แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗)

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗)
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา
เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุง หวาไดจดั ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
โครงการ จํานวน ๒๔ โครงการ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาไดพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุง หวาแลว และเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ดังกลาว

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบ

(นายอรุณ ยังปากน้ํา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ

ผูอนุมตั ิ

(นายมรกต กันหนองผือ)
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอทุงหวา
วันที่
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ก

คํานํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) จัดทําขึ้นเพือ่ ใช
เปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา
ซึ่งเขาสูปที่ ๓ ของแผนพัฒนา โดยทีผ่ านมา ๒ ปงบประมาณไดวิเคราะหผลการดําเนินงานของโครงการตางๆ
พบวาควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนาใน ๒ ปหลังเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของสํานักงาน กศน. และ
ความตองการของกลุมเปาหมายที่เปลีย่ นแปลงไป
ศูนยการศึกษานออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา ไดนําเสนอแผนพัฒนาฉบับนี้ ตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจาณาเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ และจะใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายตอไป

(นายมรกต กันหนองผือ)
ผูอ ํานวยการศูนย กศน.อําเภอทุงหวา

ข

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
บทที่ ๒ ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
บทที่ ๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ก
ข
๑-๗
๘-๑๑
๑๒-๑๘

ภาคผนวก
คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

บทที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ชื่อสถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา
๒. ทีต่ ั้ง เลขที่ ๑๘๒ หมูที่ ๖ ถนน ตรัง – สตูล ตําบลทุงหวา อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย
๙๑๑๒๐ โทรศัพท ๐๗-๔๗๘๙-๕๗๕ โทรสาร ๐๗-๔๗๘๙-๕๗๕ website :
http://satun.nfe.go.th/tungwa e-mail : t.satun@hotmail.com
๓. สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สํานักงาน กศน.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
๔. ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา
๔.๑ ประวัตสิ ถานศึกษา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๐ ชื่อเดิม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงหวา มีนายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผอง ทําหนาที่หัวหนาศูนย ใชอาคารหองสมุด
ประชาชนอําเภอทุงหวาเปนสํานักงาน พ.ศ.๒๕๓๒ เปลี่ยนชื่อเปนศูนยประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
ทุงหวา พ.ศ.๒๕๓๗ เปลี่ยนชื่อเปนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรีย นอําเภอทุงหวา และพ.ศ.๒๕๕๑ เปลี่ยนชื่อ
เปนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ปจจุบันมีนายมรกต กันหนองผือ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
๔.๒ ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอทุงหวามีพื้นที่โดยประมาณ ๖๗๒,๖๒๘ ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเปนทีร่ าบสูงและภูเขา และลาด
ลงไปทางทิศตะวันตกเปนชายฝงปาชายเลน ทิศเหนือติดตอกับอําเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง ทิศใตตดิ ตอกับอําเภอ
ละงู จังหวัดสตูล ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล,อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และอําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทิศตะวันตกติดตอกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียอยูห างจากอําเภอเมืองสตูล ๗๕
กิโลเมตร ประกอบดวย ๕ ตําบล ๓๕ หมูบาน ไดแกตําบลทุง หวา ๑๐ หมูบาน,ตําบลนาทอน ๙ หมูบาน,ตําบลทุง
บุหลัง ๕ หมูบาน,ตําบลปาแกบอหิน ๗ หมูบานและตําบลขอนคลาน ๔ หมูบาน

แผนที่อําเภอทุงหวา

กศน.อําเภอทุงหวา ๒
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

๔.๓ สภาพชุมชน
อําเภอทุงหวาเปนเมืองเกาในภูมภิ าค ในอดีตเปนเมืองทาที่สําคัญมีความเจริญรุงเรืองอยางมาก ถึงกับเรียกวา
เปนปนังนอย มีการติดตอคาขายกับชาวตางชาติ เชนชาวจีน เปนตน จึงทําใหประชาชนในอําเภอทุงหวาจึงมีเชื้อสาย
จีนอยูมาก ปจจุบันอําเภอทุงหวาเปนสังคมเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน ทําประมงเพาะเลี้ยง และ
ประมงชายฝง ทําการคาในเขตเทศบาล มีประชากรทั้งหมด ๒๓,๑๒๘ คน เปนชาย ๑๑,๖๐๖ คน และหญิง ๑๑,๕๒๒
คน (ขอมูลจากทะเบียนราษฎร) นับถือศาสนาอิสลามรอยละ ๖๐ ศาสนาพุทธรอยละ ๓๙ และศาสนาอื่น ๆ รอยละ ๑
รายไดหลักมาจากผลผลิตทางการเกษตรและการประมง จึงทําใหสภาพทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับราคาผลิตที่ไมแนนอน
ความเปนอยูของประชาชนอาศัยอยูแบบเรียบงาย พึ่งพากัน มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอยางผสมผสานทํา
ใหไทยพุทธและไทยมุสลิม อยูดวยกันอยางสันติสุข
อําเภอทุงหวามีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนครบถวน มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒๔ แหง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ แหง,สพป.
๑๘ แหง,สพม. ๒ แหง,สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(กศน.) ๑แหง,(สช.)๕แหง มีศาสนสถาน จํานวน ๔๒ แหง
ประกอบดวย วัด ๔ แหง, สํานักสงฆ ๖ แหง,มัสยิส ๒๐ แหง, บานาซะ ๙ แหง, โบสถ ๑ แหง, ศาลเจา ๒ แหง

๔.๔ ทําเนียบผูบริหาร
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ – สกุล
นายเรืองฤทธิ์ ชมภูผดุ ผอง
นายสกุลชัย มิตรเปรียญ
นายวิเชียร อาคาสุวรรณ
นางสุนศิ า ซุนคง
นายประเจตน กฤษณะพันธ
นายมรกต กันหนองผือ

ตําแหนง
หัวหนาศูนย
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

ระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนง
๒๕๓๒ -๒๕๓๗
๒๕๓๘ – ๒๕๔๗
๒๕๔๘ – ๒๕๔๘
ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๒
ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๕
ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปจจุบัน

