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การจัดท าแผนปฏิบัติการต าบล ย่านซ่ือ  อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล 
ปีงบประมาณ  255๗ 

................................................................................... 
 

บทท่ี 1  บทน า 
 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 
      ต าบลย่านซื่อ  เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบลควนโดน  กิง่อ าเภอควนโดน โดยแยกมาเป็นต าบลย่านซื่อ 
เมื่อปี  พ.ศ.2522  ในอดีตเคยเป็นต าบลปันจอร์  ซึ่งมีก านันและผู้ใหญ่บ้านที่ผู้คนรู้จัก อาทิ ขุนปันจอร์  เจริญ  
(นายกูยาสัน  สตอหลง)  หมื่นกรฤติยาราษฎร  (นายกูเอ๊ะ  สตอหลง)  ต่อมาต าบล ปันจอร์เดิม  ได้ลดฐานะเป็น
หมู่บ้าน 
      ย่านซื่อ คือ ช่ือหมู่บ้านตั้งข้ึนมาประมาณ  150  ปี  สมัยที่เมืองสตูลเป็นเมืองข้ึนของนครศรีธรรมราช  
สตูลต้องส่งดอกไม้เงิน  ดอกไม้ทอง  และเครื่องบรรณราช  โดยมาตั้งขบวนช้างที่หมู่บ้านนี้  เพราะมีทางเท้าที่เป็น
เส้นตรง  ง่ายต่อการจัดขบวนและเจ้าเมืองอื่น ๆ ได้นัดหมายมาตั้งขบวนที่ หมู่บ้านนี้ด้วย  ท าให้ขบวนมีความ
ยาวเป็นแถว  ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงจะออกมาดูขบวนและจะพูดว่า ขบวนเดินเป็นย่าน (แถว) ซื่อ (ตรง) สวยงาม
มาก  เมื่อมีคนมาตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้าน  จึงเรียกช่ือว่า “บ้านย่านซื่อ” 

 

 สภาพทั่วไป 
 

      ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ ตั้งอยู่ที่  ต าบลย่านซื่อ  อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ปัจจุบัน  เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอควนโดน ระยะห่างจากอ าเภอควนโดน  ประมาณ  3  กิโลเมตร  
และอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูล  ระยะห่ างจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ  18  กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ  
6.5  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี ้
            ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลเทศบาลควนโดน    อ าเภอควนโดน 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลฉลุง   อ าเภอเมือง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลควนสตอ   อ าเภอควนโดน 
            ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลควนโพธ์ิ  อ าเภอเมือง 
 
         เขตการปกครอง  
   อยูใ่นเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลย่านซื่อ ม ี 5 หมู่บ้าน  คือ 
   หมู่ที่  1  บ้านพญาบังสา  ผู้ปกครอง  นายรอหมาน  สุขสง่า  ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ที่  2  บ้านย่านซื่อ  ผู้ปกครอง  นายโหด  สาบหอม  ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ที่  3  บ้านเขาน้อยเหนือ  ผู้ปกครอง  ฑิคัมพร  โย๊ะฮาหมาด  ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ที่  4  บ้านห้วยคล้า  ผู้ปกครอง  นายอาหมาด  ดาหมาด ก านัน 
   หมู่ที่  7  บ้านปากบาง  ผู้ปกครอง  นายดนเลาะ  ปังหลีเส็น ผู้ใหญ่บ้าน 
         อยู่ในเขตเทศบาลต าบลควนโดน  มี ๒  หมู่บ้าน  คือ 
   หมู่ที่  ๕  บ้านหลวงนา  ผู้ปกครอง  นายยูโสบ  หลีมานัน  ผู้ใหญ่บา้น 
   หมู่ที่  ๖  บ้านปันจอร์  ผู้ปกครอง  นายมะแอ  หลังเกตุ  ผู้ใหญ่บ้าน 
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                 ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของต าบลย่านซื่อ  เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินปนกรวด มีคลองธรรมชาติ 1 สาย  
มีน้ าไหลผ่านตลอดปี พื้นที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร เช่น ท านา  สวนผลไม้  สวนยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  
และเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  
 
             ลักษณะภูมิอากาศ 
    เป็นแบบมรสุมเขตร้อน  มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี  เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมจากฝั่ง
ตะวันออกด้านอ่าวไทย  และฝั่งตะวันตกจากทะเลอันดามัน  แบ่งออกเป็น  ๒  ฤดู  คือ 
  -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม  เป็นช่วงที่มีฝนชุกจากอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ (พ.ค. - ก.ย.)  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ต.ค. -  ธ.ค.) 
  - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตเ่ดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน  มีฝนตกบ้างเล็กน้อยจากอิทธิพลปลายมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

       ทรัพยากรป่าไม ้
   พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  ประกอบไปด้วยไม้เบญจพรรณต่าง  ๆแต่
ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนถูกบุกรุกท าลายเพื่อใช้ประโยชน์ทางเกษตร 
            ทรัพยากรดิน 
        ลักษณะของดินในต าบลย่านซื่อ  แบ่งออกเป็นลักษณะดังนี ้
    -  ดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา  ในเขตชุมช้ืนเป็นดินต้ืนที่มีการระบายน้ าดีถึงปานกลาง  เนื้อ
ดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  ดินล่างเป็นดินเหนียวปนกรวด 
    -  ดินนาหรือดินที่เหมาะสมกับการท านา  พบในพื้นที่ราบเรียบ  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย   
ดินล่าง  เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  ดินร่วนปนดินเหนียว  ถึงดินเหนียวจะมีการระบายน้ าเร็วความอุดมสมบูรณ์
ของดินปานกลาง 
    -  ดินภูเขา  พบในสภาพพื้นที่ลาดชัน  เช่น  เนินเขาหรือเทือกเขา 
 
         ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1) การคมนาคม    สามารถติดต่อได้สะดวกทั้งภายในต าบล  อ าเภอและจังหวัด  โดยมีถนนสาย
หลักคือ  ถนนยนตรการก าธร  เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  406  รวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้านมี
รายละเอียดดังนี ้

1. ทางหลวงชนบทสร้างโดย ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ( รพช. )  1  สาย  ได้แก่ 
                     1.1 ทางหลวงชนบทสายบ้านปันจอร์  หมู่ที่  7  ระยะทาง   1.839  กิโลเมตร 
               2. ทางหลวงชนบทสร้างโดย กรมโยธาธิการ   3   สาย    ได้แก่   
                     2.1 ทางหลวงชนบทสายบ้านย่านซื่อ  หมู่ที่  2  ระยะทาง    0.5   กิโลเมตร 
                     2.2 ทางหลวงชนบทสายบ้านปันจอร์  หมู่ที่  7  ระยะทาง   0.8   กิโลเมตร 
                     2.3 ทางหลวงชนบทสายบ้านปันจอร์  หมู่ที่  7  ตอนที่  2  ระยะทาง   0.8 กม.   
              3. ถนนที่องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อสร้าง  ทั้งหมด     58   สาย   แยกเป็น 
      หมู่ที่ 1  บ้านพญาบังสา 
   - ถนนลาดยาง  สายแยกหมู่ 1  -  เขตห้วยลาซอ  หมู่ 7  ระยะทาง  0.500 กิโลเมตร 
   - ถนน คสล. สายพญาบังสา   ระยะทาง 3.202  กิโลเมตร 
            - ถนนหินคลุก  มี  3  สาย  ได้แก่ 

สายถ้ าน้ าผุด      ระยะทาง  0.539  กิโลเมตร 
สายนากัน    ระยะทาง  0.310  กิโลเมตร 
สายห้วยราซอ    ระยะทาง  0.940  กิโลเมตร 

 
                              หมู่ที่  2 บ้านย่านซื่อ 
   -   ถนนลูกรัง  มี  3  สาย  ได้แก่ 
    สายบ้านนายอารีย์   นุ้ยเด็น  ระยะทาง  0.230  กิโลเมตร 
    สายริมคลองดุสน  -  บ้านลาน  ระยะทาง  0.339  กิโลเมตร 
    สายบ้านนายอ าหรน   ระยะทาง  0.100  กิโลเมตร 
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   - ถนนหินคลุก  มี 5  สาย  ได้แก่ 
    สายประปาบ้านใต้  -  โต๊ะวัง  ระยะทาง  0.485  กิโลเมตร 
        สายเช่ือมซอย 2-ซอยเบาะเต  ระยะทาง  0.549  กิโลเมตร 
        สายเช่ือมซอย 8-ซอย10(หลัง ร.ร.ย่านซื่อ) ระยะทาง  0.370 กิโลเมตร 
       สายกลางบ้านลาน   ระยะทาง  0.175  กิโลเมตร 
                 ซอยหนุ่มสลัม    ระยะทาง  0.100  กิโลเมตร 
          -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มี  7  สาย  ได้แก่ 
       สายย่านซื่อซอย 2   ระยะทาง  0.455  กิโลเมตร 
       สายเช่ือมซอย 2  -  ซอย 4  ระยะทาง  0.220  กิโลเมตร 
        สายเช่ือมซอย 4-ซอย 8 (หน้า ศดม.)  ระยะทาง  0.200  กิโลเมตร 
        สายย่านซื่อ ซอย 4    ระยะทาง  0.400  กิโลเมตร 
       สายย่านซื่อซอย 6   ระยะทาง  0.163  กิโลเมตร 
        สายย่านซื่อ ซอย 10     ระยะทาง  0.396 กิโลเมตร 
        สายบ้านกลางนา    ระยะทาง  0.470  กิโลเมตร 

หมู่ที่  3 บ้านเขาน้อยเหนือ 
             -   ถนนลูกรัง  มี  3  สาย  ได้แก่ 
        สายในทอน    ระยะทาง  0.700  กิโลเมตร 
        สายเลียบเหมืองไส้ไก่   ระยะทาง  0.699  กิโลเมตร 
        สายบ้านเขาน้อย    ระยะทาง  0.190  กิโลเมตร 
            -  ถนนหินคลุก   มี  7  สาย   ได้แก่ 
         สายซอยหน้าลา    ระยะทาง  0.650  กิโลเมตร 
        สายซอยก านัน    ระยะทาง  0.135  กิโลเมตร 
        สายหนองกก    ระยะทาง  0.820  กิโลเมตร 
        สายซอยสันติสุข    ระยะทาง  0.450  กิโลเมตร 
        สายในบ้านเขาน้อย   ระยะทาง  0.470  กิโลเมตร 
                                    สายห้วยนุ้ย    ระยะทาง  0.299  กิโลเมตร 
        สายข้างมัสยิด     ระยะทาง  0.064  กิโลเมตร 
            -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มี  1  สาย  ได้แก่ 
        สายซอยสลีมีน    ระยะทาง  0.280  กิโลเมตร 
            หมู่ที่  4  บ้านห้วยคล้า 
           -  ถนนลูกรัง   มี  1  สาย   ได้แก่ 
        สายเช่ือมต่อ  ซอย 3  -  ซอย  5  ระยะทาง  0.120  กิโลเมตร 
   -   ถนนหินคลุก  มี  5  สาย   ได้แก่ 
    สายห้วยนุ้ยสามแยกศาลา  -  สะพานห้วยนุ้ย  ระยะทาง  0.270  กิโลเมตร 
    สายห้วยคล้าซอย 5 (ช่วงที่ 2)  ระยะทาง  0.330  กิโลเมตร 
    สายห้วยคล้าซอย 7 (ช่วงที่ 2)   ระยะทาง  0.200  กิโลเมตร 
    สายบ้านนายหมาด   ระยะทาง  0.085  กิโลเมตร 
    สายเลียบห้วยนุ้ย    ระยะทาง  0.700  กิโลเมตร  
   -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มี   9  สาย  ได้แก่ 
    สายซอยสัญญา    ระยะทาง  0.200  กิโลเมตร 



