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ก 

 

คำนำ 

ตามท่ีสำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติ

ที ่ดี (Best Practice) ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีประสบความสำเร็จและสามารถเป็นต้นแบบการดำเนินงาน

มาสรุปเป็นภาพรวมของสำนักงาน กศน. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกท่ี

สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่าย ดีเด่น ที่ร่วมจัดและ

สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (แนวปฏิบัติที ่ดี Best Practice) ระดับจังหวัด       

ที่ดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (๓ ปีย้อนหลัง) ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคี

เครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประสบ

ความสำเร็จ จำนวน ๑๑ ประเภท พร้อมสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลของสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  

สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
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สรุปภาคีเครือข่าย ดีเด่น ที่ร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(แนวปฏบิัติที่ดี Best Practice) ระดับจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

ท่ี ประเภทเครือข่าย บุคคล/หน่วยงานท่ีได้รับการคัดเลือก กศน.อำเภอ 
1 ประเภทบุคคล   1.1 นายวิชัย ก้านบัว 

1.2 นายคุณาภรรษ มังธิรวรรธ 
1.3 นายศุภกิจ รักษาญาติ 
1.4 นายจิรพันธุ์  วรรณนาวิน 
1.5 นายนิกร กรัดกราย 
1.6 นางประทุม เรืองอร่าม 

กศน.อำเภอพนัสนิคม 
กศน.อำเภอหนองใหญ่ 
กศน.อำเภอพานทอง 
กศน.อำเภอบ่อทอง 
กศน.อำเภอบางละมุง 
กศน.อำเภอสัตหีบ     

2 ประเภทครอบครัว  2.1 การสืบทอดขนมไทยม้วน ทองพับและท๊อฟฟ่ี กศน.อำเภอบางละมุง 

3 ประเภทชุมชน  3.1 ชุมชนบ้านหนองเซ่ง 
3.2 ตำบลเมืองพัทยาใต้ 
3.3 ชุมชนบ้านเกา่ล่าง 
3.4 กองเรือยุทธการ 

กศน.อำเภอพนัสนิคม 
กศน.อำเภอบางละมุง 
กศน.อำเภอพานทอง 
กศน.อำเภอสัตหีบ 

4 ประเภทองค์กรชุมชน  4.1 เทศบาลเมืองหนองปรือ กศน.อำเภอบางละมุง 

5 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  5.1 เทศบาลนครแหลมฉบัง 
5.2 เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง 
5.3 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 
5.4 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 
5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 

กศน.อำเภอศรีราชา 
กศน.อำเภอบ่อทอง 
กศน.อำเภอเกาะสีชัง 
กศน.อำเภอบางละมุง 
กศน.อำเภอสัตหีบ 

6 ประเภทองค์กรเอกชน  6.1 สมาคมเจ้าแม่ทับทิม  ชากแง้ว กศน.อำเภอบางละมุง 

7 ประเภทองค์กรวิชาชีพ  7.1 โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล กศน.อำเภอบางละมุง 

8 ประเภทสถาบันศาสนา  8.1 วัดบ้านไร่ 
8.2 จิตตภาวันวิทยาลัย 
8.3 วัดช่องแสมสาร 

กศน.อำเภอพานทอง 
กศน.อำเภอบางละมุง 
กศน.อำเภอสัตหีบ 

9 ประเภทสถานประกอบการ  9.1 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา กศน.อำเภอบางละมุง   

10 ประเภทสถานศึกษาอื่น  10.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ กศน.อำเภอบางละมุง   

11 ประเภทองค์กรอื่น  11.1 ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ 
11.2 กลุ่มจักสานตำบลหน้าประดู่ 
11.3 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 1 (บชร .1) 
11.4 โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก 
11.5 ศ ูนย ์การเร ียนร ู ้ทฤษฎ ีใหม ่ หน ่วย
บัญชาการต่อสู้อากาศยาน  และรักษาฝั่ง 

กศน.อำเภอบางละมุง 
กศน.อำเภอพานทอง 
กศน.อำเภอเกาะจันทร์ 
กศน.อำเภอเมืองชลบุรี 
กศน.อำเภอสัตหีบ 
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 แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประเภทบุคคล     

 

นายวิชัย  ก้านบัว 

ประเภทภาคีเครือข่าย  บุคคล      

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ  นายวิชัย  ก้านบัว  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหนองเซ่งหมู่ท่ี 10  
ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   เบอร์โทร 089-932738        
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
นายวิชัย  ก้านบัว  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหนองเซ่ง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กศน.อำเภอ

พนัสนิคม หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นบุคคลท่ีชอบแสวงหาความรู้ด้านต่าง ๆ โดยนำ
ความรู้มาพัฒนาตนเองโดยสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีบ้านตนเองท้ังยังเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนท่ัวไป และชุมชนได้มีการ
พัฒนากลุ่มอาชีต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพ ได้มีส่วนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
          งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ช่วยสำรวจ และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่จบการศึกษาระดับช้ันมัยมศึกษา   ปีท่ี 6   

งานการศึกษาต่อเนื่อง 
• กิจกรรมกลุ่มสนใจได้เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชา การแปรรูปสมุนไพร และใช้สถานท่ีในการจัด

กิจกรรม    
• กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้ช่วยประสานงานทำให้กิจกรรมสำเร็จด้วยดี    
• กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ได้ช่วยประสานงานทำให้กิจกรรมสำเร็จด้วยดี    
• กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   โครการแปรรูปสมุนไพรให้ทันสมัยยุค EEC 
• กิจกรรมการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์สู่โซล่าเซลล์ 
• กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพได้ช่วยประสานงานทำให้กิจกรรมสำเร็จด้วยดี     

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารการจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ี  
• เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการแสดงผลงานเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกัน  
• เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติ (Best Practice) ต้นแบบ 
• เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภายใน และภายนอกท่ีสนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  กศน.ตำบล 19 ตำบลในอำเภอพนัสนิคมสามารถนำไปเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
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เชิงคุณภาพ 
กศน.ตำบล 19 ตำบลของ กศน.อำเภอพนัสนิคม สามารถบริหารการจัดการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานและภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้กับตำบลของตนเองได้ 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
- ด้านการเผยแผ่ความรู้ /วิทยากร  

1. วิทยากร ครู ข ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนัสนิคม 
2. วิทยากร ครูบัญชี (การทำบัญชีครัวเรียน)  
3. วิทยากรศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเซง่ ดังนี ้

➢วิชาการทำน้ำส้มควันไม้  
➢น้ำยาบ้วนปากจากต้นข่อย  
➢ยาสระผมมะกรูด  
➢สารไล่แมลง  
➢ปุ๋ยอินทรีย์  
➢การปลูกผักไฮโดโปรนิกส์  
➢การใช้พลังงานทดแทน (แผงโซล่าร์เซลล์)  
➢การเล้ียงไส้เดือนดิน 
➢การเรียนรูน้้ำหมักชีวภาพ 
➢.การทำเตาชีวมวล 

4. วิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข้ปัญหาในชุมชน 
5. วิทยากรเครือข่ายเยาวชนตำบลหนองปรือ 
6. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวการทำไร่นาสวนผสม 

- ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนนิงานตามแผ่นงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 
  นายวิชัย ก้านบัว ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเซ่ง หมู่ท่ี  10 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
จากความต้องการของชาวบ้าน จัดการประชุมเพื่อวางแผนการกิจกรรม และติดตาม ปรับปรุงงาน เพื่อนำไปปรับใช้ใน
กิจกรรมอื่น ๆ ในครั้งต่อไป  โดยปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานตาม
แผ่นงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน  กิจกรรมท่ีจัดทำตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน  

- กิจกรรมด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์ปลูกข้าวพันธุ์ดี 
และวิถีชีวิตการทำนา ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนำผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียน 
บ้านหนองเซ่ง หมู่ที่ 10 มาร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดหนองปรือ 
ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

- กิจกรรมด้านความม่ันคงและความเรียบร้อยหมู่บ้านมีการเดินเวรยาม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เป็น
ประจำทุกเดือน และมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกเดือน เพื่อหารือในการป้องกัน 
ยาเสพติด ท่ีเริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน และป้องกันการลักขโมยในหมู่บ้าน 

- กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ การประชุมประชาคม
ค้นหาผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด  กิจกรรมงานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่หมู่บ้านจัดขึ้น ได้แก่วันเข้าพรรษา  
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วันออกพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อคนท่ีคุณ
รัก โดยร่วมกับสถานีอนามัยตำบลหนองปรือ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

   - เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน หรือเอกชนอืน่  
  นายวิชัย ก้านบัว เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน 
หรือเอกชนอื่น ๆ โดยร่วมจัดกิจกรรมในหมู่บ้านทำให้ให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรัก หวงแหน  มีความสามัคคี 
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านมากขึ้น การสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของ
หมู่บ้าน หมู่บ้านมีความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่และสงบสุข  โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ ในการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้มี   ความเข้มแข็ง เกิดการสร้างอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้ โดยมีหน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรม/ โครงการให้กับประชาชน บ้านหนองเซ่ง หมู่ท่ี 10 ตำบลหนอง
ปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เช่น ผู้ใหญ่วิชัย ก้านบัว และคณะทำงานร่วมออกสำรวจแปลงมันสำปะหลัง/ข้าว
ในตำบลหนองปรือ  ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร อบรม ทีมสหวิชาชีพ ครู ข  อำเภอพนัสนิคม อบต.บ้านช้าง  
อบต.หนองปรือ  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน ร่วมกับกศน.ตำบลหนองปรือ โครงการอบรมให้
ความรู้การบริหารจัดการขยะ ร่วมกับ กศน.ตำบลหนองปรือ 

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางราชการ
มอบหมาย 
  นายวิชัย ก้านบัว ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเซ่ง หมู่ท่ี 10 ตำบลหนองปรือ   
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีหน้าท่ีเป็นกรรมการจัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในตำบลหนองปรือ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปรือ  
  กิจกรรมที่นายวิชัย ก้านบัว ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือทางราชการมอบหมาย ได้แก่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการอบรม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชน  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองปรือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชน 
  นายวิชัย ก้านบัว ปฏิบัติหน้าที่ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย โดยดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน รับฟังปัญหาและนำความเดือดร้อน ทุกข์สุข และความต้องการท่ี
จำเป็นของ ราษฎรในหมู่บ้าน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
- ระดับบุคคล :  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ประชาชนสามารถนำความรู้ไป

พัฒนาตนเองให้ก่อเกิดรายได้  สร้างรายได้  มีงานทำ  มีความสงบสุขในชุมชน   
รางวัลที่ภาคภูมิใจโล่  รางวัล ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ 
- ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2555 

          -  โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมหมู่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 
- ประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านหนองเซ่ง หมู่ 10 ได้เข้าร่วมและพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชลบุรีเข้มแข็ง 

ประจำปี 2557 (ระดับต้นแบบ) 
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- เกียรติบัตรจังหวัดชลบุรี มอบให้บ้านหนองเซ่ง ได้พัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานกรพัฒนาชุมชน 
ประเภท ชุมชน โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 
- เกียรติบัตร กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านหนองเซ่ง หมู่ 10 เป็นองค์กรชุมชนท่ีสามารถเรียนรู้การลดต้นทุน 
ในการผลิต เพิ่มอาชีพและรายได้ชุมชนและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
- จังหวัดชลบุรีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองเซ่ง เข้าร่วมโครงการมหกรรม

กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด 
- ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองเซ่ง 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ผู้นำจิตอาสาดีเด่น ระดับจังหวัดชลบุรี ของสำนักงาน กศน.    

