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บทที่ ๑
บทนา
ประวัติความเป็นมาตาบลควนโดน
ตาบลควนโดน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ ตั้งอยูํทางทิศเหนือของที่วําการอาเภอควนโดน ระยะหํางจาก
อาเภอควนโดน ประมาณ ๘๐๐ เมตร และอยูํหํางจากตัวจังหวัด ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ประกอบด๎วย ๙ หมูํบ๎าน
ได๎แกํ บ๎านควนโดน บ๎านสะพานเคียน บ๎านถ้าทะลุ บ๎านควนโต๏ะเหลง บ๎านดูสน บ๎านหัวสะพานเหล็ก บ๎าน
บูเก็ตยามู บ๎านปลักใหญํใจดี บ๎านนาปริกและบ๎านบาราเกต อยูํในเขตเทศบาลตาบลควนโดน จานวน ๒ หมูํบ๎าน
ได๎แกํ บ๎านควนโดนและบ๎านดูสน ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ยกเว๎นบ๎านปลักใหญํใจดีนับถือศาสนาพุทธ
“ควนโดน” ได๎นาคาสองคา คือ “ควน” หมายถึง เนินหรือที่สูง อยูํที่บริเวณโรงเรียนบ๎านควนโดนและ
โรงเรียนควนโดนวิทยาในปัจจุบัน และคาวํา “โดน” เป็นชื่อของต๎นกระโดน เป็นไม๎ยืนต๎นและมีดอกสีชมพู
ชาวบ๎านนิยมนาดอกมารับประทานแทนผัก ซึ่งขึ้นอยูํบนเนินบริเวณดังกลําวจานวนมาก ชาวบ๎านจึงตั้งชื่อท๎องถิ่นนี้
วํา “ควนโดน” เดิมชื่อ ตาบลดูสน (ปัจจุบันเป็นหมูํบ๎านอยูํทางทิศเหนือของควนโดน) หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ได๎เปลี่ยนมาเป็นตาบลควนโดน มีนายพันอาด มาลินี เป็นกานันคนแรก สํวนประวัติความเป็นมาของหมูํบ๎านที่
รวมกันเป็นตาบลนั้นมีพอสังเขป ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านควนโดน
หมูํบ๎านนี้ตั้งมาประมาณ ๑๕๐ ปี เดิมเป็นหมูํที่ ๖ ตาบลดูสน กํอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลังสงครามโลก
ทางราชการได๎รวมตาบลดูสนกับตาบลปันจอร์ เป็นตาบลควนโดน
หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานเคียน
ชื่อหมูํบ๎าน ชาวบ๎านได๎เรียกจากการสร๎างสะพานชั่วคราวข๎ามคลองดูสน เมื่อประมาณ ๗๐ กวําปีมาแล๎ว
โดยสร๎างด๎วยไม๎ตะเคียนทอง ไม๎ตะเคียนทองนี้เป็นต๎นไม๎ขนาดใหญํได๎หลงเหลืออยูํในป่าช๎าและยังคงมีเหลืออีก
จานวนหนึ่ง ซึ่งอนุรักษ์ไว๎ให๎ชนรุํนหลังไว๎ดู
หมู่ที่ ๓ บ้านถ้าทะลุ
จากคาบอกเลําตํอๆกันมาวํา ชื่อหมูํบ๎านนี้ได๎นาเอาชื่อถ้าทะลุ ซึ่งอยูํในเขาผึ้ง ซึ่งกั้นเป็นเขตอาเภอควน
โดน กับอาเภอควนกาหลง มีคลองบาราเกตไหลผํานหน๎าถ้าประมาณ ๕ เมตร ถ้ามีความกว๎าง 8 เมตร ยาว
ประมาณ ๓๐ เมตร สุดถ้าเป็นเงามืดจะเห็นแสงสวํางจากภายนอกทางรูถ้าทะลุกว๎างประมาณจุลาแขน ถ้าแหํงนี้
ทางราชการได๎จัดเตรียมเป็นถ้าอพยพของศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตํไมํได๎มาพัก เพราะ
ไทยได๎ประกาศรํวมรบกับญี่ปุ่นเสียกํอน
หมู่ที่ ๔ บ้านควนโต๊ะเหลง
มีตานานเลําวํา มีเสือแกํๆ ตัวหนึ่ง ปรากฏตัวขึ้นในหมูํบ๎าน ชาวบ๎านกลัวเสือจะทาร๎ายจึงระดมคนไลํเสือ
ออกจากพื้นที่ เสือวิ่งหนีจนหมดกาลัง จึงพักสงบนิ่งที่เนินเขาแหํงหนึ่งหลบชาวบ๎านที่ไลํแตํไมํสามารถหลบได๎
ชาวบ๎านจึงตะโกนบอกพรรคพวกวํา “ยังยืนเหล็งอยูํนี่” “เหล็ง” หมายถึง ยืนนิ่ง เสือหนีออกจากพื้นที่ คนรุํน
หลังตั้งชื่อหมูํบ๎านนี้วํา “ควนโต๏ะเหลง” หมายถึง ควนเสือหยุดพัก
หมู่ที่ ๕ บ้านดูสน
อดีตบ๎านดูสน มีชนเชื้อมาเลย์มาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้เป็นจานวนมากหลายครอบครัวโดยมีอาชีพหลัก
ในทางเกษตรกรรมพืชสวนผลไม๎ และพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆ ในการติดตํอสื่อสารจะใช๎ภาษามลายูเป็นภาษาพูด
ติดตํอกันและเรียกชื่อหมูํบ๎านที่ตนอาศัยให๎สอดคล๎องกับลักษณะอาชีพ วํา “กาปงดูสน” คาวํา กาปง แปลวํา
หมูํบ๎าน ดูสน แปลวํา สวน
ตํอมาได๎มีครอบครัวของคนไทยย๎ายเข๎ามาอาศัยในหมูํบ๎านนี้เพิ่มขึ้น จนถึงทุกวันนี้ก็ได๎เรียกหมูํบ๎านนี้วํา
บ๎านดูสน โดยเปลี่ยนคาวํา กาปง เป็นคาวํา บ๎าน คงให๎เป็นความเดิมไว๎ ชาวบ๎านจึงเรียกวํา บ๎านดูสน เป็นต๎นมา
จนถึงปัจจุบัน
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หมู่ที่ ๖ บ้านหัวสะพานเหล็ก
เดิมหมูํบ๎านนี้ชาวบ๎านเรียกวําบ๎านหัวทาง แตํเปลี่ยนมาเป็นสะพานเหล็ก เนื่องจากประมาณ ๙๐ ปีกํอน
ทางราชการได๎สร๎างถนนยนตรการกาธร และได๎ทาสะพานเหล็กข๎ามฟากคลองดูสน ชาวบ๎านจึงเรียกหมูํบ๎านนี้วํา
“บ๎านหัวสะพานเหล็ก”
หมู่ที่ ๗ บ้านบูเก็ตยามู
สมัยที่จังหวัดสตูลขึ้นตํอประเทศมาเลเซีย มีการสํงสํวยและได๎เดินทางผํานหมูํบ๎านนี้ มีกองทัพช๎างที่สํง
สํวยเดินทางผําน เมื่อถึงภูเขาลูกหนึ่งได๎หยุดพักรับประทานอาหารวํางรํวมกัน ตํอมาจึงตั้งชื่อหมูํบ๎านนี้วํา บูเก็ตยามู
บูเก็ต แปลวํา ภูเขา ยามู แปลวํา งานเลี้ยง
หมู่ที่ ๘ บ้านควนรี (ปลักใหญ่ใจดี)
จากคาบอกเลําของชาวบ๎าน เดิมเรียกชื่อวํา “ควนนารี ”
เพี้ยนมาจากชื่อเดิมวํา ควนชะนี เมื่อ
ประมาณ ๓ ชั่วอายุคน เลําวํามีชะนีหลายตัวอาศัยอยูํบริเวณควนแหํงนี้ ควนลูกนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไรํและ
มีอาณาเขตติดตํอป่าใหญํและภูเขา ตอนหลังเพี้ยนมาจากชะนี เป็นนารี ชาวบ๎านเรียกหมูํบ๎านนี้วํา “บ๎านควน
นารี” ตอนหลังทางราชการจัดตั้งเป็นหมูํบ๎าน เป็นบ๎านปลักใหญํใจดี ตามชื่อหนองน้าในหมูํบ๎านและชื่อสกุลของ
ผู๎ตั้ง
หมู่ที่ ๙ บ้านนาปริก
เป็นหมูํบ๎านตั้งใหมํ แยกจากหมูํที่ ๗ บ๎านบูเก็ตยามู บ๎านนาปริก เรียกชื่อตามชื่อทุํงนาในหมูํบ๎าน
หมู่ที่ ๑๐ คลองบาราเกต
เป็นหมูํบ๎านตั้งใหมํ แยกจากหมูํที่ ๔ บ๎านควนโต๏ะเหลง
สภาพทั่วไปของตาบล
สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นราบและเป็นพื้นที่ป่าเขา ลักษณะลาดเทจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศ
ตะวันตกเฉียงใต๎ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๖,๗๐๖ ไรํ หรือประมาณ ๔๒ .๗๒ ตารางกิโลเมตร พื้นที่สํวนใหญํเหมาะ
สาหรับทาสวนผลไม๎ ยางพารา นาข๎าวและเลี้ยงสัตว์
สภาพพื้นที/่ อาณาเขต
อาเภอควนโดนตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตํอกับเขตการปกครองชํวงเดียวดังนี้
ทิศเหนือ ติดตํอกับ อาเภอควนกาหลง
ทิศใต๎ ติดตํอกับ รัฐเปอร์ลิส (ประเทศมาเลเซียและอาเภอเมืองสตูล)
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อาเภอสะเดา (จังหวัดสงขลา)
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อาเภอเมืองสตูลและอาเภอทําแพ
จานวนประชากรของตาบล
มีประชากรจานวน ๕,๓๘๖ คน

แยกเป็นชาย ๒,๖๘๐ คน

หญิง ๒,๗๐๖ คน

ข้อมูลอาชีพของตาบล
ประชากรสํวนใหญํของตาบลควนโดน
ประกอบอาชีพด๎านการเกษตรเป็นหลักได๎แกํ การทานา ทาสวนยาง
สวนผลไม๎ มีพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด ๑๖,๙๕๔ ไรํ โดยมีอาชีพเสริมคือ เลี้ยงสัตว์และรับจ๎าง สํวน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการค๎าขายมีบ๎างเล็กน๎อย โดยมากจะเป็นโรงสีข๎าวและร๎านค๎าขนาดเล็ก ขายของใช๎
จาเป็นที่ใช๎ในการอุปโภคบริโภคภายในหมูํบ๎าน ซึ่งมีอาชีพหลักดังนี้
๑. การทานา การปลูกข๎าวของเกษตรกรตาบลควนโดนสํวนใหญํปลูกไว๎เพื่อบริโภคในครอบครัว โดยเริ่ม
ปลูก ข๎าวนาปีตั้งแตํเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม มีพื้นที่เพาะปลูกจานวน ๔,๙๑๖ ไรํ ผลผลิต
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เฉลี่ย ๑,๙๖๖ ตัน และมีกลุํมเกษตรกรที่รวมตัวกันปลูกข๎าวนาปรังเพื่อจาหนําย จานวน ๑ กลุํม มีพื้นที่
เพาะปลูก จานวน ๓๐๐ ไรํ ผลผลิตเฉลี่ย ๑๕๐ ตัน
๒. การทาสวนยางพารา เป็นอาชีพหลักเชํนเดียวกับการทานาข๎าว มีพื้นที่ที่ใช๎ในการเพาะปลูกจานวน
๘,๖๙๖ ไรํ ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๗๓๙ ตัน สํวนใหญํจะเป็นสวนขนาดเล็กประมาณ ๕ – ๑๐ ไรํ/ครอบครัว
นอกจากนี้ ยังมีโรงงานแปรรูปไม๎ยาง จานวน ๒ แหํง ที่รับซื้อไม๎ยางจากเกษตรกรในพื้นที่แปรรูปและสํง
จาหนําย
๓
. การทาสวนผลไม๎ มีการปลูกกระจัดกระจายในพื้นที่ในลักษณะสวนหลังบ๎านหรือใกล๎ ๆ บริเวณที่พัก
อาศัย ไม๎ผลที่ปลูกกันมากได๎แกํ ทุเรียน เงาะ จาปาดะ กระท๎อน มังคุด และลองกอง มีพื้นที่เพาะปลูก จานวน
๑,๘๙๒ ไรํ ผลไม๎ที่ขึ้นชื่อของตาบลควนโดน คือ จาปาดะ ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเปลี่ยนอาชีพหลักจากการทาสวน
ยางพารา และทานามาเป็นการทาสวนผลไม๎มากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเอื้ออานวยและได๎รับผลตอบแทน
สูงกวํา
๔. การเลี้ยงสัตว์ มีควบคูํไปกับการทานาและทาสวน เกษตรกรนิยมเลี้ยงโค ไกํ เป็ด แกะ และแพะ เฉลี่ย
ครอบครัวละ ๕ ตัว สํวนมากเลี้ยงไว๎เพื่อบริโภค
๕. อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตาบลควนโดนไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม คงมีแตํโรงงานแปรรูปไม๎ยาง โรงสีข๎าว
ข้อมูลศาสนาของตาบล
สํวนใหญํร๎อยละ ๙๐ นับถือศาสนาอิสลาม
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
ศาสนาอื่นๆ

