
ขอมูล กศน. ตําบลทุงคาวัด  (ศูนยการเรียนชุมชน) 
 
1.ขอมูลท่ัวไป 
               ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวดั  (ศรช.ตําบลทุงคาวัด) ปจจบัุนไดจดัต้ังเปน  กศน  .ตําบลทุงคาวัด 
ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 1  ตําบลทุงคาวัด  อําเภอละแม  จังหวัดชุมพร  86170 โทรศัพท 0-7763-0095 
(เปนอาคารเกาของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัด) 
ประวัติโดยยอของศรช.ต.ทุงคาวัด 
               ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวดั ไดดําเนินการจัดประกาศจัดต้ังข้ึนเม่ือวนัท่ี  7  เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2541  ซ่ึงทางศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละแม  ซ่ึงมีนายสมศักดิ์ (ธนสัก)   ชัยขวัญ  ซ่ึง
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยในขณะน้ัน  ไดทําการขอใชสถานท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัด 
(อบต.) ซ่ึงเปนอาคารท่ีใชรวมกับศูนยหมูบานบานทุงคาวัด หมูท่ี 1 (และในขณะนัน้อบต.ทุงคาวัดไดยายไปทํา
การ ณ สถานท่ีแหงใหม )  เพื่อใชจัดต้ังเปนศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด (ศรช.) ตามนโยบายของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน  และทางศูนยฯ ก็ไดมอบหมายใหนางสาวอนงรัตน   ถือทอง  ครู ศรช.  และนางสาวระภ ี 
ฤทธิโสม  ครูอาสาสมัครฯ  ไปดูแล ศูนยการเรียนชุมชน  และดําเนินการจดักจิกรรมการเรียนการสอนสาย
สามัญ  และสายอาชีพ  หลังจานั้นทางศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละแมไดทําคําส่ังแตงต้ังและ
มอบหมายใหให อบต.ทุงคาวัดดแูล  และเม่ือประมาณเดือนตุลาคม  2542  นางสาวอนงรัตน  ถือทอง ได
ลาออก  ทางศูนยจึงมอบหมายใหนางสาวรัตนศิริ  เทศรัตน  ครูอาสาสมัครฯ  ไปปฏิบัติงานแทนชั่วคราว  และ
ในเดือนเดยีวกันทางศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวดัชุมพร  ไดประกาศสอบคัดเลือกครูศูนยการเรียนชุมชน
เปนคร้ังแรกเพื่อไปประจําในตําบลตางๆทุกอําเภอ  และประมาณเดอืนพฤศจิกายน  ทางศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอละแมไดมอบหมายใหนางสาวกุศลทิพย  จนัทรศร (เธียรทรัพย)  ไปปฏิบัติงานเปนครูศูนย
การเรียนชุมชนตําบลทุงคาวดั  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ  และประสานงานกลุมอาชีพ  มา
จนถึงปจจุบัน 
               และเนื่องจากสภาพของศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด  ในปจจุบันนั้น  มีสภาพท่ีไมเอ้ืออํานวย
และจัดเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพและศักยภาพได  เพราะเปนสถานท่ีสวนรวมท่ีมีการใชสถานท่ีอยูตลอดเวลา  
ซ่ึงยากแกการบริหารจัดการและการดูแลรักษา  ประกอบกับ  องคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัดไดพื้นท่ีในการ
จัดสรางอาคารสํานักงานใหม  ทาน ผอ.อุชุ  เช้ือบอคา  และครูศุนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด  ก็ไดประสาน
กับทานนายกอบต.สมชาย  คงจันทร และปลัดชัยวัฒน   ชูศิลป  วาจะขอใชสถานท่ีของ  อบต.หลังเกาท่ีกําลังจะ
ยาย  มาเปนศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัดแหงใหม  เพื่อจะไดสะดวกในการจัดทําฐานขอมูล  จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งข้ึน  และนอกจากน้ี เม่ือป 2547  ทางศูนยการ
เรียนชุมชนตําบลทุงคาวัดก็ไดติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อใชอินเตอรเนต   และไดทําการยืมเครื่อง
คอมพิวเตอรของ อบต.ทุงคาวัด  มาใหบริการอินเตอรเนตดวย   และศูนยการเรียนชุมชนตําบลทุงคาวัด (เกา)  
ไดยายมาดําเนินการ ณ อาคารสํานักงาน อบต. เกา  เม่ือวันท่ี   1  เดือนพฤษภาคม  2551  และไดดําเนินการจัด



กิจกรรมการเรียนการสอน  การใชอินเตอรเนต  การยืม- การคืนหนังสือ ฯลฯ  และไดมีการเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายจัดต้ัง กศน.ตําบล โดยให ศรช.ตําบลทุงคาวัด เปล่ียนเปน กศน.ตําบลทุงคาวัดเชนในปจจุบัน 

 
2.ผูรับผิดชอบ   
    ผูรับผิดชอบ  กศน.ตําบลทุงคาวัด.  และรายช่ือคณะกรรมการ กศน.ตําบลทุงคาวัด 

    - นางกุศลทิพย  เธียรทรัพย  ครูศรช.ตําบลทุงคาวัด  เปนผูดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงาน 
    - รายช่ือคณะกรรมการศรช.ตําบลทุงคาวัด  มีดังนี ้
    1.นายประหยัด  เพ็งจนัทร       (นายก อบต.)                                     ประธานกรรมการ 
    2.นายสุขสบาย  ใจหาว            (ตัวแทนชุมชน)                                 รองประธานกรรมการ 
    3.นายปรีชา  บุญสิน                (ตัวแทนชุมชน)                                  กรรมการ 
    4.นายเอ้ียน  ดวงดี                    (ตัวแทนองคกรนักศึกษา)                  กรรมการ 
    5.นางสาวเฉลียว  มวยดี           (ตัวแทนองคกรนักศึกษา)                  กรรมการ 
    6.นางสาคร  เรืองแกว              (อาสาสมัครฯ)                                   กรรมการ 
    7.นางกุศลทิพย  เธียรทรัพย     (หัวหนา กศน.ตําบล)                         กรรมการและเลขานุการ 