จังหวัดชลบุรี 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ผู้นำจิตอาสาดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก 
- ระดับองค์กร ทำให้ประชาชนบ้านหนองเซ่งเกิดความรักในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน

ระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่น  ทำให้หมู่บ้านพัฒนามีความเข้มแข็ง และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

 ➢ นายวิชัย  ก้านบัว  มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างขวาง  

 ➢ นายวิชัย  ก้านบัว มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 ➢ นายวิชัย  ก้านบัว มีความภาคภูมิใจในชุมชน 

 ➢ นายวิชัย  ก้านบัว มีความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย และมีความพยายามไม่ย่นย่อต่ออุปสรรค 

 ➢ นายวิชัย  ก้านบัว มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ พร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ พร้อมรับปรับตัวในทุกสถานการณ์ 

 ➢ นายวิชัย  ก้านบัว มีความผู้นำท่ีเข้มแข็ง  

 ➢ นายวิชัย  ก้านบัว มีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

 ➢ นายวิชัย  ก้านบัว มีการบริหารเวลา มีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีดี มีการตรวจสอบงาน และ นำข้อท่ี
เกิดปัญหามาปรับปรุง และพัฒนาแก้ไขให้ส่ิงท่ีปฏิบัติดียิ่งขึ้น ตามหลัก PDCA 
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ภาพประกอบการดำเนินงาน 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ    

โล่ประกาศเกียรติคุณ 
 

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส  
“วันพ่อแห่งชาติ”ประจำปี ๒๕64 

 

รับประกาศเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
ประเภทผู้นำจิตอาสาดีเด่นระดับภาคตะวันออก 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

และได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ 
นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ   เกิดวันที่  3  มกราคม  2501  อายุ  63  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  221 หมู่ 2  

ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  อาชีพเกษตรกร  จบระดับการศึกษาปริญญาตรี  โทรศัพท์มือถือ            
089-9088797   

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ (ลุงแดง) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติจากการลองผิดลองถูก เข้ารับการอบรมจาก กศน.อำเภอหนองใหญ่ ในการเป็น Smart 
Farmer เกษตรธรรมชาติ ได้นำความรู้มาบริหารจัดการได้จัดทำการเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งพืชผักสวนครัว พืช
สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พร้อมทั้งขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จนได้รับการจัดตั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลานหลง 
ต้ังอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี 221 บ้านเนินดินแดง หมู่ท่ี 2 ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  เป็นศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผล 
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิด และหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนัได้ 
โดยเริ ่มจากการแบ่งพื ้นที่ในการดำเนินงานของศูนย์เร ียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลานหลง ตามหลักทฤษฎี          
โคก หนอง นา คือ การจัดการพื้นท่ีซึ่งเหมาะกับพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญา
พื้นบ้านท่ีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นท่ีนั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการท่ีให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง
โดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอดอันเป็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมกันขับเคล่ือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในวิกฤตและสถานการณ์ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
     ประชาชนอำเภอหนองใหญ่ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 5 ตำบล 

เชิงคุณภาพ 
                ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง ให้ดีขึ้นสามารถขยายผล ต่อยอด สู่ความพึ่งพา
ตนเอง อีกท้ังเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

สืบสานและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
        นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ ได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และยังได้เข้ารับการ
อบรมศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์วามรู้อยู่เสมอเข้ารับการอบรมด้านเกษตรกรรมกับหน่วยงาน 
กศน.อำเภอหนองใหญ่ เข้าร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยขับเคล่ือนตามองค์ความรู้พัฒนาเป็นแบบผสมผสาน
ให้ความรู้ท้ังเรื่องของดิน น้ำ พืชผักสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ทางการศึกษา “เครือข่ายดี ทีมงานเด่น เน้นบริการ” 

 

นำเทคโนโลยีพืน้บ้านมาพัฒนาองค์ความรู้ 
นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้สม่ำเสมอ มีแนวความคิดแปลกใหม่ ประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินของตนเอง เช่น การนำต้นกล้วย ใบไม้ ใบหญ้า นำมาคลุมต้นไม้เพื่อให้เกิดความชุ่มช้ืน
และปรับสภาพดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยอุ้มน้ำ และนำผลของมะม่วงหิมพานต์ท่ีเก็บผลผลิตไปแล้ว ทำปุ๋ย
หมักชีวภาพรวมทั้งนำหินท่ีอยู่บริเวณรอบศูนย์เรียนรู้นำมาเรียงรอบต้นไม้ให้เกิดความสวยงาม และได้นำพืชสมุนไพร
ของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นการทำน้ำยาไล่แมลง น้ำยากำจัดศัตรูพืช เป็นการใช้กลวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อาทิ
เช่น  ใบสะเดา พริก พริกไทย ดีปลี และการกักเก็บน้ำแบบ โคก หนองนา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีไม้  
5 ระดับ 

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาองค์ความรู้ 
      นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ในการศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แสวงหาความรู้อยู่เสมอ
ทั้งจากห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองใหญ่ อินเทอร์เน็ต จึงมักจะมีแนวความคิดแปลกใหม่ มีการแปรรูปสินค้าใน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลานหลง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เช่น เม็ด
มะม่วง        หิมพานต์ เก็บผลผลิตไปแล้ว ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการแปรรูปมะม่วงห่าวมะนาวโห่ ลูกหม่อน ตะไตร่ 
ใบเตย ทำเป็นน้ำสมุนไพร เป็นต้น 
 
 
 
 
 

นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงและเกิดเป็นรูปธรรม 
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       นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ เป็นผู้ท่ีมีความรู้สามารถพัฒนาตนเองด้านเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ และพืชสมุนไพรไทย จากการลองผิดลองถูกด้วย
ตนเองจนได้ขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรธรรมชาติ และสมุนไพรไทย และต่อยอดด้วยทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กลายเป็น
เกษตรกรรมยั่งยืน คือ การทำการเกษตรโดยใช้หลักการของระบบนิเวศที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิ งมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม มีจิตอาสาพร้อมให้ความรู้กับผู้เข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้อย่างเต็มใจ 

 

                                             

 
 

เผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 คร้ัง/เดือน 
     ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลานหลง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. มี

ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และขอคำแนะนำด้านเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และสมุนไพรไทย จากนายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ ทุกเดือน ซึ่งในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 นายธงชัย สุคนธา
ภิรมย์ ณ พัทลุง เป็นที่ปรึกษาโครงการพฤกษานุรักษ์(อพ.สธ.)ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ได้มาเยี่ยมเยือนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลานหลง 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้  
      นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน

เกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เสมอ ดังนี้ 
1) ร่วมเป็นวิทยากรโครงการขยายผลเกษตรกรต้นแบบ Master Trainer ระหว่างวันท่ี 26 - 27 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ” หมู่ 4 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี 

2) พัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ นำประชาชนเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล “เอามื้อสามคัคี”                
วันท่ี 30  สิงหาคม  2563 จำนวน 25 คน 

3) กศน.อำเภอหนองใหญ่ นำประชาชนตำบลหนองใหญ่ ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลห้างสูง ตำบลคลอง
พลู และตำบลเขาซก เข้าศึกษาดูงาน วันท่ี 23  ธันวาคม  2563 จำนวน 25 คน 

4) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 
25 คน 

5) กศน.ตำบลคลองพลู นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 10 มีนาคม 2564 จำนวน 25 คน เป็น
วิทยากรโครงการสมุนไพรไทยเพื่อชีวิตพิชิตความพอดี สู่วิถีท่ีพอเพียง ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 
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มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
     นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ เป็นผู้ท่ีมีท้ังความรู้ความสามารถ เป็นท่ีประจักษ์แก่คนท่ัวไป จึงได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ อำเภอหนองใหญ่ อาทิเช่น  
1) ได้รับเลือกเป็นหมอดินอาสาดีเด่น สาขาเกษตรผสมผสาน ๕ ธันวาคม วันดินโลก 

 

 

 

 

 
  

2) ได้ร่วมปฏิบัติการภารกิจขยายผลและน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาท่ีดินอย่างยั่งยนื 
 

 
 

 

 

 

 

 มีจิตอาสาที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ 
      นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ เป็นจิตอาสาสมัครของ กศน.อำเภอหนองใหญ่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น     
จิตอาสาประจำอำเภอหนองใหญ่ โดยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ สืบสานปณิธานของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 น้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรธรรมชาติและถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น Smart Farmer 
สอนการผลิตปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก การปลูกผักสวนครัว การเล้ียงไก่ การแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูล ให้กับประชาชนใน 
หมู่ 2 ตำบลคลองพลู เป็นต้นแบบ ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 11 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระดับบุคคล 
      1) ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง 
          จากการท่ีได้รับความรู้จากนายคุณาภรรษ มังธิรวรรธ ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรธรรมชาติ การเป็น Smart Farmer ให้กับประชาชน หมู่ท่ี 2 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี จำนวน 20 ครัวเรือน ประชาชนตำบลคลองพลู จำนวน 20 ครัวเรือน ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาเป็นต้นแบบ
ในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ มีความมั่นคงและยั่งยืนได้        

ระดับองค์กร 
               นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ  นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาไร่หลานหลง จนเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ และได้รับป้าย จากหน่วยงานราชการ ดังนี้ 
   1) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลคลองพลู 
   2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
   3) ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ประจำตำบลคลองพลู 
   4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ด้านประมง) 
   5) จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   

6) ประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ มีการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ดำเนินชีวิตในสังคม โดยมีความคิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี มีความ เอื้อ
อาทรเห็นคุณค่า และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมทำบุญ สืบสาน ประเพณีตามวัน
สำคัญต่างๆ และเข้าร่วมสวดมนต์ทุกวันพระ เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนอย่างสม่ำเสมอ   

          7) ส่งเสริมให้ความรู้ นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ ได้รับความรู้จาการเข้าร่วมอบรมกับทาง กศน.
อำเภอหนองใหญ่ ท่ีได้ส่งเสริมให้ความรู้ในด้านเกษตรกรรม ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความสนใจ
และใส่ใจในการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะศึกษาหาความรู้ผ่านหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆแล้ว ก็ยังหา
ความรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถพัฒนาความรู้และจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลานหลง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองพลูและชุมชนใกล้เคียง ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรกรรม ศาสตร์
พระราชา ให้กับชาวบ้านและผู้ที ่เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานต่างๆมากมาย จนเป็นที่ยอมรับยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม โดยเข้าร่วมฝึกอบรมโคก
หนองนาโมเดล”เอามื้อสามัคคี” เพื่อนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนที่สนใจ ศึกษาดูงานเรียนรู้ดูงานวันดินโลก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเข้าร่วมอบรมการ
พัฒนาเกษตกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
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      8) มีเครือข่ายมาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลานหลง ได้มี
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอหนองใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ ประมงอำเภอ
หนองใหญ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู เป็นต้น 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ ได้ดำเนินการยกระดับให้ไร่หลานหลงเป็นพื้นท่ีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหลานหลง เป็นฐานการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา เรื่อง 
การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเกษตรธรรมชาติ เพื่อขยายผลการเรียนรู้กับนักศึกษา กศน.  หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อนเกษตรกรและประชาชนและมีการนำองค์ความรู้มาจัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสองเงื่อนไข สามห่วงหลักการ รองรับการเปล่ียนแปลงในสังคม
ปัจจุบันสู่สี่มิติ โดยทาง กศน.อำเภอหนองใหญ่ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Webpage กศน.อำเภอหนอง
ใหญ่ และ กศน.ตำบลทุกตำบล  
 

