
 
 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อ ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง  
ประกาศจัดต้ัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2541  
สถานท่ีจัดต้ัง บริเวณวัดทายางเหนือ หมูที่ 5 ตําบลทายาง  
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
ระยะเวลาดําเนินงาน ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง 10 ป 
รางวัล หรือการเชิดชูเกียรติท่ีเคยไดรับจากหนวยงาน 

- รับรางวัล เหรียญทองแดง ในการแขงขันการประกวดโครงงานเพ่ือสรางสรรคสงัคม (หมวดวิชา 
พัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จากสถานศึกษา ศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอเมืองชุมพร   

- รับรางวัลชมเชยในการแขงขันการประกวดโครงงานเพ่ือสรางสรรคสังคม (หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)จากสถานศึกษาศูนยบริการการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองชุมพร
  

- รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทสวยงามในการแขงขันการประกวดพานไหวครู จากสถานศึกษา
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชุมพร 

- รับรางวัลขวัญใจชางภาพในการแขงขันการประกวดขบวนแหประเพณีลอยกระทงจากสํานักงาน
เทศบาลตําบลทายาง 

- รับรางวัลรองงชนะเลิศอันดับสองในการแขงขันการประกวดกอเจดียพระทรายประเภทความคิด
สรางสรรคจากสํานักงานเทศบาลตําบลทายาง 

- รับรางวัลชนะเลิศอันดับหน่ึงในการแขงขันกีฬาฟุตบอลหญิง   
- รับรางวัลชนะเลิศอันดับหน่ึงในการแขงขันกีฬาพ้ืนบานว่ิงตะขาบ  
- รับรางวัล ศูนยการเรียนชุมชนดีเดนประจําป 2551 

วันพุทธที่ 4 มีนาคม 2552 ณ. หอประชุมคุรุสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลศูนยการเรียนชุมชนตาํบลทายาง 



 
 
   

ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง ไดเติบโตมาจากกลุมเมืองบางคอยซึ่งขณะน้ันมี นายจวน  เพชรกลับ ไดจัดต้ัง
กลุมเมืองบางคอย โดยมีนักศึกษาสายสามัญ 350 คน เปดเรียนภาคเรียนแรก  เมื่อวันที 1 พฤษภาคม 2539 ณ.โรงเรียนบาน
บางคอย หมูที่ 1 ตําบลทายาง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร และเปดสอนสายวิชาชีพ  
3 วิชา 
 
   ชางเสริมสวยสตรี 
   ชางตัดเย็บเสื้อผา 
   พิมพดีดภาษาไทย 
 
  แตละวิชามีนักศึกษา 20 คน ตอ 1 กลุม ประชาชนในชุมชนตําบลทายาง ใหความสนใจเปนอยางดี มีครู
ประจํากลุม 8 ทาน ในกลุมน้ีมี  นางวรรณี  แสงสุริย เปนครูประจํากลุม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติศูนยการเรียนชุมชนตาํบลทายาง 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
เขามาเยี่ยมเยือน กลุมบางคอย ซึ่งไดใหคําติชม และใหกําลังใจเปนอยางดีในการเปดการสอนสายสามัญ โดยมี ผอ.อัธยา 
ไตรวนาธรรม เปนหัวหนาศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชุมพรในขณะน้ัน 



และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 กลุมเมืองบางคอยไดประกาศจัดต้ังเปนศูนยการเรียนชุมชนตําบล
ทายาง ซึ่งต้ังอยูหมูที่ 1 ตําบลทายาง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีความพรอมดานสถานที่บุคลากรและสื่อตางๆ 
ไดรับการประกาศจัดต้ังอยางเปนทางการ โดยมีผูเห็นชอบ 2 ทาน คือ นายสมบุญ  รัตนสุนทร ตําแหนงประธาน
กรรมการบริหาร องคการบรหิารสวนตําบลทายาง ขณะน้ัน นายเจด็จ  มุสิกวงศ นายอําเภอเมืองชุมพร และไดรับ
การอนุมัติการจัดต้ังกลุม จากผูวาราชการจังหวัดชุมพร  
นายสุรพล  กาญจนะจิตรา 
    หลังจากน้ัน ไดมีการเรียนการสอนสายสามัญ และสายอาชีพเปนตนมา ไดรับความรวมมือจากชุมชน ชาวบาน
และตําบลใกลเคียงเปนอยางดี ในการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ   

