.ตําบลทุงคาวัด

6.2 ภาพศรช.ทุงคาวัดดานหนา/ดานขาง/ดานหลัง (ภาพ กศน.ตําบลทุงคาวัดในปจจุบัน)

6.3 ครู ศรช.ตําบลทุงคาวัด / คณะกรรมการ กศน.ตําบลทุงคาวัด

นายรังสิทธิ์ พรมวัง ผอ. กศน.อําเภอละแม

นางกุศลทิพย เธียรทรัพย หัวหนา กศน. ตําบลทุงคาวัด

นางระภี รัตนมณี ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอละแม

ภาพคณะกรรมการ ศรช.ทุงคาวัด

ประธานกรรมการ
นายประหยัด เพ็งจันทร
ประธานกรรมการ
(นายก อบต.ทุง คาวัด)

นายสุขสบาย ใจหาว
รองประธานกรรมการ
(ตัวแทนชุมชน)

นายเอี้ยน ดวงดี
กรรมการ
(ตัวแทนองคกรนักศึกษา)

นายปรีชา บุญสิน
กรรมการ
(ตัวแทนชุมชน)

นางสาวเฉลียว มวยดี
กรรมการ
(ตัวแทนองคกรนักศึกษา)

นางกุศลทิพย เธียรทรัพย
กรรมการและเลขานุการ
(หัวหนา กศน.ตําบลทุงคาวัด)

นางสาคร เรืองแกว
กรรมการ
(อาสาสมัคร กศน.)

6.2 ภาพการจัดบริการภายใน กศน.ตําบลทุงคาวัด.

6.3 ภาพการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

6.4 ภาพกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