 

 

 

 

 

 

 ได้รับป้ายศูนย์การเรียนรู้จากหน่วยงานราชการ ดังนี้ 
  1) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลคลองพลู 
  2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
  3) ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ประจำตำบลคลองพลู 
  4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ด้านประมง) 
  5) จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

 ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ ดังนี ้
  1) ได้ร่วมปฏิบัติการภารกิจขยายผลและน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาท่ีดินอย่างยั่งยืน 5 ธันวาคม วันดิน

โลก และวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
  2) ได้รับเลือกเป็นหมอดินอาสาดีเด่น สาขาเกษตรผสมผสาน 5 ธันวาคม วันดินโลก และวันท่ี 2 ธันวาคม 

2563 จากผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดชลบุรี 
  3) ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกร Smart Farmer ประจำตำบลคลองพลู 
  4) ได้ผ่านการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) 
 

• ฐานที ่1 การผลติปุย๋หมกั  การผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์  ฮอร์โมน และยาสมุนไพรไล่แมลง 

• ฐานที ่2 การแปรรปูสนิคา้เกษตร  การแปรรูปสินคา้ในสวนเพื่อเพิ่มมลูค่าสินคา้ เช่น น า้ลกูหม่อน           
น า้มะม่วงหาวมะนาวโห่ เม็ดมะม่วงหิมพานตอ์บกรอบ 

• ฐานที ่3 สวนครวัรัว้กนิได้  ทำการเกษตรแบบกินได้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
• ฐานที ่4 สมนุไพรนานาพนัธุ ์ การปลูกพืชผักและสมุนไพรพืน้บ้านต้านโรค 
• ฐานที ่5 สตัวเ์ลีย้งพอเพยีง การเล้ียงสัตว์ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
• ฐานที ่6 ไมเ้ศรษฐกจิ  การปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อรองรับตลาด 
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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นายศุภกิจ รักษาญาติ 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ : นายศุภกิจ รักษาญาติ ตำบลหนองหงษ์  อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
เบอร์มือถือ 087-0203000        

ความเป็นมาและความสำคัญ 
จากนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และภารกิจ

หลักของ กศน.ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส และผู้ขาดโอกาสในการได้รับการศึกษา ให้สามารถเข้า
รับการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “กศน. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา
ของประชาชนทุกช่วงวัย” โดยมีการกำหนด พันธกิจ ข้อ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุก
ช่วงวัย และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดย
มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สมารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการ
พัฒนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนา
อย่างเป็นขั้นตอน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพานทอง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการดำรงชีวิตของนักศึกษา กศน.อำเภอพานทอง ภายใต้โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก นายศุภกิจ รักษาญาติ ปราชญ์ชุมชนผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อ
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  - เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนเข้าใจถึงการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
  นักศึกษาและประชาชน จำนวน 160 คน        

ด้านคุณภาพ 
  นักศึกษาและประชาชนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการดำรงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม มีภูมิคุ้มกันในสภาวะของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
เป็นวิทยากรโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอพานทอง 

  เป็นวิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองหงส์ รวมถึงการอนุเคราะห์ให้ใช้สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมต่างๆของ กศน.ตำบลหนองหงษ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
• นักศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีรู้สึกภูมิในในความสามารถของตน สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง 
• นักศึกษาและประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้อย่างเหมาะสม  

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
  นายศุภกิจ รักษาญาติ เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ข้าว 
การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ย การปรับปรุงดินด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ การเผาถ่าน 
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการทำบัญชีครัวเรือน เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำการเกษตรมาทั้งชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2422 โดย
การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทำมาต้ังแต่รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ จนถึงปัจจุบัน โดยนิสัยส่วนตนเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ    
จึงทำให้มีการศึกษาค้นความด้านการเกษตรอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากการศึกษาด้วยตนเอง หรือเข้าร่วมโครงการอบรม
ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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นายนิกร  กรัดกราย 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ  นายนิกร  กรัดกราย (กำนันตำบลโป่ง) 
ตำบลโป่ง      อำเภอ บางละมงุ     จังหวัด  ชลบุรี 
เบอร์โทร   -      เบอร์มือถือ ๐-๙๓๖๔-๕๕๔๙๗   E-mail   - 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 “งานจิตอาสาไม่ได้ต่างไปจากงานในหน้าที ่ เพราะได้ตระหนักและนำเอาคุณธรรมพื ้นฐานมาใช้ใน                 
การดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นความขยัน สื่อสัตย์ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งเสียสละแรงกาย
ช่วยเหลือและทำงาน ซึ่งทำให้ผลของงานประสบผลสำเร็จ” 
 ตามข้อความดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ “คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจําเป็นและสมรรถนะท่ีสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 การดำเนินงานกิจการต่างๆของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง         
ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ท้ังทางด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  การศึกษาต่อเนื่อง  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  จึงมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลชุมชนเป็นฐาน และได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายด้วย
ความเต็มใจและสมัครใจจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน  หน่วยงานของรัฐ ผู้นำชุมชน และ ศิษย์เก่า 
กศน. ท่ีประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นบุคคลสามารถเข้าใจเข้าถึงและส่งต่อความก้าวหน้าให้กับประชาชนในท้องถิ่นและ
สังคมได้  

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างความร่วมมือ  ส่งเสริม  สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  การศึกษาต่อเนื่อง  และ                                การศึกษา
ตามอัธยาศัย ประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ 
ประชาชนในพื้นท่ี  
 - เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจการและความสำเร็จของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในช่องทางต่างๆ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ให้การส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอัธยาศัย ท้ัง ๓ ด้าน  ได้แก่  ด้านการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ การศึกษาต่อเนื่อง  และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  
 เชิงคุณภาพ  ผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาศด้านการศึกษา ด้านทักษะชีวิตความ
เป็นอยู่ ด้านการพัฒนาอาชีพ  เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี  ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 นายนิกร  กรัดกราย  (กำนันตำบลโป่ง) และ ศิษย์เก่า กศน.อำเภอบางละมุง ได้ร่วมวางแผน ให้คำปรึกษา  
ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนเผยแพร่ภารกิจต่างๆ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดจนประชาชนท่ัวไป ด้วยความมีจิตอาสาและเต็มใจ  โดยได้ร่วมวางแผน  
ส่งเสริม  สนับสนุน  การดำเนินงาน ดังนี้   
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   -   ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนในการทำหน้าท่ีรองคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบางละมุง  
 -   ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานในการทำหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบลโป่ง 
 -   ส่งเสริม สนับสนุนการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน กศน.ตำบล  

และ ศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นท่ีอำเภอบางละมุง 
 -   ส่งเสริม สนับสนุนวิทยากร และ สถานท่ี (ศูนย์ SML หมู่บ้าน) เพื่อดำเนินการจัด 

หลักสูตรอาชีพระยะส้ันในพื้นท่ีตำบลโป่ง        
-  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์แก่นักศึกษา 

และบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง ด้านการพัฒนาตนเอง และส่งเสริม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

- ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ภารกิจและคุณความดี ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง  ให้เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติจากชุมชน ท้องถิ่น  
โดยการแสดงตนในฐานะท่ีเป็นผู้ประสบความสำเร็จจากการเรียน กศน. ในช่องทางต่างๆ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ระดับบุคคล 
 ได้เป็นผู้ที ่ช่วยเหลือประชาชน ทั่วไป  ที่ขาดโอกาส ทั้งในด้านการศึกษา ด้านทักษะชีวิตความเป็นอยู่         
ให้ได้รับการพัฒนา ยกระดับการศึกษา เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  อีกท้ังยังได้เป็นผู้ท่ี
ฝึกฝนตนเองและเป็นผู้นำ ในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ระดับองค์กร 

เป็นผู้นำท่ีดี เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคม ท่ีเป็นพลังสำคัญในการผลักดัน เรื่องท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการเป็นผู้ให้ การเสียสละ การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ของ ชุมชน สังคม                         กลุ่ม
พลังมวลชน ตลอดจนองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีปรากฏ  
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
 เป็นบุคคลท่ีมีใจรักในการพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ หมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มจากตนเอง 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้ได้เกิดการพัฒนา แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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นางประทุม  เรืองอร่าม 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ นางประทุม  เรืองอร่าม บ้านเลขท่ี 184  ม.4 บ้านอำเภอ นาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เบอร์มือถือ 0927400028 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
  บ้านหนังสือชุมชน เป็นแหล่งการอ่านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เป็น
สถานที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี
และชุมชน โดยมีเจ้าของบ้าน หรืออาสาสมัครทำหน้าที่ดูแล ให้บริการ และจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและ      
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บ้านหนังสือชุมชนบ้านป้าประทุม กศน.ตำบลนาจอมเทียน ต้ังอยู่
บ้านเลขที่ 184 ม.4 บ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และมีนางประทุม  เรืองอร่าม       
เป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน ซึ่งต้ังอยู่ในเขตชุมชน ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวก สบาย ด้านหน้า
ยังมีติดถนนสุขุมวิท และหน้าบ้านหนังสือเป็นคิวรถตู้โดยสาร ด้านในเป็นบ้านเช่า ดังนั้นจะมีผู้เข้ามาใช้บริการในบ้าน
หนังสืออย่างหลากหลาย และนอกจากนี้บ้านหนังสือยังเป็นร้านของชำและของใช้ท่ีจำเป็นของชุมชน จึงทำให้ผู้คนแวะ
เวียนไปมาบ่อยครั้ง ในระหว่างท่ีรอซื้อของหรือรอรถตู้โดยสารก็ตาม เมื่อเหลือบไปเห็นหนังสือและมีท่ีนั่งอ่านหนังสือท่ี
มีบรรยากาศเอื้อต่อการอ่าน มีความร่มรื่นจึงเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก ๆ วัน ซึ่งบ้าน
หนังสือมีการจัดมุมหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม อยู่บริเวณข้าง
บ้านที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และสะดวกในการให้บริการ ข้อดีของบ้านนี้คือ มีทิวทัศน์สวยงาม และ
บรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การอ่านหนังสือและการบริการต่างๆมีหนังสือและการบริการที่หลากหลาย มีโต๊ะเก้าอี้
ให้บริการอย่างเหมาะสม  เปิดให้บริการทุกวันต้ังแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น.  