 

 
 
 
 
 

 
ไดทําการพบกลุมใตอาคารโรงเรียนบานบางคอ ต้ังแตภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2539 จนกระทั่งปจจุบันแตศูนยการเรียนชุมชนไดจัดทําขอมูลการจัดสื่อ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2541 ไดขอ
สถานที่การเปรียญวัดบางหลง หมูที่ 9 ตําบลทายาง อําเภอเมือ จังหวัดชุมพร   
 

 
 
 
 
 

ภาพ นางวรรณี  แสงสุริย ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง ถายรูปรวมกับนักศึกษากลุมทายาง 



 
 
  ตอมาไดปรึกษาหารือกับผูนําทองถ่ินในตําบลทายาง เรื่อง 
 
 
สถานที่พบกลุม กับศูนยการเรียนที่จัดสื่อ อยูคนละที่ไมเปนหน่ึงเดียว จึงขอยายมาอยู หมูที่ 5 ตําบลทายา อําเภอเมือ จังหวัด
ชุมพร ซึ่งอยูที่องคการบริหารสวนตําบลทายาง ตอมาไดยกฐานะเปนเทศบาลตําบลทายา และไดของบประมาณ กับเทศบาล
ตําบลทายาง ในการตอเติมอาคารเรียนของศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายา ปงบประมาณ 2548 เปนเงิน 280,000  บาท 
ปจจุบันศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายางไดจัดเปนศูนยการเรียนเอกเทศ 
 

 
 
 
ภาพถาย  อาคารเรียนศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายา ที่ไดรับการสนับสนุน จากเทศบาลตําบลทายาง เปนเงิน 

280,000 บาท จากงบอุดหนุน ป 2548 เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 นักศึกษาไดมีที่พบกลุมเปนเอกเทศ ซึ่งมี
นักศึกษา รวมท้ังสิ้น จํานวน 122 คน 

  โดยมี นางวรรณี  แสงสุริย เปนครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 
ตําบลทายาง

ศาลาการเปรียญ วัดบางหลงหมูที่ 9 ตําบลทายาง อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 



2. ผูรับผิดชอบศูนยการเรียนชุมชนทายาง 

 

นางวรรณี  แสงสุริย 
ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง 

 

คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง 

         
                     นางสาวเอ่ียม  มากอําไพ                                                                                       นายศุภชัย  สุบงกช  
                                ประธาน                                                                                          รองประธานกรรมการ 

         
นางสาวประไพศรี  คงตระกูล                                                                           นายอนุพงศ ธนภัทร  
              กรรมการ                                                                                              กรรมการ 

         
  นายแสวง สินนุเคราะห                                                                                    นายวสันต จันทรบํารุง  
              กรรมการ                                                                                   กรรมการและเลขานุการ 
             
              

             

 
                                                                                          นางวรรณี  แสงสุริย 
                                                                                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



 

องคกรนักศึกษาศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง 

นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

 
นายจําเริญ  มวงเขยีว 

นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

       
                นางสาวอุษา อุปลากรณ                                                                                           นางบุญเก้ือ บุญเมือง 
               นักศึกษามัธยมตอนตน                                                                                          นักศึกษามัธยมตอนตน 

       
                   นายศิริชัย  ณ นคร                                                                                               นายทรงพล  ศรีสัยสง 
         นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

       
           นางสาวมัยญาณี  เครือบุญสินธุ                                                                                    นางสาวนุวดี  ยงกําลัง 
           นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                          นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

       
                    นายวสันต  แซต้ัง                                                                                              นายอิทธิพัฒน  หนูขาว 
          นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                            นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย                             

       
               นางสาวกิติยา  สิทธิเขยีว                                                                                  นางสาวสุภัทรตรา หมวดภักดี 
          นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                            นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

 



3. กิจกรรมและบริการ 

การศึกษานอกระบบ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายางมีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 131 คน 
แบงออกเปน 3 ระดับช้ัน 
  - ระดับประถมศึกษาจํานวน 5 คน 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 24 คน 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 102 คน 

ทําการพบกลุมใหญทุกวันอาทิตย  
  -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบกลุมเวลา 9.00 น.- 12.00 น. 
  -ระดับมัธยมตอนตนพบกลุมเวลา 13.00 น.- 16.00 น. 
ทําการพบกลุมยอยทุกวันพฤหัสบดี 
  -ระดับประถมศึกษาเวลา 9.00 น.- 12.00น. 
ชวงบายพบกลุมยอยที่ลงวิชาแตกตางจากกลุมใหญเปนรายบุคคล,กลุมบุคคลและผูที่มาชดเชยจากการพบกลุมใหญในวัน
อาทิตย 