จานวน(คน)
๔,๘๘๒
๓๘๙
-

คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๐๖
๖.๙๓
-

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สํวนใหญํประมาณ ๕๘% เป็นป่าเขาและที่ราบลุํมมีลักษณะเป็นลูกคลื่น พื้นที่เอียงลาดจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ พื้นที่เหมาะแกํการทาสวน และพื้นที่อีกสํวนหนึ่งประมาณ
๔๒% เป็นที่ราบลุํมเหมาะแกํการทานา และเป็นที่อยูํอาศัย
ภูเขา มีภูเขาจานวน ๑๒ ลูก ประกอบด๎วย
๑. ภูเขาไฟไหม๎ ตั้งอยูํระหวํางหมูํที่ ๒
และหมูํที่ ๑๐ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๒. ภูเขาพระยาบังสา ตั้งอยูํระหวํางหมูํที่ ๒ ,๓ และ ๘ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๓. ภูเขานาหาร ตั้งอยูํหมูํที่ ๗
ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๔. ภูเขาลูกช๎าง
ตั้งอยูํหมูํที่ ๖ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๕. ภูเขาโต๏ะกรัง
ตั้งอยูํหมูํที่ ๖ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๖. ภูเขาตกน้า ตั้งอยูํระหวํางหมูํที่ ๗
และหมูํที่ ๖ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๗. ภูเขาบูเก็ตยามู ตั้งอยูํหมูํที่ ๗
ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๘. ภูเขาพะเนียด ตั้งอยูํ หมูํที่ ๙
ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๙. ภูเขานาโต๏ะโผ ตั้งอยูํหมูํที่ ๗
ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๑๐. ภูเขาป่าโต๏ะโร๏ะ ตั้งอยูํหมูํที่ ๗ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
๑๑. ภูเขาถ้าแรด ตั้งอยูํระหวํางหมูํที่ ๓
ต.ทุํงนุ๎ย และหมูํที่ ๙ ต.ควนโดน
๑๒. ภูเขานาโต๏ะโด ตั้งอยูํหมูํที่ ๙
ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร๎อน
มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งฝั่ง
ตะวันออกด๎านอําวไทย และฝั่งตะวันตกจากทะเลอันดามัน แบํงออกเป็น ๒ ฤดู คือ
๑. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม เป็นชํวงที่มีฝนตกชุกจากอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต๎ (พ.ค. – ก.ย.) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ต.ค. – ธ.ค.)
๒. ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนมกราคม - เดือนเมษายน
มีฝนตกเล็กน๎อยจากอิทธิพลปลายมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๑,๘๘๗.๕ ม.ม. ตํอปี อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ย ๘๐%
สภาพทางภูมิศาสตร์
พื้นที่สํวนใหญํเป็นเนินเขา ทางทิศตะวันออกมีลักษณะทิวเขา จากเหนือจดใต๎ตามแนวเขตแดนของ
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย สํวนทางด๎านทิศตะวันตกก็มีแนวเขาพญาบังสาและเขาโต๏ะประดูํ ระหวํางทิว
เขาทั้งสองเป็นที่ราบมีลาคลองสาคัญไหลผําน คือ คลองดูสน บริเวณนี้จึงเป็นที่นาที่สวนและเป็นที่อยูํอาศัย
เพราะมีดินอุดมสมบูรณ์และมีน้าเพียงพอสามารถทานาและปลูกพืชอื่นได๎ตลอดปี
สํวนสภาพอากาศมีลักษณะเชํนเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด แตํจะมีความชื้นสูงกวําพื้นที่อื่นเพราะเนื้อ
ที่สํวนใหญํเป็นป่าและภูเขา
การสร้างบ้านเรือน บ๎านเรือนของชาวบ๎านเดิมๆ นั้น จะมีลักษณะโดดเดํนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย
เป็นบ๎านใต๎ถุนสูง หลังคาจั่ว ใช๎วัสดุในท๎องถิ่น เชํน ใช๎ไม๎เนื้อแข็งทาเสา ใช๎ฝาไม๎ไผํหลังคามุงจาก ซึ่งลักษณะ
พิเศษตามรูปลักษณ์ ดังนี้
๑. บ๎านทรงบูหยัง (ทรงแมํหม๎าย) เป็นบ๎านหลังคาจั่ว เสา ๖ ต๎น ที่ระเบียงมีนอกชานด๎านหน๎าและ
วางบันไดใต๎ถุนสูง
๒. ทรงหลังคาห๎า ลักษณะมีมุขด๎านหน๎า มีจั่ว ๕ จั่ว มีนอกชานใต๎ถุนสูง ลงระเบียงต่ากวําพื้นบ๎านได๎ทุก
ด๎าน
๓. ทรงแป-ระ มีมุข ๓ ด๎าน สามารถสร๎างนอกชานได๎ทั้งหน๎า - หลัง
๔. ทรงหลังคาแฝด ลักษณะเป็นบ๎าน ๒ หลังติดกัน สามารถเชื่อมตํอกันได๎ มีรางระบายน้า อยูํตรง
กลาง มีนอกชานด๎านหน๎าหลังลงระเบียงหลังเป็นครัวใต๎ถุนสูง
องค์ประกอบสาคัญของบ๎าน จะประกอบด๎วย ห๎องโถง ครัว นอกชาน เซิง (เพดาน) คอกวัว เล๎าไกํเป็ด เปาะข๎าว (ยุ๎งข๎าว) รั้ว บํอน้า เป็นต๎น
สํวนความเชื่อของคนในท๎องถิ่นในอดีตที่เกี่ยวกับการสร๎างบ๎านที่อยูํอาศัยนั้น ขั้นแรกจะทาการหาฤกษ์
ยาม ในการตัดต๎นไม๎มาทาเสาเรือน กํอนตัดต๎นไม๎จะทาพิธีขอขมา หาฤกษ์หายามสร๎างบ๎าน ทาพิธียกเสาเอกโดย
ผูกผ๎าแดงผ๎าขาวพันรอบเสา แขวนรวงข๎าวเปลือก อ๎อย กล๎วย มะพร๎าว ฯลฯ โดยมีความเชื่อวําหากทาเชํนนี้
จะทาให๎มีความสุขความเจริญและมีความปลอดภัย แตํคุณประโยชน์ที่แท๎จริงนอกจากจะมีผลตํอจิตใจแล๎วยังมีผล
ตํอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด๎วย เพราะจะตัดต๎นไม๎ก็ต๎องคัดเลือกเฉพาะต๎นที่ใช๎การได๎ พืชที่เอาไปแขวนไว๎
กับเสาเอกนั้นจะนาไปเพื่อปลูกขยายพันธุ์ตํอไป
ตาบลควนโดน ประกอบด๎วยพื้นที่ที่เป็นที่ราบและพื้นที่ลักษณะเป็นเนินเขาที่สามารถทาการเกษตรได๎เป็น
อยํางดี มีพื้นที่ราบสาหรับการทานาอยูํทั่วไป ทุกหมูํบ๎านประกอบไปด๎วยทุํงนาเป็นบริเวณกว๎าง มีชื่อเรียกที่คน
รุํนกํอนตั้งไว๎ เชํน ทุํงเจ๏ะอุเส็น (เป็นทุํงที่มีตานานเลําขานถึงเรื่องราวความรักของคนกับนกเขา) ทุํงนากลาง ทุํง
นาบ๎านนา ทุํงนาทําควน ทุํงนาปริก ทุํงนาปลักใหญํ เป็นต๎น สํวนพื้นที่เป็นควนสาหรับทาสวนยางและสวน
ผลไม๎ มีชื่อเรียก เชํน ควนโดน ควนจีน ควนโต๏ะโส๏ะ ควนนารี ควนสามสิบ ควนพญา ควนโต๏ะซา ควนเสือ
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ควนทึงทัง ควนตํางๆ เหลํานี้เป็นที่รู๎จักกันของคนในท๎องถิ่นตาบลควนโดน ด๎านภูเขาที่สาคัญ เชํน เขาพญาบัง
สา เขาบังใบ เขาโต๏ะประดูํ ภูเขาสามลูกนี้อยูํติดกันทางตอนกลางของตาบล ทางราชการได๎ประกาศเป็น เขต
อนุรักษ์สัตว์ป่า เขาไฟไหม๎ อยูํทางตอนเหนือของตาบลเป็นแหลํงปลูกไม๎ผลและสวนยางพารา เขาหาญซึ่งเป็น
ที่ตั้งของฝายดูสนลักษณะภูเขามีลาคลองเลียบริมเขามีความสวยงามมากตั้งอยูํในพื้นที่หมูํที่ ๕ เขาลูกช๎างอยูํใน
พื้นที่หมูํที่ ๖ และหมูํที่ ๙ บ๎านนาปริก นอกจากนั้นยังมีภูเขาและมีถ้าตํางๆ อยูํในภูเขา เชํน เขาเพนียด เขา
โต๏ะปรัง เขาโต๏ะโร๏ะ เขาควนค๎อ เขาบ๎านแรํ ในเขตหมูํที่ ๗ บ๎านบูเก็ตยามู
ลาคลอง ตาบลควนโดนมีลาคลองสาคัญหลายสายที่เปรียบเสมือนเส๎นชีวิตใหญํของชาวตาบลนี้ คือ
คลองดูสน ซึ่งไหลลงมาจากตาบลทุํงนุ๎ย อาเภอควนกาหลงเข๎าสูํเขตตาบลควนโดน ที่บ๎านนาปริก ผํานบ๎านบูเก็ต
ยามู บ๎านดูสน ณ จุดนี้ได๎มีการกั้นลาคลองเพื่อทาเป็นฝายเก็บกักน้าไว๎ใช๎ในการเกษตรและการประปาสํวน
ภูมิภาค ได๎สูบน้าที่จุดนี้เพื่อเป็นน้าดิบในการทาประปาใช๎ในเขตจังหวัดสตูล ลาคลองดูสนยังไหลผํานบ๎านดูสน
บ๎านหัวสะพานเหล็ก จนถึงบ๎านสะพานเคียน เข๎าเขตตาบลยํานซื่อตํอไป บริเวณคลองดูสนมีการตั้งบ๎านเรือน
และสวนผลไม๎ ซึ่งมีผลผลิตจานวนมากในแตํละปี และลาคลองบาราเกต เป็นอีกสายหนึ่งที่ไหลมาจากอาเภอ
ควนกาหลงมาถึงบ๎านควนโต๏ะเหลง บ๎านถ้าทะลุ และไหลผํานไปยัง อาเภอทําแพ คลองนังตา ทางทิศเหนือ
ของตาบลเป็นเขตกั้นตาบลควนโดนกับตาบลควนกาหลง ลาคลองที่สาคัญมีจานวน ๓ สาย คือ
๑. คลองดุสน ตั้งต๎นจากหมูํที่ ๙ ต.ควนโดน ไหลผํานลงมายังหมูํที่ ๗ ,๖,๕,๔ และหมูํที่ ๒ ตาบล
ควนโดน ตามลาดับ ชาวบ๎านใช๎ลาคลองสายนี้เป็นลาคลองสายหลักที่ใช๎น้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและทา
การเกษตร
๒. คลองบาราเกต ตั้งต๎นจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผํานอาเภอควนกาหลงหมูํที่ ๑๐ ,๒ และหมูํที่ ๓
ตาบลควนโดน และไหลลงสูํอาเภอทําแพ
๓. คลองมาจัง ตั้งต๎นจากอาเภอควนกาหลง ไหลผํานหมูํที่ ๓ ต.ควนโดน และไหลลงสูํคลองบาราเกต
ลาห้วย มีลาห๎วยที่มีความยาว เชํน ห๎วยราสอ ผํานบ๎านสะพานเหล็ก บ๎านสะพานเคียน เข๎าสูํตาบลยําน
ซื่อ ห๎วยนา ผํานบ๎านควนโต๏ะเหลง บ๎านสะพานเคียน ห๎วยใหญํ ผํานบ๎านนาปริก บ๎านบูเก็ตยามู และยังมี
ห๎วยเล็กๆ เชํน ห๎วยสะบ๎า ห๎วยดอกทอง เป็นต๎น ลาห๎วยที่สาคัญมีดังนี้
๑. ห๎วยตีนเป็ด ห๎วยราสอ ห๎วยนามาเล๏ะ ห๎วยควนขาม ห๎วยนา ห๎วยควนป้อย ตั้งอยูํหมูํที่ ๒ ต.ควนโดน
๒. ห๎วยสบ๎า ห๎วยวังหมาก ห๎วยยอดทอง ตั้งอยูํหมูํที่ ๓ ต.ควนโดน
๓. ห๎วยน้าใส ห๎วยราสอ ห๎วยตีนเป็ด ตั้งอยูํหมูํที่ ๔ ต.ควนโดน
๔. ห๎วยนาบ๎านนา ห๎วยปลักเตํา ห๎วยดารา ห๎วยนากาเจ๏ะ ตั้งอยูํหมูํที่ ๖ ต.ควนโดน
๕ . ห๎วยใหญํ ห๎วยป่าโต๏ะโร๏ะ ตั้งอยูํหมูํที่ ๗ ต.ควนโดน
๖. ห๎วยนํายาด ตั้งอยูํหมูํที่ ๘ ต.ควนโดน
๗. ห๎วยใหญํ ห๎วยลางั่ว ห๎วยคล๎า ตั้งอยูํหมูํที่ ๙ ต.ควนโดน
๘. ห๎วยสายเขา ห๎วยราสอ ตั้งอยูํหมูํที่ ๑๐ ต.ควนโดน
หนองน้า มีหนองปรักมาระ ในพื้นที่หมูํที่ ๓ บ๎านถ้าทะลุ กว๎างประมาณ 50 ไรํ หนองละหาญ ใน
พื้นที่บ๎านดูสน กว๎างประมาณ 30 ไรํ พื้นที่หนองละหาญมีทิวทัศน์ที่สวยงามและกาลังจะพัฒนาให๎เป็นสถานที่
ทํองเที่ยวอีกแหํงหนึ่งของอาเภอควนโดน
ถนน ตาบลควนโดนมีทางหลวงแผํนดินหมายเลข 406 ถนนยนตรการกาธรตัดผําน ทาให๎การคมนาคม
สะดวกสบาย และยังมีถนนลาดยางที่มีคุณภาพสายสาคัญ เชํน ถนนพัฒนาวิถี (สายควนโดน-ควนโพธิ์) ถนน
จากบ๎านควนโต๏ะซาถึงบ๎านนาปริก บ๎านบูเก็ตยามู นอกจากนี้ยังมีถนนในหมูํบ๎านที่ได๎มาตรฐานเกือบทุกหมูํบ๎าน
จะเห็นได๎วําถนนหนทางของตาบลควนโดนสํวนใหญํได๎มีการปรับปรุงเป็นอยํางดี ทาให๎การติดตํอมีความ
สะดวกสบายมากพอสมควร

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากพื้นที่สํวนใหญํของตาบลควนโดนเป็นป่าเขา เป็นพื้นที่ชุํมน้าที่ทาให๎มีทรัพยากรป่าไม๎ที่อุดม
สมบูรณ์เป็นที่อยูํอาศัยของสัตว์ป่าชนิดตํางๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ ดังนี้
1. ทรัพยากรน้า มีลาน้าสาคัญ ดังนี้
- คลองดูสน ต๎นน้ากาเนิดจากภูเขาบรรทัดตอนใต๎ ไหลผํานตาบลควนสตอ ตาบลควนโดน ตาบล
ยํานซื่อ ตาบลฉลุง ตาบลคลองขุด โดยมีฝายชลประทานดูสนเก็บกักน้าไว๎ใช๎เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค
- คลองบาราเกต
ต๎นน้าเกิดจากเทือกเขาบรรทัดตอนเหนือ
ไหลผํานตาบลทุํงนุ๎ ย ตาบล
ควนกาหลง ตาบลควนโดน และตาบลทําแพ มีฝายชลประทานขนาดเล็ก คลองทําแพรในพื้นที่หมูํที่ 3 ตาบล
ควนโดน สามารถเก็บกักน้าไว๎ใช๎ประโยชน์เพื่อการเกษตรได๎
2. ทรัพยากรดิน สภาพดินในพื้นที่ตาบลควนโดน แบํงตามลักษณะความสมบูรณ์ได๎ 2 ประเภท คือ
- กลุํมดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประกอบอาชีพทานา (ทานา สวนผลไม๎ ไม๎ยืนต๎น) สภาพ
ของกลุํมดินชุดนี้มีลักษณะคํอนข๎างราบเรียบ (ลาดชัน 1 – 3%) ระบายน้าได๎ดีปานกลางถึงดีมาก เป็นดินรํวน
ดินเหนียวทราย
- กลุํมดินที่มีคุณสมบัติไมํเหมาะสมในการทาการเกษตรกรรม เป็นกลุํมดินที่ระบายน้าได๎เลวและดี
ปานกลาง เป็นดินรํวนหรือดินปนทรายแป้ง และเป็นกรดแกํ ซึ่งเหมาะสมการทาเป็นทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์และปลูกป่า
ประชากร
ตาบลควนโดนมีจานวนหมูํบ๎านทั้งสิ้น 10 หมูํบ๎าน และมีประชากรในแตํละหมูํบ๎าน ดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร
ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ครัวเรือน