5 
 

    สายซอยห้วยคล้า 1 -  ปอเนาะ  ระยะทาง  0.150  กิโลเมตร 
    สายซอยห้วยคล้า 1 ปอเนาะ  -  ห้วย   ระยะทาง  0.210  กิโลเมตร 
   สายห้วยคล้าซอย  3   ระยะทาง  0.170  กิโลเมตร 
    สายห้วย คล้าซอย 5 (ช่วงที่ 1)  ระยะทาง  0.187  กิโลเมตร 
    สายห้วยคล้าซอย 7  (ช่วงที่ 1)  ระยะทาง  0.208  กิโลเมตร 
    สายเข้าเขาน้อย    ระยะทาง  0.160  กิโลเมตร 
    สายเช่ือมต่อซอย 1  -  ซอย 3  ระยะทาง  0.134  กิโลเมตร 
    สายสามแยก - ถนนคสล.บ้านรองวิรัตน์ ระยะทาง  0.359  กิโลเมตร 
       หมู่ที่  7  บ้านปากบาง 
   -   ถนนลูกรัง   มี  1  สาย  ได้แก่ 
    สายกลางนา-ควนเทศ   ระยะทาง  0.753  กิโลเมตร 
   -   ถนนหินคลุก  มี  8  สาย  ได้แก่ 
    สายริมคลอง    ระยะทาง  0.100  กิโลเมตร 
    สายบ้านโต๊ะอิหม่าม   ระยะทาง  0.259  กิโลเมตร 
    สายกลางนา  -  ควนเทศ   ระยะทาง  0.587  กิโลเมตร 
    สายปากบาง  -  หัวสะพานหมู่ 1  ระยะทาง  0.284  กิโลเมตร 
    สายวนรอบบ้าน    ระยะทาง  0.204  กิโลเมตร 

สายเหมืองส่งน้ า    ระยะทาง  0.903  กิโลเมตร 
    สายบ้านปากบาง    ระยะทาง  0.115  กิโลเมตร 
    สายซอยกุมปัง    ระยะทาง  0.093  กิโลเมตร 
   -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มี  1  สาย  ได้แก่ 
    สายบ้านนายโกด  ใบหมาดปันจอร์  ระยะทาง  0.210  กิโลเมตร 
   -  ถนนลาดยาง   มี  2  สาย  ได้แก่ 
    สายปากบางต่อจากคอนกรีต-บ้านผู้ใหญ่ ระยะทาง  0.340  กิโลเมตร 
    สายบ้านควนเทศ    ระยะทาง  1.000  กิโลเมตร 
    

2) การไฟฟ้า   
                ในพื้นที่ต าบลย่านซื่อประชาชนใช้ไฟฟ้า  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล  100  % 

3) ด้านแหล่งน้ า 
  ต าบลย่านซื่อมีล าคลองดุสนเป็นล าคลองสายส าคัญ  มีระยะไหลผ่านประมาณ  ๕  กิโลเมตร  

ไหลผ่านหมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ซึ่งมีน้ าไหลผ่านตลอดปี ชาวบ้านใช้ล าคลองสายนี้เพื่ออุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร  นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง  ได้แก่  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  ๓๕  แห่ง  , บ่อน้ าบาดาล 
๑๓  แห่ง, สระน้ า ๑  แห่ง , ประปาหมู่บ้าน  ๔  แห่ง    
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   เศรษฐกิจ 
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  การท านา ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก
ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน  การท าสวนยาง  การท าสวนผลไม้  มีการปลูกกระจัดกระจายในลักษณะสวนหลังบ้าน
หรือใกล้ ๆ บริเวณที่พักอาศัย  ไม้ผลที่ปลูกกันมากได้แก่  ทุเรียน เงาะ  จ าปาดะ  มังคุด ลองกอง  และมีอาชีพ
เสริมคือ  เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป  ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการค้าขายมีบ้างเล็กน้อย  ส่ว นมากเป็น
ร้านค้าขนาดเล็ก  ขายของใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
           ๑)  เกษตรกรรม 
 ประชาชนต าบลย่านซื่อมีการประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม  โดยมีการปลูกยางพาราเป็นหลัก  
รองลงมา   ได้แก่ การปลูกข้าวนาปี  ท าสวนปาล์มน้ ามัน  และปลูกพืชผัก  เป็นต้น   จากสถิติการเพาะปลูกของ 
เกษตรกรต าบลย่านซื่อสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

หมู่ที่/ 

ครัวเรือน 

ยางพารา 
(ไร่) 

ข้าวนาปี 
(ไร่) 

ปาล์ม
น้ ามัน (ไร่) 

ลองกอง 
(ไร่) 

เงาะ (ไร)่ จ าปาดะ
(ไร่) 

ทุเรียน 
(ไร่) 

มังคุด 
(ไร่) 

หมู่ที่ ๑ 84 52.25 18 15 16.75 24 14 5 

ครัวเรือน 21 13 4 10 9 8 9 5 

หมู่ที่ ๒ 742 143.25 10 46 19 12 18.50 10 

ครัวเรือน 212 42 1 42 12 13 12 10 

หมู่ที่ ๓ 345 213.25 8 43   23 9 3.50 2.25 

ครัวเรือน 95 40 1 38 20 12 5 2 

หมู่ที่ ๔ 556 234.25 25 41 30.25 20 17 26 

ครัวเรือน 139 47 5 39 18 17 12 15 

หมู่ที่ ๗ 594 307.50 166 49 25 23 34.50 15 

ครัวเรือน 198 64 23 46 25 15 30 12 

รวม 2,321 ๙๕๐.50 227 194 114 88 87.50 58.25 

ทเุรยีน  ๘๗.๕๐ ไร่
เงาะ 

๑๑๔ ไร่
มงัคดุ, ๕๘.๒๕ ไร่

จ าปาดะ  ๘๘ ไร่
ลองกอง ๑๙๔ ไร่

ขา้วนาปี ๙๕๐.๕๐ ไร่

ปาลม์น า้มนั  ๒๒๗ ไร่

ยางพารา  ๒,๓๒๑ ไร่

 
 

ที่มา :  ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน 
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ข้อมูล/หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๒ หมู่ท่ี ๓ หมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๗ รวม 

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
มะพร้าวแก่ 6 ๑5 19 16 28 92 
ครัวเรือนที่ปลูก 7 23 10 25 27  
สะตอ 8 9 6 7 5 35 
ครัวเรือนที่ปลูก 9 11 9 ๘ 6  
พริกขี้หนู 1 1.5 1.5 2 ๑.5 42 
ครัวเรือนที่ปลูก 8 ๑3 ๑2 ๑5 15  
ตะไคร้ 0.๕ 2.5 2 3.5 3 11.5 
ครัวเรือนที่ปลูก 9 32 30 49 31  
ถ่ัวฝักยาว 1 1.5 1 1.5 2 7 
ครัวเรือนที่ปลูก 5 7 3 6 9  
ผักบุ้งจีน 2 3.5 3 3.๕ 3 15 
ครัวเรือนที่ปลูก 2 3 2 3 2  
กวางตุ้ง 2 3 2 3 4 14 
ครัวเรือนที่ปลูก 1 2 1 2 2  
ข้าวโพดหวาน 1 2 2 1 3 9 
ครัวเรือนที่ปลูก 3 5 3 2 6  
มะเขือเปราะ 1 1 2 2 2 8 
ครัวเรือนที่ปลูก 1 1 2 2 2  

 
 

ตะไคร้  ๑๒ ไร่

ถ ัว่ฝกัยาว  ๗ ไร่

ผกับุง้จนี  ๑๕ ไร่
กวางตุง้  ๑๔ ไร่

ขา้วโพดหวาน  ๙ ไร่
มะเขอืเปราะ  ๘ ไร่

พรกิขีห้น ู ๔๒ ไร่ สะตอ ๓๕ ไร่

มะพรา้วแก่  ๙๒ ไร่

 
 

ที่มา :  ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน 
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    ๒)ปศุสัตว์ 

   จ านวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ   

หมู่ท่ี 
ประเภทของสัตว์ (ตัว) 

โค แพะ  เป็ด  ไก่พื้นเมือง  ไก่เนื้อ  
 ๑ 3 5 31๐ 4๐2 - 
๒ ๑5 55 231 ๑,450 - 
๓ 2๕ ๔0 ๑๔๕ 2,๗๔๐ - 
๔ ๒9 5๐ 300 ๑,7๖๔ ๕3,๐๐๐ 
๗ 35 ๑85 ๙๓๑ 2,8๘๕ - 

รวม 107 ๓35 ๑,917 9,๒41 ๕๓,๐๐๐ 

 

ข้อมูลการเลีย้งสัตว์เศรษฐกจิ

ไก่พืน้เมือง  ๙,๒๔๑๐  ตัว

โค  ๑๐๗  ตัว

แพะ  ๓๓๕  ตัว

ไก่เนือ้  ๕๓,๐๐๐  ตัว

เป็ด  ๑,๙๑๗  ตัว

โค แพะ เป ด ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ 

 
 
          ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอควนโดน 
   ๓)  อุตสาหกรรม  ในพื้นที่เขตรับผิดชอบไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  คงมีโรงสีข้าวชุมชน  ไว้บริการสี
ข้าวในท้องถ่ินโดยคิดค่าบริการเป็นเงินหรือเปลี่ยนเป็นข้าวสาร 
   ๔) การพาณิชยกรรม  การค้าขายในต าบลย่านซื่อที่ผ่านมามีลักษณะเป็นร้านค้าของช า  ปัจจุบันมี
ห้างสรรพสินค้า TESCO  LOTUS ( เทสโก้  โลตัส ) ที่มีทั้งค้าปลีกและค้าส่ง  และยังเป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อน
หย่อนใจของคนจากหลาย ๆ พื้นที่  และเป็นสถานที่จับจ่ายใช้สอยของประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมี
สินค้าให้เลือกหามากมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดสตูล ไว้ให้เลือกหาและจับจ่ายใช้สอยได้ตามต้องการ 
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        แหล่งท่องเท่ียว 
      ถ้ าพญาบังสาถ้ าพญาบังสา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ต าบล            