 

วัตถุประสงค์  
• เพื่อเป็นแหล่งการอ่านท่ีใกล้ตัวในชุมชน เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลท่ัวไป 
• เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ป้องกันการลืมหนังสือ และเกิดการเรียนรู้ สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้จาก

การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันวัน และนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
• เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางการอ่าน การเรียนรู้ และ

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของประชาชนในชุมชน และสนับสนุนให้ประชาชนอ่านหนังสือ 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักศึกษาและประชาชนในตำบลนาจอมเทียน  

เชิงคุณภาพ นักศึกษาและประชาชนในตำบลนาจอมเทียน สามารถใช้เพื ่อเป็นแหล่งการอ่านที่ใกล้ตัวใน
ชุมชน และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ป้องกันการลืมหนังสือ และเกิดการเรียนรู้ สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้จากการ
อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันวัน และนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางการอ่าน การเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าข้อมูลของ
ประชาชนในชุมชน และสนับสนุนให้ประชาชนอ่านหนังสือ 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
• รางวัลชมเชยบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 
• รางว ัลท ี ่  3 ระด ับประเทศ สาขา หน ่วยงาน/สถานศึกษา ประเภท บ ้านหน ังส ือช ุมชนด ี เ ด่น  

ประจำปี พ.ศ.2562 
• มีการเผยแพร่เอกสารถอดบทเรียนบ้านหนังสือชุมชน 
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• เป็นศูนย์การในการถ่ายทอดการอบรมการทำแอลกอฮอล์และวิธีการปลูกฟ้าทะลายโจร 
            

ประโยชน์ที่ได้รับ 
• ระดับบุคคลเป็นแหล่งการอ่านท่ีใกล้ตัวในชุมชน เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลท่ัวไป และสร้างเสริมนิสัยรักการ

อ่าน ป้องกันการลืมหนังสือและเกิดการเรียนรู้ สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันวัน 

• ระดับองค์กรเป็นการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการมีส่วนสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ของประชาชนในชุมชน และสนับสนุนให้ประชาชนอ่านหนังสือ 

 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ   
  เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงาน หลายองค์กร สรุปได้ดังนี้ 

• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น 
เกิดจากการท่ีอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน และผู้นำชุมชนได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านของ
บ้านหนังสือชุมชนแล้วนั้น บ้านหนังสือชุมชนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการส่งเสริการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ให้แก่คนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนนั้นนำไปพัฒนาตนเองและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

• การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนท่ีมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน เช่น การ
หมุนเวียนส่ือหนังสือให้ชุมชน และวิธีการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ชุมชน เข้าถึงความสำคัญของการอ่าน
โดยท่ัวไป  

• โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยการนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในโครงการส่งเสริมการอ่าน
ในชุมชนซึ่งเป็นวิธีการหนึง่ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาท่ีคนในชุมชนว่าทำไมไม่ชอบอ่านหนังสือ และหาแนวทาง
หรือวิธีการท่ีทำให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
บ้านหนังสือชุมชนป้าประทุม กศน.ตำบลนาจอมเทียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-4- 
 
                     
    ก ิจกรรมส่ง เสร ิมการอ ่านการให ้ความร ู ้ เร ื ่อง “ว ิธ ีการปลูกและสาระหน ้าร ู ้ ของฟ ้าทะลายโจร”  
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้และต่อยอด 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เพือ่ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีความรู้และสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ 

 

 

 

 

 

 

 
-5- 

 
 
 

นางประทุม เรืองอร่าม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร  
“บ้านหนังสอืชุมชนต้นแบบ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ กศน.ตำบลนาจอมเทียน ปี พ.ศ. 2559”  

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
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รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นระดับประเทศ อันดับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 
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แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

การสืบทอดขนมไทยม้วน ทองพับ และท๊อฟฟี ่

ประเภทครอบครัว        
ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ  นางลมุล  ประกอบธรรม ตำบลตะเคียนเต้ีย  อำเภอบางละมุง      
จังหวัดชลบุรี  เบอร์มือถือ 087-6025925    
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
นางลมุลประกอบธรรมเป็นคนตำบลตะเคียนเต้ียโดยพื้นทีต้ังแต่ สมัยคุณพ่อ คุณแม่ และยังเป็นคนเก่าคนแก่

ของหมู่บ้านหนองพลับ ท่ีบ้านของคุณยายลมุลประกอบอาชีพทำการเกษตร คือ ทำไร ทำนา ทำสวน ท่ีบ้านของคุณยา
ยลมุล ปลูกมะพร้าวไว้มากมายต้ังแต่สมัย คุณพ่อ คุณแม่ จนถึงสมัยคุณลมุล ก็ยังมีต้นมะพร้าวมากมาย เวลาว่างคุณ
ยายได้ลองทำขนมหลายๆชนิดที่ใช้มะพร้าวในการทำขนมขึ้นมา จนลองมาหัดทำขนมทองม้วนทองพับ มีการลองผิด
ลองถูกมาหลายครั้งจนทำให้ได้ขนมท้องม้วนทองพับ ที่มีรสชาติที่ถูกปากชาวบ้านแถวๆบ้าน และมีการบอกปากต่อ
ปากว่าขนมของคุณลมุลอร่อย รสชาติกลมกล่อม คุณลมุลได้เริ่มทำขายที่บ้านของตนเองก่อนและมีชาวบ้านและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย ซื้อกับไปเป็นของฝากกันมากมาย และต่อมาก็มีการสนับสนุน
จากภาครัฐให้ไปข้ึนทะเบียนเป็นของดี OTOP ของตำบลตะเคียนเต้ีย และมีรายการโทรทัศน์ต่างๆมาถ่ายทำขนมทอง
พับของคุณยายลมุลมากมายจนเป็นท่ีโด่งดัง ต่อมาคุณยายได้ทำขนมเพิ่มเติม คือ ขนมท๊อฟฟี่ถั่ว ท่ีได้สูตรจากเทศบาล
มาสอน ทำท๊อฟฟี่ถั่ว พอดีคำ ถูกหอด้วยกระดาษสีสดใส เค้ียวหนึบ กำลังดี กินแกล้มกันกับขนมทองพับได้รสชาติ 

 

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อเป็นการต่อยอด สืบสาน อาชีพ ให้อยู่กับครอบครัวไปชนช่ัวลูกช่ัวหลาน 

• เพื่อส่งเสริม ครอบครัว และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

• เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เป้นอาชีพต้นแบบและสร้างเครือข่ายในชุมชน 

• เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน เกิดความรักความสามัคคี 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ด้านการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ การศึกษาต่อเนื่อง  
เชิงคุณภาพ  ผู้เรียน ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อาชีพ สามารถนำอาชีพที่ได้เรียน ไปใช้ใน

การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและนำอาชีพท่ีได้ไปต่อยอด 
 
 

 
 
 



ห น ้ า  | 25 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
      นางลมุล  ประกอบธรรม มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ใน
การทำขนมไทย ขนมม้วน ทองพับ และท๊อฟฟี่ ได้เป็นอย่างดี  โดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา และ
ประชาชนท่ีจะมาเรียนรู้การทำขนมทองม้วน ทองพับ และท๊อฟฟี่ถั่ว 

- ส่งเสริม สนับสนุน เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักศึกษา และประชาชน ในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบ การศึกษาต่อเนื่อง  

- ส่งเสริม สนับสนุนการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระดับบุคคล 

   นางละมุล ประกอบธรรม มีการพัฒนาสูตร มีการส่งเสริมการขาย มีการพัฒนาการเรียนรู้ฝีมือของ
ตนเองเพิ่มขึ้น มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้และสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ในครัวเรือน
หรือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 

ระดับองค์กร 
   นางละมุล ประกอบธรรม มีการสร้างแรงจูงใจในการสร้างกลุ่มอาชีพให้เป็นแบบอย่างและก่อให้เกิด
มีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็งในตำบลตะเคียนเต้ีย และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
ความสำเร็จของ คุณลมุล ประกอบธรรม ในการถ่ายทอดความรู้อาชีพการทำขนมไทย พบว่าผู้เรียนและ

ประชาชนมีความสนใจ ผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน วิทยากรผู้สอน        มี
ความรู้ความสามารถให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปได้เป็นอย่างดี มีความเข้มแข็ง และเกิดความพร้อมใน
การพัฒนาฝีมือ และใช้กระบวนการวางแผนแบบ PDCA มาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      และสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้ไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย 
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ประเภทชุมชน 

บ้านหนองเซ่ง      

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุน บ้านหนองเซ่งหมู่ท่ี 10 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม   
จังหวัดชลบุรี   เบอร์โทร 089-932738        
                     ข้อมูลและทะเบียนประวัติของชุมชนบ้านหนองเซ่ง บ้านหนองเซ่ง หมู่ท่ี 10 ตำบลหนองปรือ 
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 
ความเป็นมา และความสำคัญ 
 
 
     
           
                                                                                                   
 
 

   
 

 
 
 
 

 
 ข้อมูลประวัติความเป็นมา 
  “หมู่บ้านหนองเซ่ง”  มีประวัติความเป็นมาคือ “มันแซง” เป็นมันป่าชนิดหนึ่งขึ้นตามป่าละเมาะ 
เดิมทีในบริเวณนี้มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่ง และมีมันแซงขึ้นอยู่ทั่วไปมากพอสมควร โดยมากพอหลังฝนตกวันสองวันก็จะ
แทงยอดเป็นเถาขึ้นไปตามต้นไม้ล้มลุก ชาวบ้านจะเข้ามาเดินหาและใช้เสียมขุดไปต้มกิน จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า       
“บ้านเนินแซง” ตามไปด้วย ปัจจุบันมันแซงหายากมากแล้ว ในปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า “บ้านหนองเซ่ง” เพราะมีต้น
เซ่งขึ้นมาแทน และได้ประกาศแยกเขตหมู่บ้านจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 เป็นบ้าน
หนองเซ่ง หมู่ท่ี 10 โดยมีนายสมคิด สวนสุวรรณ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คือ   
1. นายสมควร สวนสุวรรณ 2. นายสนั่น    สุระกุล ปัจจุบันมี นายวิชัย ก้านบัว เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
คน คือ  นายบุญเรือน ก้านบัว และนายประยงค์ ทองแพง  
 สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นการทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และ
ประชาชนรับจ้างท่ัวไป อาชีพพนักงานบริษัท และมีการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง มีศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเซ่ง  
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ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรและ
ผู้สนใจจากต่างพื้นท่ีเข้ามาศึกษาดูงานท่ีศูนย์เรียนรู้บ้านหนองเซ่ง อย่างต่อเนื่อง 
  

 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
           หมู่บ้านหนองเซ่ง เป็นพื้นท่ีเนินราบลุ่ม  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอพนัสนิคม         
มีระยะทางจากอำเภอพนัสนิคมถึงหมู่บ้านหนองเซ่ง ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ระยะทาง ๑๑๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี ้
 

 ที่ต้ังอาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดกับ บ้านทรายมูล  หมูท่ี 9 ตำบลหนองปรือ 
  ทิศใต้  ติดกับ บ้านหนองประดู่  หมู่ท่ี 3 บ้านหนองเหียง 
  ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านหนองไก่เถ่ือน  หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไก่เถ่ือน 
  ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองไผ่ 
 
 มีเนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
  หมู่บ้านหนองเซ่ง มีพื้นท่ี ๒,๐๐๐ ไร่ หรือ ๓.๐๗ ตางรางกิโลเมตร 
 

 สภาพภูมิประเทศ 
  หมู่บ้านหนองเซ่ง เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม ๔๐% ท่ีดอน ๒๐% และท่ีดอนสูง ๔๐% ท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การ 
ปลูกมันสำปะหลัง ท่ีดอนยังมีการเกษตรปลูกข้าวบางส่วน แต่พื้นท่ีส่วนใหญ่ในหมู่บ้านหนองเซ่ง มักจะปลูกพืชผัก  
พืชไร่และไม้ผล  
 

 สภาพภูมิอากาศ 
  หมู่บ้านมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate) โดยให้ได้รับอิทธิพลจากทั ้งลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีฤดูกาลแตกต่างกันอย่างชัดเจน ๓ ฤดูกาล  ได้แก่ 
 ฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  อากาศค่อนข้างอบอ้าว แต่ไม่ถึงกับร้อนจัด 
 ฤดูฝน เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม มีฝนตกกระจายท่ัวไป บางปีฝนท้ิงช่วงจนทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย
ได้ และฝนจะตกชุกอีกครั้งในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากเป็นฤดูของพายุดีเปรสช่ัน 
 ฤดูหนาว   เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์  อากาศไม่หนาวจัด ทว่าเย็นสบาย ท้องฟ้าสดใส ปลอดโปร่ง 
และมีแดดตลอดวัน ส่วนภาคเกษตรในฤดูนี้เป็นเวลาท่ีค่อนข้างแล้ง เพราะฝนท้ิงช่วงหลายเดือน  อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอด
ปี ประมาณ ๓๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  ๓๕  องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ีย ๒๓ องศาเซลเซียส 
ความช้ืน ๔๗ % ลม ๑๕.๐ km/h  ความปริมาณน้ำฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
 
 

 จำนวนประชากร อาชีพ รายได้ 
  ประชากรหมู่บ้านหนองเซ่ง ๔๓๘ คน แยกเป็นชาย ๒๑๖ คน แยกเป็นหญิง ๒๒๒ คน  
จำนวน ๑๒๔ ครัวเรือน   
 ประกอบอาชีพ 
  เกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐ % (ทำไร่มันสำปะหลัง,ทำนา,ทำสวน,ปลูกพืชผัก) 
  รับจ้าง  ร้อยละ ๑๐ % 
  ค้าขาย  ร้อยละ ๑๐ % 
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การวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อปุสรรคการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน 
จุดอ่อนของหมู่บ้าน (ปัญหา/อปุสรรค) 
 ด้านเศรษฐกิจ 

จุดอ่อน อุปสรรค 
๑. ประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน 
๒. เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลิตทางการเกษตร
ได้เอง 
๔. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
๕. การคมนาคมในพื้นท่ียังไม่สะดวก ถนนบางสายยัง
ไม่ได้รับการพัฒนา 

๑. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ขาดตลาดรองรับ
สินค้าทางการเกษตร 
๒. น้ำมันมีราคาแพง ส่งผลให้สินค้าด้านปัจจัย  
การผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค มีราคาสูง 
๓. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๔. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน ถูกกำหนดโดย
พ่อค้าคนกลาง 

 

ด้านสังคม 
จุดอ่อน อุปสรรค 

๑. เยาวชนไม่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีในท้องถิ่นมากเท่าท่ีควร 
๒. ปัญหาโรคติดต่อในชุมชน เช่น ไข้เลือดออก 
๓. ปัญหายาเสพติดของเยาวชนในหมู่บ้าน 

๑. กระแสของวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของโลกท่ีเข้า
มากระทบต่อวิถีชีวิต และการดำเนินชีวิตของประชาชน 
๒. ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
และกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 

 

 ด้านบริหารจัดการ 
จุดอ่อน อุปสรรค 

1. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
2. ขาดงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน 
 

1. รัฐบาลในการบริหารประเทศมีการเปล่ียนแปลงขาด
เสถียรภาพ 
2. มีหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ งานนโยบายของรัฐบาลหลายหน่วยงาน  
มีความซ้ำซ้อนในเรื่องของการขอข้อมูล การกำหนด
แนวทาง และการดำเนินงาน 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดอ่อน อุปสรรค 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. เกษตรกรยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี 
3. ฝุ่นละอองและกล่ินเหม็นจากโรงงาน ทำให้เกิด 
อาการแพ้ต่างๆ 

1. เกิดภัยธรรมชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น อุทกภัย  
วาตภัย ภัยแล้ง 
2. สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
มีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากเกิดภาวะโลกร้อน 
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ด้านความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย 
จุดอ่อน อุปสรรค 

1. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตย 

1. กฎหมายขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
2. ความก้าวหน้าทางสังคม และเทคโนโลยีทำให้เกิด
สถานบันเทิง และแหล่งมั่วสุมท่ีเป็นอันตรายต่อเยาวชน 

 
 

จุดแข็งของหมู่บ้าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมู่บ้าน) 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง โอกาส 

1. พื้นท่ีมีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพด้านการ
เกษตรกรรม 
2. ประชาชนยึดแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
3. มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 
4. มีกลุ่มกิจกรรมการออม เช่น แม่บ้านเกษตร ฯลฯ 

1. ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานทางภาครัฐ ให้การ
ส่งเสริมทางเศรษฐกิจในเรื่องการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
เช่น ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 8 สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ปรือ เป็นต้น 
2. มีแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมอาชีพ  
เช่น ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเซ่ง 
 

  

 ด้านสังคม 
จุดแข็ง โอกาส 

1. มีการจัดกิจกรรมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของคนในหมู่บ้าน 
2. มีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน และมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยู่เสมอ 
3. มีสวัสดิการชุมชน เช่น โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน กองทุนสัจจะวันละบาท ฯลฯ 

1. มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือและร่วมมือในการจัด
กิจกรรมท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. นโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนบางอย่างทำให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ และสนองตอบความ
ต้องการให้ประชาชนได้ เช่น การให้เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่60 ปีขึ้นไป เป็นต้น 

 
 
  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง โอกาส 

1. มีกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติในวัน
สำคัญต่าง ๆ 
2. ผู้นำหมู่บ้านมีนโยบายในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

1. มีองค์กรต่าง ๆ ท่ีร่วมรณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2. มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. รัฐธรรมนูญปี 2550 เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นจัดการ
บริหารทรัพยากรมากขึ้น 

 
 

5 
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 ด้านความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง โอกาส 

๑.มี อปพร.ประจำหมู่บ้าน และ อส.ตชดในหมู่บ้าน 
เพื่อช่วยเหลือ ตรวจสอบ ดูแล ป้องกันภัยต่าง ๆ  
ชาวบ้านหนองเซ่ง ส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
เรียบร้อย และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

1. มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบล 
หนองปรือ จังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล 
สนับสนุนงบประมาณ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความ
มั่นคง และความสงบเรียบร้อย 

 

 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง โอกาส 

1. ผู้นำมีความเข้มแข็ง มีบทบาทสำคัญในชุมชน 
2. มีการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี 
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผย 
4. ดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดของชาวบ้าน ซึ่งผ่านเวที
ประชาคม 

1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปรือ และหน่วยงานอื่น ๆ 
2. รัฐธรรมนูญปี 2550 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
3. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนตามโครงการต่าง 
ๆ เช่น โครงการไทยเข้มแข็ง 

 

ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต 
 บ้านหนองเซ่ง หมู่ท่ี ๑๐ นั้น มีศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเซง่ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านเกษตรกรรม  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน  
ท่ีศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเซ่งอยู่เป็นประจำ ในอนาคตเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบของตำบลหนองปรือ 
ต่อไป 
 

 วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน 
  “สืบสานวัฒนธรรมอนรุักษ์ประเพณี 
  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การเรียนรู้ 
  มุ่งพัฒนาหมู่บ้านสู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน” 
 
 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารการจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ี  
• เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการแสดงผลงานเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกัน  
• เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติ (Best Practice) ต้นแบบ 
• เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภายใน และภายนอกท่ีสนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  กศน.ตำบล 19 ตำบลในอำเภอพนัสนิคมสามารถนำไปเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
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เชิงคุณภาพ 
  กศน.ตำบล 19 ตำบลของ กศน.อำเภอพนัสนิคม สามารถบริหารการจัดการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานและภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้กับตำบลของตนเองได้ 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)                                              
ด้านการทำได้จริงและขยายผล  

      การนำความรู้มาส่งเสริม ขยายผลให้ชุมชนในพืน้ที่ดำเนินการ 
  ➢ ชุมชนบ้านหนองเซ่ง ได้มีการนำความรู้มาส่งเสริม ขยายผลให้ชุมชนในพื้นท่ีดำเนินการ  
โดยมีการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน  
กศน.อำเภอพนัสนิคม และมีการพัฒนาอาชีพ โดยจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ท่ีได้ 
ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 ชุมชนบ้านหนองเซ่งได้นำโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer มาขยายผลให้กับประชาชน 
ในชุมชนบ้านหนองเซ่งเพื่อให้มีความรู้ด้านการเกษตรในการขายออนไลน์ จาก หน่วยงาน กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 

 ชุมชนบ้านหนองเซ่งมีคณะจากพัฒนาชุมชน เข้ามาศึกษาด้านการเกษตร พร้อมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
การพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ให้กับคณะศึกษาดูงาน 
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1.2 ผลการดำเนินงานเปน็ที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชุมชนบ้านหนองเซ่งมีคณะจาก กศน.อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเกษตร 
 พร้อมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกสำหรับการเกษตรให้กับคณะศึกษาดูงาน 

 ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีคณะจากเกษตรอำเภอ เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเกษตร  
พร้อมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้พลังงานจากการทำเตาชีวมวล สำหรับการเกษตรให้กับคณะศึกษาดูงาน 
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ชุมชนบ้านหนองเซ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านโดยพร้อมเพียงกันทุกเดือน เพื่อนำปัญหาท่ีพบ 
ในหมู่บ้าน หรือข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านและดำเนินการตามภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 ประชาชนในหมู่บ้านหนองเซ่งและเยาวชน ร่วมกนัตัดหญ้าเนื่องในโอกาสวันสำคัญเป็นประจำ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้น่าอยู่  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมีส่วนร่วมกล่าวคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิฯเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี 



ห น ้ า  | 35 
 

 ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ท่ีมาให้บริการประกันสังคม  
มาตรา40 กับชาวบ้านหนองเซ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวบ้านหนองเซ่ง 

ชุมชนบ้านหนองเซ่งร่วมกับ อบต.หนองปรือ ระดมฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ชุมชนบ้านหนองเซ่ง ร่วมกับ 

วัดใหม่ทรายมูล “สร้างความเท่าเทียมใน โอกาสทางการศึกษา” สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วย “บวร” 
บ้าน วัด โรงเรียน สามเสาหลักของชุมชน องค์กรแห่งการเรียนรู้  สังคมแห่งการเกื้อกูล 
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ชุมชนบ้านหนองเซ่งร่วมกับ อำเภอพนัสนิคม “ชาวเมืองพระรถปลูกผักสดตามรอยพ่อ” 
มะเขือพันธุ์ผักพระราชทานในสมเด็จพระขนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ได้ขยายพันธุ์สู่เมืองพระรถ เมืองพนัสนิคม 