1,192

1,239

2,431

804

1

บ๎านควนโดน

2

บ๎านสะพานเคียน

662

703

1,365

311

3

บ๎านถ้าทะลุ

207

189

369

123

4

บ๎านควนโต๏ะเหลง

517

510

1,027

260

5

บ๎านดูสน

452

456

908

245

6

บ๎านหัวสะพานเหล็ก

583

567

1,150

351

7

บ๎านบูเก็ตยามู

378

372

750

170

8

บ๎านปลักใหญํใจดี

189

194

383

105

9

บ๎านนาปริก

240

234

474

107

10

บ๎านคลองบาราเกต

103

104

207

54

4,523

2,683

9,091

รวม

หมายเหตุ

2,530
*** ข๎อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555
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เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตาบล
จากกรุงเทพฯ สามารถใช๎เส๎นทางสายเพชรเกษม ๔๑ ถึงสามแยกคูหา อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เลี้ยว
ขวาสูํถนนยนตรการกาธร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ผํานหน๎าอาเภอรัตภูมิและอาเภอควนกาหลง เข๎าสูํตาบลควน
โดน ในเขตอาเภอควนโดน จังหวัดสตูล ใช๎เส๎นทาง ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๔๐๖ (สายหาดใหญํ – สตูล)
ถนนยนตรการกาธร
การคมนาคมติดตํอระหวํางตาบลและอาเภอ รวมทั้งการคมนาคมภายในหมูํบ๎าน มีรายละเอียดดังนี้
๑. ทางหลวงชนบท สร๎างโดยสานักงานเรํงรัดพัฒนาชนบทจานวน ๒ สาย ประกอบด๎วย
๑.๑ ทางหลวงชนบทสายควนโต๏ะซ่า – บ๎านบูเก็ตยามู ระยะทาง ๙ กิโลเมตร
๑.๒ ทางหลวงชนบทสายหัวสะพานเหล็ก–ควนโต๏ะกลั้ง ระยะทาง ๒.๒๕ กิโลเมตร
๒. ทางหลวงชนบท สร๎างโดยกรมโยธา จานวน ๙ สาย ประกอบด๎วย
๒.๑ ทางหลวงชนบทสายควนโดน – ปลักใหญํใจดี ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร
๒.๒ ทางหลวงชนบทสายบ๎านสะพานเคียน ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
๒.๓ ทางหลวงชนบทสายหัวสะพาน – สามแยกต๎นโหนด ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
๒.๔ ทางหลวงชนบทสายบ๎านควนโต๏ะเหลง ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร
๒.๕ ทางหลวงชนบทสายหัวสะพานเหล็ก ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
๒.๖ ทางหลวงชนบทสายบูเก็ตยามู ระยะทาง ๐.๕ กิโลเมตร
๒.๗ ถนนคอนกรีตสายบ๎านปันจอร์ ระยะทาง ๐.๑๕๓ กิโลเมตร
๒.๘ ทางหลวงชนบทสายสี่แยกถ้าทะลุ – คลองมาจัง ระยะทาง ๑,๐๒๐ เมตร
๒.๙ ทางหลวงชนบทมัสยิด – หัวสะพาน หมูํที่ ๔ ระยะทาง ๑,๘๓๔ เมตร
เศรษฐกิจ
ตาบลควนโดนไมํเคยมีการสารวจแรํธาตุตํางๆ มาใช๎ ทรัพยากรสํวนใหญํจะเป็นป่าไม๎ซึ่งมีไม๎นานาพรรณ
ตามภูเขาตํางๆ เชํน ไม๎ตะเคียน ไม๎หลุมพอ ไม๎ราง ไม๎ไขํเขียว ฯลฯ และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยูํตามเขา มีการ
ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ในเทือกเขาโต๏ะประดูํ เขาบังใบ เขาพญาบังสา มีสัตว์ป่าอาศัยอยูํหลาย
ชนิด เชํน ลิง คําง ชะนี เสือเมํน กระจง เลียงผา หมี ค๎างคาว ในลาคลองหนองบึงตํางๆ ยังมี กุ๎งก๎ามกราม
หอย ปู และปลาชนิดตํางๆ อาศัยอยูํ เชํน ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาชํอน ปลากัด เป็นต๎น
การท่องเที่ยว มีแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญ ดังนี้
- เขาถ้าพระ ตั้งอยูํหมูํที่ ๒ ต.ควนโดน
- วังหมาก ตั้งอยูํหมูํที่ ๓ ต.ควนโดน
- ชลประทานคลองบราเกต (ถ้าทะลุ) ตั้งอยูํหมูํที่ ๓ ต.ควนโดน
- ถ้าทะลุ ตั้งอยูํหมูํที่ ๓ ต.ควนโดน
- สระน้าเขาไฟไหม๎ ตั้งอยูํหมูํที่ ๑๐ ต.ควนโดน
- ถ้าประตูฟ้าดุสน
ตั้งอยูํหมูํที่ ๖ ต.ควนโดน
- ชลประทานดุสน ตั้งอยูํหมูํที่ ๕ และหมูํที่ ๖ ต.ควนโดน
- อํางเก็บน้าบ๎านบูเก็ตยามู
ตั้งอยูํหมูํที่ ๗ ต.ควนโดน
- อํางเก็บน้าเขาพะเนียด
ตั้งอยูํหมูํที่ ๙ ต.ควนโดน
- ลํองเรือคลองดุสน ตั้งอยูํหมูํที่ ๗ ต.ควนโดน
- ไรํนาสวนผสม และเกษตรผสมผสาน ตั้งอยูํหมูํที่ ๒ ต.ควนโดน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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โบราณสถาน
- กุโบร์โต๏ะแกํ ตั้งอยูํหมูํที่ ๙ ต.ควนโดน
- กุโบร์เจ๏ะอุเส็น ตัง้ อยูํหมูํที่ ๑๐ ต.ควนโดน
การศึกษา
๑. โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 โรงเรียน
ประกอบด๎วย
จานวนครู
จานวนนักเรียน
จานวน
ลาดับ
ชื่อโรงเรียน
เปิดสอนระดับชั้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ห๎องเรียน
อนุบาล-ชั้นประถม
๑. อนุบาลควนโดน
12 13 25 113 147 260
15
ศึกษาปีท๖ี่
อนุบาล-ชั้นประถม
๒. บ๎านถ้าทะลุ
๖
๑
๗
๓๘ ๒๕ ๖๓
๘
ศึกษาปีท๖ี่
อนุบาล-ชั้นประถม
๓. บ๎านดูสน
๘
๒
๑๐ ๙๙ ๙๕ ๑๙๓
๘
ศึกษาปีท๖ี่
อนุบาล-ชั้นประถม
๔. บ๎านบูเก็ตยามู
๕
๕
๑๐ ๗๐ ๗๐ ๑๔๐
๘
ศึกษาปีท๖ี่
อนุบาล-ชั้นประถม
5. บ๎านควนโต๏ะเหลง
๓
๔
๗
๕๖ ๓๗ ๙๓
๘
ศึกษาปีท๖ี่
๒. สถานที่อํานหนังสือพิมพ์ประจาหมูํบ๎าน มีจานวน ๗ แหํ งซึง่ ตัง้ อยูหํ มูทํ ่ี ๒ ,๓,๔,๖,๗ และ
๙ ตาบลควนโดน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๓ แหํง ประกอบด๎วย หมูํที่ 1, 4 และ 7 ตาบลควนโดน
๔. ศูนย์อบรม ศาสนา และจริยธรรมประจามัสยิด จานวน ๖ แหํง ซึง่ ตัง้ อยูํ ณ มัสยิด หมูทํ ่ี ๒, ๓,
๔, ๖, ๗ และ ๙ ตาบลควนโดน
๕. หอกระจายขําว มีจานวน ๔ หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ ๓, ๔ ,๗ และ ๘ ตาบลควนโดน
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
มัสยิด จานวน ๖ แหํง ประกอบด๎วย
- มัสยิดบ๎านสะพานเคียน
- มัสยิดอิสลามสามัคคี
- มัสยิดอูบูดียะห์
- มัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม
- มัสยิดบ๎านบูเก็ตยามู
- มัสยิดฟัตหุเราะห์มาน

หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่

๒
๓
๔
๖
๗
๙

ตาบลควนโดน
ตาบลควนโดน
ตาบลควนโดน
ตาบลควนโดน
ตาบลควนโดน
ตาบลควนโดน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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มัดราซ๊ะ จานวน ๓ แหํง ประกอบด๎วย
- มัดราซ๏ะ หมูํที่ ๒ ตาบลควนโดน
- มัดราซ๏ะ หมูทํ ี่ ๔ ตาบลควนโดน
- มัดราซ๏ะ หมูทํ ี่ ๑๐ ตาบลควนโดน
การสาธารณสุข
ราษฎรจะใช๎บริการด๎านสาธารณสุข จากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ตาบลควนโดน หนํวยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ๔๕ และโรงพยาบาลควนโดน ซึง่ ตั้งอยูํในเขตตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน มีศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานประจาหมูํบ๎าน (ศูนย์ ศสมช.) จานวน ๗ แหํง ตั้งอยูํ ณ หมูํที่ ๒ , ๓ , ๔ , ๖, ๗ ,๘ และ ๙ ตาบล
ควนโดน อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้า ๑๐๐%
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีป้อมยามตารวจประจาหมูํบ๎าน ๑ แหํง ตั้งอยูํบ๎านปลักใหญํใจดี หมูํที่ 8 ตาบลควนโดน
คณะกรรมการ กศน.ตาบลควนโดน
รายชื่อคณะกรรมการ กศน.ตาบลควนโดน
๑. นายก็หลัด บินหมาน
ประธาน กศน.ตาบล
๒. นายอับดลรอเฉด แซะอามา
กรรมการ กศน.ตาบล
๓. นางจรูญศรี เจ๏ะเส็น
กรรมการ กศน.ตาบล
๔. นายฮาหมีด แซะอาหลี
กรรมการ กศน.ตาบล
๕. นายอานนท์ หลังยาหนําย
กรรมการ กศน.ตาบล
๖. นายรอเฉด ลัสมาน
กรรมการ กศน.ตาบล
๗. นางสาวจีรนา อาตตันตรา
กรรมการ กศน.ตาบล
๘. นายสุเรน ตาเดอิน กรรมการ กศน.ตาบล
๙. นายรอหมาน ตาเดอิน กรรมการ กศน.ตาบล
๑๐. นางสุไวบ๏ะ ละใบสะอาด กรรมการ กศน.ตาบล
๑๑. นายอับดลมายีด แซะอามา กรรมการ กศน.ตาบล
๑๒. นายอับดลวาหาบ หลีเส็น กรรมการ กศน.ตาบล
๑๓. นายสราวุธ สัสดี กรรมการ กศน.ตาบล
๑๔. นางสาวกรรวี ปังแลมา กรรมการ กศน.ตาบล
๑๕. นางคอเดียะ อะสมาน กรรมการ กศน.ตาบล
๑๖. นายชม ใจรักษ์
กรรมการ กศน.ตาบล
๑๗. นายวิมล พรหมอักษร กรรมการ กศน.ตาบล
๑๘. ดต.เจษฎา ปะดุกา กรรมการ กศน.ตาบล
๑๙. นายอับดลวาหาบ แซะอาหลี กรรมการ กศน.ตาบล
๒๐. นางสาวอานุรี บินตาเอบ กรรมการ กศน.ตาบล
๒๑. นางสาวนันทวัจน์ เศวตะทัต ผู๎แทนองค์กรนักศึกษา กศน.
๒๒. นายมูฮาหมัด หาโซะ
ผู๎แทนองค์กร นศ.กศน.
๒๓. นางรัตนา ปะดุกา ผู๎แทนอาสาสมัคร กศน.
๒๔. หัวหน๎า กศน.ตาบลควนโดน เลขานุการ กศน.ตาบล

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน



ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของตาบลควนโดน
กลุ่มปลาหยองเลิศรส
สถานที่ตั้ง : ๑๘ ถ้าทะลุ หมูํ ๓ ถนนพัฒนวิถี ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน
ผู้นาชุมชนและกลุ่ม : นางเจ๏ะรอมา แมเร๏าะ
โทร :๐๘๖-๙๖๙๑๑๔๐

กลุ่มผลิตยาสระผมสมุนไพรเถาสะบ้า
สถานที่ตั้ง : บ๎านบูเก็ตยามู หมูํที่ ๗ ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน
ผู้นาชุมชนและกลุ่ม : นางยาวารี เส็นเนียม
โทร :๐๗๔-๗๒๐๑๘๖
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาเภอควนโดน
สถานที่ตั้ง : ๑๕๖ หมูํที่ ๒ บ๎านสะพานเคียน ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน
ผู้นาชุมชนและกลุ่ม : นางยม ตาเดอิน
โทร :๐๗๔-๗๙๕๑๑๖

กลุ่มแม่บ้านพัฒนาบ้านถ้าทะลุ
สถานที่ตั้ง : ๑๘ ถ้าทะลุ หมูํ ๓ พัฒนาวิถี ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน
ผู้นาชุมชนและกลุ่ม : นายอัสฮา อามะ
โทร :๐๘-๖๙๖๙-๑๑๔๐
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แชมพูสมุนไพรเถาสะบ้า
ธุรกิจ : แชมพูสมุนไพรเถาสะบ๎า
ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม(SMEs)
สถานที่ตั้ง : ๑๓๘ บูเกตยามู หมูํ ๗ ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน โทร :๐๘๙-๗๓๗๗๙๘๖

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ดาระ' ศิลปะพื้นบ้านแห่งควนโดน
“ดาระ” คือ การละเลํนของชาวมุสลิมเพื่อความสนุกสนาน หรือเมื่อ
นึกอยากเลํนก็รวมกลุํมกันร๎องราทาเพลง จากนิทานปราปรา
มีถิ่นกาเนิดใน
หมูํบ๎านเล็ก ๆ แขวงเมืองฮัมดาระตนเมาฟ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ดาระป็นที่รู๎จัก
กันใน จ.สตูล เมื่อประมาณ ๓ - ๔ ชั่วอายุคนมาแล๎ว ถิ่นที่นิยมเลํนดาระกันมากใน
สมัยนั้น คือ เขตอาเภอเมืองสตูล ตาบลแป-ระและตาบลควนโดน อาเภอควน
โดน แตํปัจจุบันการแสดงดาระจะมีแหํงเดียวในประเทศไทย คือ อ.ควนโดน จ.สตูล และคงเหลือเพียงคณะ
เดียวโดยมี นายทอง มาลินี (ป๊ะทอง) และครูสมศรี ชอบกิจ เป็นผู๎ถํายทอดศิลปะพื้นบ๎านการแสดงดาระให๎กับ
คนในชุมชน
ดาระ สามารถเลํนได๎ทั้งหญิงและชาย เครื่องแตํงกาย (ผู๎ชายจะสวมหมวกไมํมีปีก เรียกวํา "หมวกแขกดา"
บางทีสวมหมวกทรงกลมสีขาว ภาษาพื้นเมืองสตูล เรียกวํา "กะเปี๊ยะ" หรือ "สองเกาะ" บางทีก็สวม "ซาตะงัน " ผ๎า
โพกแบบเจ๎าบําวมุสลิม สวมเสื้อคอจีน แขนยาวผําครึ่งอก เรียกวํา "โตะระหงา" หรือ "ตะโละบลางา" นุํงกางเกง
ขายาว ขากว๎างคล๎ายกางเกงจีนสีเดียวกับเสื้อแล๎วใช๎ผ๎าโสรํงสวมทับกางเกงและชายเสื้ออีกทีหนึ่ง โดยให๎ยาวเหนือ
เขํา บางทีได๎ประยุกต์เป็นนุํงผ๎าโสรํงตา ยาวกรอมเท๎า ไมํสวมรองเท๎า ขณะที่ผู๎หญิงสวมเสื้อแขนกระบอกยาว
เรียกวํา "เกอรบายาบันดง " ลักษณะเสื้อเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา "เสื้อบานง" เป็นแบบเสื้อที่ได๎รับอิทธิพลมาจาก
อินโดนีเซีย ลักษณะเสื้อเป็นคอรี ผําหน๎าตลอดติดกระดุม ๓ เม็ด เรียกวํา "กอสัง" มีขนาดลดหลั่นกันตามลาดับ แตํ
ละเม็ดจะมีเชือกร๎อยเข๎าด๎วยกัน เสื้อเป็นแบบเข๎ารูปและบานโค๎งตามลักษณะตะโพก ชายเสื้อด๎านหน๎าจะแหลม
หรือโค๎งมน แขนยาวทรงกระบอกแบบจรดข๎อมือ เสื้อนิยมใช๎ผ๎าลูกไม๎ นุํง "ปาเต๏ะยาวา" กรอมเท๎า และใช๎ผ๎าบาง
คลุมไหลํ เรียกวํา "ผ๎าสไบ" มีเครื่องประดับทาด๎วยทองรูปพรรณ เชํน กาไลข๎อมือ กาไลข๎อเท๎า แหวน สร๎อยคอ
เป็นต๎น กาไลข๎อมือนิยมใช๎หลาย ๆ อันไมํจากัดจานวน บางอันมีขนาดเทํานิ้วก๎อย ใสํจนเต็มแขน) เครื่องดนตรี ที่
มีกลองรามะนาเป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงเพียงชิ้นเดียว เนื้อเพลงจานวน ๔๔ เพลง และสํวนที่มองไมํ
เห็น เชํน พิธีกรรมการยกครู ประวัติความเป็นมา โดยมีครูสมศรีคอยชํวยเหลือด๎านข๎อมูลอยูํใกล๎ ๆ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ผลไม้เลืองชื่อ

จาปาดะ สามารถปลูกได๎ทุกพื้นที่ที่น้าทํวมไมํถึง จะปลูกจากเมล็ด หรือการตอนกิ่ง ติดตาก็ได๎ หลังการ
ปลูกไมํจาเป็นต๎องดูแลเอาใจใสํมากนัก ขอเพียงอยําปลํอยให๎วัชพืชคลุมจนต๎นจาปาดะหายใจไมํออกเพียง ๑-๒ ปี
น้าและปุ๋ยไมํจาเป็นต๎องเน๎นมาก แตํก็ต๎องมีบ๎างปีละครั้งก็พอ สาคัญอยูํที่การหํอผลนั้นแหละ ต๎องเหน็ดเหนื่อยกัน
มากหนํอย เพราะถ๎าเราปลํอยให๎จาปาดะแก๎ผ๎าจนสุกศัตรูก็จะเลํนงาน เชื้อราทาให๎ผลเป็นแผลเนําเสีย สัตว์
จาพวกกะรอกก็ชอบกัดกินผลแกํเชํนกัน ถ๎าจะให๎ผลออกมาสวยงามก็ต๎องตัดทิ้งเสียบ๎าง การหํอผลเป็นเรื่องสาคัญ
ผลออกมาสวยสะดุดตาต๎องหํอผลแบบโบราณ สานใบมะพร๎าว ทาเป็นครุนาไปสวมผลไว๎ตอนที่ผลยังเล็ก จะได๎ผล
จาปาดะที่สมบูรณ์ถึง ๙๙ เปอร์เซ็นต์
ในปัจจุบันความเรํงรีบและการแขํงขันทางสังคมมีมากขึ้น ทาให๎มนุษย์ต๎องพัฒนายํนระยะทางของเวลา
โดยการนาเอาถุงพลาสติกมาใสํแทน แม๎วําประสิทธิภาพลดลงถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ยังมีผู๎คนนิยมใช๎ถุงพลาสติก
แทนครุจากใบมะพร๎าว ถ๎าจะมองกันให๎ลึกซึ้งกันจริงๆ “ครุ” ที่ทาจากใบมะพร๎าว ก็เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นอีกอยําง
หนึ่ง ที่คนรุํนแรกๆ ได๎คิดค๎นและสืบสานมาจนถึงยุคปัจจุบันนําเสียดาย