ย่านซื่อ อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  ตามต านานเล่าว่า  เขา 
พญาบังสากับเขาเกตรี เป็นสามีภรรยากันและได้อยู่กินกัน 
ฉันสามีภรรยาเป็นเวลานานต่อมา เกิดการทะเลาะมีปากเสียง 
กันจึงเป็นเหตุให้ต้องแยกทาง  พญาบังสาจึงได้เดินทางออก 
จากเกตรี  และได้น าสัมภาระพร้อมด้วยรังไก่  ในระหว่าง  
เดินทางรังไก่ที่น ามาด้วยได้ตกหล่นระหว่างทาง  เกิดเป็นเขาน้อยอยู ่
หมู่ที่  3  ในปัจจุบัน 

  
 
 
 
 
 
 

   พญาบังสาได้เดินทางมาถึงหมู่ที่  1  ต าบลย่านซื่อ  จึงได้ต้ังรากฐานท าให้เกิดเขาพญาบังสาในปัจจุบัน  
เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วพญาบังสา ก็ได้แต่งงานใหม่  คือเขาสอยดาวในปัจจุบัน  ในอดีตที่ผ่านมา  เขาพญาบังสาเป็นเขา
ที่ศักดิ์สิทธ์ิ  ผู้คนที่ผ่านไปมาต้องหยุดสักการบูชา  ถ้าไม่สักการบูชาจะต้องมีอันเป็นไป  และในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่สอง  ถ้ าพญาบังสายังเป็นที่หลบภัยของพวกทหารญี่ปุ่น  ซึ่งมีร่องรอยปรากฏอยูใ่นถ้ า  ซึ่งถ้ าพญาบังสามีช่องทะลุ
ไปด้านหลังได้  คือ  ถ้ าเสือที่อยู่หลังเขาแต่ไม่มีใครได้ข้ึนไปพิสูจน์ 
 
 สภาพทางสังคม 
    ๑)  จ านวนประชากร  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  มีประชากรและความหนาแน่น
ประชากร  จากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง   ณ  เดือนพฤษภาคม   ๒๕๕๖  พบว่าในเขต
พื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๓,๕๓๕  คน  จ าแนกเป็นชาย  ๑,๗๔๘  คน   
จ าแนกเป็นหญิง  ๑,๗๘๗  คน  มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ  ๕๓๖.๙๒  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ๘๙๓   ครัวเรือน  แสดงรายละเอียดได้ดังนี้  

  จ านวนครัวเรือน 

หมู่ท่ี บ้าน ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
๑  พญาบังสา ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๓ 
๒  ย่านซื่อ ๒๓๙ ๒๕๖ ๒๗๒ ๒๘๕ 
๓ บ้านเขาน้อยเหนือ ๑๒๘ ๑๓๘ ๑๔๑ ๑๔๔ 
๔ บ้านห้วยคล้า ๑๙๘ ๒๐๐ ๒๐๕ ๒๑๗ 
๗ บ้านปากบาง ๒๐๙ ๒๑๗ ๒๒๐ ๒๒๔ 

 รวม ๗๙๔ ๘๓๓ ๘๖๑ ๘๙๓ 
 



10 
 

 จ านวนประชากร 
หมู่
ที่ 

บ้าน 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ชาย หญิง รวม หญิง ชาย รวม ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านพญาบังสา ๔๒ ๒๒ ๔๒ ๒๒ ๔๒ ๒๒ ๔๒ ๒๖ ๖๘ 
๒ บ้านย่านซื่อ ๕๐๙ ๕๔๐ ๕๐๙ ๕๔๐ ๕๐๙ ๕๔๐ ๕๒๓ ๕๔๘ ๑,๐๗๑ 
๓ บ้านเขาน้อย ๓๒๔ ๓๑๘ ๓๒๔ ๓๑๘ ๓๒๔ ๓๑๘ ๓๓๔ ๓๔๑ ๖๗๕ 
๔ บ้านห้วยคล้า ๓๗๔ ๓๙๔ ๓๗๔ ๓๙๔ ๓๗๔ ๓๙๔ ๓๗๘ ๔๐๓ ๗๘๑ 
๗ บ้านปากบาง ๔๗๒ ๔๖๒ ๔๗๒ ๔๖๒ ๔๗๒ ๔๖๒ ๔๗๑ ๔๖๙ ๙๔๐ 
 รวมท้ังสิ้น ๑,๗๒๑ ๑,๗๓๖ ๑,๗๒๑ ๑,๗๓๖ ๑,๗๒๑ ๑,๗๓๖ ๑,๗๔๘ ๑,๗๘๗ ๓,๕๓๕ 

 
จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 

ช่วงอายุ(ปี) 
หมู่ที่ ๑ 

บ้านพญาบังสา 
หมู่ที่  ๒ 

บ้านย่านซ่ือ 
หมู่ที่ ๓ 

บ้านเขาน้อยเหนือ 
หมู่ที่  ๔ 

บ้านห้วยคล้า 
หมู่ที่  ๗ 

บ้านปากบาง 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๐ - ๕ ๑ ๒ ๓ ๕๐ ๓๒ ๘๒ ๓๙ ๔๖ ๘๕ ๒๙ ๔๑ ๗๐ ๓๖ ๓๔ ๗๐ 
๖ - ๑๑ - ๑ ๑ ๗๖ ๔๙ ๑๒๕ ๓๖ ๒๗ ๖๓ ๓๒ ๒๘ ๖๐ ๔๒ ๓๙ ๘๑ 

๑๒ - ๑๕ - ๓ ๓ ๓๐ ๓๖ ๖๖ ๑๗ ๒๘ ๔๕ ๒๙ ๑๗ ๔๖ ๓๗ ๓๕ ๗๒ 
๑๖ – ๑๘ ๕ ๑ ๖ ๒๕ ๒๔ ๔๙ ๒๖ ๑๓ ๓๙ ๒๐ ๒๕ ๔๕  ๓๔ ๒๓ ๕๗ 
๑๙ - ๒๕ ๕ ๓ ๘ ๕๔ ๗๙ ๑๓๓ ๔๔ ๔๐ ๘๔ ๔๙ ๕๒ ๑๐๑ ๖๙ ๖๕ ๑๓๔ 
๒๖ - ๓๐ ๕ 3 8 ๓๕ ๖๒ ๙๗ ๒๘ ๒๓ ๕๑ ๓๗ ๓๐ ๖๗ ๒๙ ๓๔ ๖๓ 
๓๑ - ๓๕ ๓ 2 5 ๕๐ ๕๔ ๑๐๔ ๒๖ ๒๔ ๕๐ ๒๙ ๓๑ ๖๐ ๒๔ ๒๕ ๔๙ 
๓๖ - ๔๐ ๔ ๓ ๗ ๓๖ ๓๗ ๗๓ ๒๕ ๓๑ ๕๖ ๒๔ ๓๐ ๕๔ ๒๘ ๓๔ ๖๒ 
๔๑ - ๔๕ ๕ ๑ ๖ ๓๕ ๒๕ ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๒๓ ๒๓ ๔๖ ๓๑ ๓๘ ๖๙ 
๔๖ - ๕๐ 5 ๓ 8 ๓๐ ๓๐ ๖๐ ๑๘ ๒๒ ๔๐ ๑๗ ๒๓ ๔๐ ๒๘ ๒๙ ๕๗ 
๕๑ - ๕๕ ๔ ๓ ๗ ๒๑ ๒๖ ๔๗ ๑๙ ๓๔ ๓๓ ๒๖ ๒๙ ๕๕ ๓๑ ๒๗ ๕๘ 
๕๖ - ๕๙ 1 ๑ 2 ๑๗ ๒๑ ๓๘ ๑๒ ๑๓ ๒๕ ๑๘ ๒๒ ๔๐ ๑๖ ๑๗ ๓๓ 
๖๐ ขึ้นไป 4 - 4 ๖๔ ๗๓ ๑๓๗ ๒๔ ๔๐ ๖๔ ๔๕ ๕๒ ๙๗ ๖๖ ๖๙ ๑๓๕ 

รวม ๔2 ๒6 ๖8 ๕๒๓ ๕๔๘ ๑,๐๗๑ ๓๓๔ ๓๔๑ ๖๗๕ ๓๗๘ ๔๐๓ ๗๘๑ ๔๗๑ ๔๖๙ ๙๔๐ 
 

ผู้สูงอายุ   
  ผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพจากการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 
๓๘๖  คน  (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖)  โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ท่ี บ้าน 
จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ชาย หญิง รวม 
๑ พญาบังสา ๒ - 2 
๒ ย่านซ่ือ ๕๖ 71 ๑๒7 
๓ เขาน้อย ๒3 40 ๖๓ 
๔ ห้วยคล้า ๓5 ๔7 ๘2 
๗ ปากบาง ๖0 ๖7 ๑๒7 
 รวม ๑๗๖ ๒25 401 
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คนพิการ  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ย่านซื่อ  จ านวน ๖๐  คน  แบ่งเป็น 

  หมู่
ที่ 

บ้าน 
จ านวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ชาย หญิง รวม 
๑ พญาบังสา ๑ ๑ ๒ 
๒ ย่านซื่อ ๑4 8 ๒2 
๓ เขาน้อย ๖ ๔ ๑๐ 
๔ ห้วยคล้า ๕ 6 11 
๗ ปากบาง 9 6 ๑๕ 
 รวม ๓๕ ๒๕ 60 

ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  จ านวน ๖๐ คน  
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๒)  การสาธารณสุข 

        ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลย่านซื่อ  จ านวน   
๑  แห่ง  ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตชุมชนได้อย่างทั่วถึง  ส่วนผู้ป่วยหนักส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลควน
โดนหรือโรงพยาบาลสตูล  โดยมีบุคลากร  ๖  คน  ประกอบด้วย 
   ๑. นายวีรพล     มรรคาเขต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลย่านซื่อ 

 ๒. นายหมาดนูโหยม  สาดีน  นักวิชาการสาธารณสุข  ๗  ช านาญการ  
               ๓. นางมาเรียม   หมาดดี  พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
               ๔. นางวาสนา    รงค์สมัคร พยาบาลเทคนิค  ๖  ช านาญงาน 
               ๕. นางนลิตา  ฮะยีเต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
               ๖. นายเฟาซี  บาหลงั  พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 

๓) การจัดการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัด
การศึกษาอนุบาล  ๓ - ๕  ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักร าช ๒๕๔๐  มาตรา  ๗๘  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๓๐  องค์การบริหารส่วนต าบล
ย่านซื่อ  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน  อนุบาล  ๓ -  ๕   ขวบ  จ านวน  ๓  แห่ง โดยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบางองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อจัดต้ังข้ึนเอง เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓  ซึ่งแยก
จ านวนเด็กและผู้ดูแลเด็กในความรับผิดชอบ  (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖) ดังนี้  

ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง 
ปี  ๒๕๕๖ จ านวนผู้ดูแล

เด็ก ชาย หญิง รวม 
ดารุศศอลิฮีน หมู่ที่ ๒ ๔๑ ๓๖ ๗๗ ๕ 
ดารุลนาอีม หมู่ที่ ๓ ๑๒ ๓๑ ๔๓ ๓ 
บ้านปากบาง หมู่ที่ ๗ ๑๔ ๑๗ ๓๑ ๒ 
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    นอกจากนี้ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา  
จ านวน  ๒  โรงเรียน  คือโรงเรียนบ้านย่านซื่อ “มิตรภาพที่ ๑๔๗” และโรงเรียนบ้านปันจอร์  ซึ่งมีจ านวนบุคลากร
และนักเรียน  ดังนี้ 