กศน.อําเภอทุงหวา ๓
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๕. โครงสรางสถานศึกษา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา จัดโครงสรางการบริหารงาน เปน ๓
กลุมงาน ประกอบดวย
๑. กลุม อํานวยการ
๒. กลุม จัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. กลุม ภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ
ผูอํานวยการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุมอํานวยการ
๑.งานธุรการและสารบรรณ
๒.งานการเงินและบัญชี
๓.งบประมาณ และระดมทรัพยากร
๔.งานพัสดุ
๕.งานบุคลากร
๖.งานอาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะ
๗.งานแผนงานและโครงการ
๘.งานประชาสัมพันธ
๙.งานสวัสดิการ
๑๐.ศูนยราชการใสสะอาด
๑๑.งานนิเทศภายใน
๑๒.งานงานติดตามประเมินผล
๑๓.งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๑๔.งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๑๕.งานขอมูลสารสนเทศและการ
รายงาน

กลุมภาคีเครือขาย
และกิจการพิเศษ

กลุมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑.งานสงเสริมการเรียนรูหนังสือ
๒.งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบ
๓.งานเทียบระดับการศึกษา
๔.งานการศึกษาตอเนื่อง
๕.งานการศึกษาตามอัธยาศัย
๖.งานหองสมุดประชาชน
๗.งานกศน.ตําบล
๘.งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
๙.งานทะเบียนและวัดผล
๑๐.งานศูนยบ ริการใหคําปรึกษา
๑๑.งานกิจการนักศึกษา

๑.งานสงเสริม สนับสนุนภาคี
เครือขาย
๒.งานกิจการพิเศษ
๓.งานปองกันแกไขปญ หายาเสพ
ติด/โรคเอดส
๔.งานสงเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตย
๕.งานสนับสนุนสงเสริมนโยบาย
จังหวัด/ อําเภอ
๖.งานกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
๗.งานอาสาสมัครกศน.
๘.งานอื่นๆ

แผนภูมแิ สดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา

กศน.อําเภอทุงหวา ๔
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๖. ขอมูลบุคลากร
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ – สกุล
นายมรกต กันหนองผือ
นางเนาวรัตน ศรีหมั่น
นายวิจิตร ดํารงวีระวิทย
นางนิสานาถ หยีปอง
นางปาณิภา สุกใส
นางนฤมล ชวยดํา
นางอรุณรัตน อินทรชู
นางวราพร รณรงคไพรี
นายสมบูลย คอยอาสา
นายกีรติ เรทมิฬ
นางวิชตุ า เกษม
นางรัชนีกร กายอ
น.ส.พัชรี ยอดราช

ตําแหนง
วุฒกิ ารศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
กศ.ม
ครู
กศ.ม
พนง.พิมพดีด ๒
ปกศ.สูง
ครูอาสาสมัคร
ศศ.บ
ครูอาสาสมัคร
ค.บ.
ครูอาสาสมัคร
วทบ.
ครูอาสาสมัคร
คศบ.
ครู กศน.ตําบล
กศ.บ
ครู กศน.ตําบล
ค.บ.
ครู กศน.ตําบล
ศษ.บ.
ครู กศน.ตําบล
รศ.บ
ครู กศน.ตําบล
ศศ.บ.
บรรณารักษ
ศศ.บ.

๗. ขอมูลกรรมการสถานศึกษา
๑. นายอรุณ ยังปากน้ํา
๒. นายจารุวัฒน ธวัชธาดา
๓. นายสุทรรศน จุนณศักดิ์ศรี
๔. นายจรูญ พิมพทอง
๕. นายชัยยา ฤทธิเดช
๖. นายชัยชนะ อับดุลหละ
๗. นางสาวสมปอง เองฉวน
๘. ร.ต.ต.นิกร เมฆเรือง
๙. ผูอ ํานวยการศูนย กศน.อําเภอทุงหวา

สาขาวิชาเอก
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การสหกรณ
การพัฒนาชุมชน
สุขศึกษา
วิทยาศาสตรการกีฬา
โภชนาการชุมชน
บรรณารักษศาสตร
อุตสาหกรรมศิลป
การวัดและประเมินผลการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต
ภูมศิ าสตร
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
๘.๑ อาคารสถานที่
๘.๑.๑ อาคารสํานักงาน
จํานวน
๘.๑.๒ อาคารหองสมุดประชาชนอําเภอทุงหวา จํานวน
๘.๑.๓ อาคาร กศน.ตําบล
จํานวน

๑ หลัง
๑ หลัง
๕ หลัง

กศน.อําเภอทุงหวา ๕
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

๘.๒ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอืน่
๘.๒.๑ โทรศัพทพื้นฐาน
๒
เลขหมาย
๘.๒.๒ เครือขายอินเทอรเน็ต
๗
วงจร
๘.๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร
๒๕ เครื่อง
๘.๒.๔ รถยนต
๑
คัน
๙. แหลงเรียนรูแ ละภาคีเครือขาย
๙.๑ แหลงเรียนรู
๙.๑.๑ กศน.ตําบล
ชื่อ กศน.ตําบล
ที่ตั้ง
กศน.ตําบลทุงหวา
หมูที่ ๘ บานควนตําเสา ตําบลทุง หวา
กศน.ตําบลนาทอน
หมูที่ ๔ บานวังตง ตําบลนาทอน
หมูที่ ๑ บานปาแกบอหิน ตําบลปาแกบอหิน
กศน.ตําบลปาแกบอหิน
กศน.ตําบลทุงบุหลัง
หมูที่ ๓ บานทุง ทะนาน ตําบลทุงบุหลัง
กศน.ตําบลขอนคลาน
หมูที่ ๒ บานราไวใต ตําบลขอนคลาน

ผูรับผิดชอบ
นางวราพร รณรงคไพรี
นางวิชตุ า เกษม
นายกีรติ เรทมิฬ
นายสมบูลย คอยอาสา
นางรัชนีกร กายอ