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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กศน.ตาบลควนโดน
หมู่ที่ ๙ บ้านนาปริก
ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
คาขวัญ หมู่ที่ ๙ : ข้าวนางาม สระน้าสวย รวยน้าใจ ใฝ่คุณธรรม นาความเจริญ
สภาพ กศน.ตาบลควนโดน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
กว่าจะมาเป็น กศน.ตาบลควนโดน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านนาปริก ได๎ประกาศจัดตั้ง โดยผู๎วําราชการจังหวัดสตูล
ในขณะนั้นมี ผู๎อานวยการ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอควนโดนคือ นายอารี สองเมือง อาคารที่ใช๎เป็นที่ทาการของศูนย์การ
เรียนชุมชน เดิมนั้นเป็นที่อํานหนังสือประจาหมูํบ๎าน โดยทาง อบต. ควนโดน ให๎การสนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงและตํอเติม
ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได๎มีนโยบาย “ให๎จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน “ ทุกตาบล โดย
ทาหน๎าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ของทุกคนในชุมชน และเป็นแหลํงพัฒนาคนในท๎องถิ่นให๎มี
ความรู๎ ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร๎างระบบเศรษฐกิจในชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดนได๎ประสานงานกับเครือขํายเพือ่
ขอใช๎ที่ดินดังกลําวเป็นศูนย์การเรียน ภายใต๎การกากับดูแลขององค์การบริหารสํวนตาบลควนโดนและศูนย์
การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ปัจจุบัน กศน.ตาบลควนโดน ได๎ปรับปรุงและพัฒนาจนกลายเป็นแหลํงเรียนรู๎ ภายใต๎การบริหารของ
ผู๎อานวยการ ศูนย์ การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดนคนปัจจุบัน คือ นางสาว
วิภานันท์ พุทธนุกูล
การปกครอง บ๎านนาปริกมีการเปลี่ยนแปลงผู๎นาชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน จานวน ๔ ครั้ง
๑. นายสะอาด
เทศอาเส็น
เป็นผู๎ใหญํบ๎านคนแรก
๒. นายอับดุลกาหรีม เส็มละ
เป็นผู๎ใหญํบ๎านคนที่๒
๓. นายก็หลัด
บินหมาน
เป็นผู๎ใหญํบ๎านคนที่๓
๔. นายหยัน
โต๏ะประดูํ
เป็นผู๎ใหญํบ๎านคนปัจจุบัน
สถานศึกษา กศน.ตาบลควนโดน
ตั้งอยูํที่ หมูํที่ ๙ บ๎านนาปริก ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล ๙๑๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๙-๕๕๓๘
E-mail : kd.satun@hotmail.com
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลของสถานศึกษา
บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ- สกุล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล

ตาแหนํง

วุฒิการศึกษา

ครู
การศึกษามหาบัณฑิต
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน (การบริหารการศึกษา)

ข้าราชการ
ชื่อ- สกุล
นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

บรรณารักษ์ ชานาญการ

การศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

ลูกจ้างประจา
ชื่อ- สกุล
นายสาต สามัญ

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

พนักงานพิมพ์ ๓

ม.๖
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พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร)
ชื่อ- สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

๑.นางรัตติยา ทรุพงษ์
ครูอาสาสมัครฯ ตาบลควนสตอ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
๒.นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์ ครูอาสาสมัครฯ ตาบลควนโดน การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
๓.นางยามานี ปาละวัล
ครูอาสาสมัครฯ ตาบลวังประจัน/ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
ยํานซื่อ
พนักงานราชการ (ครู กศน.ตาบล)
ชื่อ- สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

๑.นางสาวสุนีย์ เบ็ญหวา

หัวหน๎า กศน. ตาบลควนสตอ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
(ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
๒. นางสาวนูรีญา ปันจอร์ หัวหน๎า กศน. ตาบลควนโดน ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
๓.นางสาววิไล หวังกุหลา หัวหน๎า กศน.ตาบลวังประจัน ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
(ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
๔.นางสาวนุชสอรา สาดีน หัวหน๎า กศน. ตาบลยํานซื่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
(ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
บุคลากรที่รับผิดชอบพื้นที่ตาบลควนโดน
๑. นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์ (ครูอาสาสมัคร)
๒. นางสาวนูรีญา ปันจอร์ (ครู กศน.ตาบล)

15
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โครงสร้างบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน

(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน

นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น
บรรณารักษ์ ชานาญการ

นางรัตติยา ทรุพงษ์
ครูอาสาฯ ตาบลควนสตอ

นางสาวนูรีญา ปันจอร์
หัวหน้า กศน.ตาบลควนโดน

นายสาต สามัญ
พนักงานพิมพ์ ๓

นางสาวชนัถต์ ปาละวัลย์
ครูอาสาฯ ตาบลควนโดน

นางยามานี ปะลาวัล
ครูอาสาฯ ตาบลวังประจัน

นางสาวสุนีย์ เบ็ญหวา
นางสาววิไล หวังกุหลา
นางสาวนุชสอรา สาดีน
หัวหน้า กศน.ตาบลควนสตอบททีหั่ ว๒หน้า กศน.ตาบลวังประจัน หัวหน้า กศน.ตาบลย่านซื่อ

นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
-------------------------------------------------------------------วิสัยทัศน์
คนไทยได๎รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่มีคุณภาพได๎ทุกที่ ทุกเวลา อยําง
ทั่วถึง และเทําเทียมกัน เพื่อให๎เกิดสังคมฐานความรู๎ การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแขํงขันใน
ประชาคมอาเซียนอยํางยั่งยืน
พันธกิจ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน



17

๑. จัดและสํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับ
การศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร๎อม
ในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ของประชาชนอยํางทั่วถึงและเทําเทียม
๒. สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกาลังในการพัฒนา
คุณภาพของประชากร
๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสํงเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎
ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎
เพื่อให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของคนในชุมชน
สํงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และศูนย์การเรียนในรูปแบบตํางๆ
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎สามารถดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
๑. คนไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพ อยํางทั่วถึงและเทําเทียม
๒. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถสร๎างรายได๎
ให๎กับตนเองและครอบครัวอยํางยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์
๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว๎างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสูํระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเชิง
การแขํงขัน มีความเชื่อมโยงอยํางเป็นระบบ และสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข๎มแข็งของชุมชน
(OTOP Mini MBA)
๔. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู๎
แก๎ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยํางสร๎างสรรค์
๕. ประชาชนมีความรู๎และทักษะด๎านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุํมประเทศอาเซียน รวมทั้ง
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน
๖. องค์กรภาคสํวนตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศโดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนรํวมเป็นภาคี
เครือขํายในการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง
๗. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาใช๎ในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการเรียนรู๎ให๎แกํกลุํมเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอยํางทั่วถึง
๘. หนํวยงานและสถานศึกษานาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพมาใช๎ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได๎อยํางมีประสิทธิผล
๙. ชุมชนได๎รับการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ มีกิจกรรมเพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช๎รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตาบลและศูนย์การเรียนชุมชนตํางๆ เป็นกลไกสํงเสริม
การเรียนรู๎
๑๐. หนํวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
๑. ร๎อยละของคนไทยกลุํมเป้าหมายกลุํมตํางๆ (เชํน กลุํมเด็ก กลุํมเยาวชน กลุํมวัยแรงงาน กลุํมผู๎สูงอายุ
กลุํมคนพิการ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํมชาติพันธุ์ชนกลุํมน๎อย กลุํมคนไทยในตํางประเทศ กลุํมคนไทยทั่วไป เป็นต๎น )