ของเราแล้ว โดยนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม และผู้ใหญ่วิชัย ก้านบัว ประธานชุมชนบ้านหนองเซ่ง 

ชุมชนบ้านหนองเซ่งมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน “โครงการครูบัญชี” เพื่อให้ความรู้และปลูกฝัง  
นิสัยการประหยัด อดออม และการใช้จ่ายท่ีไม่ฟุ่มเฟือย ใช้แต่เพียงจำเป็นเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชุมชนบ้านหนองเซ่งมีการขยายผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนในหมู่บ้านหนองเซ่งทุกเดือน 
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ชุมชนบ้านหนองเซ่งร่วมกนัพัฒนาหมู่บ้านมีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ในการลดค่าไฟ ประหยัดค่าไฟฟ้า  

จากการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชุมชนบ้านหนองเซ่งเข้าร่วม โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับ กศน.อำเภอพนัสนิคม เป็นต้นแบบ 
การจัดการพื้นท่ีซึ่งเหมาะกับพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีอยู่อย่าง
สอดคล้องกับพื้นท่ีชุมชนบ้านหนองเซ่ง เข้าร่วมการพัฒนาด้านอาชีพ กับ กศน.อำเภอพนัสนิคม เพื่อนำความรู้ท่ีได้รับ
มาพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว 

 
   
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกีฬาประเพณีบุญกลางบ้านทุกปีเยาวชนในหมู่บ้านหนองเซ่งร่วมแขง่กีฬา ประเพณี
ออกพรรษาตำบลหนองปรือ เป็นประจำทุกปี เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความรักสมานสามัคคี และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ชุมชนบ้านหนองเซ่งจัดประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ 
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ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีการนำโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ ชุมชนสร้าง
สัมมาชีพท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้ เช่น ยกระดับรายได้ของครัวเรือน มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 - ประชาชนในหมู่บ้านหนองเซ่งมีการใช้นวัตกรรมภาคการเกษตรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีกินมีใช้  
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก เล้ียงสัตว์ เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนตลอดท้ังนำมา
จำหน่ายเพิ่มรายได้อีกด้วย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้านหนองเซ่ง ได้นำโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน 
สร้างสัมมาชีพท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้ เช่น การปลูกผักกูด ปลูกมะนาว มายกระดับรายได้ของครัวเรือน  
มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น 
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งานด้านจิตอาสา 
   เป็นชุมชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ประชาชนในหมู่บ้านหนองเซ่งและเยาวชนร่วมกันพัฒนาถนนหมู่บ้าน ระดมกันตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ 

เนื่องในวันสำคัญ 
- ประชาชนในหมู่บ้านหนองเซ่งและเยาวชนร่วมกันพัฒนาวัด บวร ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ประชาชนในหมู่บ้านหนองเซ่งร่วมกันพฒันาอาคารและสถานท่ี ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนในหมู่บ้านหนองเซ่งร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานท่ี ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 
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 เป็นชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้โดยคนในชุมชน    
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 
 

  
 
 
 
 

 - บ้านหนองเซ่งมีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ในการลดค่าไฟ ประหยัดค่าไฟฟ้า จากการผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์ และมีคณะมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประธานชุมชนบ้านหนองเซง่ ได้มีส่วนร่วม ในการ “สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มกว้างท่ีบ้าน 
ทรายมูล” โรงเรียนบ้านทรายมูล จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะท่ีปรึกษา เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา THE WHITE ELPHANT ร้านค้ามือสอง 
เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนบ้านทรายมูล ๑๐,๐๐๐ บาท “รอยยิ้มเล็ก ๆ ท่ีสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่” 
ประธานชุมชนบ้านหนองเซง่ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูลในพื้นท่ีหมู่ 10 รับทุนการศึกษา จากนายณรงค์ เทพ
เสนา นายอำเภอพนัสนิคม โครงการอำเภอยิ้มเคล่ือนท่ี และโครงการอำเภอพบประชาชน ณ บ้านหนองเซ่ง ตำบล
หนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระดับบุคคล :  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ประชาชนสามารถนำความรู้ไป

พัฒนาตนเองให้ก่อเกิดรายได้  สร้างรายได้  มีงานทำ  มีความสงบสุขในชุมชน   
ระดับองค์กร : ทำให้ประชาชนบ้านหนองเซ่งเกิดความรักในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน

ระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่น  ทำให้หมู่บ้านพัฒนามีความเข้มแข็ง และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

 ➢ ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีความสามัคคี ปรองดอง  

 ➢ ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 ➢ ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีความภาคภูมิใจในชุมชน 

 ➢ ชุมชนบ้านหนองเซ่งมีความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย 

 ➢ ชุมชนบ้านหนองเซ่ง พร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ พร้อมรับปรับตัวในทุกสถานการณ์ 

 ➢ ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีผู้นำ คณะกรรมการ และประชาชนท่ีมีความเข้มแข็ง  

➢ ชุมชนบ้านหนองเซ่ง มีการบริหารเวลา มีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีดี มีการตรวจสอบงาน และ นำข้อ
ท่ีเกิดปัญหามาปรับปรุง และพัฒนาแก้ไขให้ส่ิงท่ีปฏิบัติดียิ่งขึ้น ตามหลัก PDCA 
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ภาพประกอบการดำเนินงาน 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

โล่ประกาศเกียรติคุณ 
 

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส  
“วันพ่อแห่งชาติ”ประจำปี ๒๕64 

 

รับประกาศเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่นระดับภาคตะวันออก 

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้เกิด
รายได้ท่ียั่งยืน 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จาก กศน.อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเภทภาคเีครอืขา่ย : ภาคีเครือข่ายประเภทชุมชน ชุมชนท่ีมีการดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน 

ความเปน็มาและความสำคญั  
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับกัน ของผู้ปฏิบัติงาน 
คือ การศึกษาที่จัดในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มหรือ
ชดเชยโอกาสทางการศึกษาในระบบ รวมทั้งเชื ่อมโยงสานต่อ โอกาส การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับประชาชนโดยจัด
กิจกรรมการศึกษา 4 ประเภท คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย ซึ ่งมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการบริหารการศึกษาของชาติ ปัญหาและ
ความต้องการการ พัฒนาเฉพาะพื้นท่ี ความเปล่ียนแปลงของสังคม รวมทั้งปัญหาความต้องการและความสนใจในการ 
เ ร ี ย น ร ู ้ ข อ ง ก ล ุ ่ ม  เ ป ้ า ห ม า ย ท ั ้ ง ร ะ ด ั บ ช ุ ม ช น  ก ลุ่ ม บุ ค ค ล  แ ล ะ ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล 
 กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้  ได้จัดการศึกษา ให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยจัดการศึกษาที่เข้าถึงความ 
ต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงภายใต้กรอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับสภาพชีวิต และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน นอกจากนี้ยังจัด ให้มีการจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพการดำรงชีวิตเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ ชุมชน การจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ได้มีการปรับให้เข้ากับ
สภาพและความต้องการของชุมชน กลุ่มเป้าหมายของแต่ละท้องถิ่น โดยเน้นการแสวงความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม ของผู้สอน ผู้เรียนและชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้การส่งเสริม ใหม้ีการใช้เทคโนโลยี เทคนิควิธีการเรียน 
การสอนทีหลากหลายเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน โดยมีพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ประจำศูนย์การเรียน
ชุมชน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีจัดกระบวนการศึกษาให้กับ ชุมชนตลอดจนประสานงานหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ส่งเสริม
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาใน รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ 

 กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้  ได้ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ซึ่งในส่วนของการสร้างภาคีเครือข่าย  
มุ่งเสริมสร้างพลังภาคี เครือข่ายการศึกษา หวังใช้เป็นกลไกการประสานพลังขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาให้มีความรู้
และ สมรรถนะในการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาให้ประชาชนสามารถที่จะ พึ่งตนเองได้ 
สามารถเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและเกิดการผสานพลังขับเคลื่อน นโยบายด้านการศึกษาสู่
ประชาชน โดยเน้น 

การให้แนวคิดและแนวทางการพัฒนาภาคีเครือข่าย การศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และได้จัดให้มีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายการศึกษาในการ สร้างการศึกษาและควบคุมการศึกษา รวมถึงการเข้าถึงหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งจะเกิดแรงผลักดันให้เกิดนโยบายการประสานงานประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการศึกษาจาก 
ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ให้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้นก่อเกิดความเข้มแข็งบนพื้นฐาน ของการยอมรับ การ
เข้าใจในประโยชน์ของการร่วมมือปฏิบัติงาน ซึ่ง เครือข่ายมีความสัมพันธ์ในการ กระตุ้น และประสานงานแหล่ง
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เร ียนรู ้  แหล่งความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อรับและส่งหรือถ่ายทอด ความรู ้ประเภทต่าง ๆ ไปยังประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง โดยท่ีภาคีเครือข่ายมีเป้าหมาย ร่วมมือ กันพัฒนาการศึกษาของประชาชนให้ดียิ่งขึน้ 

วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อดึงศักยภาพที่มีในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบล ที่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น ในรูปแบบภาคีเครือข่ายในชุมชน 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตาม
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. 
 3. เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทาง
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม และท่ัวถึง โดยผ่านกลไหภาคีเครือข่ายในชุมขน 
 4. เพื่อให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมท้ัง
การขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนโดยท่ี กศน.ตำบลเป็นฝ่ายจัดและร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน องค์การ
ภาคีเครือข่าย ฯลฯ อันจะส่งผลให้ กศน.ตำบล ดำเนินงานไปในรูปแบบคู่ขนาน ท้ังฝ่ายจัด และร่วมจัดกิจกรรม ทุกมิติ 

เปา้หมาย 
 เชงิปรมิาณ 
  - ประชาชน และเยาวชน ในพื้นท่ีพัทยาใต้  ได้รับโอกาส ทางการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง โดยผ่านกลไก     
ภาคประชาชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วน 
 เชงิคณุภาพ 
  ประชาชน เยาวชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในชุมชน  ให้ความสำคัญและเห็น
คุณค่าทางการศึกษา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ องค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมเนินการ 
จัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้มีความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ   มีระเบียบวินัย มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถนำ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ และเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ ความเป็นพลเมือง  
ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
 