 
3.กิจกรรมและบริการ 
    - การศึกษานอกระบบ 
     3.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัด  ท้ัง  3  ระดับ  ดังนี ้
       1.ระดับประถมศึกษา  จํานวน  14  คน  (ชาย  12  คน  หญิง  2  คน ) 
ซ่ึงมีการพบกลุมในวันอังคาร (เชา)    จํานวน  14  คน  ณ  โครงการนวิัตนสูชีวิตใหม  มูลนิธิดวงประทีป 
      2.ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  14  คน  (ชาย   7  คน  หญิง   7  คน ) 
ซ่ึงมีการพบกลุมในวันศุกร (บาย)    จํานวน  14  คน  ณ  โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม  มูลนิธิดวงประทีป 
      3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  36  คน  (ชาย  23  คน  หญิง  13  คน ) 
ซ่ึงมีการพบกลุมในวันอังคาร (บาย)    จํานวน  20  คน  ณ  โครงการนวิัตนสูชีวิตใหม  มูลนิธิดวงประทีป 
วันพฤหัสบดี (บาย)  จํานวน  16  คน  ณ  ศรช.ตําบลทุงคาวัด 
     ซ่ึงในทุกระดับจะมีการพบกลุมคร้ังละ 3  ช่ัวโมง ตอสัปดาห  และไดมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
     3.2 หลักสูตรระยะส้ัน  ศรช.ตําบลทุงคาวัดไดดําเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะส้ันเพื่อใหบริการแก
นักศึกษา  บุคคลภายในและบุคคลภายนอกชุมชน ปงบประมาณ 2553 ดังนี้ 
   - การซอมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน  เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2553  จํานวน  50  ช่ัวโมง 
   - บัญชีชาวบาน  เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2553  จํานวน   30  ช่ัวโมง 
   - อบรมการเพาะเห็ด  เดือน มกราคม   -  มีนาคม  2553  จํานวน   50  ช่ัวโมง 
   ฯลฯ 



    3.3  การศึกษาตามอัธยาศัย  ศรช.ตําบลทุงคาวัดไดดําเนินเปดบริการใหนักศึกษาและประชาชนผูท่ีสนใจ  
คนควาหาความรูและใหบริการ ยืม – คืน   มีมุมอานหนังสือพิมพ 
 

4. เครือขาย  ของศรช.ตําบลทุงคาวัดมีดังน้ี 
-  หองสมุดประชาชนอําเภอละแม 
-  องคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัด 
-  โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม  มูลนิธิดวงประทีป 
-  โรงเรียนสหกรณพัฒนา 
-  โรงเรียนบานทับใหม 
-  โรงเรียนประชาสงวน 
-  สถานีอนามัยตําบลทุงคาวัด 
-  ศรช.สวนแตง  ศรช.ทุงหลวง  ศรช.ละแม 
-  ฯลฯ 
          ซ่ึงหนวยงานที่ไดกลาวมาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรวมกันไมวาจะเปนการศึกษานอกระบบใน
เร่ืองของการพัฒนาผูเรียน  การใชสถานท่ี  การสนับสนุนงบประมาณ การใหความรูในเร่ืองตางๆ  ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ใชในการเช่ือมโยงในการจัดกิจกรรมรมกับงาน กศน. 

 
5. ผลงานดีเดน/จุดเดนของศรช. ท่ีนาสนใจมีอะไรดีและอยากมาดู 
          ศรช.ตําบลทุงคาวัด  มีจุดเดนในดานการประสานกับหนวยงานเครือขายไดดีโดย ศรช.จะมุงเนน 
การศึกษาใหดับเยาวชน  ผูไมรูหนังสือ ผูพิการและผูท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  ไมวาจะทางดานรางกายและ
จิตใจ เยาวชนท่ีติดยาเสพติด และใหมองสังคมในแงดีมีประโยชนตอสังคมและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข  และยังชวยสงเสริมในงานอาชีพตางๆ 

 
6. ภาพประกอบ 
    6.1  ภาพศรช.ทุงคาวัดดานหนา/ดานขาง  (ภาพกอนจัดต้ังเปน 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  รตันมณี  ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอละแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพคณะกรรมการ ศรช.ทุงคาวัด 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 

นายประหยดั  เพ็งจันทร 
ประธานกรรมการ 

(นายก อบต.ทุงคาวัด) 
 
 

 
 

 
                     นายสุขสบาย  ใจหาว                                                                     นายปรีชา  บุญสิน 
                   รองประธานกรรมการ                                                                               กรรมการ 
                        (ตัวแทนชุมชน)                                                                               (ตัวแทนชุมชน) 
    

 
 
 
 
 
                     นายเอ้ียน  ดวงดี             นางสาวเฉลียว  มวยดี                   นางสาคร  เรอืงแกว 
                          กรรมการ                                    กรรมการ                                   กรรมการ 
                (ตัวแทนองคกรนักศึกษา)         (ตัวแทนองคกรนักศึกษา)              (อาสาสมัคร กศน.) 
 
  
               
                                                      
                                                               นางกุศลทิพย  เธียรทรพัย 
                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
                                                            (หัวหนา กศน.ตําบลทุงคาวัด) 
 



6.2 ภาพการจัดบริการภายใน กศน.ตําบลทุงคาวัด.   
 

       
 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

     
 
 
6.3 ภาพการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ 

 



6.4 ภาพกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย    
  

                  
 

                  