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ /ได๎รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับสภาพ
ปัญหาและความต๎องการ
๒. จานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) กลุํมเป้าหมายที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษานอกระบบ
๓. จานวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) กลุํมเป้าหมายที่ได๎รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์
๔. ร๎อยละของชุมชน (ตาบล/หมูํบ๎าน) เป้าหมายที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได๎รับการอบรมหลักสูตร OTOP
Mini MBA ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทาแล๎ว สามารถจัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชน ระดับตาบล/
หมูํบ๎านได๎
๕. จานวนประชาชนกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับบริการการเรียนรู๎ /รํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
๖. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับบริการการเรียนรู๎ /รํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแล๎วมีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมองเห็นแนวทางการนาไปใช๎ใน
การดารงชีวิตได๎
๗. จานวนประชาชนกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีน ภาษากลุํม
ประเทศอาเซียน และอาเซียนศึกษา
๘. จานวนองค์กรภาคสํวนตํางๆ ในกลุํมประเทศอาเซียนที่รํวมลงนามในบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
(MOU) ในการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับประเทศไทย
๙. ร๎อยละของหนํวยงานและสถานศึกษา กศน. ที่มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน/ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๐. ร๎อยละของผู๎เรียน/ผู๎เข๎ารับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพและปริมาณ/ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู๎ที่หนํวยงานและสถานศึกษา กศน. จัดบริการ
๑๑. ร๎อยละของหนํวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
องค์กร
๑๒. ร๎อยละของ กศน. ตาบล และศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน (ศรช.) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อการพัฒนา
ชุมชน โดยใช๎ปัญหาของชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๑๓. ร๎อยละของหนํวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดาเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบได๎สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว๎โดยใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด/ตามแผนที่กาหนดไว๎
นโยบายเร่งด่วน
๑. ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใน ๘ เดือน อย่างมี
คุณภาพ
๑.๑ เรํงพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ที่เปิดโอกาสให๎
ประชาชนที่มีอาชีพมาประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบก๎าวกระโดดเพื่อสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับ
ประชาชนอยํางกว๎างขวาง
๑.๒ เรํงพัฒนามาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช๎เป็นมาตรฐานกลางสาหรับการประเมิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนพัฒนาตัวบํงชี้ เครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมิน
๑.๓ เรํงพัฒนากระบวนการ จัดทาคูํมือการดาเนินงานการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตลอดจนพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู๎ ทงั้ ในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และสนองตอบตํอ
ความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย
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๑.๔ เรํงสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับหนํวยงานและสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. เกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดและวิธีการดาเนินงานเพื่อให๎สามารถดาเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ เรํงดาเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและประสบการณ์อยํางมีคุณภาพ เพื่อ
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน
๑.๖ เรํงประชาสัมพันธ์สร๎างความเข๎าใจกับองค์กรหลัก หนํวยงานทางการศึกษาและภาคสังคม เพื่อให๎
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดาเนินงานการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์
ให๎ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการยกระดับการศึกษาและเข๎ารับบริการประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายอยํางกว๎างขวาง
๒. เร่งดาเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน
๒.๑ เรํงดาเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตร OTOP Mini MBA (การบริหารจัดการธุรกิจสินค๎า
OTOP ธุรกิจ OTOP สํงออก การตลาดและชํองทางการจาหนําย และภาษาอังกฤษธุรกิจ ) และสํงเสริมการใช๎
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเผยแพรํและจาหนํายผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการฝึกอบรม
การบริหารจัดการธุรกิจให๎เป็นระบบครบวงจรและบรรลุผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพ
สาหรับกลุํมเป้าหมายอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง
๒.๒ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎สามารถนาไปใช๎สนับสนุนการดาเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
หลักสูตร OTOP Mini MBA ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๒.๓ พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ตามหลักสูตร OTOP Mini MBA ให๎มีความหลากหลายและครบถ๎วนเพื่อ
สนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการเรียนและการปฏิบัติจริง
๒.๔ พัฒนาครูและวิทยากรผู๎สอนหลักสูตร OTOP Mini MBA ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักสูตร OTOP
Mini MBA และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. เปิดโลก กศน. สู่ กศน.อินเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน
๓.๑ สํงเสริม สนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมพัฒนาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ
๓.๒ พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ภาคภาษาอังกฤษให๎มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู๎เรียน
๔. เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน
๔.๑ เรํงรัดให๎ กศน.ตาบล/แขวงดาเนินการสารวจความต๎องการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นของ
กลุํมเป้าหมาย โดยดาเนินการให๎ครอบคลุมและทั่วถึงกลุํมเป้าหมายในพื้นที่
๔.๒ เรํงจัดตั้งบ๎านหนังสือในหมูํบ๎าน /ชุมชน เพื่อเป็นห๎องสมุดประชาชนหมูํบ๎าน /ชุมชน และจัดหา
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นสาหรับบ๎านหนังสือตามความต๎องการของกลุํมเป้าหมายในแตํละพื้นที่
๔.๓ ให๎ กศน.ตาบล/แขวง ดาเนินการจัดกิจกรรม และประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร๎างนิสัยรักการอํานของกลุํมเป้าหมาย โดยการสํงเสริมการอํานให๎เข๎าถึงทุกครอบครัวในพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับผู๎ใช๎บริการเกี่ยวกับระเบียบวินัยและข๎อพึงปฏิบัติในการใช๎บ๎าน
หนังสือหรือห๎องสมุดประชาชนหมูํบ๎าน/ชุมชน การเคารพสิทธิผู๎อื่น ตลอดจนการชํวยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ๎าน
หนังสือหรือห๎องสมุดประชาชนหมูํบ๎าน /ชุมชนให๎เป็นบ๎านหนังสือเสริมสร๎างอัจฉริยภาพของประชาชนในหมูํบ๎าน /
ชุมชน อยํางยั่งยืน
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๔.๔ เรํงประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการอํานในฐานะที่เป็นกิจกรรมพื้นฐาน
ในการเสริมสร๎างอัจฉริยภาพสํวนบุคคลและความเข๎มแข็งของชุมชนและเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางตํอเนื่องในการ
ดาเนินกิจกรรมบ๎านหนังสือหรือห๎องสมุดประชาชนหมูํบ๎าน/ชุมชน
๕. เร่งรัดการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการจัดทาแผนป้องกันภัยพิบัติ
๕.๑ ให๎หนํวยงานและสถานศึกษารํวมกับภาคสํวนตํางๆ และชุมชนในพื้นที่รํวมดาเนินการจัดทาแผน
ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติเชิงบูรณาการ
๕.๒ ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาประสานกับหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เตรียมประชาชนให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติตํางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือ ผลกระทบจากพื้นที่อื่นๆ
๕.๓ ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาจัดทาแผนป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดจากธรรมชาติ มนุษย์ หรือจาก
สาเหตุอื่น และจัดให๎มีการซักซ๎อมการดาเนินงานตามที่กาหนดในแผนอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงและ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหนํวยงานและสถานศึกษา
๖. เร่งพัฒนาระบบกลไกการกากับ ติดตาม และนิเทศเพื่อการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๑ ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ เรํงพัฒนาระบบกลไกการกากับ ติดตามและ
รายงานผลการนานโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการดาเนินงานตามนโยบายในแตํละเรื่องได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
๖.๒ ให๎มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนํวยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแตํ
สํวนกลาง ภูมิภาค กลุํมจังหวัด จังหวัด อาเภอ/เขต และตาบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช๎ข๎อมูล และ
การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นโยบายต่อเนื่อง
๑. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
๑.๑ จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถนา
สาระการเรียนรู๎และวิธีการเรียนรู๎ไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม และสร๎างเสริมสมรรถนะ
การประกอบอาชีพที่สามารถสร๎างรายได๎อยํางมั่นคง
๒) ดาเนินการให๎ผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎รับการสนับสนุนคํา
จัดซื้อตาราเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และคําเลําเรียนอยํางทั่วถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย
๓) จัดหาตาราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามที่สานักงาน
กศน. ให๎การรับรองคุณภาพให๎ทันตํอความต๎องการของผู๎เรียน พร๎อมทั้งจัดให๎มีระบบหมุนเวียนตาราเรียน เพื่อเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าถึงการใช๎บริการตาราเรียนอยํางเทําเทียมกัน
๔) ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให๎กับประชากรวัย
แรงงานที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับและไมํอ ยูํในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู๎ด๎อยโอกาสกลุํมตํางๆ ด๎วยวิธีเรียนที่
หลากหลาย
๕) สํงเสริม สนับสนุน และเรํงรัดให๎ดาเนินการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ รวมทั้งผลการ
เรียนอยํางเป็นระบบได๎มาตรฐาน สอดคล๎องกับหลักสูตรเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให๎กับประชาชนอยําง
กว๎างขวาง
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๖) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎องทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความต๎องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให๎กับ
ผู๎เรียนและการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ
๗) จัดให๎มีวิธีการเรียนรู๎ที่เน๎นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและเจตคติที่ดี
ตํอการเรียนรู๎ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
๘) พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปรํงใส ยุติธรรมตรวจสอบได๎ มี
มาตรฐานตามที่กาหนด และสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมเป้าหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๑.๒ การส่งเสริมการรู้หนังสือ
๑) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลผู๎ไมํรู๎หนังสือทั้งในระดับพื้นที่และสํวนกลางให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง
ทันสมัย และเป็นระบบเดียวกัน
๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดาเนินงานการสํงเสริมการรู๎
หนังสือที่สอดคล๎องกับสภาพของแตํละกลุํมเป้าหมาย
๓) พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือขํายที่รํวมจัด ให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎ไมํรู๎หนังสืออยํางมีประสิทธิภาพ
๔) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมสํงเสริมการรู๎หนังสือ การคงสภาพการรู๎หนังสือ
การพัฒนาทักษะการรู๎หนังสือ และการพัฒนาทักษะด๎านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสํงเสริม
การศึกษาและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน
๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู๎หนังสือให๎มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และระดับสากล
๑.๓ การศึกษาต่อเนื่อง
๑) มุํงจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอยํางยั่งยืน โดยให๎ความสาคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทา ที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียนและศักยภาพของแตํละพื้นที่รวมทั้งสํงเสริมการใช๎ระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ความสามารถ เจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ
และทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช๎ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร๎างรายได๎ได๎จริง และการพัฒนาสูํเศรษฐกิจเชิง
สร๎างสรรค์ตํอไป
๒) มุํงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุกกลุํมเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่
มุํงเน๎นให๎ทุกกลุํมเป้าหมายมีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชน
๓) มุํงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการในรูปแบบ
ของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนทางไกล
และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแตํละพื้นที่ โดยเน๎นการสร๎างจิตสานึกความ
เป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี การสํงเสริมบทบาทสตรี การสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การ
บริหารกองทุน การสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การ
บริหารจัดการน้า และการรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องให๎ได๎มาตรฐาน และสะดวกตํอการใช๎งานเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตํอเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือขําย
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๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑) พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุํงหมายและมาตรฐานของ
หลักสูตร
๒) พัฒนาครูและผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มีความรู๎
ความสามารถในการจัดทาแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎และการวัดและประเมินผล
๓) สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น และกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับความ
ต๎องการและสภาพของกลุํมเป้าหมายและท๎องถิ่น
๔) สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทางด๎านภาษา และวัฒนธรรมของกลุํมประเทศอาเซียนและการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรดังกลําวเพื่อเตรียมความพร๎อมให๎กับประชาชนในการเข๎าสูํการเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียนอยํางมีคุณภาพ
๕) สํงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ประกอบหลักสูตรที่เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ของผู๎เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนโดยการมีสํวนรํวมของทั้งภาครัฐและเอกชน
๖) สํงเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลาย
สอดคล๎องกับสภาพ และความต๎องการของกลุํมเป้าหมายและชุมชน
๗) มุํงเน๎นให๎กลุํมเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได๎เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ และความ
ต๎องการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูํไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ และมีผลสัมฤทธิ์ในสาระความรู๎พื้นฐานไมํต่ากวํา
ร๎อยละ ๖๐
๘) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน โดยการนาข๎อทดสอบกลางมาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑) ให๎สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให๎ได๎มาตรฐาน เพื่อพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่องโดยใช๎การประเมินภายในด๎วยตนเอง
๒) ให๎สานักงาน กศน.จังหวัด /กทม. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต๎น
สังกัดให๎ผํานการประเมินคุณภาพภายใน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐
๓) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่ไมํผํานการรับรองมาตรฐานคุณภาพเพื่อการ
เตรียมความพร๎อมสาหรับการขอรับการประเมินอีกครั้งหนึ่งในรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดย
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และดาเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎ได๎
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด และจัดให๎มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด
สาหรับ
สถานศึกษาที่ยังไมํได๎เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด
๔) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาที่ได๎รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให๎ได๎ตามมาตรฐานที่กาหนด
๑.๖ การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ที่ตอบสนองปัญหาและ
ความต๎องการของกลุํมเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางเข๎มข๎นและตํอเนื่องเพื่อให๎
ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง
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๓) สํงเสริมระบบการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษาด๎าน
ศาสนาศึกษาเข๎าสูํการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาจัดให๎มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกํบุคลากรและ
นักศึกษา กศน. ตลอดจนผู๎มาใช๎บริการอยํางทั่วถึง
๑.๗ การศึกษาทางไกล
๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตํอเนื่องโดย
บูรณาการการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล
ให๎กับทุกกลุํมเป้าหมาย
๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให๎มีความพร๎อมในการจัดและให๎บริการการศึกษาทางไกลเพื่อให๎
ประชาชนได๎รับโอกาสและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง
๓) ขยายกลุํมเป้าหมายภาคีเครือขํายผู๎ให๎บริการ และผู๎รับบริการทั้งในประเทศและตํางประเทศ
ให๎มากขึ้น เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน
๔) สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานและการจัดบริการการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ
๕) สํงเสริมให๎มีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยวิธีการเรียนทางไกล
ให๎กับแรงงานไทยในตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งสาหรับกลุํมเป้าหมายในกลุํมประเทศอาเซียน
๒. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑ การส่งเสริมการอ่าน
๑) พัฒนาระดับความสามารถในการอํานของประชาชนทุกกลุํมเป้าหมายให๎ได๎ระดับอํานคลํอง
อํานเข๎าใจความ เขียนคลํอง และอํานเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน โดยใช๎เทคนิควิธีการเรียนการสอน และสื่อที่มี
คุณภาพ
๒) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย
สนับสนุนการพัฒนาแหลํงการอํานให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวาง และหลากหลาย รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎าน
สื่ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการอําน และการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย โดยเฉพาะงาน
มหกรรมรักการอํานในสํวนภูมิภาค
๓) สํงเสริม และสนับสนุนการสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอํานโดยจัดให๎มีอาสาสมัครสํงเสริมการ
อํานในทุกตาบล เพื่อรํวมเป็นกลไกในการพัฒนาคนไทยให๎มีเจตคติที่ดีตํอการเสริมสร๎างความรู๎ด๎วยการอําน เห็น
ประโยชน์และความสาคัญของการอําน มีนิสัยรักการอํานและพัฒนาตนเองให๎เป็นนักอํานที่มีคุณภาพตํอไป
๔) สํงเสริมให๎มี “บ๎านหนังสือ ” ในหมูํบ๎าน/ชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการสํงเสริมการอํานให๎เกิด
ขึ้นกับประชาชนอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
๒.๒ ห้องสมุดประชาชน
๑) มุํงเน๎นพัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน เป็น
แหลํงค๎นคว๎าและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทาและสร๎างรายได๎อยํางยั่งยืนและการสร๎าง
ความพร๎อมให๎กับประชาชนในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
๒) จัดตั้งห๎องสมุดประชาชนในอาเภอที่ยังไมํมีห๎องสมุดประชาชน เพื่อจัดบริการให๎กับประชาชน
อยํางครอบคลุมและทั่วถึง โดยเน๎นการระดมทรัพยากรและความรํวมมือจากภาคีเครือขําย
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๓) จัดหาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆ สาหรับให๎บริการในห๎องสมุดประชาชน
๔) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห๎องสมุด เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอําน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และการรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชน เพื่อสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติจริง
๕) จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ์ เพื่อสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎หลากหลายออก
ให๎บริการประชาชนในพื้นที่ตํางๆ อยํางทั่วถึง สม่าเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู๎และการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนและชุมชน
๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของห๎องสมุดประชาชน ให๎มีความรู๎
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ของประชาชน
๗) แสวงหาภาคีเครือขํายเพื่อรํวมจัดและสนับสนุนการดาเนินงานของห๎องสมุดประชาชนให๎เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชนโดยชุมชน และเพื่อชุมชน
๒.๓ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
๑) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนโดยเน๎นวิทยาศาสตร์ชุมชนให๎
ผู๎รับบริการสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การักษาสิ่งแวดล๎อม และการป้องกันภัย
พิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่
๒) สํงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและตํางประเทศ เพื่อ
เชื่อมโยงเป็นเครือขํายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์
๓) สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ และกิจกรรมด๎านวิทยาศาสตร์ให๎มีรูปแบบ
และเนื้อหา ที่หลากหลาย สามารถปลูกฝังให๎ผู๎รับบริการมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์

๓. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
๓.๑ การพัฒนา กศน.ตาบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน
๑) จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอานวยความสะดวก
ตลอดจนโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ กศน.ตาบล/แขวง ให๎ครบทุกแหํงเพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัด
กิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู๎ ที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนและชุมชนได๎อยํางตํอเนื่องและ
ทันเวลา
๒) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู๎ในรูปแบบตํางๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และสาระที่หลากหลาย ทันสมัย เพื่อให๎ประชาชนนาไปใช๎เป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเองและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการแขํงขันของชุมชน
๓) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัยสร๎างสรรค์ ตํอเนื่อง และ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนและชุมชน โดยจัดให๎มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอาชีพ การสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การป้องกันภัยพิบัติการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การเสริมสร๎าง
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กระบวนการประชาธิปไตย การป้องกันภัยจากยาเสพติด การเสริมสร๎างความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการ
จัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎ตามความจาเป็นเรํงดํวนของ แตํละชุมชน
๔) จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน และสํงเสริมให๎มีกลุํมสํงเสริมการอํานใน กศน.ตาบล/แขวง เพื่อ
พัฒนาเป็นชุมชนรักการอําน โดยใช๎อาสาสมัครสํงเสริมการอํานเป็นกลไกในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานใน
รูปแบบตํางๆ ในชุมชน โดยดาเนินงานเป็นทีมรํวมกับครู กศน.ตาบล/แขวง
๕) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสภาพการรู๎หนังสือและความต๎องการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ของ
ประชากรวัยแรงงาน ผู๎พิการ และผู๎สูงอายุ ให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบ
สามารถสืบค๎นได๎ทันความต๎องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให๎กับ
กลุํมเป้าหมายดังกลําว
๖) สํงเสริมและพัฒนาเครือขําย กศน.ตาบล/แขวง เพื่อการประสานเชื่อมโยงสํงตํอผู๎เรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์การทางานรํวมกัน เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะในการให๎บริการทางการศึกษาที่
สนองตอบตํอความต๎องการของผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ
๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน กศน.ตาบล/แขวง และจัดให๎มีการรายงาน
ผลการดาเนินงานตํอสาธารณะ รวมทั้งให๎นาผลการติดตามประเมินผลมาใช๎ในการพัฒนาการดาเนินงาน กศน.
ตาบล/แขวง อยํางตํอเนื่อง
๘) กากับและติดตามให๎ กศน.ตาบล/แขวง ดาเนินการให๎เป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงาน
กศน.ตาบล/แขวงอยํางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๑) จัดให๎มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในทุกอาเภอ /เขต อยํางน๎อยอาเภอ /เขตละ ๓ แหํง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร๎างอาชีพของผู๎เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ แสดง จาหนําย และ
กระจายสินค๎าและบริการของชุมชนอยํางเป็นระบบครบวงจร
๒) พัฒนาและจัดทาหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎เรียน ความต๎องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให๎การจัดการศึกษาอาชีพแนวใหมํ เป็น
การจัดการศึกษาที่สามารถสร๎างอาชีพหลักที่มั่นคงให๎กับผู๎เรียนโดยสามารถสร๎างรายได๎ได๎จริงทั้งในระหวํางเรียน
และสาเร็จการศึกษาไปแล๎ว และสามารถใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับอาชีพ เพื่อพัฒนา
ให๎เป็นผู๎ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแขํงขันอยํางยั่งยืน
๓) ประสานการดาเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหนํวยงานและสถานศึกษาตํางๆ ในพื้นที่
เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือขํายการฝึกและสร๎างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัดกลุํมจังหวัด
และระหวําง
จังหวัด
๔) จัดให๎มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงแหลํงทุนตํางๆ สาหรับ
เป็นชํองทางในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านอาชีพอยํางตํอเนื่อง
ให๎กับผู๎เรียน
๕) จัดให๎มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง พร๎อมทั้งนาผลที่ได๎มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให๎เป็นไปตามความต๎องการด๎าน
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาของประชาชนและความต๎องการของตลาด
๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างยั่งยืน
ให้
ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ
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๑) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลภาคีเครือขํายทุกระดับ โดยจาแนกตามระดับความพร๎อมในการมีสํวน
รํวม ทั้งนี้ให๎ดาเนินการจัดทาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความถูกต๎อง ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกันได๎ทั่วประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให๎การสํงเสริมและสนับสนุนได๎อยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับศักยภาพ และระดับการมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขําย
๒) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือขํายให๎มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทาอยํางมีคุณภาพ
๓) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษา ประสานการทางานรํวมกับภาคีเครือขํายเพื่อให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ และภารกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการเป็นกลไกสาคัญ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
๓.๔ อาสาสมัคร กศน.
๑) สํงเสริมให๎ผู๎มีจิตอาสา ตลอดจนผู๎รู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และข๎าราชการบานาญเข๎ามาเป็น
อาสาสมัคร กศน. โดยเข๎ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในชุมชน เป็นผู๎สื่อสารข๎อมูลความรู๎ที่เป็นประโยชน์แกํประชาชนและนาเสนอความต๎องการการเรียนรู๎และ
การพัฒนาชุมชน โดยทางานเป็นทีมรํวมกับครูในสังกัดสานักงาน กศน.
๒) สํงเสริมให๎อาสาสมัคร กศน. ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะให๎เป็นผู๎จัด และผู๎สํงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
๓) เสริมสร๎างขวัญและกาลังใจในรูปแบบตํางๆ แกํอาสาสมัคร กศน. เพื่อให๎ตระหนักถึงคุณคํา
และความสาคัญของตนเอง และเข๎ามามีสํวนรํวมดาเนินการจัดและสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ
และยั่งยืน
๓.๕ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช๎ กศน.ตาบล/แขวง ที่ดาเนินการอยูํแล๎วให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎รํวมกับองค์กรชุมชนอื่นๆ อยํางกว๎างขวาง
๒) สํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนโดยการจัดทาแผนชุมชน
จัดเวทีชาวบ๎าน
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เพื่อนาความรู๎ไปแก๎ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
๓) สํงเสริมให๎มีการบูรณาการความรู๎ในชุมชนให๎เชื่อมโยงกับหลักสูตรตํางๆ ของกศน. โดย
คานึงถึงการประกอบอาชีพ และการมีงานทาของผู๎เรียนที่แท๎จริง เพื่อประโยชน์ในการมีงานทาและการเทียบโอน
ความรู๎และประสบการณ์
๔) สํงเสริมให๎มีการขยายและพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ชุมชนเพื่อการสืบสานและการถํายทอดองค์
ความรู๎ โดยให๎มีการจัดทาและเผยแพรํสื่อถํายทอดองค์ความรู๎ในชุมชน
๕) พัฒนาศักยภาพและสํงเสริมให๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎เชี่ยวชาญองค์ความรู๎ด๎านตํางๆ เป็นแหลํง
การเรียนรู๎ และนักจัดการความรู๎ที่สาคัญของชุมชน
๔. นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ
๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑) สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์ อยํางเป็นระบบตํอเนื่องและเกิดผลโดยตรง
กับกลุํมเป้าหมาย ทั้งระดับบุคคลและชุมชน
๒) จัดทาฐานข๎อมูลโครงการและกิจกรรมของ
กศน.ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่สามารถนาไปใช๎ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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๓) สํงเสริมการสร๎างเครือขํายการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให๎เกิดความเข๎มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔) พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมํฟ้าหลวง” ให๎มีความพร๎อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน๎าที่ที่กาหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ การส่งเสริมและจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๑) จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรู๎หนังสือภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาสาหรับกลุํมเป้าหมายพิเศษ ได๎แกํ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส เด็กและเยาวชนที่
อยูํนอกระบบโรงเรียน คุณแมํวัยใส คนเรํรํอน คนไร๎บ๎าน ผู๎สูงอายุ กลุํมชาติพันธุ์ ชนกลุํมน๎อย บุคคลที่ไมํมี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไมํมีสัญชาติไทย (คนตํางด๎าวและผู๎ไร๎สัญชาติ ) ผู๎หนีภัยการสู๎รบจากพมําในพื้นที่
พักพิงชั่วคราว คนไทยในตํางประเทศ
๒) ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพรํรูปแบบการจัด สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับกลุํมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให๎มีการนาไปสูํการปฏิบัติอยํางกว๎างขว๎างและมี
การพัฒนาให๎เหมาะสมกับบริบทอยํางตํอเนื่อง
๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรม ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของ
กลุํมเป้าหมายพิเศษแตํละกลุํม
๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
5.๑ การพัฒนาบุคลากร
๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
กศน. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสานักงาน กศน. ทุกระดับ ทุกประเภทให๎มีความเป็นมืออาชีพใน
การดาเนินงานตอบสนองความต๎องการทางการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน
๒) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวําง
การดารงตาแหนํงเพื่อให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดาเนินงานของ
หนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ตาบล/แขวงให๎มีสมรรถนะสูงขนึ้ ในการบริหารจดั การกศน.ตาบล/แขวง
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎อานวยความ
สะดวกในการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง
๔) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตาบล/แขวง เพื่อการมีสํวนรํวมในการ
บริหารการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตาบล/แขวง อยํางมีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให๎สามารถทาหน๎าที่เป็นผู๎จัด สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๖) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร
รวมทั้งภาคีเครือขํายในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่
หลากหลายอยํางตํอเนื่อง เชํน มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การดาเนินงานในรูปแบบตํางๆ
๗) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยํางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์สภาพองค์กร กศน.ตาบลควนโดน
จุดแข็ง (Strength)
๑. ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้
๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
๓. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จุดอ่อน (Weak)
๑. ด้านบุคลากร
๑.๑ บุคลากรมีน๎อย
๑.๒ วุฒิทางการศึกษาไมํสอดคล๎องกับงานบางหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย
๑.๓ ผู๎รับบริการมีความหลากหลาย ตํางระดับ ทั้งด๎านความคิด ประสบการณ์ และวัยวุฒิ ยากตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
๒. ด้านอาคารสถานที่ และการสื่อสาร
๒.1 สภาพแวดล๎อมบริเวณ กศน.ตาบลควนโดน ไมํเอื้ออานวยในการจัดกิจกรรม
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๒.๒ สภาพอาคารไมํมิดชิด ไมํเหมาะสมในการจัดกิจกรรมที่ต๎องใช๎เสียงดัง
๓. ด้านสื่อและอุปกรณ์
๓.๑ ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๒ อุปกรณ์การเรียนการสอนมีน๎อยไมํเพียงพอ
๔. ด้านงบประมาณ
๔.๑ งบประมาณไมํเพียงพอตํอการจัดกิจกรรม
๔.๒ ได๎รับการจัดสรรงบประมาณที่ลําช๎า
โอกาส (Opportunity)
๑. พันธมิตรรํวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. เครือขํายทั้งภาครัฐ / เอกชน ชุมชน และท๎องถิ่น มีสํวนรํวมในการจัดทาหลักสูตร กศน.
๓. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีตํอ งานการศึกษานอกโรงเรียน ทาให๎การจัดกิจกรรมได๎ทั่วถึง
๔. มีสํวนรํวมในการจัดทาแผนชุมชนรํวมกับองค์กร และภาคเครือขําย (ผู๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม)
๕. ได๎รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือขํายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
๖. ใช๎ภูมิปัญญาแหลํงเรียนรู๎จากชุมชนจัดและสนับสนุนกิจกรรม กศน.
๗. องค์กรภาคีเครือขําย มีศักยภาพและมีสํวนรํวมในการนิเทศติดตามผล กศน.
๘. ความสามัคคี ประสานงาน ระดมความคิดในการพัฒนา เป็นสิ่งสาคัญที่ชํวยผลักดันให๎งานประสบ
ความสาเร็จในทุก ๆ ด๎าน
๙. การพัฒนาบุคลากร ให๎ได๎รับความรู๎อยํางตํอเนื่อง สามารถนามาปรับใช๎อยํางถูกต๎องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
อุปสรรค (Threat)
๑. ชุมชนบางสํวนยังไมํเข๎าใจการทางานของ กศน. วําทาอะไร จึงไมํเห็นความสาคัญ
๒. ประชาชนบางสํวนไมํให๎ความสาคัญของการศึกษา
๓. กลุํมเป้าหมายขาดความกระตือรือร๎นไมํคํอยมีความตระหนักและเห็นความสาคัญในการเปิดโอกาสให๎
ตนเองเข๎าสูํกระบวนการทางการศึกษานอกระบบ
จุดที่ต้องพัฒนาของ กศน.ตาบลควนโดน
1. การติดตามงานอยํางตํอเนื่อง
2. คุณภาพของผู๎เรียน ผู๎รับบริการทุกประเภท
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
5. ความรู๎ทางวิชาการบุคลากรทุกประเภท
ปรัชญาสถานศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน)
คิดเป็น เน๎นคุณธรรม น๎อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
สํงเสริมความรู๎คูํคุณธรรม มุํงสูํบริการ เพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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๑. จัดการศึกษาและสํงเสริมการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาตํอเนื่อง พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและ
ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย สูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ควบคูํกับการ
เสริมสร๎างคุณธรรมให๎กับผู๎เรียนและผู๎รับบริการ ที่อาศัยอยูํในพื้นที่อาเภอควนโดนอยํางทั่วถึง
๒. การดาเนินงานของสถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบนโยบายแผน
กลยุทธ์ของสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สังคมยอมรับ
๓. สํงเสริมครูและบุคลากรของสถานศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์
๑. เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายที่หลากหายและทั่วถึง
๒. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แหลํงเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาในชุมชน ให๎
เป็นฐานความรู๎ของชุมชน
๓. ผนึกกาลังภาคีเครือขํายให๎มีสํวนรํวมจัดการศึกษา ควบคูํกับการพัฒนาคุณธรรม
๔. ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความ
ต๎องการของกลุํมเป้าหมาย
๕. ให๎โอกาสแกํผู๎เรียนโดยเปิดชํองทางการเรียนรู๎ และมุํงบริการที่มีคุณภาพ เพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต

บทที่ ๔
แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2556
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ 2000204004000000
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2 การจัดกระบวนการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
3 สํงเสริมการรู๎หนังสือ

เป้าหมาย (คน) งบประมาณ หมายเหตุ
35
3,150
13
7,800
31
13,950

ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ (งบรายจํายอื่น) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัสงบประมาณ
2000204004700004
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ฝึกทักษะ)

เป้าหมาย (คน) งบประมาณ หมายเหตุ
25
18,000

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (งบ ส.ส.)

68
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31,620

ผลผลิตที่ 5 ผู๎รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย รหัสงบประมาณ 2000204005000000
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 หนังสือสาหรับ กศน.ตาบล

เป้าหมาย (คน) งบประมาณ หมายเหตุ
261 ฉบับ
2,610

2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาพาสันติสุข รหัสงบประมาณ 20002085012700002
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (คน) งบประมาณ หมายเหตุ
1 กิจกรรมการเรียนรู๎และสํงเสริมการใช๎ภาษาไทยเพื่อการ
10
5,600
สื่อสาร
2 กิจกรรมการเรียนรู๎และสํงเสริมการใช๎ภาษามลายูถิ่นเพื่อการ
15
8,400
สื่อสาร
3 กิจกรรมการเรียนรู๎และสํงเสริมการใช๎ภาษามลายูกลางเพื่อ
15
8,400
การสื่อสาร
4 กิจกรรมการเรียนรู๎และสํงเสริมการใช๎ภาษาอื่นเพื่อการ
10
5,600
สื่อสาร
รวม
50
28,000

โครงการเปิดโลกเรียนรู๎ให๎ผู๎สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม รหัสงบประมาณ 2000285012700003
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (คน) งบประมาณ หมายเหตุ
1 ประชุมสัมมนาสมาชิกชมรมผู๎สูงอายุ โดยใช๎กระบวนการ
10
3,550
จัดการความรู๎ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ชายแดนใต๎”
2 กิจกรรม “วันกตัญญู สูํสังคมไทยสันติสุข”จัดกิจกรรมเยี่ยม
10
7,000
บ๎านผู๎สูงอายุ เนื่องในวัน “ผู๎สูงอายุ”
3 จัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สังคมพหุ
1
4,500
วัฒนธรรม แกนนาผู๎สูงอายุ “วิถีพุทธ – วิถีมุสลิม”
รวม
21
15,050
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติ สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน รหัสงบประมาณ 2000285012700006
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย (คน) งบประมาณ หมายเหตุ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

1 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติ
2 ประชุมแนวทางการสํงเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู๎เกษตร
ธรรมชาติสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 จัดกระบวนการสํงเสริมการเรียนรู๎ “เกษตรธรรมชาติ”

1 แหํง
15

7,500

แผนการจัดกิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๖
(คน)

ภาคเรียน ๑/๒๕๕๖
(คน)

ประถมศึกษา

๔

๕

มัธยมศึกษาตอนต๎น

๖๗

๕๗

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๔๓

๔๒

รวม

๑๑๔

๑๐๔

ระดับ

หมายเหตุ
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

๒. แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
๒.๓ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู๎ความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
๒.๔ กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
๒.๕ กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๖ กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๗ กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมอาสายุวกาชาด
๒.๘ กิจกรรมด๎านกีฬา และสํงเสริมสุขภาพ
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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เลขที.่ ............../255๖
รายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
1. ชื่อโครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน กศน.
สอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวน ข๎อ ๑ เรํงรัดจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให๎กับประชาชน
สอดคล๎องกับนโยบายตํอเนื่อง ข๎อ ๑.๓ (๒) มุํงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุก
กลุํมเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุํงเน๎นให๎ทุกกลุํมเป้าหมายมีความรู๎ความสามารถในการจัดการชีวิตของ
ตนเองให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รวมทั้งการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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3. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนทั้งการดาเนินชีวิตท่ามกลาง
กระแสเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และความคาดหวังของสังคม ตลอดจนการเผชิญต่อสิ่งยั่วยุ หรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสม
ต่าง ๆ รอบตัว ที่ก่อให้เกิดปัญหาเยาวชนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม
ไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต มีปัญหาเรื่องการปรับตัว และการดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้เยาวชนรู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น และดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จาเป็น ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกัน
โรคภัย (๒) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน การจราจร (๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ทานุบารุง
(๔) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอควนโดนได้เห็นถึงความสาคัญ จึงได้มีการจัดทาโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
๔.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๔.๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสัมพันธภาพที่ดีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อาเภอควนโดน จานวน ๓๕ คน
5.2 เชิงคุณภาพ
- เยาวชนและประชาชนผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ มีทักษะในการแก๎ปัญหาตํางๆ รอบตัวในสภาพ
สังคมปัจจุบัน และเตรียมพร๎อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต สามารถดารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข
6. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

๑.ประชุมวางแผนการ เพื่อกาหนดแนว
จัดกิจกรรม
ทางการ
ดาเนินงาน
๒. เปิดรับสมัครผู๎ที่
เพื่อชี้แจงการจัด
สนใจเข๎ารํวมโครงการ กิจกรรมตาม
โครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ
กศน.อาเภอ
ควนโดน

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

บุคลากรครู กศน.
อาเภอควนโดน

จานวน
๗ คน

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

จานวน กศน.ตาบล
๑๔0 คน ทุกตาบล

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ
-

ธ.ค. ๒555
ธ.ค. 2555

-

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

3. ดาเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต เรื่อง เคล็ดลับ
การครองเรือนใน
อิสลาม
4. นิเทศติดตามผล

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รับ
ความรู๎และ
ประสบการณ์

เพื่อประเมิน
ความก๎าวหน๎า
และข๎อบกพรํอง
พร๎อมปรับปรุง
แก๎ไข
5. สรุปและรายงานผล เพื่อประเมินผล
โครงการ
โครงการและ
จัดเก็บข๎อมูลการ
จัดกิจกรรม



เยาวชนและ
๓๕ คน
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลควนโดน

กศน.ตาบล
ควนโดน

วันที่ ๔
มกราคม
๒๕๕๖

กลุํมเป้าหมาย
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
และเจ๎าหน๎าที่
นิเทศติดตามผล

จานวน
๓๕ คน

กศน.ตาบล
ควนโดน

วันที่ ๔
มกราคม
๒๕๕๖

ครูอาสาฯ และ
ครู กศน.ตาบล

จานวน
๒ คน

กศน.อาเภอ
ควนโดน

มกราคม
255๖
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๓,๑๕๐.-

๓๕๐.-

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
เงินงบประมาณแผนงานสร๎างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่ ๔
ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๐๔
004000000 จานวน 3,5๐๐ บาท

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ต.ค. 55 – ธ.ค. 55) (ม.ค. 56– มี.ค.56) (เม.ย.56 - มิ.ย. 56)

๑.ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม
2. เปิดรับสมัครผู๎ที่สนใจเข๎า
รํวมโครงการ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เคล็ด
ลับการครองเรือนในอิสลาม
4. นิเทศติดตามผล
5.สรุปและรายงานผลโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9.1 ครูอาสาฯ อาเภอควนโดน
9.2 ครู กศน.ตาบล อาเภอควนโดน

ไตรมาส 4
(ก.ค. 56 – ก.ย. 56)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน



10. เครือข่าย
10.1 ผู้นาชุมชน
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. ผลลัพธ์ (ผลที่คาดวําจะได๎รับ)
๑๒.๑ กลุ่มเป้าหมายสามารถตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
๑๒.๒ กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๑๒.๓ กลุ่มเป้าหมายมีสัมพันธภาพที่ดีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
13. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร๎อยละ ๘๕ ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ มีทักษะในการแก๎ปัญหาตํางๆ ใน
สภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร๎อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร๎อยละ ๙๐ ของผู๎เข๎ารํวมโครงการนาความรู๎และทักษะไปใช๎การพัฒนาตนเอง
ชุมชน และสามารถดารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.๑ สอบถาม / สัมภาษณ์
๑๔.๒ สารวจ
๑๔.๓ สังเกต

ลงชื่อ.............................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนูรีญา ปันจอร์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง

ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ลงชื่อ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน

เลขที่โครงการ........./๒๕๕๖
รายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
1. ชื่อโครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการ
ดาเนินงานสานักงาน กศน. นโยบายด๎านการสนับสนุนโครงการพิเศษ ข๎อ 4.1 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6 มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิด
จากการสํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
3. หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชดา ริเพื่อ ชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดมา ตั้งแตํกํอนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ ภายหลังได๎
ทรงเน๎นย้าแนวทางการแก๎ไขเพื่อให๎รอดพ๎นและสามารถดารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงตํางๆ และเพื่อให๎สนองตํอตํอจุดเน๎นการดาเนินงา นของสานักงาน กศน. ที่ต๎องการให๎
กศน.ตาบลทุกตาบลจัดหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงตํอกลุํม

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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สาระตํางๆ และสูํวัฒนธรรมองค์กรในระดับชุมชนตํอไป ทั้งนี้ให๎ความสาคัญแกํการน๎อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํการปฏิบัติ กศน.ตาบลควนโดน จึงได๎ดาเนินการจัดทาโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํชุมชนโดยผํานกระบวนการเรียนรู๎การศึกษานอกระบบ
4.2 เพื่อให๎ประชาชนกลุํมเป้าหมายได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาปรับใช๎
ในชีวิตประจาวันได๎
๔.๓ เพื่อให๎เกิดความคิดพึ่งตนเอง การใช๎ชีวิตอยูํอยํางพอเพียงและนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนผูส๎ นใจในพืน้ ที่ หมูทํ ี่ 9 ตาบลควนโดน จานวน ๑๓ คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎และเข๎าใจ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๖. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. จัดทาเวที/
สารวจ
กลุํมเป้าหมาย
๒. ประชุม
วางแผน/เตรียม
ความพร้อม
๓. ดาเนินการ
- อบรมให้ความรู้
เรื่องการเลี้ยงปลา
ดุกในบ่อดินและ
การบริหารจัดการ
พื้นที่โดยรอบ
- ดาเนินการจัด
กิจกรรม