ที่ ช่ือโรงเรียน ที่ตั้ง หมายเหต ุ

๑. 
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ “มิตรภาพที่ ๑๔๗” โดยมี 
นายสมนึก นกน้อย ผู้อ านวยการ 

มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๔ คน 
หมู่ที่ ๒ 

ข้อมูล ณ ๔ มิ.ย. ๕๖ 

 

๒.  
โรงเรียนบ้านปันจอร ์   โดยมี                    
นายวัฒนา  ดาราหมานเศษ  เป็นผู้อ านวยการ 

มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๓๘ คน 
หมู่ที ่๗ ข้อมูล  ณ ๑๖ พ.ค.. ๕๖ 

 

๔)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
     ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  มี มัสยิด  ๒  แห่ง  คือ มัสยิดดารุศศอลิฮีน  ตั้งอยู่ที่ บ้าน

ย่านซื่อ  หมู่ที่ ๒  และมัสยิดดารุลนาอีม  ตั้งอยู่ที่บ้านเขาน้อยเหนือ  หมู่ที่ ๓  การบริหารจัดการในครอบครัว
ผู้ชายเป็นผู้น า  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ๙๙ %  พุทธ ๑%  มีประเพณีตามศาสนาที่สืบทอด
มานาน  เช่น  เข้าสุนัติหมู่  พิธีถือศีลอด    
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ตามที่ ระทรวง
มหาดไทยได้ก าหนดไว้  รูปแบบการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ  ประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและผู้บริหาร  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๐ คน  มาจากการ เลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๑ คน  และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๒ คน  
ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  รองจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย 
 

ศักยภาพของชุมชน    
  ๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๑    สมาชิก  ๑๖  คน 
  ๒. วิสาหกิจชุมชนขนมพื้นเมือง  หมู่ที่ ๑   สมาชิก  ๑๕ คน 
  ๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านดอน หมู่ที ่๒  สมาชิก  ๑๕  คน  
  ๔. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๓  สมาชิก  ๑๕  คน 
  ๕. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านห้วยคล้า  หมู่ที่ ๔  สมาชิก  ๓๒  คน 
  ๖. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนปุ๋ยเพื่อเกษตรชุมชน หมู่ที่ ๔ สมาชิก  ๑๖  คน 
  ๗. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมพืน้เมือง หมู่ที่ ๗  สมาชิก  ๑๕  คน 
  ๘. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๗  สมาชิก  ๒๒  คน 
  ๙. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมอบบ้านปันจอร์ หมู่ ๗  สมาชิก  ๑๑  คน 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ินต าบลย่านซื่อ 
ที่ ช่ือ – สกุล ภูมิปัญญา ที่อยู ่ หมายเหต ุ
๑ นางรอด๊ะ  ดาหมาด ขยายพันธ์พืช ๑๑๓ หมู่ที่ ๒ ต.ย่านซื่อ  
๒. นางสุรีย์  ล่านุ้ย ขนมไข่(บูหล)ู ๑๒๘ หมู่ที่ ๗  ต.ย่านซื่อ  
๓. นางหยาด  สาดีน ขนมลอดช่อง ๙๕  หมู่ที่ ๔  ต.ย่านซื่อ  
๔. นางซอรา  สาดอาหล ี ขนมทองพับ ๒๑ หมู่ที่ ๒  ต.ย่านซื่อ  
๕ นางร่อเฟี๊ยะ  ด่อล๊ะ ขนมทองพับ ๒๑ หมู่ที่ ๔  ต.ย่านซื่อ  
๖. นางส๊ะ  สันง๊ะ ข้าวหมกแพะ ๗๖ หมู่ที่ ๒  ต.ย่านซื่อ  
๗. นางฮอเดี๊ยะ  บาราสัน ขนมจีน ๓๘  หมู่ที่ ๒  ต.ย่านซื่อ  
๘. นางตีม๊ะ  บาหลัง เสื่อเตย ๔๐ หมู่ที่ ๒  ต.ย่านซื่อ  
๙. นางแลบาก  สมากล เสื่อเตย ๑๒๕  หมู่ที่ ๗ ต.ย่านซื่อ  

๑๐. นายสะอาด  อาดตันตรา จักสาน ๒๐๗ หมู่ที่ ๗  ต.ย่านซื่อ  
๑๑. นายหาก  หวังกุหล า ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน(บัรซันยี) ๖๓ หมู่ที่ ๗  ต.ย่านซื่อ  
๑๒. นายรอชีดี  สุขสง่า ปุ๋ยชีวภาพ ๑๘๖ หมู่ที่ ๗  ต.ย่านซื่อ  
๑๓. นายหมาด  มาราสา ปุ๋ยชีวภาพ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ย่านซื่อ  
๑๔. นายรอหมาน  สุขสง่า ปุ๋ยชีวภาพ ๒๔ หมู่ที่ ๑  ต.ย่านซื่อ  
๑๕. นายยะโกบ  เถาวัลย์ แพทย์โบราณ ๑๔๑ หมู่ที่ ๖  ต.ย่านซื่อ  
๑๖. นางอ๊ะ  ทองสีสัน จักรสาน ๑๒๙ หมู่ที่ ๗  ต.ย่านซื่อ  
๑๗. นางสาวมีน๊ะ  ด่อล๊ะ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ๒๓ หมู่ที่ ๔  ต.ย่านซื่อ  
 

วิทยากรวิชาชีพต าบลย่านซื่อ 
ที่ ช่ือ – สกุล สาขาวิชา ระดับการศึกษา 
๑. นายอิบรอเห็ม  ปังหลีเส็น ภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสาร ป.ตร ี
๒. นางสาวนุจรี  ดาหมาด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.ตร ี
๓. นางฮัสน๊ะ  เด่นดารา การท าผ้าคลุมด้วยลูกปัดคริสตัล ม.๖ 
๔. นางดรรชนี  จางวาง อาหารไทย ป.ตร ี
๕. นางรัชดาวรรณ  ไชยสงคราม เศรษฐกิจพอเพียง ป.ตร ี
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บุคลากร กศน.ต าบลย่านซื่อ 

 

 
นางสาววิภานันท์  พุทธนุกูล 

ผอ.กศน.อ าเภอควนโดน 
 
 
 
 
 

                                 
                        นางยามานี  ปาละวัล                                      นางสาวนุชสอรา  สาดีน 
                 ครู อาสาฯ กศน.อ าเภอควนโดน                                  ครู กศน .ต าบลย่านซื่อ 
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บทท่ี ๒ จุดเน้นและนโยบาย 
 
วิสัยทัศน์ 
 คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าที่มคุีณภาพ ได้ทุกที ่ทุกเวลา  
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู ้การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 ๑. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับ
การศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกก าลังในการพัฒนา
คุณภาพของประชากร 
 ๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวต ิของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนในรูปแบบต่าง  ๆ
 ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๒. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึน และมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 ๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสูร่ะดับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเชิง
การแข่งขัน มีความเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๔. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู ้
แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยา่งสร้างสรรค์ 
 ๕. ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน 
 ๖. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
 ๗. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง 
 
 