๙.๑.๒ ศูนยการเรียนชุมชน
๙.๑.๓ ภูมปิ ญญาทองถิ่น
ชื่อ ภูมิปญญาทองถิ่น
๑. นายสามารถ ตําเผือก
๒. นางสวง เตียวซี
๓. นายมนูญ ชายเกตุ
๔. นายยูนิด ดังเดน
๕. นายณรงค สองหลง
๖. นายพรอม หนูคลาย
๗. นายพิน จันทรนวล
๘. นางเอิบ คงสม
๙. นางพวง จันทรนวล
๑๐.นางสมเผือน ศิริธร
๑๑.นางสมจิตร มาตาลา
๑๒.นางรออิฉะ เวชสิทธิ์
๑๑.นางสมจิตร มาตาลา
๑๒.นางรออิฉะ เวชสิทธิ์
๑๓.นางสาเรี๊ยะ ยาเหล
๑๔.นางสาวนุย ศรีเพชร
๑๕.นายยกเลื่อน ชื่นอารมณ
๑๖.นางมาลี โทวารี
๑๗.นางหรอเกี๊ยะ หยีป อง
๑๘.นายหลี หีมปอง
๑๙.นางมณี เศษแอ

ความสามารถและประสบการณ
การทําไซปู
การเย็บ จาก
หมอปดเริม (งูสวัส)
การเย็บ อวน
การตอเรือ
ทําดามจอบ ไมกวาดไมไผ)
กวาดซางในลิ้นเด็ก
ทําไมกวาดดอกหญา
หมอตัดตอ
หมอตําแย, แตงทอง
รักษาโรคตาลขโมย
รักษาผูที่เอ็นมีป ญหา
รักษาโรคตาลขโมย
รักษาผูที่เอ็นมีป ญหา
หมอตําแย (ผดุงครรค)
หมอตําแย,นวดแผนโบราณ
จักสานจากตนคลุม
การทํากะป
การทําไมกวาดดอกหญา
หมอปดเริม
การทําขาวซอมมือ

ทีอ่ ยู
๔๘/๔ ม.๑ บานมะหงัง ต.ทุงบุหลัง
๖๔ ม.๓ บานทุงทะนาน ต.ทุงบุหลัง
๖๒/๓ ม.๓ บานทุงทะนาน ต.ทุงบุหลัง
๗๖ ม.๕ บานทุงบุหลัง ต.ทุงบุหลัง
๖๒/๑ ม.๓ บานทุงทะนาน ต.ทุงบุหลัง
๑๐๒/๑ ม.๑ บานปาแกบอหิน ต.ปาแกบอหิน
๑๑๙/๑ ม.๗ บานเขาแดง ต.ปาแกบอหิน
๑๑๖/๗ ม.๑ บานปาแกบอหิน ต.ปาแกบอหิน
๑๓๕ ม.๗ บานเขาแดง ต.ปาแกบอหิน
๑๐๙/๑ ม.๑ บานปาแกบอหิน ต.ปาแกบอหิน

๘๔ ม.๖ บานทาขามควาย ต.นาทอน
๑๗ ม.๔ บานวังตง ต.นาทอน
๘๔ ม.๖ บานทาขามควาย ต.นาทอน
๑๗ ม.๔ บานวังตง ต.นาทอน
๙/๑ ม.๔ บานวังตง ต.นาทอน
๑๗/๒ ม.๑ บานนาทอน ต.นาทอน
๕๗ ม.๘ บานทุงใหญ ต.นาทอน
๑๓๙ ม.๒ บานทาเรือ ต.ทุงหวา
๕๙ ม.๘ บานควนตําเสา ต.ทุงหวา
๑/๑ ม.๘ บานควนตําเสา ต.ทุงหวา
๕๖ ม.๔ บานทุงปรือ ต.ทุงหวา

กศน.อําเภอทุงหวา ๖
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

ชื่อ ภูมิปญญาทองถิ่น
๒๐.นางเขียด หิมะภัย
๒๑.นายดุสิต รักษะโบะ
๒๒.นางวรรณา หนอกสัน
๒๓.นายหมาดหยาบ โกบแม็ง
๒๔.นางสุภี หมาดหมีน
๒๕.นายเปริม สานุรักษ

ความสามารถและประสบการณ
การปดงูกัด
การตอเรือ
การทําคลอด/นวดหลังคลอด
หมอตอกระดูก / เอ็น
การทําไซ
การรํารองเง็ง

ทีอ่ ยู
๒๖ ม.๘ บานควนตําเสา ต.ทุงหวา
๔๐/๑ ม.๓ บานขอนคลานตะวันตก ต.ขอนคลาน

๑๗ หมูที่ ๔ บานราไวเหนือ ต.ขอนคลาน
๑๒๑ ม.๒ บานราไวใต ต.ขอนคลาน
๕๖ ม.๒ บานราไวใต ต.ขอนคลาน
๑๒๔ ม.๔ บานราไวเหนือ ต.ขอนคลาน

๙.๑.๔ แหลงเรียนรูอ ื่น
ชื่อ แหลงเรียนรู
น้ําตกธารปลิว
สวนสาธารณะถ้ําเขาทะนาน
หาดราไว
น้ําตกธาราสวรรค
ถ้ําวังกลาง
สวนเกษตรธรรมชาติ
มัสยิดกลางอําเภอทุงหวา
วัดชมพูนิมติ ร
โรงพยาบาลอําเภอทุง หวา

ประเภทแหลงเรียนรู
ตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
สวนเกษตรสวนบุคคล
ศาสนสถาน
ศาสนสถาน
สวนราชการ

ที่ตั้ง
หมูที่ ๗ ตําบลทุงหวา
หมูที่ ๑ ตําบลทุงบุหลัง
หมูที่ ๔ ตําบลขอนคลาน
หมูที่ ๙ ตําบลทุงหวา
หมูที่ ๓ ตําบลปาแกบอ หิน
หมูที่ ๔ ตําบลทุงหวา
หมูที่ ๒ ตําบลทุงหวา
หมูที่ ๒ ตําบลทุงหวา
หมูที่ ๘ ตําบลทุงหวา

๙.๒ ภาคีเครือขาย
ชื่อภาคีเครือขาย
องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง
องคการบริหารสวนตําบลปาแกบอ หิน
องคการบริหารสวนตําบลนาทอน
องคการบริหารสวนตําบลขอนคลาน
องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง
สํานักสงฆเขาทะนาน
โรงเรียนบานมะหงัง
โรงเรียนบานทุงบุหลัง
โรงเรียนบานทุงสะโบะ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงบุหลัง
โรงเรียนบานนาทอน
โรงเรียนบานชองไทร
โรงเรียนบานวังตง
โรงเรียนบานทาศิลา
โรงเรียนบานบารายี
โรงเรียนบานทาขามควาย

