ประวัติศูนยการเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย
ประกาศจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2541 ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย
ม.7 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
“ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย” เปนศูนยกลางการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนในชุมชน
เปนสถานที่สรางโอกาสในการเรียนรู
ถายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงใหบริการการชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
“ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย” เดิมตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร ตอมาในป 2543 ไดขอใชสถานที่อบรมและฝกงานนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตชุมพร เปนสถานที่พบกลุม ตอมาไดยา ยมายังศาลาหมูบาน บานปากบอ หมูที่ 5 ต.
ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ในปพ.ศ.2545 ทางศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปะทิวขอ
ใชสถานที่อาคารวิภาวดี ของสถานีอนามัยตําบลทะเลทรัพย ตั้งอยูห มูท ี่ 7 ตําบลทะเลทรัพย เปนศูนย
การเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย ตอมาในป 2551 ยายไปที่เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจนถึงปจจุบัน
รายชื่อครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย
1. นางสาวราตรี
พรมบังเกิด
พ.ศ. 2538 – 2541
2. นางสาวสุวรรณา
เสวตรวงษ
พ.ศ. 2541 – 2543
3. นางดวงฤทัย
รักดี
พ.ศ. 2543 – 2544
4. นางสาวเนตรนภา อเนกไชยไกรศร
พ.ศ. 2544
5. นางสาววัจนา
ปอมแดง
พ.ศ. 2544
6. นายเสนห
วัตรวิลัย
พ.ศ. 2544- 2546
7. นางสาวปรียากรณ ทองปาน
พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน

2. ผูรับผิดชอบ ศรช.
นางสาวปรียากรณ ทองปาน ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย
รายชื่อคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย
1. นายสัมฤทธิ์
คงชนะ
นายกเทศบาล ต.ทะเลทรัพย ประธาน
2. นายปราโมทย ขาวศรี
รองนายกเทศบาลต.ทะเลทรัพย รองประธาน
3. นายพิทักษ
ศักดิ์ภิรมย ประธานสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นายเสนห
วัตรวิลัย เลขานุการเทศบาลต.ทะเลทรัพย กรรมการ
3. นายธนสัก
ชัยขวัญ ผูอํานวยการ กศน.ปะทิว
กรรมการ
4. นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปรียากรณ ทองปาน ครู ศรช.
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3. กิจกรรมและบริการ
การศึกษานอกระบบ
• หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
- จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2552 ระดับ ม.ตน 25 คน
- จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2552 ระดับ ม.ปลาย 63 คน
ระดับ
จํานวน
วันที่
สถานที่
กิจกรรม
มัธยมศึกษา
16 คน เสาร เวลา
ศรช.ทะเลทรัพย พบกลุมจัดการเรียนการ
ตอนตน
9.00-12.00 น.
สอนสายสามัญ
มัธยมศึกษา
9 คน จันทร เวลา
วัดชองมุด
พบกลุมจัดการเรียนการ
ตอนตน
12.00-15.00 น.
สอนสายสามัญ
มัธยมศึกษา
44 คน เสาร เวลา
ศรช.ทะเลทรัพย พบกลุมจัดการเรียนการ
ตอนปลาย
9.00-12.00 น.
สอนสายสามัญ
มัธยมศึกษา
19 คน จันทร เวลา
วัดชองมุด
พบกลุมจัดการเรียนการ
ตอนปลาย
9.00-12.00 น.
สอนสายสามัญ
• หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรศิลปะประดิษฐ จํานวน 20 คน
• การศึกษาตามอัธยาศัย
- ใหบริการยืมหนังสือ ซีดี และวารสารตางๆ แกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

- กลองความรูสูชุมชน สนับสนุนโดยหองสมุดประชาชนอําเภอปะทิว
4. เครือขาย
* เทศบาลตําบลทะเลทรัพย สนับสนุนสถานที่จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน และ
งบประมาณจัดซื้อสื่อตางๆใหกับนักศึกษา
* สถานีอนามัยตําบลทะเลทรัพย สนับสนุน สถานที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน
การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2552
* หองสมุดประชาชนอําเภอปะทิว สนับสนุน สื่อ วารสาร ใหกับกลองความรูสู
ชุมชน จัดวางไวที่ ศูนยการเรียนชุมชน
* แหลงเรียนรู เชน วัดถ้าํ พิสดาร ใหศึกษาหาความรูเรื่องธรรมชาติ
* ภูมิปญญาทองถิ่น

ชื่อ-สกุล นายไพบูลย พันธเมือง
สถานที่ติดตอ ไพบูลย พันธเมือง 97/5 หมูที่ 3 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 07-7591-103 ,มือถือ 08-9593-1150 Pantamuang@hotmail.com
ความรูความสามารถดาน สาขาวรรณกรรม

ชื่อ-สกุล นายดรุณ อิสระวัฒนานนท
ที่อยู 15 หมูที่ 3 ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 โทรศัพท 08-9591-2610
ความรูความสามารถ ยาสมุนไพรรักษาโรคตางๆ
5. ผลงานดีเดน/จุดเดนของ ศรช.
จัดเปนสถานที่พบกลุมและเปนแหลงขอมูลที่ประชาชนผูสนใจสามารถมาคนควาหาความรู
เพิ่มเติม บริเวณโดยรอบศูนยการเรียนจะมีหนองน้าํ ขาดใหญไวจดั กิจกรรมของหมูบาน เชน วัน
สงกรานต วันลอยกระทง ใกลเคียงมีถ้ําทะเลทรัพยดว ยสามารถเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติไดดี

6. ภาพประกอบ
- ภาพ ศรช.ภายนอก-ภายใน
*ภายนอก ศูนยการเรียน

* สถานที่นั่งเรียน / พบกลุมของนักศึกษา

ภายในของศูนยการเรียน

* ภายในศูนยการเรียน

- ภาพครู/ภาพคณะกรรมการ ศรช.

นางสาวปรียากรณ ทองปาน
ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย

คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนตําบลทะเลทรัพย

นายสัมฤทธิ์ คงชนะ
ประธาน

นายพิทกั ษ ศักดิ์ภิรมย
รองประธาน

นายปราโมทย ขาวศรี
กรรมการ

นายธนสัก ชัยขวัญ
กรรมการ

นายเสนห วัตรวิลัย
กรรมการ

นางสาวสุภรทิพย บํารุงชู
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวปรียากรณ ทองปาน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

- ภาพการจัดบริการภายใน ศรช.
• ใหบริการยืมสือ่ การเรียน วารสาร สื่อเกี่ยวกับอาชีพความรูทั่วไป ซีดตี างๆ

- ภาพกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

กิจกรรมการพบกลุม

- ภาพกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

• ศรช.รวมกับหองสมุดประชาชนโครงการกลองความรูสูชุมชนใหบริการดานวารสาร นิยาย
ความบันเทิง ยืมและอานที่ศนู ยการเรียนได