16 
 

 ๘. หน่วยงานและสถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพมาใช้ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๙. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้มีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยม ีกศน.ต าบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่าง  ๆเป็นกลไกส่งเสริม
การเรียนรู ้
 ๑๐. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละของคนไทยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง  ๆ(เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธ์ุชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ กลุ่มคนไทยทั่วไป เป็นต้น) 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู/้ได้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทีส่อดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการ 
 ๒. จ านวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป)ี ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้อ่านออกเขียนได ้
 ๓. จ านวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป)ี กลุ่มเป้าหมายที่เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
การศึกษานอกระบบ 
 ๔. จ านวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป)ี กลุ่มเปา้หมายที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
 ๕. ร้อยละของชุมชน (ต าบล/หมู่บ้าน) เป้าหมายที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับการอบรมหลักสูตร การศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานท าแล้ว สามารถจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดับต าบล/หมู่บ้านได ้
 ๖. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการเรียนรู/้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 ๗. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการเรียนรู/้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแล้ว มีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมองเห็นแนวทางการน าไปใช้ใน
การด ารงชีวิตได  
 ๘. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากลุ่ม
ประเทศอาเซียน และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน 
 ๙. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับประเทศไทย 
 ๑๐. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๑๑. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้เข้ารับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพและปริมาณ/ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ที่หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. จัดบริการ 
 ๑๒. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขององค์กร 
 ๑๓. ร้อยละของ กศน. ต าบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ชุมชน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
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 ๑๔. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
นโยบายเร่งด่วน 
 ๑. ส่งเสริมการอ่านและเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได  
      ๑.๑ เร่งพัฒนาเครื่องมือส ารวจและประเมินระดับการรู้หนังสือไทย และด าเนินการส ารวจและประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของประชากรวัยแรงงานผู้ไม่รู้หนังสือในทุกพื้นที ่โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพื่อ
น ามาจัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางให้มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นระบบ
เดียวกัน พร้อมทั้งให้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประชากรให้รู้หนังสือไทยเป็นรายไตรมาส 
      ๑.๒ เร่งจัดการศึกษาให้ผูไ้ม่รู้หนังสือตามผลการส ารวจและประเมินระดับการรู้หนังสือไทย ให้สามารถ
อ่านออกเขียนได ้โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทยของส านักงาน กศน.และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ และพื้นที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
      ๑.๓ เร่งพัฒนาสมรรถนะของคร ูกศน.และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยให้
มีความรู้และความเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทยของส านักงาน กศน. 
และมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๔ มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ การพัฒนา
ทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 
  ๒. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ 
      ๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสม
ส าหรับสถานศึกษา และ กศน.ต าบล เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรมและการให้บริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และทันเวลา 
  ๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู ้(Learning Management Systems : LMS) บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ประโยชน์ส าหรับการรับสมัคร การข้ึนทะเบียนนักศึกษาการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
  ๓) พัฒนาและเผยแพร่สื่อการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบออนไลน ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน 
  ๔) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู ้(Learning Management 
Systems: LMS) ให้สามารถใช้ระบบเพื่อจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา      
  ๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถใช้ระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู ้(Learning Management Systems: LMS) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ้การให้บริการ
ทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์กับการยกระดับและการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ และเพิ่มโอกาสและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน 
  ๒) จัดต้ังศูนย์สื่อ กศน. (ONIE Media Centre) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ที่เป็นศูนย์ผลิต
และเผยแพร่สื่อ กศน.ที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
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  ๓) จัดต้ังห้องปฏิบัติการทางภาษาในสถานศึกษา ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการอื่น 
      ๒.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  ๑) พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยการใช้ระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-exam) 
  ๒) พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้เช่ือมโยงกับระบบบริหารจัดการการ
เรียนรู ้(Learning Management Systems: LMS) 
  ๓) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และสถานศึกษา กศน.สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
  ๔) พัฒนาระบบช่องทางแหล่งเรียนรู้ออนไลน ์(Portal Web) ที่มีเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เพื่อ
เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
  ๕) พัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะให้เป็นแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์
 ๓. ยกระดับคุณภาพงานการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      ๓.๑ เร่งพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีการเรียนและการท ากิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมและ
เติมเต็มความรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
      ๓.๒ เร่งพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะของคร ูกศน. และพัฒนาคร ูกศน.ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน ์รวมทั้งจัดให้มีการประเมินสมรรถนะบุคคลดังกล่าว
ก่อนเข้าท างาน กศน. และให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของคร ูกศน.เพื่อให้คร ูกศน.ทุกคนได้น าไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓.๓ พัฒนาคร ูกศน. ให้เป็นทั้งผู้สอนและผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ กศน.ที่สามารถเลือกใช้
สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและบูรณาการวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
(Project - based learning) และกระบวนการเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยผู้เรียนสามารถ
สร้างกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
      ๓.๔ เร่งจัดหา รวบรวม และพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู ้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งสื่อเอกสารและสื่อ
เทคโนโลย ีพร้อมทั้งจัดท าสรุปสาระส าคัญของแต่ละรายวิชา เพื่อความสะดวกในการเผยแพร ่จัดท าแบบฝึกหัดเพื่อ
ทบทวนความรู ้ที่สามารถเพิ่มความหลากหลายของสื่อการเรียนและพัฒนาศูนย์สื่อ กศน. (ONIE Media Centre) 
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที ่ทุกเวลา 
      ๓.๕ พัฒนาและบริหารจัดการระบบ TV กศน. /โทรทัศน์ช่อง ติวเตอร ์กศน. วิทยุและอินเทอร์เน็ต ให้
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      ๓.๖ พัฒนาระบบสะสมผลการเรียนและระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Exam) ให้มีมาตรฐานเพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพให้กับประชากรวัยแรงงานที่ยังไม่จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๓.๗ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ๔. ยกระดับการฝึกอบรมอาชีพและ “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน” เพ่ือผลิตก าลังคนท่ีมีศักยภาพในการ
แข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      ๔.๑ พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชน 
  ๑) พัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการธุรกิจ และสามารถจัดและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  ๒) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม ที่เน้นการปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้
โลกอาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ในอาชีพโดยตรง การฝึกประสบการณ์อาชีพจากการปฏิบัติ
จริงทั้งจากสถานที ่และกิจกรรมต่าง  ๆอาทิ สถานศึกษา สถานประกอบการ กิจกรรมจิตอาสา มหกรรมงานอาชีพ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทักษะและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้จริง และมีศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าสากลและการค้าเสร ีของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
  ๓) พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม สาธิต แสดง จ าหน่ายและกระจายสินค้าและ
บริการของชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา และศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล ส าหรับชุมชนที่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง 
  ๔) ประสานการด าเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและแหล่งเรียนรู ้ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาอื่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายอื่นในพื้นที่เพื่อเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพ
ของประชาชนและชุมชนในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระหว่างจังหวัด 
  ๕) เร่งรัดพัฒนาระบบแนะแนว ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่าง  ๆ
ส าหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๖) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า
อย่างเป็นระบบ และน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการด้านการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานท าของประชาชน ของตลาดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
      ๔.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสายอาชีพเพ่ือการเข้าสู่การอาชีวศึกษา 
  ๑) พัฒนาและจัดท าหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าที่เป็นมาตรฐานและผู้เรียนสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพไดจ้ริง 
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้อาชีพไปเทียบระดับ
การศึกษา และเทียบโอนความรู้สู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือเข้าสู่การศึกษาสาย
อาชีวศึกษา 
  ๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการในลักษณะไตรภาคีเพื่อ
การส่งต่อผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าของ กศน. เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาได้อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ 
  ๔) พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา ที่ออก
กลางคันและนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ และประชาชนทั่วไป เห็นช่องทางและเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
  ๕) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสายอาชีพของ กศน. และน าผล
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อ าเภอ/เขต 
      ๕.๑ เร่งส ารวจความต้องการด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อน ามาก าหนดหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องด้านอาเซียนส าหรับกลุ่มเปา้หมายตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที ่
      ๕.๒ เร่งพัฒนาและจัดท าหลักสูตร สื่อ แบบเรียนการศึกษาต่อเนื่องด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสตรีในทุก
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กลุ่มอาชีพ ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย ๑ ภาษาตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที ่และ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
      ๕.๓ จัดให้มีศูนย์อาเซียนศึกษา อ าเภอ/เขต ละ ๑ แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยจัดเป็นห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ศูนย์บริการหลักสูตร สื่อ แบบเรียน ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้
      ๕.๔ ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมด าเนินการยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสตรีเพื่อให้สามารถใช้ทักษะด้านภาษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและชุมชนให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      ๕.๕ จัดให้มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้าน
ภาษาต่างประเทศและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นที ่
 
นโยบายต่อเน่ือง 
 ๑. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ 
      ๑.๑ จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน า
สาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม และสร้างเสริมสมรรถนะ
การประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง 
  ๒) ด าเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่า
จัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรย ีน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  ๓) จัดหาต าราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพตามที่ส านักงาน 
กศน. ให้การรับรองคุณภาพให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบหมุนเวียนต าราเรียน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการต าราเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๔) ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพให้กับประชากรวัย
แรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง  ๆด้วยวิธีเรียนที่
หลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) ส่งเสริม สนับสนุน และเรง่รัดให ้กศน.อ าเภอทุกแห่งด าเนินการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งผลการเรียนอยา่งเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 
  ๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗) จัดให้มีวิธีการเรียนรู้ทหี ่ลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริงโดยก าหนดให้ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษาต้องเรียนรู้และปฏิบัตกิิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง (เฉลี่ยภาค
เรียนละ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ช่ัวโมง) และให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๙ ช่ัวโมง โดยให้เรียนกับครูหรือ
วิทยากรสอนเสริมอย่างน้อย ๖ ช่ัวโมง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามที่ครูมอบหมาย ๓ ช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อให้
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ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู ้รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘) พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมตรวจสอบได ้มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ีและยุวกาชาด  กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การแสดง
ความสามารถพิเศษ “สุดยอด กศน.” การร่วมแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
      ๑.๒ ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ 
  ๑) ให้ส านักงาน กศน.อ าเภอ/เขต ด าเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชาชน 
  ๒) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านักงาน กศน.อ าเภอ/เขต 
ด าเนินการจัดบรกิารประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อยกระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานของประชาชนในอ าเภอ/เขต ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรหลัก หน่วยงานทางการศึกษา ภาคสังคม และประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะที่เป็นกลไกในการ
ประเมินและให้การยอมรับคุณค่าของมวลความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้สั่งสมมา เพื่อส่งเสริมให้น าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
      ๑.๓ เปิดโลก กศน. สู่ กศน.อินเตอร์ เพ่ือประชาคมอาเซียน 
  ๑) จัดให้มีห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ห้องเรียน 
  ๒) จัดหาครูและผู้เกี่ยวข้อง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดงักล่าวให้สามารถจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาและจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ 
  ๔) พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ภาคภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 
      ๑.๔ การศึกษาต่อเน่ือง 
  ๑) มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานท า ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและ
ทักษะที่พัฒนาข้ึนไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ต่อไป 
  ๒) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาใน
รูปแบบต่าง  ๆอาท ิค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมด้านกีฬา ศิลปะ ดนตร ี
ศิลปะการแสดง และความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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  ๓) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบ
ของการฝึกอบรม การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัต ิและรูปแบบอื่น  ๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที ่โดยเน้นการ
สร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองด ีการบ าเพ็ญประโยชน์โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
เนตรนารีและ ยุวกาชาด การส่งเสริมบทบาทสตร ีการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชน การบริหารกองทุน 
การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า 
และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการใช้งานเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
      ๑.๕ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  ๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของหลักสูตร 
  ๒) พัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
  ๓) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรทอ้งถ่ิน และกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของพื้นที ่และสภาพของกลุ่มเป้าหมายและท้องถ่ิน 
  ๔) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรทางด้านภาษา และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนและการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
  ๕) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส ์และสื่ออื่นๆ ประกอบหลักสูตรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  ๖) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
  ๗) มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ และความ
ต้องการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และมีผลสัมฤทธ์ิในสาระความรู้พื้นฐานไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 
  ๘) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าข้อทดสอบกลางมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๖ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๑) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
  ๒) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนสถานศึกษาในสังกัด 
  ๓) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการขอรับการประเมินอีกครั้งหนึ่งในรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับ



23 
 

สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
  ๕) เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจกับบุคลากรให้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      ๑.๗ การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที ่
  ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๓) สง่เสริมระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษาด้านศาสน
ศึกษาเข้าสู่การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๔) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 
      ๑.๘ การศึกษาทางไกล 
  ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่องโดย
บูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดและให้บริการการศึกษาทางไกลเพื่อให้
ประชาชนได้รับโอกาสและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  ๓) ขยายกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการ และผู้รบับริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
  ๔) เผยแพร่สื่อ แบบทดสอบ รูปแบบ และวิธีการจัดการศึกษาทางไกลให้กับสถานศึกษา เพื่อให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานและการจัดบริการการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพ 
  ๖) ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยวิธีการเรียนทางไกล
ให้กับแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 ๒. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๒.๑ การส่งเสริมการอ่าน 
  ๑) พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดบัอ่านคล่อง 
อ่านเข้าใจความ เขียนคล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอน และสื่อที่มี
คุณภาพ 
  ๒) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทย โดย
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
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อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะงานมหกรรม
รักการอ่านในส่วนภูมิภาค 
  ๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสรมิการ
อ่านในทุกต าบล เพื่อร่วมเป็นกลไกในการพัฒนาคนไทยให้มีเจตคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความรู้ด้วยการอ่าน เห็น
ประโยชน์และความส าคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองให้เป็นนักอ่านที่มีคุณภาพต่อไป 
  ๔) พัฒนา“บ้านหนังสืออัจฉริยะ” ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นกลไกในการส่งเสริมการอ่านให้เกิด
ข้ึนกับประชาชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
      ๒.๒ ห้องสมุดประชาชน 
  ๑) จัดต้ังห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี ให้ครบ ๑๐๐ แห่ง ภายในปี  พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุครบ  
๖๐ พรรษา 
  ๒) มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป็น
แหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและการสร้างความ
พร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๓) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเช่ือมโยงกับแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ส าหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน 
  ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชน เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริง 
  ๕) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทีห่ลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง  ๆอย่างทั่วถึง สม่ าเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนและชุมชน 
  ๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุดประชาชน ให้มีความรู ้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน 
  ๗) แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดและสนับสนุนการด าเนินงานของห้องสมุดประชาชนให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน 
      ๒.๓ วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
  ๑) พัฒนาและจัดท านิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร และจัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้าง
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร ์และสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห ์
กระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนน าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร ์ไปใช้
ในการพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒) เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนโดยเน้นวิทยาศาสตร์ชุมชนให้
ผู้รับบริการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันภัย
พิบัติจากธรรมชาติในพื้นที ่
  ๓) ส่งเสริม และสนับสนุน ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร 
  ๔) ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู ้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้มี
รูปแบบและเนื้อหา ที่หลากหลาย สามารถปลูกฝังให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์
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  ๕) ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ เพื่อเป็น
ฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค  ์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๖) พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ๗) จัดสร้าง และพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการ แหล่ง
จุดประกายการพัฒนาอาชีพ และแหล่งท่องเที่ยวประจ าท้องถ่ิน 
 ๓. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
      ๓.๑ การพัฒนา กศน.ต าบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน 
  ๑) จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ กศน.ต าบล/แขวง ให้ครบทุกแห่งเพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัด
กิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันเวลา 
  ๒) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆอาท ิสื่อสิ่งพิมพ ์สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สาระที่หลากหลาย ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเองและ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของชุมชน 
  ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ ต่อเนื่อง 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยจัดให้มีการศึกษาข้ันพื้นฐาน การฝึกอาชีพ การส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ การป้องกันภัยพิบัติการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
เสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การป้องกันภัยจากยาเสพติด การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ตามความจ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละชุมชน 
  ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมให้มีกลุ่มส่งเสริมการอ่านใน กศน.ต าบล/แขวง เพื่อ
พัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่าน โดยใช้อาสาสมัครสง่เสริมการอ่านเป็นกลไกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
รูปแบบต่าง  ๆในชุมชน โดยด าเนินงานเป็นทีมร่วมกับคร ูกศน.ต าบล/แขวง 
  ๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสภาพการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาและการเรียนรู้ของ
ประชากรวัยแรงงาน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ทั่วประเทศครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเช่ือมโยง
กันอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว 
  ๖) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน.ต าบล/แขวง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการประสาน
เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู ้การส่งต่อผู้เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกัน เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะในการให้บริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กศน.ต าบล/แขวง และจัดให้มีการรายงาน
ผลการด าเนนิงานต่อสาธารณะ รวมทั้งให้น าผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน กศน.
ต าบล/แขวง อย่างต่อเนื่อง 
  ๘) ก ากับและติดตามให ้กศน.ต าบล/แขวง ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงาน 
กศน.ต าบล/แขวงอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓.๒ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  ๑) จัดให้ม ี๑ จังหวัด ๑ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงจ าหน่าย และ
กระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
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  ๒) จัดให้ม ี๑ อ าเภอ ๑ สุดยอดหลักสูตรอาชีพ กศน. เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพ
เพื่อการมีท า ที่เป็นการจัดการศึกษาอาชีพแนวใหม ่เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถสร้างอาชีพหลักที่มั่นคงให้กับ
ผู้เรียน โดยสามารถสร้างรายได้ได้จริงทั้งในระหว่างเรียนและหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาชีพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิง
การแข่งขันอย่างยั่งยืน 
      ๓.๓ เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน 
  ๑) ให้ กศน.ต าบล/แขวง ด าเนินการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดให้บริการกับประชาชนอย่างต่อเนื่องทีบ่้านหนังสืออจัฉริยะหรือห้องสมุดประชาชน  
หมู่บ้าน/ชุมชน 
  ๒) ให้ กศน.ต าบล/แขวง ด าเนินการจัดกิจกรรม และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระเบียบวินัยและข้อพึงปฏิบัติในการใช้บ้าน
หนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนการเคารพสิทธิผู้อื่น ตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้าน
หนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นบ้านหนังสือเสริมสร้างอัจฉริยภาพของประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน อย่างยั่งยืน 
  ๓) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านในฐานะที่เป็นกิจกรรมพื้นฐาน
ในการเสริมสร้างอัจฉริยภาพส่วนบุคคลและความเข้มแข็งของชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการ
ด าเนินกิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะหรือหอ้งสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน 
      ๓.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน ให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ 
  ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมลูภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดยจ าแนกตามระดับความพร้อมในการมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องทนัสมัยและสามารถเช่ือมโยงกันได้ทั่วประเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ และระดับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย 
  ๒) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานท าอย่างมีคุณภาพ 
  ๓) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา ประสานการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที ่และภารกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการเป็นกลไกส าคัญ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      ๓.๕ อาสาสมัคร กศน. 
  ๑) ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู ้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และข้าราชการบ านาญเข้ามาเป็น
อาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แกป่ระชาชนและน าเสนอความต้องการการเรียนรู้และการ
พัฒนาชุมชน โดยท างานเป็นทีมร่วมกับครใูนสังกัด ส านักงาน กศน. 
  ๒) ส่งเสริมให้อาสาสมัคร กศน. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด และผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ๓) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจใน
รูปแบบต่าง  ๆแก่อาสาสมัคร กศน. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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      ๓.๖ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
  ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.ต าบล/แขวง ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชนอื่น  ๆอย่างกว้างขวาง 
  ๒) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดท าแผนชุมชน จัดเวทีชาวบ้าน 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เพื่อน าความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 
  ๓) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนใหเ้ช่ือมโยงกับหลักสูตรต่าง  ๆของ กศน. โดย
ค านึงถึงการประกอบอาชพ ีและการมีงานท าของผู้เรียนที่แท้จริง เพื่อประโยชน์ในการมีงานท าและการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ  
  ๔) ส่งเสริมให้มีการขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการสืบสานและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยให้มีการจัดท าและเผยแพร่สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน 
  ๕) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้เช่ียวชาญองค์ความรู้ด้านต่างๆ เป็นแหล่ง
การเรียนรู ้และนักจัดการความรู้ที่ส าคัญของชุมชน 
 ๔. นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ 
      ๔.๑ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
  ๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศ์ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเกิดผลโดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับบุคคลและชุมชน 
  ๒) จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔) พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๔.๒ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของ ศฝช. 
  ๑) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต้นแบบ
ด้านเกษตรกรรม 
  ๒) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอาท ิการจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนน าด้านอาชีพ ที่
เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 
  ๓) จัดและพัฒนา ศฝช.ให้เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัด
กิจกรรมตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
  ๔) ให้ ศฝช.ทุกแห่ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากร และการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตร
ธรรมชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง ส านักงาน กศน.กับ มูลนิธิ MOA ไทย และ MOA  International 
  ๕) จัดระบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเช่ือมโยงกับ 
กศน.ต าบล/แขวง ในพื้นที่ 
      ๔.๓ การส่งเสริมและจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
  ๑) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรู้หนังสือภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยเฉพาะ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส เด็กและ
เยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน คุณแม่วัยใส คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ุ ชนกลุ่มน้อย บุคคลที่ไม่
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มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย (คนต่างด้าวและผู้ไร้สัญชาติ) ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าในพื้นที่
พักพิงช่ัวคราว คนไทยในต่างประเทศ 
  ๒) ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมี
การพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม 
 ๕. นโยบายด้านสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      ๕.๑ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้เป็นช่องทางการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยายเครือข่ายการรับฟังใหส้ามารถรับ
ฟังได้ทุกที ่ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
      ๕.๒ พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการออกอากาศให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถ
รับชม ได้ทั้งระบบ Ku - Band และ C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free  ETV) 
      ๕.๓ พัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เช่ือมโยงและตอบสนองต่อ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการ
สอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆทั่วประเทศ 
      ๕.๔ เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยจัดให้
มีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท ารายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายการติวเข้ม
เตมิเต็มความรู ้ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ และทางอินเทอร์เน็ต 
      ๕.๕ ผลิตและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต 
      ๕.๖ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายให้สามารถผลิต เผยแพร ่ร่วมพัฒนา และใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๕.๗ พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต 
และรูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที ่และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 
      ๕.๘ ส ารวจ วิจัย และติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลมา
ใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
      ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร 
  ๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กศน. ประจ าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กศน. ทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีความเป็นมืออาชีพใน
การด าเนินงานตอบสนองความต้องการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน 
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  ๒) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล/แขวงให้มีสมรรถนะสงูข้ึนในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล/แขวง 
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
  ๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล/แขวง เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล/แขวง อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุก
ระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน และการสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่าง  ๆเป็นต้น 
  ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
  ๙) ให้มีการจัดท าโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
  ๑๐) จัดท าแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่การเป็น “องค์กรแหง่ศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม” ส่งเสริม
การจัดกิจกรรม การจัดท านวัตกรรมเกี่ยวกับองค์ความรูด้้านคุณธรรมจริยธรรม  การป้องกันการทุจริต และราชการ
ใสสะอาด ของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อให ้กศน.เป็นองค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรมที่ประชาชนมีความ
เช่ือมั่น ศรัทธาและมีความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 
      ๖.๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอัตราก าลัง 
  ๑) เร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
  ๒) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสด ุอุปกรณ์ ให้มี
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๓) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม
ส าหรับด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน 
  ๔) แสวงหาภาคีเครือข่ายในท้องถ่ินเพื่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๕) บริหารอัตราก าลังที่มอียู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
      ๖.๓ การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
  ๑) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการใช้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อ
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน
พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล 
  ๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดัสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร และ
จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔) สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ “กศน.ยุคใหม ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู ่สากล” และ
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ กศน. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า เพื่อสร้าง
กระแสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ 
กศน.ทั้งในฐานะผู้รับบริการ ผู้จัด ผู้ส่งเสริมและผู้สนับสนุนการด าเนินงานของ กศน. 
      ๖.๔ การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
  ๑) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 
  ๒) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าป ีของ
ส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ ์วิธีการและระยะเวลาที ่ก.พ.ร.ก าหนด 
  ๕) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่
ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล และ
การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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บทที่  ๓  วิเคราะห์สภาพองค์กร 
 

จุดอ่อน  (Weak)ของ  กศน.ต าบลย่านซื่อ 
 ๑.  ด้านบุคลากร 
  ๑.๑  บุคลากรมีน้อย / ขาดทักษะในการใช้สื่อ ICT  
  ๑.๒  ผู้รับบริการมีความหลากหลาย ต่างระดับ ทั้งด้านความคิด ประสบการณ์ และวัยวุฒิ ยาก
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสดุ 
 ๒.  ด้านอาคารสถานท่ี   
  ๒.๑  สภาพแวดล้อมบริเวณ กศน.ต าบล ไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรม 
 ๓  ด้านสื่อและอุปกรณ์ 
  ๓.๑  ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
  ๓.๒  อุปกรณ์การเรียนการสอนมีน้อยไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
 ๔  ด้านงบประมาณ 
  ๔.๑  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
  ๔.๒  ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  
 