ที่ตั้ง/ทีอ่ ยู
หมูที่ ๕ บานทุง บุหลัง ต.ทุงบุหลัง
หมูที่ ๕ บานสะพานวา ต.ปาแกบอหิน
หมูที่ ๔ บานวังตง ต.นาทอน
หมูที่ ๔ บานราไวเหนือ ต.ขอนคลาน
หมูที่ ๓ ต.ทุงบุหลัง
หมูที่ ๑ บานมะหงัง ต.ทุงบุหลัง
หมูที่ ๑ บานมะหงัง ต.ทุงบุหลัง
หมูที่ ๕ บานทุง บุหลัง ต.ทุงบุหลัง
หมูที่ ๒ บานทุง สะโบะ ต.ทุง บุหลัง
หมูที่ ๕ บานทุง บุหลัง ต.ทุงบุหลัง
หมูที่ ๑ บานนาทอน ต.นาทอน
หมูที่ ๓ บานชองไทร ต.นาทอน
หมูที่ ๔ บานบานวังตง ต.นาทอน
หมูที่ ๕ บานทาศิลา ต.นาทอน
หมูที่ ๗ บานบารายี ต.นาทอน
หมูที่ ๖ บานทาขามควาย ต.นาทอน

กศน.อําเภอทุงหวา ๗
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

ชื่อภาคีเครือขาย
โรงเรียนบานวังตง
โรงเรียนบานทาศิลาบํารุงราษฎร
โรงเรียนศาสนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพรรษนันทศกึ ษา
โรงเรียนอัลฟุรกอลวิทยา
สถานีอนามัยนาทอน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
โรงเรียนบานทุงดินลุม
บีพีฟารม
โรงเรียนวัดชมพูนิมติ ร
วัดชมพูนิมติ ร

ที่ตั้ง/ทีอ่ ยู
หมูที่ ๔ บานบานวังตง ต.นาทอน
หมูที่ ๕ บานทาศิลา ต.นาทอน
หมูที่ ๒ บานนาเปรีย ต.นาทอน
หมูที่ ๑ บานนาทอน ต.นาทอน
หมูที่ ๙ บานวังเจริญราษฎร ต.นาทอน
หมูที่ ๒ บานนาเปรีย ตําบลนาทอน
หมูที่ ๔ บานบานวังตง ต.นาทอน
หมูที่ ๕ บานสะพานวา ต.ปาแกบอหิน
หมูที่ ๒ บานคลองหวยบา ต.ปาแกบอ หิน
หมูที่ ๒ ต.ทุงหวา
หมูที่ ๒ ต.ทุงหวา

กศน.อําเภอทุงหวา ๘
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

บทที่ ๒
ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
การวิเคราะหสภาพขององคกร Swot Analysis กศน.อําเภอทุงหวา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
(Internal Environment Analysis) โดยใชเครื่องมือ ๗ S Model ของ R. Waterman เพื่อประเมินจุดแข็ง
(Strength) และจุดออน (Weakness) ของสถานศึกษาประกอบดวย
๑. ระบบการทํางาน (System)
๒. โครงสรางองคกร (Structure)
๓. กลยุทธ (Strategy)
๔. บุคลากร (Staff)
๕. ความสามารถหลักขององคกร (Skill)
๖. ลักษณะการทํางาน (Style)
๗. คานิยมรวม (Shared Values)
รายการ
๑. ระบบการทํางาน (System)

๒. โครงสรางองคกร
(Structure)

จุดแข็ง (Strength)
๑. สถานศึกษามีระบบกฎระเบียบและ
วิธีการดําเนินงานทีช่ ดั เจน
๒. สถานศึกษามีการใชระบบ ICT เขา
มาใชในการปฏิบตั ิงานและติดตอสื่อสาร
๑.มีการกําหนดโครงสรางอยางชัดเจน
๒.มีการมอบหมายงานอยางเปนทางการ

๓. กลยุทธ (Strategy)

๑. มีแผนยุทธศาสตร
๒. มีการกําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายชัดเจน

๔. บุคลากร (Staff)

๑. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม
๒. มีความสามัคคีในหมูค ณะ
๓. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
บุคลากรมีศักยภาพในการประสานงาน
กับเครือขาย

๕. ความสามารถหลักของ
องคกร (Skill)

จุดออน (Weakness)
๑. ขาดการนําระเบียบไปใช
อยางเต็มรูปแบบ
๒. อุปกรณดาน ICT ไม
เพียงพอกับครูและนักศึกษา
๑. ภาระงานมีหลายหนาที่
ทําใหขาดความชัดเจนใน
การปฏิบตั งิ าน
๒. ขาดระบบสารสนเทศ
๑. มีแผนยุทธศาสตรแต
ปฏิบตั ิไดไมครบ
๒. ขาดการกํากับติดตาม
อยางตอเนื่อง
บุคลากรขาดความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยีในการ
ทํางาน
มีการนําผลการเรียนไป
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนนอย

กศน.อําเภอทุงหวา ๙
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

รายการ
จุดแข็ง (Strength)
๖. ลักษณะการทํางาน (Style) TEAMWIN

๗. คานิยมรวม (Shared
Values)

บุคลากรมีความรักความสามัคคีในหมู
คณะ

จุดออน (Weakness)
๑. งบประมาณในการ
ดําเนินงานไมเพียงพอ
๒. ผูบริหารมีการเคลือ่ นยาย
บอย
บุคลากรปฏิบตั หิ นาที่ไดไม
เต็มตามศักยภาพ เนื่องจาก
ขาดความรูเฉพาะทาง

และการวิเคราะหปจจัยภายนอก(External Environment Analysis) ดวยหลักC-PEST เพื่อประเมิน โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threat) ของสถานศึกษา ประกอบดวย
๑. ลูกคา (Customer)
๒. สถานการณทางการเมือง (Political)
๓. สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
๔. สภาพแวดลอม (Environment)
๕. สภาพสังคม (Social)
๖. เทคโนโลยี (Technological)
รายการ
๑. ลูกคา (Customer)

๒. สถานการณทางการเมือง
(Political)

๓. สภาพเศรษฐกิจ (Economic)

๔. สภาพแวดลอม
(Environment)

โอกาส(Opportunities)
๑.กลุมเปาหมายที่ตอ งรับบริการ
ของกศน.ยังมีอีกมาก
๒.กลุมเปาหมายยังมีความ
ตองการในบริการของกศน.

