ศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยาย
1. ขอมูลทั่วไป
ศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยาย ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ตั้งอยูที่
องคการบริหารสวนตําบลหาดยายหลังเกา ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และได
มีก ารโยกยา ย ป 2551 ซึ่ ง คณะกรรมการไดมี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ให โย ก ย าย มาตั้ง อยู ที่
โรงเรียนบานสวนจันทร หมูที่ 11 บานสวนจันทร ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของโรงเรียนบานสวนจันทร กศน.อําเภอหลังสวนไดทําการขอใชสถานที่จัดตั้ง
เปนหองสมุดตําบลและศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยาย มีการพัฒนาจัดซื้อสื่ออุปกรณการเรียน
การสอนสายสามัญและสายอาชีพ เชน คอมพิวเตอรจํานวน 4 ชุด ซึ่งไดรับสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย เมื่อป 2549 สําหรับลงขอมูลนักศึกษา และขอมูลตําบลหาด
ยาย ป 2551 องคการบริหารสวนตําบลหาดยาย สนับสนุน เกาอี้ใหกับนักศึกษาศูนยการเรียนชุมชน
ตําบลหาดยาย จํานวน 10 ตัว และโตะขาวขาพับ จํานวน 2 ตัว ซึ่งจํานวนนักศึกษาในภาคเรียนที่
1/2552 มีนักศึกษาทั้งหมด 108 คน ศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยายจึงเปนแหลงบริการสื่อ
อุปกรณการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยายและประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจ
2. ผูรับผิดชอบ
ชื่อครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยาย
- นางรัชฏาภรณ แขกฮู พนักงานราชการ รับผิดชอบ นักศึกษาระดับ ประถม,ม.ตน
- นายสกลรัฐ มณีรัตน ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบล รับผิดชอบนักคึกษาระดับม.ปลาย
รายชื่อคณะกรรมการ ศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยาย
1) นางวัลลา อาภาภิรักษ
ประธาน
2) นายสุรศักดิ์ อวมทองดี
รองประธาน
3) นางสาวเสวณี ยมสวัสดิ์
กรรมการ
4) นายจํานงค แพระบํา
กรรมการ
5) นางสาวสุนันทา สุกรวงศ
กรรมการ
6) นางอรสา คําสุวรรณ
กรรมการ
7) นางสาวกัญญาวีร แสงวิจิตร
กรรมการ
8) นางสาวรุงราตี เย็นบานควน
กรรมการ
9) ทิพวรรณ กันพล
กรรมการ
10) นางสาวรัฐนิชา ชัยบุตร
กรรมการและเลขาฯ

3. กิจกรรมและบริการ
3.1) การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของศูนยการเรียนชุมชนตําบลแหลมทราย มี 3
ระดับ ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา
จํานวน
9
คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน
40
คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน
59
คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน
108
คน
- พบกลุมระดับประถมศึกษา วันอังคาร
เวลา 13.00 - 16.00 น
ที่ศรช.ตําบลหาดยาย.
วันอังคาร
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- พบกลุมระดับ ม.ตน
ที่ศรช.ตําบลหาดยาย.
- พบกลุมระดับ ม.ปลาย
วันอังคาร
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ที่ศรช.ตําบลหาดยาย.
- พบกลุมระดับประถมศึกษา วันพุธ
เวลา 09.00-12.00 น
ที่ศูนยหมูบานบานในกริม ม.8 ตําบลหาดยาย
- พบกลุมระดับ ม.ตน
วันพุธ
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ที่ศูนยหมูบานบานในกริม ม.8 ตําบลหาดยาย
- พบกลุมระดับ ม.ปลาย
วันพุธ
เวลา 13.00 -16.00 น.
ที่ศูนยหมูบานบานในกริม ม.8 ตําบลหาดยาย
3.2) การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
- มีการเปดสอนคอมพิวเตอรเบื้องตน
หลักสูตร 40 ชั่วโมง
- เปดกลุมพัฒนาอาชีพการกลวยเล็บมือนาง
จํานวน 1 กลุม
- เปดกลุมพัฒนาสังคมและชุมชน การตัดเสื้อผาและแบบฟอรมหนวยงานตางๆ
จํานวน 1 กลุม
- กลุมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 25 คน
4. เครือขายที่เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมกับ ศรช.ตําบลหาดยาย
4.1) ภูมิปญญาทองถิ่นตําบลหาดยาย
4.2) ชมรมผูสูงอายุตําบลหาดยาย
4.3) องคการบริหารสวนตําบลหาดยาย
4.4) กลุมแมบานสตรีตําบลหาดยาย
4.5) กลุมผูนําชุมชนตําบลหาดยาย

5. ผลงานดีเดนของ ศรช.ตําบลหาดยาย
ศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยาย เปนกลุมผูเรียนที่มีอายุระหวาง 15 – 50 ป จึงเนนเรื่อง
เนื้อหา วิชาการ เพื่อมีวัตถุประสงคใหผูเรียนจบออกไปและสามารถไปศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผานการประเมินการจัดการเรียนการสอนสายสามัญและสายอาชีพ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก มีกิจกรรมที่นําเสนอหลากหลายตอคณะกรรมการ
ประเมินและมีการพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนตําบลแหลมทรายอยางตอเนื่อง
6. ภาพประกอบ
6.1 ภาพ ศรช.ดานหนา

ภาพ ศรช.หาดยาย (ดานหนา)

ภาพ ศรช.แหลมทราย (ดานหลัง)

6.2 ภาพครู / ภาพคณะกรรมการ ศรช.หาดยาย

นายสกลรัฐ มณีรัตน
ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลหาดยาย
6.2 คณะกรรมการ ศรช.หาดยาย

6.3 ภาพการจัดบริการ ภายใน ศรช.

บริการสื่อการเรียนการสอน

หนังสือสําหรับนักศึกษายืมเรียน

6.4 ภาพกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

การเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ ศรช.หาดยาย

นักศึกษา ศรช.หาดยาย

เด็กไทยตองมีการศึกษา