 โอกาส  (Opportunity)ของ กศน.ต าลย่านซื่อ 
  ๑.  เครือข่ายมีส่วนร่วมร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒.  ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อ งานการศึกษานอกโรงเรียน  ท าให้การจัดกิจกรรมได้ทั่วถึง 
  ๓.  ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
  ๔.  ใช้ภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้จากชุมชนจัดและสนับสนุนกิจกรรม  กศน. 
  ๕.  องค์กรภาคีเครือข่าย  มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามผล  กศน. 
  ๖. ชุมชนความสามัคคี  ประสานงาน ระดมความคิดในการพฒันา เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยผลักดันให้
งานประสบความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน 
  ๗. การพัฒนาบุคลากร  ให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง  สามารถน ามาปรับใช้อย่างถูกต้องและ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
 

อุปสรรค  (Threat) ของ กศน.ต าบลย่านซื่อ 
  ๑.  ชุมชนบางส่วนยังไม่เข้าใจการท างานของ กศน. ว่าท าอะไร  จึงไม่เห็นความส าคัญ  
  ๒.  ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความส าคัญของการศึกษา 
  ๓. กลุ่มเป้าหมายขาดความกระตือรือร้นไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดโอกาสให้ตนเองเข้า
สู่กระบวนการทางการศึกษานอกระบบ 
  

จุดท่ีต้องพัฒนาของ กศน.ต าบลย่านซื่อ 
  ๑. สื่อการเรียนการสอน 
  ๒. ความรู้ทางวิชาการทุกประเภทของบุคลากร 
  ๓.บริเวณและอาคารสถานที ่
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ปรัชญาสถานศึกษา 
  คิดเป็น  เน้นคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิสัยทัศน์ (vision) 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการพฒันาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ (mission) 
  ๑.  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอยู่นอกโรงเรียนในรูปแบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการศึกษาพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  ๒.   สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมน าความรู้และมีทักษะการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.   ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต 
  ๔.  สร้างและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
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ภาคผนวก 
 

สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
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โครงการ พัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร การด ารงชีวิตตามหลักอิสลาม 
วันที่ ๑๑  มกราคม   ๒๕๕๖ 

ณ  กศน.ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล   
 
 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
๑ ๓๙๑๐๒๐๐๐๓๑๐๓๒ นางสุมาลี  กาญจนพัฒน ์
๒ ๓๙๑๐๑๐๐๕๐๖๘๗๕ นางแบด๊ะ  ปังแลมาปูเลา 
๓ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๔๘๔ นางสาวเสาด๊ะ  ด่อล๊ะ 
๔ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๒๐๙๘ นางอาบีบ๊ะ  กรมเมือง 
๕ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๔๕๐ นางสาวรอแบอ๊ะ  ด่อล๊ะ 
๖ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๕๘๑ นางร่อเฟี๊ยะ  ด่อล๊ะ 
๗ ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๐๐๐๒ นางทีปทิวัน  นาคสง่า 
๘ ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๒๘๑๑ นางฮับซ๊ะ  ใบหมาดปันจอ 
๙ ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๒๔๒๕ นางฉาม  หลีเส็น 

๑๐ ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๓๓๕๙ นางรัตติยา  มาราสา 
๑๑ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๗๕๕๘ นางสาวซอลีฮ๊ะ  ด่อล๊ะ 
๑๒ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๙๐๙๗ นางสกุณา  ด่อล๊ะ 
๑๓ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๙๑๓๕ นางร๊ะ  บิสมาน 
๑๔ ๑๙๑๐๔๐๐๐๕๖๒๙๕ นายเจ๊ะสามาอูน  ลิงาล่าห ์
๑๕ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๕๕๙๓ นางสอเปียะ  ล าโป 
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๑๖ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๓๖๑ นางฉ๊ะ  ด่อล๊ะ 
๑๗ ๓๙๑๐๒๐๐๐๕๙๓๙๑ นางสาวสาปีย๊ะ  เจ๊ะอุเส็น 
๑๘ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๗๖๒๐ นางบิเดาะ  เจะกาเดร ์
๑๙ ๓๙๑๐๒๐๐๐๒๔๗๙๑ นางฮาแสร๊ะ  ปังแลมาปูเลา 
๒๐ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๕๕๗ นางสาวฮอเดี๊ยะ  ด่อล๊ะ 
๒๑ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๘๓๓๓ นางหอเดียะ  เก็มสัน 
๒๒ ๓๙๑๐๑๐๐๕๐๖๖๘๙ นางจิ  ปังแลมาปูเลา 
๒๓ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๘๗๕ นางสาวสาลิตา  หลงจ ิ
๒๔ ๓๙๑๐๑๐๐๕๕๙๓๙๑ นางสาวรออนั  สาดีน 
๒๕ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๙๙๑๗ นางลีม๊ะ  หลีวัง 
๒๖ ๑๙๑๐๒๐๐๐๕๐๘๙๓ นางสาวนุชญมา  ผะผะนะ 
๒๗ ๑๙๑๐๒๐๐๐๕๓๑๖๗ นางสาวรอสนี  ริมัด 
๒๘ ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๘๕๑๒ นางแบด๊ะ  หมันเส็น 
๒๙ ๓๙๑๐๒๐๐๐๑๓๐๒๘ นางสาวฉารีฟ๊ะ  บาราสัน 
๓๐ ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๘๓๔๘ นางหวา  มาราสา 
๓๑ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๗๙๔ นางรอเกียะ  หลงจ ิ
๓๒ ๓๙๑๐๒๐๐๐๙๗๓๔๑ นางหมะ  สะแหละ 
๓๓ ๓๙๑๐๒๐๐๐๐๕๕๔๑ นางช๊ะ  ปังแลมาปูเลา 
ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล 

๓๔ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๐๐๓๖ นางหย า  สันตา 
๓๕ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๗๒๓๙ นางฮอเดียะ  หลงไหม 
๓๖ ๓๙๑๐๒๐๐๐๘๗๙๙๑ นางม๊ะ  ปังแลมาปูเลา 
๓๗ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๙๓๑๓ นางฮาลีม๊ะ  วงแหวน 
๓๘ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๔๐๙ นางหนาบ  ด่อล๊ะ 
๓๙ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๔๐๙ นางสาวซอเฝี๊ยะ  ด่อล๊ะ 
๔๐ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๘๒๖๑ นางบ๊ะ  จอหวัง 
๔๑ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๖๖๘๑ นางฮอเดียะ  ดาหมาด 
๔๒ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๕๕๘๕ นางรอม๊ะ มรรคาเขต 
๔๓ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๐๗๖ นางลีม๊ะ  วงแหวน 
๔๔ ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๘๓๑๒ นางฝาตีม๊ะ  วงแหวน 
๔๕ ๑๙๕๙๙๐๐๒๐๖๗๘๙ นายมูฮ ามัดรุสดี  สะแต 
๔๖ ๑๙๑๙๙๐๐๑๕๓๓๙๑ นางสาวปาลิณา  หลงจ ิ

 
ภาพประกอบกิจกรรม   
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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน 
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วิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(งบปกต)ิ หลักสูตร การท าผ้าคลุมผมด้วยลูกปัดคริสตัล 
ระหว่างวันที่  ๔  เดือน  มีนาคม  ถึงวันที่  ๔  เดือน  เมษายน  ๒๕๕๖ 

ณ  กศน.ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  
 
 รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน 

ท่ี ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
๑ นางสาวรสนา  ล าโป ๑๙๑๐๒๐๐๐๐๕๗๐๗ 
๒ นางนอดไวนี  สกุลา ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๒๘๒๙ 
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๓ นางสาวบุษนี  นุ้ยประดู ่ ๓๙๑๐๒๐๐๐๖๙๗๑๐ 
๔ นางสาวฟาตีมะ  โม่งหมัน ๓๙๑๐๒๐๐๐๗๓๒๐๒ 
๕ นางวิไล  หมาดโต๊ะโส๊ะ ๓๙๑๐๒๐๐๐๓๐๗๙๗ 
๖ นางอาบีบ๊ะ  กรมเมือง ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๒๐๙๘ 
๗ นางสาวค่อดีย๊ะ  โย๊ะฮาหมาด ๓๙๑๐๒00132195 
๘ นางบาสะ โย๊ะฮาหมาด ๓๙๑๐100586453 
๙ นางยาเร๊าะห์  หลีนุ้ย ๓๙๑๐100111820 

๑๐ นางสอเปียะ  ล าโป ๓๙๑๐๒00135593 
๑๑ นางร่อเฟี๊ยะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00136581 
๑๒ นางเสาด๊ะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๔๘๔ 
๑๓ นางฮอเดี๊ยะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00136557 
๑๔ นางสาวนุชญมา  ผะผะนะ ๑๙๑๐๑๐๐๐๕๐๘๙๓ 
๑๕ นางแบด๊ะ  ปังแลมาปูเลา ๓๙๑๐100506875 
๑๖ นางนุสซอร่า  เจ๊ะบา ๓๙๑๐๒00127051 
๑๗ นางสาวรัชสิกานต์  เหมซ๊ะ ๓๙๑๐๔๐๐๐๑๓๙๙๘ 
๑๘ นางสาวสาปีย๊ะ  เจ๊ะอุเส็น ๓๙๑๐๒00059391 
๑๙ นางสาวอัสมา  ด่อล๊ะ 1910200035789 
๒๐ นางหย า  สันตา ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๐๐๓๖ 
๒๑ นางซ๊ะ  ปังแลมาปูเลา ๓๙๑๐๒๐๐๐๐๕๕๔๑ 
๒๒ นางฮาแสร๊ะ  ปังแลมาปูเลา ๓๙๑๐๒๐๐๐๒๔๗๙๑ 
๒๓ นางหอเดียะ  เก็มสัน ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๘๓๓๓ 
๒๔ นางจิ  ปังแลมาปูเลา ๓๙๑๐๑๐๐๕๐๘๖๘๙ 
๒๕ นางสาวซอเฝี๊ยะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๔๐๙ 
๒๖ นางสาวซูไรยา  สูสัน ๑๙๑๐๒๐๐๐๐๔๓๗๙ 
๒๗ นางรอแบอ๊ะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒๐๐๑๓๖๘๗๘ 
๒๘ นางรีบ๊ะ  มาราสา ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๓๘๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

    
ผู้เข้าร่วมโครงการก าลังฝึกทักษะ 

 
ผอ.กศน.อ าเภอควนโดน ลงนิเทศและปิดโครงการ 

 
 
 
 

โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร อาหารไทย 
ระหว่างวันที่  ๒๙  เดอืน เมษายน ถึงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 ณ  มัดราซ๊ะ  หมู่ที่ ๖ ต าบลย่านซื่อ  อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
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 รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน 

ท่ี ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
๑ นางวนิดา  หลีเส็น ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๒๑๗๐ 
๒ นาฉาม  หลีเส็น ๓๙๑๐๒00142425 
๓ นางมรีหย า  หมันเส็น ๓๙๑๐๔๐๐๑๒๐๔๗๖ 
๔ นางแบด๊ะ  หมันเส็น ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๘๕๑๒ 
๕ นางสาวมารียา  ปังแลมาปูเลา ๓๙๑๐๒๐๐๐๔๗๘๙๒ 
๖ นางรัตติยา  มาราสา ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๓๓๕๙ 
๗ นางมาเรียม  แก้วทุ่ง ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๓๓๘๓ 
๘ นางสาวดาลิยา  จิตต์หลัง ๓๙๑๐๕๐๐๐๓๒๑๘๑ 
๙ นางมลิกา  บูเดียะ ๓๙๑๐๒๐๐๐๐๒๐๔๐ 