อุปสรรค(Threat)
๑.ผูเรียนใหเวลาในการเรียนรู
คอนขางนอย
๒.กลุมเปาหมายมีความ
ตองการในบริการคอนขาง
หลากหลาย
นโยบายตนสังกัดมีการกําหนด
๑. การสนับสนุนบางกิจกรรม
แนวทางปฏิบตั ิไวชดั เจน
ลาชา ไมทันตามกําหนด
๒. การปรับเปลี่ยนนโยบาย
บอย ๆ บางสวนเปนการเพิ่ม
ภาระงาน
๑.ประชาชนมีทดี่ ินทํากินเปนของ ๑.รายไดไมแนนอน ขึ้นอยูกบั
ตนเอง
ราคาของผลผลิตทาง
๒.มีทรัพยากรคอนขางอุดม
การเกษตร
สมบูรณ
๒.ชวงเวลาของการทําอาชีพ
(สวนยาง,ประมง)สงผลตอการ
มารับบริการดานการเรียนรู
๑. สํานักงานตั้งอยูในเขตชุมชน อําเภอทุงหวามีพื้นทีก่ วาง
๒. มีภูมปิ ญญาทองถิ่นและแหลง ชุมชนอยูหาง ทําใหการ
เรียนรูที่หลากหลาย
รวมกลุมทําไดยาก

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๐
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

รายการ
๕. สภาพสังคม(Social)
๖. เทคโนโลยี (Technological)

โอกาส(Opportunities)
๑.ผูนําชุมชนเห็นความสําคัญของ
การศึกษา
๒.ภาคีเครือขายใหการสนับสนุน
๑.มีWIFIและICT ใหบริการ
๒.มีชองทางการประชาสัมพันธ
ผานสถานีวิทยุชุมชน

อุปสรรค(Threat)
ผูปกครองขาดการติดตามการ
เรียนรูของผูเรียน

๑.บริการยังไมทั่วถึงมีเฉพาะ
หองสมุดประชาชนและกศน.
ตําบลบางแหง
๒.จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใหบริการมีนอยและ
ประสิทธิภาพไมสงู
จากผลการประเมินสถานการณของสถานศึกษา โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ
(SWOT Analysis) ของสถานศึกษาดังกลาวขางตน สถานศึกษาสามารถนํามากําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ไดแก ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกลยุทธ ดังนี้
ปรัชญา
ปญญาเกิดดวยการศึกษา
วิสัยทัศน
มุงมั่นพัฒนาคนทุงหวาใหมีระดับการศึกษาสูงขึ้น
มีอาชีพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กาวทันการเปลีย่ นแปลง
และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
๓. พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมปิ ญญาทองถิ่น
๔. พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู
๕. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และเทียบระดับการศึกษา
๖. กํากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
๗. พัฒนาครู, บุคลากรทางการศึกษา และวิทยากร
๘. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๙. ดําเนินการตามนโยบายทิศทางของรัฐบาล และงานสรางความมั่นคงของชาติ
๑๐. นําระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาใชในการบริหารจัดการ
๑๑. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๑
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อัตลักษณ
มีความคิดสรางสรรค ยึดมั่นคุณธรรม
เอกลักษณ
พัฒนาทักษะความคิดดวยกระบวนการคิดเปน ใหปญญางอกงามในตัวผูเ รียน
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาประสงค
๑. ประชาชนของอําเภอทุงหวาที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการยกระดับการศึกษาถึง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ประชาชนของอําเภอทุงหวามีอาชีพที่สามารถสราง
รายไดใหกับตนเองและครอบครัวบนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ประชาชนของอําเภอทุงหวามีทักษะ(skill)ที่จําเปนใน
การดําเนินชีวิตเทาทันการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและ
ของโลก
๔. ประชาชนของอําเภอทุงหวามีนิสัยแสวงหาความรู
ตลอดชีวติ
๕. มีแหลงเรียนรูห รือจุดบริการการเรียนรูด วยตนเองที่
ครอบคลุมพื้นที่
๖. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู
๗. มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นที่ไดรับการ
พัฒนา
๘. มีภาคีเครือขายรวมจัดหรือสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๙. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
๑๐. สถานศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพ
๑๑. ประชาชนของอําเภอทุงหวามีความพึงพอใจใน
บริการของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทุง หวา

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
รอยละของกลุมเปาหมายที่จบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
รอยละของกลุมเปาหมายที่จบหลักสูตรระยะสั้น
รอยละของกลุมเปาหมายทีผ่ านหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง
รอยละของประชาชนที่เขารับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย
จํานวนแหลงเรียนรู
จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใชใน
กระบวนการเรียนรู
จํานวนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
ที่ไดรับการพัฒนา
จํานวนเครือขายทีร่ วมจัดและสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รอยละของงบประมาณที่เบิกจายตามไตรมาส
ระดับคะแนนของการประเมินโดยตนเอง
ระดับคะแนนการประเมินโดยตนสังกัด
ระดับคะแนนการประเมินจากภายนอก(สมศ.)
รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๒
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กลยุทธ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา ไดกําหนดกลยุทธการ
พัฒนาไวดังนี้
กลยุทธที่ ๑ เขาถึงกลุมเปาหมาย
กลยุทธที่ ๒ เขาใจความตองการ
กลยุทธที่ ๓ พัฒนากระบวนการใหหลากหลาย
กลยุทธที่ ๔ ขยายฐานความรวมมือ
กลยุทธที่ ๕ ยึดถือคุณภาพ

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๓
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
*รอยละของผูจบ
หลักสูตร

เกณฑ
ความ
สําเร็จ (%)

๑๘๐

* รอยละของผู
ผานการประเมิน

๘๐

๔๐๐

*รอยละของผูที่
จบหลักสูตร
**รอยละของผูจ บ
หลักสูตรมีงานทํา
*รอยละของผูจบ
หลักสูตร