เพื่อจัดหาผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุม่
เป้าหมาย
ประชาชน
ผู้สนใจ

เป้า
หมาย
๔๐

เพื่อเตรียมความ
ครู อาสาฯ
๒ คน
พร้อมในการดาเนิน และครู กศน.
โครงการ
ตาบล
ผู้เข้าร่วม
๑๓ คน
เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
โครงการมีความรู๎
เรื่องกระบวนการ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํชุมชน

พื้นที่
ดาเนินการ
ตาบลควนโดน

ระยะ
เวลา
ธ.ค. ๕๕

กศน.ควนโดน

ธ.ค. ๕๕

ม.๙ บ้านนา
ปริก
ต.ควนโดน

ก.พ. ๕๖

งบ
ประมาณ

๗,๘๐๐
บาท

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

๔. นิเทศติดตาม
ผล
๕. สรุปและ
รายงานผล
โครงการ

เพื่อประเมิน
ความก๎าวหน๎าและ
ข๎อบกพรํองพร๎อม
ปรับปรุงแก๎ไข
เพื่อประเมินผล
โครงการและ
จัดเก็บข๎อมูลการจัด
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ครูอาสาฯ
และ
ครู กศน.
ตาบล

๑๓ คน

จานวน
๒ คน

ม.๙ บ้านนา
ปริก
ต.ควนโดน
กศน.อาเภอ
ควนโดน
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ก.พ. ๕๖
มี.ค. ๕๖
มี.ค. ๕๖

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่ ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๐๔๐๐๔๐๐๐๐๐๐ จานวน ๗,๘๐๐ บาท (เงิน เจ็ดพันแปดร้อย
บาทถ้วน)

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

(ต.ค. 5๕ – ธ.ค. 5๕) (ม.ค. 5๖– มี.ค.5๖) (เม.ย.5๖ - มิ.ย. 5๖)

1. จัดทาเวที/สารวจ
กลุํมเป้าหมาย
2. ประชุมวางแผน/เตรียมความ
พร้อม
3. ดาเนินการ
- อบรมให้ความรู้ เรื่องการเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อดินและการบริหาร
จัดการพื้นที่โดยรอบ
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
4. นิเทศติดตามผล
๕. สรุปและรายงานผล
โครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9 .1 ครูอาสาฯ อาเภอควนโดน
9.2 ครู กศน.ตาบล อาเภอควนโดน
1๐. .เครือข่าย
๑๐.๑ ผู้นาชุมชน
๑๐.๒ สานักงานเกษตรอาเภอควนโดน

ไตรมาส 4
(ก.ค. 5๖ – ก.ย. 5๖)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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๑๐.๓ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
12. ผลลัพธ์ (ผลที่คาดวําจะได๎รับ)
๑๒.๑ ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถใช๎ความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒.๒ ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปขยายผลให๎บุคคลอื่นได๎
13. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีอาชีพและ สามารถชํวยเหลือตนเองได๎
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ได๎รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.๑ สอบถาม / สัมภาษณ์
๑๔.๒ สารวจ
๑๔.๓ สังเกต
ลงชื่อ.............................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนูรีญา ปันจอร์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง

ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
ลงชื่อ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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เลขที่โครงการ........./๒๕๕๖
รายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
1. ชื่อโครงการ สํงเสริมการรู๎หนังสือ
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. นโยบายตํอเนื่อง ข๎อ 1.2 การสํงเสริม
การรู๎หนังสือ
3. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมการรู้หนังสือ เป็นนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน กศน. ที่ต้องการสนับสนุน
ให้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน ทาให้สามารถอ่านออกเขียนได้และป้องกัน
การลืมหนังสือ การดาเนินงาน โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ได้ดาเนินการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ
๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือขึ้น เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลควนโดนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อสํงเสริมการรู๎หนังสือการคงสภาพการรู๎หนังสือและการพัฒนาทักษะการรู๎หนังสือ ของประชาชนใน
พื้นที่ตาบลควนโดน
4.2 เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาความรู้ให้กับประชาชน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนผู๎ไมํรู๎หนังสือ/ผู๎ลืมหนังสือในพื้นที่ตาบลควนโดน จานวน ๓๑ คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ผู้เข้าร่วมโครงการมี ทักษะการรู้หนังสือ มีการคงสภาพการรู้หนังสือและนา ความรู้ความเข้าใจ ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมพร้อมต่อการ พัฒนาความรู้ ใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

๖. วิธีดาเนินการ
เป้า
หมาย
๕๐ คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ตาบลควนโดน

ระยะ
เวลา
ต.ค. ๕๕

เพื่อกาหนดเนื้อหา ครู อาสาฯ
ของหลักสูตรและ และครู กศน.
การดาเนินงาน
ตาบล
เพื่อเตรียมความ
ครู อาสาฯ
พร้อมในการดาเนิน และครู กศน.
โครงการ
ตาบล

๒ คน

กศน.ควนโดน

ต.ค. ๕๕

๒ คน

กศน.ควนโดน

ต.ค. ๕๕

๔.ดาเนินการจัด เพื่อให้บรรลุผลตาม ผู้ไม่รู้หนังสือ
กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการส่งเสริม โครงการ
การรู้หนังสือ

๓๑ คน

ตาบลควนโดน

ต.ค. ๕๕
มี.ค. ๕๖

๕.การนิเทศ
เพื่อให้คาแนะนา
ครู อาสาฯ
ติดตาม/สรุป/และ ช่วยเหลือและแก้ไข และครู กศน.
รายงานผล
ปัญหา
ตาบล

๒ คน

กศน. ควนโดน

มี.ค. ๕๖

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.ประชาสัมพันธ์
และรับสมัครกลุ่ม
เป้าหมาย
๒.ประชุม
วางแผน/เตรียม
ความพร้อม
๓.จัดเตรียมและ
หาวัสดุ-อุปกรณ์
ในการดาเนิน
โครงการ

เพื่อจัดหาผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุม่
เป้าหมาย
ผู้ไม่ร/ู้ ลืม
หนังสือ

งบ
ประมาณ

๑๓,๙๕๐
บาท

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่ ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๐๔๐๐๔๐๐๐๐๐๐ จานวน ๑๓,๙๕๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพัน
เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

(ต.ค. 5๕ – ธ.ค. 5๕) (ม.ค. 5๖– มี.ค.5๖) (เม.ย.5๖ - มิ.ย. 5๖)

ไตรมาส 4
(ก.ค. 5๖ – ก.ย. 5๖)

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชุมวางแผน/เตรียมความ
พร้อม
3. จัดเตรียมและหาวัสดุอุปกรณ์
ในการดาเนินโครงการ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
๕. การนิเทศติดตาม/สรุป/และ
รายงานผล
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9 .1 ครูอาสาฯ ตาบลควนโดน
9.2 ครู กศน.ตาบลควนโดน
1๐. เครือข่าย
๑๐.๑ ผู้นาชุมชน
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
12. ผลลัพธ์ (ผลที่คาดวําจะได๎รับ)
๑๒.๑ กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการรู๎หนังสือ สามารถเขียน อํานและพูดภาษาไทยได๎
๑๒.๒ กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียน อําน และพูดภาษาไทยได๎ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได๎ดีขึ้น
13. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีทักษะการรู๎หนังสือ สามารถเขียน อํานและ
พูดภาษาไทยได๎
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีทักษะการรู๎หนังสือ สามารถเขียน อําน และ
พูดภาษาไทยได๎ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได๎ดีขึ้น

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.๑ สอบถาม / สัมภาษณ์
๑๔.๒ สารวจ
๑๔.๓ สังเกต
ลงชื่อ.............................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนูรีญา ปันจอร์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง

ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
ลงชื่อ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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เลขที่โครงการ........./๒๕๕๖
รายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
1. ชื่อโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. นโยบายด๎านการสํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ชุมชน ข๎อ 3.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ตัวบํงชี้ที่ 1.7
ผู๎เรียนมีงานทาหรือมีรายได๎เสริม มีทักษะในการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต
3. หลักการและเหตุผล
ตามที่
ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในทุกอาเภอ และ กศน.ตาบลควนโดนได้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน เป็นศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ
แสดง จาหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยสารวจความต้องการด้าน
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาของประชาชน ความต้องการด้านแรงงาน สินค้า และบริการ รวมทั้งศักยภาพของ
แต่ละพื้นที่ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทาเลที่ตั้ง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย์เพื่อนามากาหนดหลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลัก
ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตาบลจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให๎กลุํมเป้าหมายได๎รับความรู๎ พัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ
4.2 เพื่อให๎กลุํมเป้าหมายสามารถนาความรู๎ ความสามารถไปใช๎ในการประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนผู๎สนในพื้นที่ตาบลควนโดน จานวน ๒๕ คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทา

๖. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. ประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดหาผู้เข้าร่วม

กลุม่
เป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป

เป้า
หมาย
๕๐ คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ตาบลควนโดน

ระยะ
เวลา
ต.ค.

งบ
ประมาณ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

และรับสมัครกลุ่ม
เป้าหมาย
๒. ประชุม
วางแผน/เตรียม
ความพร้อม

โครงการ

เพื่อกาหนดเนื้อหา ครู อาสาฯ
ของหลักสูตรและ และครู กศน.
เตรียมความพร้อมใน ตาบล
การดาเนินงาน
๓. ดาเนินการจัด เพื่อให้บรรลุผลตาม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
โครงการหลักสูตร โครงการ
ธุรกิจขนมไทย
๔. นิเทศติดตาม เพื่อให้คาแนะนา
ผู้เข้าร่วม
ผล
ช่วยเหลือและแก้ไข โครงการ
ปัญหา
๕. สรุปและ
รายงานผล
โครงการ

ครู อาสาฯ
เพื่อประเมินผล
และครู กศน.
โครงการและ
ตาบล
จัดเก็บข๎อมูลการจัด
กิจกรรม
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พ.ย. ๕๕
ธ.ค. ๕๕

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน

๒๕ คน

ม.๑ บ้านควน
โดนใน ต.ควน
โดน

ก.พ. ๕๖
มี.ค. ๕๖

๒๕ คน

ม.๑ บ้านควน
โดนใน ต.ควน
โดน

ก.พ. ๕๖
มี.ค. ๕๖

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน

เม.ย. ๕๖

๑๘,๐๐๐
บาท

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่ ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๐๔๐๐๔๐๐๐๐๐๐ จานวน ๑๘,๐๐๐ บาท (เงิน หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชุมวางแผน/เตรียมความ
พร้อม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

(ต.ค. 5๕ – ธ.ค. 5๕) (ม.ค. 5๖– มี.ค.5๖) (เม.ย.5๖ - มิ.ย. 5๖)

ไตรมาส 4
(ก.ค. 5๖ – ก.ย. 5๖)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน



โครงการ
4. นิเทศติดตามผล
๕. สรุปและรายงานผลโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9 .1 ครูอาสาฯ ตาบลควนโดน
9.2 ครู กศน.ตาบลควนโดน
1๐. เครือข่าย
๑๐.๑ ผู้นาชุมชน
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน
๑๐.๓ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอควนโดน
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
12. ผลลัพธ์ (ผลที่คาดวําจะได๎รับ)
๑๒.๑ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ พัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ
๑๒.๒ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง ชุมชน
13. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ความสามารถและทักษะในการ
ประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทา
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร๎อยละ ๕0 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง ชุมชน

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.๑ สอบถาม / สัมภาษณ์
๑๔.๒ สารวจ
๑๔.๓ สังเกต
ลงชื่อ.............................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนูรีญา ปันจอร์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
ลงชื่อ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน

เลขที่โครงการ........./๒๕๕๖
รายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
1. ชื่อโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุํมเป้าหมายแบํงเขต (ส.ส.)
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. นโยบายด๎านการสํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ชุมชน ข๎อ 3.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ตัวบํงชี้ที่ 1.7
ผู๎เรียนมีงานทาหรือมีรายได๎เสริม มีทักษะในการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต
3. หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ตามที่
ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในทุกอาเภอ และ กศน.ตาบลควนโดนได้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน เป็นศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ
แสดง จาหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยสารวจความต้องการด้าน
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาของประชาชน ความต้องการด้านแรงงาน สินค้า และบริการ รวมทั้งศักยภาพของ
แต่ละพื้นที่ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทาเลที่ตั้ง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย์เพื่อนามากาหนดหลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลัก
ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตาบลจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให๎กลุํมเป้าหมายได๎รับความรู๎ พัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ
4.2 เพื่อให๎กลุํมเป้าหมายสามารถนาความรู๎ ความสามารถไปใช๎ในการประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนผู๎สนในพื้นที่ตาบลควนโดน จานวน ๖๘ คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทา

๖. วิธีดาเนินการ
กลุม่
เป้าหมาย
ผู้สนใจทั่วไป

เป้า
หมาย
๕๐ คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ตาบลควนโดน

เพื่อกาหนดเนื้อหา ครู อาสาฯ
ของหลักสูตรและ และครู กศน.
เตรียมความพร้อมใน ตาบล
การดาเนินงาน
๓. ดาเนินการจัด เพื่อให้บรรลุผลตาม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
- สบู่สมุนไพร
โครงการ
- ผ้าคลุมผมปัก
ลายคริสตัล
- การปลูกพืชผัก

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน

๖๘ คน

ม.๑ บ้านควน
โดนใน
ม.๓ บ้านถ้า
ทะลุ
ม.๔ บ้านควน
โต๊ะเหลง

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. ประชาสัมพันธ์
และรับสมัครกลุ่ม
เป้าหมาย
๒. ประชุม
วางแผน/เตรียม
ความพร้อม

เพื่อจัดหาผู้เข้าร่วม
โครงการ

ระยะ
เวลา
ต.ค.
พ.ย. ๕๕
ธ.ค. ๕๕

งบ
ประมาณ

ก.พ. ๕๖
พ.ค. ๕๖
๓๑,๖๒๐

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

เกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ



58

บาท

๔. นิเทศติดตาม
ผล

เพื่อให้คาแนะนา
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหา

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

๕. สรุปและ
รายงานผล
โครงการ

ครู อาสาฯ
เพื่อประเมินผล
และครู กศน.
โครงการและ
ตาบล
จัดเก็บข๎อมูลการจัด
กิจกรรม

๖๘ คน

พื้นที่
ดาเนินการ

ก.พ. ๕๖
พ.ค. ๕๖

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน

มิ.ย. ๕๖

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่ ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ (งบรายจ่ายอื่น) รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๐๔๐๐๔๗๐๐๐๐๔
จานวน ๓๑,๖๒๐ บาท
(เงินสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

(ต.ค. 5๕ – ธ.ค. 5๕) (ม.ค. 5๖– มี.ค.5๖) (เม.ย.5๖ - มิ.ย. 5๖)

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชุมวางแผน/เตรียมความ
พร้อม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
4. นิเทศติดตามผล
๕. สรุปและรายงานผลโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9 .1 ครูอาสาฯ ตาบลควนโดน
9.2 ครู กศน.ตาบลควนโดน
1๐. เครือข่าย
๑๐.๑ ผู้นาชุมชน
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน
๑๐.๓ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอควนโดน

ไตรมาส 4
(ก.ค. 5๖ – ก.ย. 5๖)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน



11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
12. ผลลัพธ์ (ผลที่คาดวําจะได๎รับ)
๑๒.๑ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ พัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ
๑๒.๒ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง ชุมชน
13. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ความสามารถและทักษะในการ
ประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทา
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร๎อยละ ๕0 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง ชุมชน

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.๑ สอบถาม / สัมภาษณ์
๑๔.๒ สารวจ
๑๔.๓ สังเกต
ลงชื่อ.............................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนูรีญา ปันจอร์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง

ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
ลงชื่อ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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เลขที่โครงการ........./๒๕๕๖
รายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
1. ชื่อโครงการ สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาพาสันติสุข
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. นโยบายตํอเนื่อง ข๎อ 1.6 การศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ข๎อ 1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสํงเสริมการศึกษา
และการเรียนรู๎ที่ตอบสนองปัญหาและความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุ
วัฒนธรรมของพื้นที่
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข๎าสูํประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงจาเป็นอยํางยิ่งที่สถานศึกษา
และครูผู๎สอนต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อาเซียนศึกษาให๎กับ บุคลากร เยาวชน กลุํมผู๎นา และประชาชนที่มีความ
สนใจ ในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
การพัฒนาด๎านการใช๎ภาษา เพื่อให๎ประชากรไทยมีความพร๎อมและก๎าวไปข๎างหน๎าให๎เทําทันกับประเทศสมาชิกอื่น
ๆ ในประชาคมอาเซียนด๎วยกัน
กศน.ตาบลควนโดน ได๎เห็นความจาเป็นในการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศของอาเภอ
ควนโดนจังหวัดสตูล เป็นอาเภอที่ติดชายแดนมาเลเซีย และติดตํอกับประเทศมาเลเซีย ในชีวิตประจาวันของคน
อาเภอควนโดน ต๎องดาเนินการด๎าน การค๎า ธุรกิจ การทํองเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ การค๎า การ
ทํองเที่ยว จึงมีความจาเป็นต๎องเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษามาลายูกลางเพื่อผลประโยชน์ตํอการติดตํอสื่อสาร
และการทาเวทีชาวบ๎านประชาชนในพื้นที่มีความต๎องการที่จะเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษามาลายูเพื่อติดตํอกับ
ชาวตํางชาติและบุคคลที่ใช๎ภาษานี้ในการติดตํอในโอกาสตํอไป
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4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อฝึกทักษะการฟัง การพูด การอําน และสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลาง ได๎อยํางถูกต๎อง
และสามารถใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
4.2 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสาร
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนผู๎สนในพื้นที่ตาบลควนโดน จานวน ๕๐ คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีทักษะในการพูด การอําน และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลาง และ
สามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๖. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. ประชาสัมพันธ์
และรับสมัครกลุ่ม
เป้าหมาย
๒. ประชุม
วางแผน/เตรียม
ความพร้อม

เพื่อจัดหาผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุม่
เป้า
พื้นที่
เป้าหมาย
หมาย
ดาเนินการ
ผู้สนใจทั่วไป ๑๐๐ คน ตาบลควนโดน

เพื่อกาหนดเนื้อหา ครู อาสาฯ
ของหลักสูตรและ และครู กศน.
เตรียมความพร้อมใน ตาบล
การดาเนินงาน
๓. ดาเนินการจัด เพื่อให้บรรลุผลตาม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
- ภาษามลายู
โครงการ
กลาง
- ภาษาอังกฤษ
๔. นิเทศติดตาม
ผล
๕. สรุปและ
รายงานผล
โครงการ

เพื่อให้คาแนะนา
ผู้เข้าร่วม
ช่วยเหลือและแก้ไข โครงการ
ปัญหา
ครู อาสาฯ
เพื่อประเมินผล
และครู กศน.
โครงการและ
ตาบล
จัดเก็บข๎อมูลการจัด
กิจกรรม

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน

๕๐ คน

ม.๑ บ้านควน
โดนใน
ม.๗ บ้านบูเกต
ยามู
ม.๙ บ้านนา
ปริก
พื้นที่
ดาเนินการ

๕๐ คน

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน

ระยะ
เวลา
ต.ค.
พ.ย. ๕๕
ธ.ค. ๕๕

งบ
ประมาณ

ก.พ. ๕๖
พ.ค. ๕๖

ก.พ. ๕๖
พ.ค. ๕๖
มิ.ย. ๕๖

๒๘,๐๐๐
บาท

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบรายจ่ายอื่น) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข รหัสงบประมาณ
๒๐๐๐๒๘๕๐๑๒๗๐๐๐๐๒ จานวน ๒๘,๐๐๐ บาท (เงินสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

(ต.ค. 5๕ – ธ.ค. 5๕) (ม.ค. 5๖– มี.ค.5๖) (เม.ย.5๖ - มิ.ย. 5๖)

ไตรมาส 4
(ก.ค. 5๖ – ก.ย. 5๖)

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชุมวางแผน/เตรียมความ
พร้อม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
4. นิเทศติดตามผล
๕. สรุปและรายงานผลโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9 .1 ครูอาสาฯ ตาบลควนโดน
9.2 ครู กศน.ตาบลควนโดน
1๐. เครือข่าย
๑๐.๑ ผู้นาชุมชน
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน
๑๐.๓ อาสาสมัคร กศน.ตาบลควนโดน
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
12. ผลลัพธ์ (ผลที่คาดวําจะได๎รับ)
๑๒.๑ ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถใช๎ทักษะ ในการฟัง การพูด การอําน และสื่อสารภาษา อังกฤษและภาษา
มลายูกลาง ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
๑๒.๒ ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถนาความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษและภาษามลายู
กลางที่ได๎รับและไปขยายผลให๎บุคคลอื่นได๎
13. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะการฟัง การพูด การอําน และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลางได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลางเบื้องต๎นได๎

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.๑ สอบถาม / สัมภาษณ์
๑๔.๒ สารวจ
๑๔.๓ สังเกต

ลงชื่อ.............................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนูรีญา ปันจอร์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง

ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
ลงชื่อ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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เลขที่โครงการ........./๒๕๕๖
รายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน
1. ชื่อโครงการ เปิดโลกการเรียนรู๎ให๎ผู๎สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. นโยบายตํอเนื่อง ข๎อ 1.6 การศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ข๎อ 1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสํงเสริมการศึกษา
และการเรียนรู๎ที่ตอบสนองปัญหาและความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็น
พหุวัฒนธรรมของพื้นที่
3. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมและครอบครัวของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ปัญหาสังคมเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัว ทา
ให้สมาชิกที่อยู่ในวัยแรงงานต้องออกไปทางานนอกบ้าน เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว โดยเฉพาะในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องออกไปทางานในต่างจังหวัด และมีไม่น้อยที่ออกไปทางานในประเทศเพื่อน
บ้าน ซึ่งทาให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ และเด็กต้องอยู่กันตามลาพัง ทาให้สภาพจิตใจ และสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องโภชนาการ การดูแลสุขภาพกาย และจิตใจให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขนั้น กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือ และดูแลให้ถูกวิธีจากสมาชิกในครอบครัว
จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว การศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเน้นแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา ให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกัน ท่ามกลาง
ความหลากหลายวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและมัสยิด พร้อมทั้ง สามารถ
สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์
กศน.ตาบลควนโดน
เห็นสมควรจัด กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความรู้และมีแนวทางในการใช้ชีวิตรวมทั้งนาไป
ประยุกต์ใช้ปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาความคิด และการพัฒนาอาชีพเสริม
เพื่อเป็นงานอดิเรก
4.2 เพื่อสํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และทากิจกรรมรํวมกันระหวํางกลุํมผู๎สูงอายุ และอยูํรํวมกับผู๎อื่น
ในครอบครัว สังคมได๎อยํางมีความสุข
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู๎สูงอายุในพื้นที่ตาบลควนโดน จานวน ๒๑ คน
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5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีกาลังใจ เห็นคุณค่าของตนเอง สามารถ
อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๖. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. ประชาสัมพันธ์
และรับสมัครกลุ่ม
เป้าหมาย
๒. ประชุม
วางแผน/เตรียม
ความพร้อม

เพื่อจัดหาผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุม่
เป้าหมาย
ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ตาบล

เพื่อกาหนดเนื้อหา ครู อาสาฯ
และเตรียมความ
และครู กศน.
พร้อมในการจัด
ตาบล
กิจกรรม
๓. ดาเนินการจัด เพื่อให้บรรลุผลตาม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
- ประชุมสัมมนา โครงการ
- เยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ
- ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. นิเทศติดตาม เพื่อให้คาแนะนา
ผู้เข้าร่วม
ผล
ช่วยเหลือและแก้ไข โครงการ
ปัญหา
๕. สรุปและ
ครู อาสาฯ
เพื่อประเมินผล
รายงานผล
และครู กศน.
โครงการและ
โครงการ
ตาบล
จัดเก็บข๎อมูลการจัด
กิจกรรม

เป้า
หมาย
๕๐ คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ตาบลควนโดน

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน

๒๑ คน

ทุกหมู่บ้านใน
พื้นที่ตาบล
ควนโดน

ระยะ
เวลา
ต.ค.
พ.ย. ๕๕
ธ.ค. ๕๕

งบ
ประมาณ

ก.พ. ๕๖
พ.ค. ๕๖
๑๕,๐๕๐
บาท

๒๑ คน

พื้นที่
ดาเนินการ

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน

ก.พ. ๕๖
พ.ค. ๕๖
มิ.ย. ๕๖

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบรายจ่ายอื่น) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข รหัสงบประมาณ
๒๐๐๐๒๘๕๐๑๒๗๐๐๐๐๓ จานวน ๑๕,๐๕๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

(ต.ค. 5๕ – ธ.ค. 5๕) (ม.ค. 5๖– มี.ค.5๖) (เม.ย.5๖ - มิ.ย. 5๖)

ไตรมาส 4
(ก.ค. 5๖ – ก.ย. 5๖)

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชุมวางแผน/เตรียมความ
พร้อม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
4. นิเทศติดตามผล
๕. สรุปและรายงานผลโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9 .1 ครูอาสาฯ ตาบลควนโดน
9.2 ครู กศน.ตาบลควนโดน
1๐. เครือข่าย
๑๐.๑ ผู้นาชุมชน
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน
๑๐.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควนโดน
๑๐.๔ สานักงานวัฒนธรรมอาเภอควนโดน
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
12. ผลลัพธ์ (ผลที่คาดวําจะได๎รับ)
กลุํมเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
13. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช๎ชีวิตประจาวัน ได๎อยําง
มีความสุข
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร๎อยละ 9๐ ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและมีความรู๎
และสามารถดูแลสุขภาพที่ดี ใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นบนความหลากหลายของวัฒนธรรมได๎ อยํางมีความสุข

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.๑ สอบถาม / สัมภาษณ์
๑๔.๒ สารวจ
๑๔.๓ สังเกต

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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ลงชื่อ.............................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนูรีญา ปันจอร์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง

ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
ลงชื่อ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน

เลขที่โครงการ........./๒๕๕๖
รายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควนโดน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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1. ชื่อโครงการ สํงเสริมการเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. นโยบายด๎านการสนับสนุนโครงการพิเศษ
ข๎อ 4.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
3. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงเน๎นความสาคัญในการจัดการทรัพยากรระดับไรํนาในลักษณะที่จะมุํงใช๎
ประโยชน์จากธรรมชาติ การประหยัด ลดคําใช๎จํายในการทามาหากินของเกษตรกรลงให๎เหลือน๎อยที่สุด
โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยสาคัญ ตั้งแตํการสนับสนุนให๎เกษตรกรใช๎โคกระบือในการทานามากกวําการใช๎
เครื่องจักร ให๎มีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ใช๎ปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพง รวมทั้งให๎
หลีกเลี่ยงการใช๎สารเคมีตํางๆ ที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และคุณภาพของดินในระยะยาว ทาให๎ราษฎรอยูํใน
ชุมชนและสภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การสํงเสริมการเรียนรู๎ เกษตรธรรมชาติสูํการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรที่เลียนแบบระบบนิเวศของป่าธรรมชาติ คือมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีกลไกควบคุมตัวเอง มีการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกน๎อยที่สุดตามความจาเป็น
สาหรับการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชพยายามลดการใช๎สารเคมี โดยการใช๎วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
กลําวคือควรให๎ความสาคัญกับระบบการปลูกพืชที่เกื้อกูลกันเพื่อสร๎างความสมดุลตามธรรมชาติในระบบการเกษตร
และเนื่องจากประชาชนในอาเภอควนโดน สํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงควรให๎มีการสํงเสริม
ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการทาการเกษตรที่ถูกต๎อง รู๎จักการใช๎ธรรมชาติที่คุ๎มคํา เกิดประโยชน์ และเป็นการ
อนุรักษ์สํงเสริมสิ่งแวดล๎อมอันจะสํงผลให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กศน.ตาบลควนโดน จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อนาหลักการสํงเสริมการเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนสูํชุมชนโดยผํานกระบวนการเรียนรู๎
การศึกษานอกระบบ
4.2 เพื่อให๎ประชาชนกลุํมเป้าหมายได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลัก การสํงเสริมการเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติสูํ
การพัฒนาที่ยั่งยืน รู๎จักใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางคุ๎มคํา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลควนโดน จานวน ๑๕ คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการในชุมชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ การเรียนรู๎ เกษตร ธรรมชาติสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. ประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดหาผู้เข้าร่วม
และรับสมัครกลุ่ม โครงการ

กลุม่
เป้าหมาย
ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ตาบล

เป้า
หมาย
๕๐ คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ตาบลควนโดน

ระยะ
เวลา
ต.ค.
-

งบ
ประมาณ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

เป้าหมาย
๒. ประชุม
วางแผน/เตรียม
ความพร้อม

เพื่อกาหนดเนื้อหา ครู อาสาฯ
และเตรียมความ
และครู กศน.
พร้อมในการจัด
ตาบล
กิจกรรม
๓. ดาเนินการจัด เพื่อให้บรรลุผลตาม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
๔. นิเทศติดตาม
ผล
๕. สรุปและ
รายงานผล
โครงการ

เพื่อให้คาแนะนา
ผู้เข้าร่วม
ช่วยเหลือและแก้ไข โครงการ
ปัญหา
ครู อาสาฯ
เพื่อประเมินผล
และครู กศน.
โครงการและ
ตาบล
จัดเก็บข๎อมูลการจัด
กิจกรรม

๒ คน

กศน. อาเภอ
ควนโดน
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พ.ย. ๕๕
ธ.ค. ๕๕

๑๕ คน

ม.๓ บ้านถ้า
ทะลุ
ต.ควนโดน

ก.พ. ๕๖
พ.ค. ๕๖

๑๕ คน

ม.๓ บ้านถ้า
ทะลุ
ต.ควนโดน
กศน. อาเภอ
ควนโดน

ก.พ. ๕๖
พ.ค. ๕๖
มิ.ย. ๕๖

๒ คน



๗,๕๐๐
บาท

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบรายจ่ายอื่น) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๘๕๐๑๒๗๐๐๐๐๖ จานวน ๗,๕๐๐บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชุมวางแผน/เตรียมความ
พร้อม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

(ต.ค. 5๕ – ธ.ค. 5๕) (ม.ค. 5๖– มี.ค.5๖) (เม.ย.5๖ - มิ.ย. 5๖)

ไตรมาส 4
(ก.ค. 5๖ – ก.ย. 5๖)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน
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โครงการ
4. นิเทศติดตามผล
๕. สรุปและรายงานผลโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9 .1 ครูอาสาฯ ตาบลควนโดน
9.2 ครู กศน.ตาบลควนโดน
1๐. เครือข่าย
๑๐.๑ ผู้นาชุมชน
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน
๑๐.๓ สานักงานเกษตรอาเภอควนโดน
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
12. ผลลัพธ์ (ผลที่คาดวําจะได๎รับ)
๑๒.๑
ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถนาหลักการสํงเสริมการเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน สูํชุมชน
โดยผํานกระบวนการเรียนรู๎การศึกษานอกระบบ
๑๒.๒ ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถนาความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลักการสํงเสริมการเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติสูํการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สํงเสริมให๎กลุํมเป้าหมาย รู๎จักใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางคุ๎มคํา
13. ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลักการสํงเสริม
การเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถนามาปรับ ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ ความเข๎าใจ การเรียนรู๎เกษตร
ธรรมชาติสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเอง นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.๑ สอบถาม / สัมภาษณ์
๑๔.๒ สารวจ
๑๔.๓ สังเกต

ลงชื่อ.............................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนูรีญา ปันจอร์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ
(นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์)
หัวหน๎างานการศึกษาตํอเนื่อง
ลงชื่อ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล)
ผอ.กศน.อาเภอควนโดน

ภาคผนวก
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.ตาบลควนโดน

 สรุปผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลควนโดน ปีงบประมาณ ๒๕๕5
 ภาพประกอบการจัดกิจกรรมโครงการ ปีงบประมาณ 2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ กศน.ตาบลควนโดน ครั้งที่ 1/2555
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