๑๐ นางหวา  มาราสา ๓๙๑๐๒๐๐๐๘๒๖๐๑ 
๑๑ นางรอซีด๊ะ  สาและ ๓๙๑๐๑๐๐๕๐๙๑๐๖ 
๑๒ นางตอม๊ะ  มาลิน ี ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๓๒๖๐ 
๑๓ นางไซยีรา  สาและ ๓๙๑๐๒00151696 
๑๔ นางรัมล๊ะ  สาและ ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๐๒๙๑ 
๑๕ นางทีปทิวัน  นาคสง่า ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๐๐๐๒ 
๑๖ นางฮับซ๊ะ  ใบหมาดปันจอ ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๒๘๑๑ 
๑๗ นางบาลม  หลีดินซุด ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๓๐๓๑ 
๑๘ นางกาโสม  มาลิน ี ๓๙๑๐๒๐๐๐๘๗๔๑๖ 
๑๙ นางยาวาเรี๊ยะ  หลีดินซุด ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๐๒๔๐ 
๒๐ นางรอเมี๊ยะ  หมันเส็น ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๐๓๙๘ 
๒๑ นางอัน  มาราสา ๓๙๑๐๒๐๐๔๑๒๙๖๔ 
๒๒ นางตีม๊ะ ยาประจัน ๕๙๑๐๒๐๐๐๑๗๑๓๙ 
๒๓ นางกิตติมา  อุสนุน ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๔๓๓๔ 
๒๔ นางจิรา  ปังหลีเส็น ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๒๕๐๖ 
๒๕ นางหนอรีย๊ะ  อุสนุน ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๔๔๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร อาหารไทย 
ระหว่างวันที่  ๒๒ เดือน พฤษภาคม  ถึงวันที่  ๑๔  เดือน มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

ณ  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ ๗  ต าบลย่านซื่อ  อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
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 รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน 
ท่ี ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
๑ นางบัตรีย๊ะ  ฮะยีบ ู ๓๙๑๐๒00154415 
๒ นางสาวคอดีย๊ะ  สาบูบก ๓๙๑๐400050966 
๓ นางบตม  ยีปันจอ ๓๙๑๐๒00153681 
๔ นางสาวฮอเดียะ  สมากล ๓๙๑๐๒00153729 
๕ นางนันธิยา  ปังหลีเส็น ๓๙๑๐๓๐๐๑๒๗๗๑๑ 
๖ นางสาวสุนิสา  สุขสง่า ๑๙๑๐๒๐๐๐๔๓๙๔๓ 
๗ นางฮาบีบะฮ์  หลังเกต ุ ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๑๘๗๔ 
๘ นางมีน๊ะ  อาดตันตรา ๓๙๑๐๑๐๐๐๙๔๒๐๘ 
๙ นางรมล๊ะ  เส็นสมมาตร ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๓๐๒๘ 

๑๐ นางนุจรี  หมันเส็น ๓๙๑๐๒๐๐๑๔๒๕๙๐ 
๑๑ นางมีด๊ะ  หมันเส็น ๓๙๑๐๒๐๐๑๒๙๓๐๕ 
๑๒ นางสาวอานิตา  สาดีน ๑๙๑๙๙๐๐๒๑๑๑๗๓ 
๑๓ นางปรีดา  สมากล ๕๙๑๐๒๐๐๐๑๖๘๓๓ 
๑๔ นางสาวรอเบี๊ยะ  หวังกุหล า ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๔๑๘๑ 
๑๕ นางฝาตีม๊ะ  หมาดโซ๊ะ ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๑๔๑๖ 
๑๖ นางสาวนอแรบ๊ะ  ระโซะโซะ ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๒๗๑๔ 
๑๗ นางฮาสาน๊ะ  สมากล ๓๙๑๐๔๐๐๐๔๔๕๖๗ 
๑๘ นางฮาซีด๊ะ  สมากล ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๗๓๑๗ 
๑๙ นางสาวฮอเดียะ  ปังหลีเส็น ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๓๐๘๗ 
๒๐ นางรัมล๊ะ  หมาดทิ้ง ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๓๐๔๔ 
๒๑ นางนันทพร  ปะดุลัง ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๖๗๐๑ 
๒๒ นางบูหลาด  เกปัน ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๕๑๕๒ 
๒๓ นางเจนจิรา  ยีปันจอ ๓๙๖๐๕๐๐๕๗๙๕๐๑ 
๒๔ นางสาวยาเรียะ  ปังหลีเส็น ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๓๐๙๕ 
๒๕ นางสาวสุดา  หลังเกต ุ ๑๙๑๐๒๐๐๐๐๗๗๔๒ 
๒๖ นางกาโสม  มาลินี ๓๙๑๐๒๐๐๐๘๗๔๑๖ 
๒๗ นางฮอเดียะ  สุขสง่า ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๑๑๑๔ 
๒๘ นางกาโสม  สมากล ๓๙๑๐๒๐๐๑๕๑๒๙๗ 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 

ระหว่างวันที่  ๒๒  เดือน เมษายน ถึงวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
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ณ  กศน.ต าบลย่านซื่อ  หมู่ที่ ๔  ต าบลย่านซื่อ  อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

 รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน 
ท่ี ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
๑ นายยูโสบ  ดาหมาด ๓๙๑๐๒00131091 
๒ นายรอหมาน  สาดีน ๓๙๑๐๒00127341 
๓ นายบ่าว  เส็นน่ิง ๓๙๑๐100468736 
๔ นายรมหลี  พงค์หลง ๓๙๑๐๒00124770 
๕ นายหมาด  หลงสมัน ๓๙๑๐๒00138061 
๖ นายหมาด  ลายู ๓๙๑๐๒00138363 
๗ นายนเรศ  จอหวัง ๓๙๑๐100407125 
๘ นายอาหมาด  ดาหมาด ๓๙๑๐๒00137871 
๙ นายหรน  สาดีน ๓๙๑๐๒00140490 

๑๐ นายซอแล๊ะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00136417 
๑๑ นายซอหมาด  ปังแลมาปูเลา ๓๙๑๐๒00136727 
๑๒ นายดอละ  สาดีน ๓๙๑๐100559375 
๑๓ นายอาบูบากัส  เกปัน ๓๙๑๐๒00002232 
๑๔ นางร่อเฟี๊ยะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00136581 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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วิทยากร ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์
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มอบพันธ์ุปลาดุกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสนัติสุข หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ระหว่างวันที่  ๑๕  เดือน  มิถุนายน  ถึงวันที่  ๑๒  เดือน  กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
ณ  กศน.ต าบลย่านซื่อ  หมู่ที่  ๔  ต าบลย่านซื่อ  อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

 
 รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน 

ท่ี ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
๑ นางสาวเสาด๊ะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00136484 
๒ นางสาวฮฮเดี๊ยะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00136557 
๓ นายบูฮาสัน  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐100136577 
๔ นางสาน๊ะ  ดาหมาด ๓๙๑๐200113191 
๕ นายอิมรอน  ด่อล๊ะ 1910200035479 
๖ นายวีรพงศ์  ลายู 1910200033514 
๗ นายชูอิบ  ด่อล๊ะ 1910200008161 
๘ นายยูโสบ  ดาหมาด ๓๙๑๐๒00131091 
๙ นายซอหมาด  ปังแลมาปูเลา ๓๙๑๐200136727 

๑๐ นายอาหมาด  ดาหมาด ๓๙๑๐๒00137871 
๑๑ นายอานัส  เกปัน 1910200002232 
๑๒ นางสาวรสนา  ล าโป 1910200005707 
๑๓ นางสาวนุชญมา  ผะผะนะ 1910100050893 
๑๔ นายสุริยัน  เก็มสัน ๓๙๑๐๒00128393 
๑๕ นางวิไล  หมาดโต๊ะโซ๊ะ ๓๙๑๐500030797 
๑๖ นางอาบีบ๊ะ  กรมเมือง ๓๙๑๐๒00132098 
๑๗ นายอาสีด  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00130061 
๑๘ นายวิรัตน์  พรมนิล ๓๙๑๐100369975 
๑๙ นางสาฝีเหยาะ  หลงจ ิ ๓๙๑๐๒00134369 
๒๐ นางสาวซอเฝี๊ยะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00136458 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข หลักสูตร ภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสาร 
ระหว่างวันที่  ๑๕  เดือน  มิถุนายน  ถึงวันที่  ๑๒  เดือน  กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  ๔  ต าบลย่านซื่อ  อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

 

 รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน 
ท่ี ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
๑ นางสาวสุนิสา  ดาหมาด 1919900160100 
๒ นางฮอเดี๊ยะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00071927 
๓ นางสาวร่อเฟียะ  จอหวัง ๓๙๑๐๒00137561 
๔ นางสุมณฑา  มากกลาย ๓๙๑๐100241499 
๕ นางหนับเสาะ  สาดีน 3801600364320 
๖ นางอีส๊ะ  โต๊ะเจ๊ะ ๓๙๑๐๒00129381 
๗ นางนุสซ่อรา  เจ๊ะบา ๓๙๑๐๒00127051 
๘ นางสาน๊ะ  ดาหมาด ๓๙๑๐๒00113191 
๙ นางสาวบาระ  ดินงะ ๓๙๑๐500056401 

๑๐ นางตอเปียะ  ปันจอร ์ ๓๙๑๐๒00140317 
๑๑ นางสาวรอเมียะ  มะแอเคียน ๓๙๑๐๒00138932 
๑๒ นางหลง  สาดีน ๓570500781311 
๑๓ นางปูเต๊ะ  สาดีน ๓๙๑๐๒00137588 
๑๔ นางสาวยามีล๊ะ  ด่อล๊ะ ๓๙๑๐๒00139327 
๑๕ นางสาวสุวัยย๊ะ  โย๊ะหมาด ๓๙๑๐๒00139581 
๑๖ นางสาวบาตม  มาหมูดเบ็ญ ๓๙๑๐๒00140457 
๑๗ นางฮาสาน๊ะ  หมาดโต๊ะโซ๊ะ ๓๙๑๐๒00130061 
๑๘ นางอัสนี  พงค์หลง ๓๙๑๐100369975 
๑๙ นางซอเรียะ  แดสา ๓๙๑๐๒00137731 
๒๐ นางฮอเดี๊ยะ  ลายู ๓๙๑๐๒00139556 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ พัฒนาสังคมและชุมชน  หลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ ๒๘ – ๒๙  พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 

สถานที่จัดกิจกรรม  ที่ท าการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ต าบลวังประจัน  อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

 ภาพประกอบกิจกรรม 

 
ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการชมวีดีทัศน์จากคณะวิทยากร 
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ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนโดน กล่าวเปิดโครงการ 