๘๐

๗๐

*รอยละของผูจบ
หลักสูตร

๘๐

๑๗๐

๑๘๐

*รอยละของผูจบ
หลักสูตร

๘๐

๑๒๐

๑๓๐

๑๔๐

*รอยละของผูจบ
หลักสูตร

๘๐

๒๒๐

๒๔๐

๒๖๐

๒๘๐

*รอยละของผูจบ
หลักสูตร

๘๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๑๐

*รอยละของผู
ผานการอบรม

๘๐

๕๐

๘๐

๑๔๐

๑๘๐

*รอยละของ
ผูเ รียน อาน
เขียนภาษาไทย
และคิดเลขได

๘๐

เปาหมาย
๒๕๕๖
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑,๑๒๕

๑,๑๕๐

๑,๑๗๕

๙๐

๑๘๐

๓๐๐

๓๕๐

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๕

๑. ประชาชน
ของอําเภอทุง
หวาที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ํา
กวาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการ
ยกระดับ
การศึกษาถึง
ระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒. ประชาชน
ของอําเภอทุง
หวามีอาชีพที่
สามารถสราง
รายไดใหกับ
ตนเองและ
ครอบครัวบน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.เขาถึง
กลุมเปาหมาย
๒.เขาใจความ
ตองการ
๓.พัฒนา
กระบวนการให
หลากหลาย
๔.ขยายฐาน
ความรวมมือ
๕.ยึดถือคุณภาพ

๑. โครงการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานนอกระบบ
๒. โครงการเทียบ
ระดับการศึกษา

๑,๑๐๐

๑.เขาถึง
กลุมเปาหมาย
๒.เขาใจความ
ตองการ
๓.พัฒนา
กระบวนการให
หลากหลาย
๔.ขยายฐาน
ความรวมมือ
๕.ยึดถือคุณภาพ

๓.โครงการฝก
อาชีพชุมชน
๔.โครงการจัดการ
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๕. โครงการเกษตร
ธรรมชาติสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๔๐

๕๐

๖๐

๓. ประชาชน
ของอําเภอทุง
หวามีทักษะ
(skill)ที่จําเปน
ในการดําเนิน
ชีวิตเทาทัน
การ
เปลี่ยนแปลง
ของภูมิภาค
และของโลก

๑.เขาถึง
กลุมเปาหมาย
๒.เขาใจความ
ตองการ
๓.พัฒนา
กระบวนการให
หลากหลาย
๔.ขยายฐาน
ความรวมมือ
๕.ยึดถือคุณภาพ

๖.โครงการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
๗.โครงการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน
๘.โครงการสงเสริม
การเรียนรูภาษาพา
สันติสุข
๙.โครงการเปดโลก
เรียนรูใหผูสูงอายุ
ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
๑๐.โครงการ
สงเสริมการรู
หนังสือ

๑๕๐

๑๖๐

๑๑๐

๑๘

๒๕๐

๘๐

๕๐
๘๐

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๔
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

เปาประสงค

กลยุทธ

๔. ประชาชน
ของอําเภอทุง
หวามีนิสัย
แสวงหา
ความรูตลอด
ชีวิต

๑.เขาถึง
กลุมเปาหมาย
๒.เขาใจความ
ตองการ
๓.พัฒนา
กระบวนการให
หลากหลาย
๔.ขยายฐาน
ความรวมมือ
๕.ยึดถือคุณภาพ

๕. มีแหลง
เรียนรูหรือจุด
บริการการ
เรียนรูดวย
ตนเองที่
ครอบคลุม
พื้นที่

๑.เขาถึง
กลุมเปาหมาย
๒.เขาใจความ
ตองการ
๓.พัฒนา
กระบวนการให
หลากหลาย
๔.ขยายฐาน
ความรวมมือ
๕.ยึดถือคุณภาพ
๖. มีนวัตกรรม ๒.เขาใจความ
และเทคโนโลยี ตองการ
ที่เหมาะสมใน ๓.พัฒนา
กระบวนการ กระบวนการให
จัดการเรียนรู หลากหลาย
๔.ขยายฐาน
ความรวมมือ
๕.ยึดถือคุณภาพ
๗. มีหลักสูตร ๓.พัฒนา
สถานศึกษา
กระบวนการให
และหลักสูตร หลากหลาย
ทองถิ่นที่ไดรับ
การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๕

เปาหมาย
๒๕๕๖
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑๑.โครงการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

๔,๕๐๐

๕,๐๐๐

๖,๐๐๐

๕,๕๐๐

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
*รอยละของ
ประชาชนอําเภอ
ทุงหวาไดรับ
บริการ

เกณฑ
ความ
สําเร็จ (%)

๘๐

-

๑๒..โครงการหอง
ประชาชนอําเภอ
ทุงหวา
๑๓.โครงการกศน.
ตําบลและศูนยการ
เรียนชุมชน
๑๔.โครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรู

๑ แหง

๑ แหง

๑ แหง

๑ แหง

*จํานวนแหลง
เรียนรู

๘๐

๕ แหง

๕ แหง

๖ แหง

๗ แหง

*จํานวนแหลง
เรียนรู

๘๐

๕ แหง

๑๐ แหง

๓๕ แหง

๔๐ แหง

*จํานวนแหลง
เรียนรู

๘๐

๑๕.โครงการ
พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา

๕

๑๐

๑๕

๒๐

*จํานวนสื่อและ
นวัตกรรม

๘๐

๑๖.โครงการ
พัฒนาหลักสูตร

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

*จํานวน
หลักสูตร

๘๐

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๕
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

เปาประสงค

กลยุทธ

๘. มีภาคี
เครือขายรวม
จัดหรือ
สงเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

๔.ขยายฐาน
ความรวมมือ

๙. สถาน
ศึกษามีการ
บริหารจัดการ
ที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์

๕.ยึดถือคุณภาพ

๑๐. สถาน
ศึกษาไดรับ
การรับรอง
คุณภาพ
๑๑. ประชา
ชนของอําเภอ
ทุงหวามีความ
พึงพอใจใน
บริการของ
ศูนยการศึกษา
นอกระบบ
และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
อําเภอทุงหวา

๕.ยึดถือคุณภาพ

๕.ยึดถือคุณภาพ

เปาหมาย
๒๕๕๖
๒๕๕๗

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
*จํานวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