 

กิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง 

        

        

กิจกรรมรับนองใหม วันอาทิตยที่ 3 พฤษภาคม 2552 

ณ ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง 



       

       

กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1/2552 

ณ ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง 

       

กิจกรรมการเรียนการสอนแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางศรช.ทายางกับศรช.บานนา 

       

กิจกรรมเขาคายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน วันที่ 9-12 มิถุนายน 2552 

ณ วัดปากคลอง ต.นาทุง อ.เมือง จ.ชุมพร 

 

 

 

 



 

        

        

 กิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)   

ภาคเรียนที่ 1/2552 

นักศึกษาศรช.ทายางเรียนคอมพิวเตอร 3 รุน 

ณ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร 

 

 

        

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคเรียนที่ 1/2552 

ณ ศูนยประชุมกรมหลวงชุมพร 

 



กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการศรช.รมเย็น 

        

นักศึกษาศรช.ทายางพัฒนาศรช.ใหนาอยูและมีสภาพแวดลอมที่ดี 

หลักสูตรระยะสั้น 

- การทํานํ้ายาเอนกประสงค หลักสูตร 30 ช่ัวโมง19-30 มกราคม 2552 

ณ โรงเรียนบานอูตะเภา หมูที่6 ตําบลทายาง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

        

ผูเรียนหลักสูตรระยะสั้นจํานวน 20 คน 

- การเพนทเล็บ หลักสูตรระยะสั้น 30 ช่ัวโมง22 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2552 

ณ ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง หมู5 ตําบลทายาง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

                                                                                                                                                                                                                                             

        

 

 

 



การศึกษาตามอัธยาศัย 

กิจกรรมและบริการ 
ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายางรวมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจําป 2552 
 
สาธิตวิชาชีพระยะส้ัน 30 นาทีมีรายได จํานวน 11 หมูบาน ตําบลทายาง   

        
สาธิตการทํากุหลาบดวยใบเตย    สาธิตการทํากุหลาบดวยใบเตย 

ณ โรงเรียนบางคอย หมู1 ต.ทายาง    ณ ศาลาประจําหมูบาน หมู9 ต.ทายาง 
 

        
สาธิตการทํากระเปาเอนกประสงค  สาธิตการเพนเล็บจากกระดาษข้ันหนังสือ ณ ศาลาประจําหมูบาน 

ณ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม  หมู10 ต.ทายาง หมู 4 ต.ทายาง 
 

        
สาธิตการเพนทเล็บ สาธิตการถักเชือกเทียน 
ณ ศาลาประจําหมูบาน หมู8  และ หมู11 ต.ทายาง 

 
 
 
 
 
 



 

        
สาธิตการถักเชือกเทียน สาธิตการถักเชือกเทียน 
ณ ศาลาประจําหมูบาน หมู3 และ  หมู6 ต.ทายาง 

 

        
สาธิตการถักเชือกเทียน สาธิตการถักเชือกเทียน 
ณ ศาลาประจําหมูบาน หมู 5 และ   หมู7 ต.ทายาง 

 

 
สาธิตการถักเชือกเทียน ณ ศาลาประจําหมูบาน หมู 2 ต.ทายาง 

ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายาง รวมโครงการผูวาพบประชาชนกับหองสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร 

สาธิตการทํากุหลาบการบูร 

        

 



4. จุดเดนของศูนยชุมชนตําบลทายาง 

  -เปนศูนยการเรียนที่มีสถานที่เปนเอกเทศ 
  -เปนศูนยการเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
  -เปนศูนยการเรียนที่เปด ศรช.ทุกวัน 
  -เปนศูนยการเรียนที่มีกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องงานฝมือ อาทิเชน การจัดดอกไมสด ดอกไมแหง พวงหรีดการ
ถักเชือกเทียน การรอยลูกปด การทําของชํารวย เปนตน 
ผลงานดีเดน 
  ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายางไดรับรางวัลศูนยการเรียนชุมชนดีเดนประจําป 2551 เว็ปไซตศรช. ตําบลทายาง 
www.relaxbeachinfo.com  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