เกณฑ
ความ
สําเร็จ (%)

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๕

๑๗.โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
๑๘.โครงการ
พัฒนาอาสาสมัคร
กศน.
๑๙.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ภาคีเ ครือขาย

๙

๙

๙

๙

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

*จํานวน
อาสาสมัคร

๘๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

*จํานวนภาคี
เครือขาย

๘๐

๒๐.โครงการ
พัฒนาบุคลากร
๒๑โครงการนิเทศ
การศึกษา

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๐๐

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๒๒.โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
๒๓.โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

๑

๓

๕

๗

*รอยละของ
บุคลากรที่พัฒนา
*รอยละของ
บุคลากรที่รับ
การนิเทศ
*รอยละของ
ขอมูลสารสนเทศ

๑

๑

๑

๑

*ระดับคะแนน
การประเมิน

๘๐

๒๔.โครงการ
ประเมินโครงการ

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

*รอยละของ
ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ

๘๐

๒๕๕๘

๘๐

๘๐
๘๐

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๖
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค

กลุม
เปาหมาย

เปาหมาย

พื้นที่

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

๑.ประชากรวัย
แรงงาน
๒.ผูดอยโอกาส

๑,๑๕๐ คน กศน.ตําบล
(๒/๒๕๕๖+
๑/๒๕๕๗)

ตุลาคม ๒๕๕๖- ๒๖๔,๖๔๑
กันยายน ๒๕๕๗

นักศึกษา

๑,๑๕๐ คน กศน.ตําบล
(๒/๒๕๕๖+
๑/๒๕๕๗)

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๒๗๒,๖๐๐

๓.โครงการเทียบระดับ
การศึกษา

๑. เพื่อยกระดับการศึกษา
ใหกับผูที่พลาดโอกาสทาง
การศึกษาใหจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณ ภาพตามมาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เพื่อสรางฐานการ
เรียนรูตลอดชีวิต
๑.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๒.เพื่อพัฒนาคุณ ลักษณะ
ที่พึงประสงค
๓.เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ความสามารถดาน ICT
๑.เพื่อยกระดับการศึกษา
ประชาชน

ผูมีอาชีพและมี
อายุ๒๐ปขึ้นไป

๑๑๖ คน

อําเภอทุงหวา
อําเภอมะนัง

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๔๐๒,๖๑๐

๔. โครงการศูนยฝก
อาชีพชุมชน

๑. เพื่อฝกอาชีพ
๒. เพื่อสรางอาชีพ

ประชากรวัย
แรงงาน

๓๕๐ คน

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๓๖,๐๐๐

๕. โครงการจัดการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. เพื่อปลูกฝงใหรูจัก
ชีวิตพอเพียงและเห็น
คุณ คาของทรัพยากร
๒. เพื่อฝกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ
๓. เพื่อใหเ ห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมคานิยม
เอกลักษณความเปนไทย
๑. เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตามอัธยาศัย
๒. เพื่อสืบทอดภูมิปญญา

๑.ประชากรวัย
แรงงาน
๒.สตรี

๗๐

ต.ทุงหวา
ต.นาทอน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ขอนคลาน
ต.ปาแกบอหิน
ต.ทุงหวา
ต.นาทอน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ขอนคลาน
ต.ปาแกบอหิน

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๔๕,๕๐๐

๑.ศาสนสถาน
๒.พิพิธภัณฑ
๓.แหลง
ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
๔.ภูมิปญญา

๔๒ แหง

ต.ทุงหวา
ต.นาทอน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ขอนคลาน
ต.ปาแกบอหิน

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๔๕,๕๐๐

๒.โครงการพัฒนา
ผูเ รียน

๖. โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู
๖.๑หองสมุดประชาชน
๖.๒กศน.ตําบล
๖.๓บานหนังสือ
อัจฉริยะ
๖.๔แหลงเรียนรูอื่นๆ

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๗
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )
กลุม
เปาหมาย

พื้นที่

งบประมาณ
(บาท)

วัตถุประสงค

๗. โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
๗.๑เสริมสราง
ประชาธิปไตย
๗.๒อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี
๗.๓การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
๗.๔การปองกันพิษภัย
ยาเสพติด
๘.โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
๘.๑พัฒนาศักยภาพ
สตรี
๘.๒พัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ
๘.๓พัฒนาศักยภาพ
เยาวชน
๙.โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเ กษตรธรรมชาติ
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.เพื่อสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข
๒.เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ไทย
๓.เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
๔.เพื่อสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด

๑.เยาวชน
๒.สตรี

๑๗๐ คน

ต.ทุงหวา
ต.นาทอน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ขอนคลาน
ต.ปาแกบอหิน

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๔๕,๕๐๐

๑.เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
๒.เพื่อสงเสริมการเรียนรู
อยางยั่งยืน

๑.ผูสูงอายุ
๒.สตรี
๓.เยาวชน

๑๓๐ คน

ต.ทุงหวา
ต.นาทอน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ขอนคลาน
ต.ปาแกบอหิน

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๔๕,๕๐๐

๑. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
เกษตรธรรมชาติ
๒.เพื่อฝกทักษะการทํา
การเกษตรธรรมชาติ
๓.เพื่อสงเสริมการพึ่งพา
ตนเองโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑. เพื่อฝกทักษะการ
สื่อสารดวยภาษาที่จําเปน
ในภูมิภาคอาเซียน เชน
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู
กลาง ภาษาจีนกลาง
๒. เพื่อปรับตัวรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน

เยาวชน

๖๐

ต.ทุงหวา
ต.นาทอน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ขอนคลาน
ต.ปาแกบอหิน

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๔๕,๕๐๐

๑.ประชากรวัย
แรงงาน
๒.เยาวชน

๒๖๐

ต.ทุงหวา
ต.นาทอน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ขอนคลาน
ต.ปาแกบอหิน

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๔๕,๕๐๐

๑๑. โครงการเปดโลก
เรียนรูใหผูสูงอายุสังคม
พหุวัฒนธรรม

๑. เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ
๒. เพื่อสรางทัศนคติเชิง
บวกในการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข

ผูสูงอายุ

๑๐๐

ต.ทุงหวา
ต.นาทอน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ขอนคลาน
ต.ปาแกบอหิน

ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๔๕,๕๐๐

๑๒.โครงการสงเสริม
การรูหนังสือ

๑.เพื่อ

๑๐. โครงการสงเสริม
การเรียนรูภาษาพา
สันติสุข
๑๐.๑ ภาษามลายู
กลางเพื่อการสื่อสาร
๑๐.๒ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
๑๐.๓ ภาษาจีนกลาง
เพื่อการสื่อสาร

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๘
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

โครงการ/กิจกรรม
๑๓.โครงการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๓.๑หองสมุดประชา
ชนอําเภอทุงหวา
๑๓.๒ กศน.ตําบล
๑๓.๓ศูนยการเรียน
ชุมชน
๑๓.๔บานหนังสือ
อัจฉริยะ
๑๔.โครงการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา
๑๕.โครงการพัฒนา
หลักสูตร

วัตถุประสงค
๑.เพื่อสงเสริมการอาน
๒.เพื่อปองกันการลืม
หนังสือ

๑.เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษา
สําหรับใชในหลักสูตร
ตางๆ
๒.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมกับผูเรียนและ
สถานการณ
๒.เพื่อใหผูเรียนไดเลือก
เรียนตามความตองการ
๑.เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ภาคีเ ครือขาย

๑๖.โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขาย
๑๖.๑คณะกรรมการ
สถานศึกษา
๑๖.๒อาสาสมัคร กศน.
๑๖.๓ภาคีเครือขาย
๑๗.โครงการพัฒนา
๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร
การทํางาน
๒.เพื่อเสริมสรางคุณธรรม
และจริยะธรรม
๑๘.โครงการนิเ ทศ
๑.เพื่อติดตามการ
การศึกษา
ดําเนินงานโครงการตางๆ
๒.เพื่อ
๑๙.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
๒๐.โครงการประกัน
คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
๒๑.โครงการประเมิน
โครงการ

๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน
๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การวางแผน
๑.เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา
๑.เพื่อวัดระดับ
ความสําเร็จของโครงการ
๒.เพื่อเปรียบเทียบความ
คุมคา
๓.เพื่อวัดระดับความพึง
พอใจ

กลุม
เปาหมาย

เปาหมาย

ประชาชนทั่วไป

๕,๕๐๐

๑.คณะกรรมการ
สถานศึกษา
๒.อาสาสมัคร
กศน.
๓.ภาคีเ ครือขาย
อื่นๆ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูและวิทยากร

โครงการตางๆ

พื้นที่
ทุกหมูบาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๖กันยายน ๒๕๕๗

๑๕

กศน.อําเภอทุง ตุลาคม ๒๕๕๖หวา
กันยายน ๒๕๕๗

๓๐

กศน.อําเภอทุง ตุลาคม ๒๕๕๖หวา
กันยายน ๒๕๕๗

๘

กศน.อําเภอทุง ตุลาคม ๒๕๕๖หวา
กันยายน ๒๕๕๗

๗๐
๔๐
๑๕

กศน.อําเภอทุง ตุลาคม ๒๕๕๖หวา
กันยายน ๒๕๕๗

๓๐

กศน.อําเภอทุง ตุลาคม ๒๕๕๖หวา
กันยายน ๒๕๕๗

๕

กศน.อําเภอทุง ตุลาคม ๒๕๕๖หวา
กันยายน ๒๕๕๗

๑

กศน.อําเภอทุง ตุลาคม ๒๕๕๖หวา
กันยายน ๒๕๕๗

๒๐

กศน.อําเภอทุง ตุลาคม ๒๕๕๖หวา
กันยายน ๒๕๕๗

งบประมาณ
(บาท)

กศน.อําเภอทุงหวา ๑๙
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

นอกจากนี้ สถานศึกษาไดแสดงความสัมพันธของแตละโครงการ/กิจกรรม กับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ร.บ. สงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบายของสํานักงาน กศน.นโยบายของสํานักงาน กศน.จังหวัด และสภาพ
ปญหาและความตองการของชุมชน ดังนี้

ลําดับ

โครงการ

๑.

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัด การศึกษาตั้งแต
แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาผูเรียน
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน
โครงการสงเสริมการรูหนังสือ
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาสันติสุข
โครงการเปดโลกเรียนรูใหผูสูงอายุสังคมพหุ
วัฒนธรรม
โครงการสงเสริมการเรียนรูเกษตรธรรมชาติสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการการจัดกิจกรรม กศน.สําหรับผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

พ.ร.บ.
การศึกษา
แหงชาติ

พ.ร.บ.
กศน.

นโยบาย นโยบายของ สภาพ
ของ
สํานักงาน
ปญหา
สํานักงาน กศน.จังหวัด และความ
กศน.
ตองการ
ของชุมชน
/
/
/
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/

/
/

/
/

/
/

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์
นายมรกต กันหนองผือ
ผูจัดทํา

รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอทุงหวา

กศน.อําเภอทุงหวา ๒๐
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ )

นางเนาวรัตน ศรีหมั่น
นางปาณิภา สุกใส
นางนฤมล ชวยดํา
นางอรุณรัตน อินทรชู
นางนิสานาถ หยีปอง
นางวราพร รณรงคไพรี
นายสมบูลย คอยอาสา
นายกีรติ เรทมิฬ
นางวิชุตา เกษม
นางรัชนีกร กายอ
นายวิจิตร ดํารงวีรวิทย
นางพัชรี ยอดราช
ผูพิมพ/จัดทํารูปเลม
นางเนาวรัตน ศรีหมั่น

ครู คศ.๑
ครูอาสาสมัครฯ ตําบลทุงหวา
ครูอาสาสมัครฯ ตําบลทุงบุหลัง
ครูอาสาสมัครฯ ตําบลขอนคลาน
ครูอาสาสมัครฯ ตําบลนาทอน
ครู กศน.ตําบลทุงหวา
ครู กศน.ตําบลทุงบุหลัง
ครู กศน.ตําบลปาแกบอหิน
ครู กศน.ตําบลนาทอน
ครู กศน.ตําบลขอนคลาน
พนักงานพิมพ ๓
บรรณารักษ อัตราจาง