กจิกรรมทีด่ำเนนิการ และประสบความสำเรจ็ ทีไ่ดร้ับการพจิารณาวา่เปน็แนวปฏบิตัิทีด่ี (Best Practice) 
 หลักการทำงาน กศน. ตำบล ยึดชุมชนเป็นฐานในการทำงานและการเรียนรู้ โดยใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น 
อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี มีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคม เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
แก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนและชุมชน 
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มีคณะกรรมการ กศน. ตำบล ที่เป็นคนในชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุน ติดตามดูแลและร่วมประเมินผลการ
ดำเนินงาน กศน. ตำบล  
 ชุมชนหนองพังแค เป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันกับ กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้ ในทุกๆ ด้าน กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ และประสบความสำเร็จ ท่ีได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) คือ กิจกรรมท่ีเกิดจาก
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้ ซึ่งมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
วิชาการตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี  ให้กับประชาชนในชุมชน จนจัดต้ังเป็นกลุ่มอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี "ขวัญใจคนอ้วน" ขึ้น 
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 ระดบับุคคล  
  - ประชาชนท่ีมีอาชีพ มีรายได้ ลดรายจ่าย 
  - ครู กศน.ตำบลมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
  - บุคลากร กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้  ได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย 
 ระดบัองคก์ร 
  -  กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้  ได้รับการยอมรับจากเครือข่าย 
  - กศน.ตำบล และเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานใหก้บัประชาชนร่วมกัน มีความรู้ มี
ทักษะในการประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
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แบบรายงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ประเภทองค์กรชุมชน 

เทศบาลเมืองหนองปรือ 
 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ  เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  
เบอร์โทร 090 984 6239   

ความเป็นมาและความสำคัญ 
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีมี

คะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับ
หรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนน และตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด จำแนก
กลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวได้บ้าง มีปัญหาการกิน การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง 
2) กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวได้บ้าง มีภาวะสับสนทางสมอง และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่าย  
3) กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเองไม่ได้ ไม่มีปัญหาการกิน การขับถ่าย หรือเจ็บป่วยรุนแรง  
4) กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต 

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแล แต่
จำนวนของเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนท่ีต้องการทำประโยชน์ต่อชุมชน 
เข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Giver (CG.) ของกรมอนามัย การทำงานในลักษณะจิตอาสาท่ีได้รับค่าตอบแทนน้อย 
ส่วนใหญ่จึงเป็น อสม.ในพื้นท่ี แบ่งกันรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงในความดูแล 
ทำให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ผู้ดูแลและครอบครัว ได้รับสุขภาวะท่ีดี  
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กศน.ตำบลหนองปรือ ได้ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการรับบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค 
ส่ิงของจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความสนับสนุนจากประชาชน เครือข่ายชุมชน ในการช่วยกันจัดเป็นชุด เพื่อ
นำไปให้ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และองค์กรส่วนท้องถิ่นช่วยอำนวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ เป็นการร่วมมือกันหลายฝ่ายช่วยในการการพัฒนาสังคม และชุมชนที่มีความมั่นคง
ยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ให้ได้รับการบริการ

ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ตามสิทธิประโยชน์ของแต่
ละบุคคล 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ร้อยละ ๘๐ ได้รับ 
 เชิงคุณภาพ ผู ้สูงอายุที ่ม ีภาวะพึ ่งพิงและบุคคลอื ่นที ่มีภาวะพึ ่งพิง ได้ร ับการบริการดูแลระยะยาว             
ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละบุคคล    
อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
- จัดทำแผนงานโครงการเสนอผู้บริหารลงนาม 
- วางแผนการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงแต่ละรายตาม Care Plan ท่ีได้จัดทำไว้แล้ว  
- จัดแบ่งเจ้าหน้าท่ีให้บริการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Care giver)  
- รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุตาม Care Plan 
- จัดประชุม Care Giver เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการลงพื้นท่ี และมอบหมายหน้าท่ีให้ดูแลผู้สูงอายุและ

บุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงแต่ละราย 
- Care Manager ให้คำปรึกษาแก่ Care Giver ในกรณีท่ีพบว่ามีปัญหาและต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อ

การดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละคน 
- จัดประชุม Care Giver ทุก 3 เดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดูแล และรายงานผลการดำเนินงานให้

อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพงิทราบ 
- ลงพื้นท่ีสุ่มติดตามการให้บริการของ Care Giver 
- ลงพื้นท่ีเย่ียมผู้สูงอายุแต่ละรายตาม Care Plan โดยบุคลากรกองสาธารณสุข 
- สรุปผลการให้บริการผู้สูงอายุฯ แต่ละรายตาม Care Plan และส่งผลการดำเนินงานให้กรรมการสนับสนุน

การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงทราบเมื่อส้ินสุดการดูแลใน
รอบปีตามแผน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประชาชนที่มีจิตอาสา ได้ร่วมช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิ งจะได้รับการ

บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง ตามสิทธิประโยชน์ที ่เป็นการให้บริการใน
ครัวเรือน จากหน่วยบริการโดยบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
 - ระดับบุคคล ประชาชนท่ีมีจิตอาสา ได้ใช้เวลาว่างในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง และผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการด้านสาธารณสุขท่ีดี 
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 - ระดับองค์กร กลุ่ม Care Giver (CG.) ในการควบคุมดุแลของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมือง
หนองปรือ มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
 ความเป็นจิตอาสาของภาคีเครือข่าย ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกนั ร่วมกันคิดร่วมกนัทำ 
ร่วมกัน แก้ปัญหา ทำให้เกิดเป็นองค์กรท่ีมีเอกภาพ 
 กศน.ตำบลหนองปรือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ตามบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง 

กิจกรรมการดำเนินงานมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถนำลงสู่การปฏิบัติท่ีเห็นผลเป็นเชิงประจักษ์ และ
เป็นท่ียอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ เทศบาลนครแหลมฉบัง 
ตำบลทุ่งสุขลา         อำเภอศรีราชา              จังหวัดชลบุรี               เบอร์โทร 0-3840-0808 
เบอร์มือถือ......-.............. E-mail: chon32.6@chonburi.go.th 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
แหลมฉบัง เป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย อีก
ท้ังยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ท่ีสำคัญของ
ประเทศ ต้ังอยู่ในเขตอำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดต้ังเทศบาลตำบล   
แหลมฉบังขึ้นในวันท่ี 13 มีนาคม 2533                    
พร้อมก่อสร้างศูนย์ราชการฯ เพื่อให้สามารถเปิดบริการ
ประชาชนได้ภายในเดือนมกราคม 2535 
ปี พ.ศ.2537 กศน.อำเภอศรีราชาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลแหลมฉบังให้ใช้พื้นท่ีบนตัวอาคาร ช้ัน 3 
จำนวน 4 ห้อง และช้ัน 4 จำนวน 4 ห้อง รวมทั้งส้ิน 8 ห้อง เพื่อใช้จัดต้ังเป็น กศน.อำเภอศรีราชา และใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างของ กศน. โดยในขณะนั้นนายบุญเลิศ  น้อมศิลป์ ดำรงตำแหน่ง เป็นนายกตำบลแหลมฉบัง  และท่าน
เป็นผู้ท่ีเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นอย่างมาก 
เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เทศบาลตำบลแหลมฉบังได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลนคร 
ด้วยภารกิจของท้ังสองหน่วยงานท่ีมีความคล้ายกันและเล็งเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ทำให้เทศบาลนคร
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แหลมฉบังและกศน.อำเภอศรีราชา ดำเนินงานร่วมแบบคู่ขนาน  คอยสนับสนุนกันในทุกกิจกรรมตลอดมาจนถึง
ปัจจุบัน  

         

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

      

เป้าหมาย 
            เชิงปริมาณ  

ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 27 ชุมชน 
            เชิงคุณภาพ 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 27 ชุมชน มีสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจตลอด
ทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
  เทศบาลนครแหลมฉบังและ กศน.
อำเภอศรีราชา มีการดำเนินงานจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ร่วมกันมาโดยตลอด ร่วมประชุม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หลักประกันสุขภาพ ตลอดท้ังแนวทางการจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จนสามารถจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกขึ้นใน
พื้นท่ีอำเภอศรีราชา คือโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเนินไร่หนึง่ 
จากความสำเร็จในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกในปี
ต่อมาสามารถจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งท่ี 2 คือโรงเรียน
ผู้สูงอายุชุมชนบ้านชากยายจีน และในปี 2564 ได้มีจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งท่ี 3  คือโรงเรียนผู้สูงอายุบ้าน
ทุ่งกราด จากการร่วมมือร่วมใจระหว่างเทศบาลนครแหลมฉบังและกศน.อำเภอศรีราชาพัฒนางานทำให้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรมถึงความสำเร็จดังกล่าว 
ปัจจุบันกิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุท้ังสามแห่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้ังกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
ทักษะชีวิต และสังคมชุมชน ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุและสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลนครแหลม
ฉบังและกศน.อำเภอศรีราชา ถือเป็นแรงสำคัญในการขับเคล่ือนกิจกรรมของโรงเรียนตลอดมา 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระดับบุคคล   

    - ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      - ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพท่ีดีของท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
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ระดับองค์กร 
-  ความร่วมมือกันในการร่วมกันจัดกิจรรมระหว่างองค์กร ทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นโดยเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
 มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
  เทศบาลนครแหลมฉบังและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาม 
ตามอัธยาศัยอำเภอศรีราชา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างเทศบาลนครแหลมฉบัง กับกศน.อำเภอศรีราชา ในการร่วมมือสนับสนุน
สถานท่ี บุคลากร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ท้ังด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ท้ังในส่วนของ เทศบาลนครแหลมฉบัง 
และ กศน.อำเภอศรีราชา การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 
มีแผนการดำเนินงาน / โครงการ  

  เทศบาลนครแหลมฉบังและกศน.อำเภอศรีราชา ได้มี
การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันทุกปงีบประมาณท่ี
ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

  มีจัดส่งเสริม/สนับสนุน การดำเนินงาน  
  เทศบาลนครแหลมฉบังให้การส่งเสริม/สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกศน.อำเภอศรีราชาตลอดมา อนุเคราะห์สถานท่ีในการจัดกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้
โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ช่ัวโมง เป็นต้น  
  มีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ชัดเจน 
  เทศบาลนครแหลมฉบังมีการประสานงานและร่วมทำงานระหว่างหน่วยงานกับ กศน.อำเภอศรีราชา         
มาโดยตลอด โดยมีผู้รับผิดชอบหน้าท่ีในการประสานงานท่ีมีคุณภาพ ดังนี้ 

1. นางราชรุจิ  จินดาสวัสด์ิ   
     นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ระดับต้นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ทำหน้าท่ีดูแลด้านสุขภาวอนามัย 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและด้านความปลอดภัย  ในชีวิต 

 

2. นางลัดดา  เรอืงปรดีารมย ์  
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     พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพเิศษ งานป้องกันและควบคุมโรคฝ่ายส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข                       ทำหน้าที่ในการดูแลส่งเสริม
ด้านการป้องกนัโรคติดต่อและเอดส ์คอยให้การสนบัสนุนทั้งกจิกรรมด้านพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนความปลอดภัยในชีวิตของวัยรุ่น และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์

 
  

มีการนิเทศติดตามผลร่วมกัน 
    เทศบาลนครแหลมฉบังและกศน.อำเภอศรีราชา
ร่วมกันนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมต่างๆเสมอ เช่นกิจกรรมท่ีจัดขึ้น
ภายในโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนซากยายจีนและโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนไร่
หนึ่ง 

 

   มีการประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน 
    เทศบาลนครแหลมฉบังและ กศน.อำเภอศรี
ราชาร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน โดยการวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                      ประชุมวางแผนจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง 
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วิทยากรให้ความรู้ในโครงการ 99 สู ่100 ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
จากเทศบาลนครแหลมฉบัง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บุคลากร กศน.อำเภอศรีราชา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสุขภาพ อนามัยแก่ผู้สูงอายุ 
ในโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านชากยายจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครแหลมฉบังและกศน.อำเภอศรีราชา ร่วมกันรณรงค์ป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีกำลังแพร่ระบาด                  
โดยเทศบาลนครแหลมฉบังให้เจ้าหน้าท่ีตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่บุคลากร กศน.อำเภอศรีราชา                      
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และกศน.อำเภอศรีราชาร่วมบริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เทศบาลตำบลบอ่กวางทอง 
ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ  
ตำบลบ่อทอง                                    อำเภอบ่อทอง                               จังหวัดชลบุรี                                                
เบอร์โทร  038-165055  เบอร์มือถือ  085-2873719           E-mail  -     
ความเป็นมาและความสำคัญ                                                                                                          

จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่อง 
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังในการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา ให้
บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะได้ดำเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพื้นที่เติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็น    สังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้
ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดต้ัง กศน.ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ท่ีมี
เครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงานโดยการผลักดันงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งแก่ กศน.ตำบล และได้มอบให้
สำนักงาน กศน.เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของชุมชน เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือนกันยายน 2553 จะมี กศน.ตำบลครบทั้ง 7,409 
ตำบลทั่วประเทศ และได้ทำพิธีเปิดตัว กศน.ตำบลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ   โดยมี  นายภูเบศ พงษ์ชมพร  นายกเทศมนตรี
ตำบลบ่อกวางทอง  ได้รับฟังนโยบายดังกล่าว 

กศน.ตำบลบ่อกวางทอง : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ต้ังอยู่ท่ี อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล 
บ่อกวางทอง (หลังเก่า) หมู่ท่ี 5 ตำบลบ่อกวางทอง  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี  จากความอนุเคราะห์ของเทศบาล
ตำบลบ่อกวางทองและคณะกรรมการ กศน.ตำบล ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง จัดตั้ง กศน.ตำบล:แหล่งเรียนรู้
ราคาถูก ในพื้นที่ อำเภอบ่อทอง  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.
ตำบล: แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ประจำตำบลบ่อกวางทอง  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี  ตามคำสั่งสำนักงานกศน.
จังหวัดชลบุรีที่ 172 /2553  โดยให้คณะกรรมการ กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ประจำตำบลมีหน้าที่ตาม
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ.2553 ข้อ9 และข้อ 10 ได้แก่ 
วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์งาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์พื้นฐาน บริหารและจัดกิจกรรม กำกับ 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประสานงานและเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนอื่นๆ ในตำบลประสานกับส่วนราชการในตำบล ประสานกับส่วนราชการในตำบลและ
เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อนำแผนชุมชนในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2553 
เป็นต้นมา หลังจากนั้น นายภูเบศ  พงษ์ชมพร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทอง  ประธานกรรมการ กศน.ตำบลบ่อ
กวางทอง และคณะกรรมการ กศน.ตำบล เห็นว่าที่ทำการ กศน.ที่เก่า มีความคับแคบในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
และบริการประชาชน จึงได้ย้ายท่ีทำการใหม่ ณ อาคารท่ีทำการเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง (หลังเก่า) หมู่ท่ี 5 ตำบล
บ่อกวางทอง  อำเภอบอ่ทอง  จังหวัดชลบุรี ต้ังแต่วันท่ี  15  มกราคม 2557  เป็นต้นไป 
 
 
 

วัตถุประประสงค์ 
เพื่อจัดทำเป็นแบบรายงานแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย    

ท่ีร่วมจัดและสนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ 
กศน.อำเภอบ่อทอง 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง จำนวน  1  แห่ง                                                                                                                           
เชิงคุณภาพ 

                    เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ได้ส่งเสริมและสนับสนุน กศน.ตำบลบ่อกวางทอง กศน.อำเภอ 

บ่อทอง ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ได้ส่งเสริมและสนับสนุน กศน.ตำบลบ่อกวางทอง โดยการให้ความอนุเคราะห์ 
อาคารเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง (หลังเก่า) เพื่อจัดตั้ง เป็น กศน.ตำบลบ่อกวางทอง ที่มีความเป็นเอกเทศ มีการ
สนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และหน้ากากอนามัย เพื่อไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนท่ีมาใช้บริการ  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระดับบุคคล                                                                                                                   

ได้ทำให้ผู้รับบริการ กศน.ตำบลบ่อกวางทอง ได้รับบริการอย่างท่ัวถึง ประชาชทุกกลุ่มเป้าหมาย  
          ระดับองค์กร                                                                                                                                     
                  เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ กศน.ตำบลบ่อกวางทอง  มีอาคารเป็นสัดส่วน เป็น
เอกเทศ ตามนโยบาย “กศน.งามตา ประชาช่ืนใจ”  
   

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ                                                                                                                                  
 ขั้นวางแผน (Plan)  
   1 ประชุมวางแผนช้ีแจงการปฏิบัติงาน 
   2 ประสานเครือข่าย/จัดหาสถานท่ี 
   3 เตรียมส่ือเอกสารและวัสดุ 
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   4 จัดทำโครงการ 
 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
 

   
 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 
ตำบลท่าเทววงษ์         อำเภอเกาะสีชัง              จังหวัดชลบุรี               เบอร์โทร 038-216-141 
เบอร์มือถือ......-.............. E-mail: Kosishangcommune@gmail.com 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขาภิบาลเกาะสีชัง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเกาะสีชังเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 โดยผลของ
พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ต่อมากระทรวงมหาดไทย  
ได้มีประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเทววงษ์ (เกาะขามใหญ่) ซึ่งมีจำนวนประชากรบนพื้นท่ีไม่ถึงสองพนั
คน รวมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เมื่อวันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยให้เทศบาลตำบลเกาะสีชังมีเขตตามเขต
เทศบาลตำบลเกาะสีชังกับองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเทววงษ์รวมกัน  
ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวของอำเภอเกาะสีชัง  
 จากการท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเทววงษ์  
กับเทศบาลตำบลเกาะสีชังแล้ว ปรากฏว่าพื้นท่ีเดิมกับพื้นท่ีท่ียุบรวมไม่ติดต่อกันโดยมีน้ำทะเลค่ันอยู่ตรงกลาง เพราะ
เกาะขามใหญ่อยู่ห่างจากเกาะสีชัง ประมาณ 1.4 กิโลเมตร ทำให้การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างไม่
สะดวกรวดเร็วและเกิดความล่าช้า  อย่างไรก็ดีหากการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใหม่ โดยขยายเขตรวมพื้นท่ีในทะเล

             เดิมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  

ม ี ฐานะ เป ็นส ุ ขาภ ิบาลเกาะส ี ชัง  

มีพื้นที่ 7.9 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นท่ี 

ทั ้งหมดอยู่บนเกาะสีชัง อยู ่ห่างจาก 

เกาะขามใหญ่ประมาณ 1.4 ตาราง-

กิโลเมตร  สุขาภิบาลเกาะสีชังได้จัดต้ัง

โดยประกาศกระทรวง  มหาดไทย  

เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2499   
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ระหว่างเกาะสีชังกับเกาะบริเวณท้ังหมดแล้ว  จะทำให้พื้นท่ีของเทศบาลตำบลเกาะสีชังติดต่อกัน  อันจะทำให้การ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใหม่ โดยขยายเขตรวมพื้นท่ีในทะเลระหว่างเกาะสีชังกับเกาะ
บริวารท้ัง 8 เกาะ มีผลทำให้เทศบาลมีภารกิจและอำนาจหน้าท่ี ในการพัฒนาท้องถิ่น ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม สามารถออกกฎหมายท้องถิ่น หรือเทศบัญญัติมาใช้บังคับให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี ซึ่งจะทำให้
เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทะเลรอบเกาะสีชังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนทำให้ประชาชนเกาะสีชังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในที่สุด           

 

วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

           2.  เพื่อมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดําเนินงานของประชาชนชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น 
           3.  เพื่อส่งเสริมการจัดระบบบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก มีความ 
เท่าเทียม รวดเร็วและครอบคลุม      
 

เป้าหมาย 
• เชิงปริมาณ  

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จำนวน 7 หมู่ 
• เชิงคุณภาพ 

               ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จำนวน 7 หมู่ เข้าถึงการบริการและมีการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  

 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
           เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้สนับสนุนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน คือ นายภูวณัฎฐ์ รอบคอบ นักวิชาการ
สุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  
และสนับสนุนเอกสารทางวิชาการในการจัดกิจกรรม 
  - โครงการทักษะชีวิตสุขภาพดีชีวีมีสุข ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
  - โครงการชุมชนปลอดขยะ ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี ในวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562 
  - โครงการชีวิตสดใสใส่ใจคุณภาพ ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 
  - โครงการคัดแยกขยะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 
  - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : การพัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง) หลักสูตรวิชาการ
ทำแอลกอฮอล์เจล (จำนวน 3 ช่ัวโมง) ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี  
         ในวันท่ี 18 - 21 พฤษภาคม 2563 
   - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี  
        ในวันท่ี 16 มีนาคม 2564 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ระดับบุคคล   

    - ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      - ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก มีความเท่าเทียม รวดเร็วและครอบคลุม      

 ระดับองค์กร 
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-  ความร่วมมือกันในการร่วมกันจัดกิจรรมระหว่างองค์กร ทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นโดยเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
 - มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

เทศบาลตำบลเกาะสีชังและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  
เกาะสีชังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลตำบลเกาะสีชัง กับกศน.อำเภอ  
เกาะสีชัง ในการร่วมมือสนับสนุนสถานที ่ บุคลากร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา  
การฝ ึกอบรม เพ ื ่อให ้บรรล ุตามว ัตถ ุประสงค ์ท ี ่ต ั ้ ง ไว ้  ท ั ้ ง ในส ่วนของ เทศบาลตำบลเกาะ สี ชัง 
และ กศน.อำเภอเกาะสีชัง การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 
 
       - มีแผนการดำเนินงาน / โครงการ  

เทศบาลตำบลเกาะสีชังและกศน.อำเภอ 
เกาะสีชัง ได้มีการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน
ทุกปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที ่กำหนดไว ้ และเพื ่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
 

- มีจัดส่งเสริม/สนับสนุน การดำเนินงาน  
เทศบาลตำบลเกาะส ีช ัง ให้การส่งเสร ิม/

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกศน.อำเภอเกาะสีชัง 
ตลอดมา อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
สน ับสน ุนว ิทยากรให ้ ความร ู ้ ก ารพ ัฒนาอา ชีพ 
ร ะ ย ะ ส ั ้ น  ( ก ล ุ ่ ม สน ใ จ ไ ม ่ เ ก ิ น  3 0  ช ั ่ ว โ ม ง )  
หลักสูตรวิชาการทำแอลกอฮอล์เจล เป็นต้น 
         - มีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ชัดเจน 



ห น ้ า  | 59 
 

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีการประสานงาน
และร่วมทำงานระหว่างหนว่ยงานกับ กศน.อำเภอ 
เกาะสีชังมาโดยตลอด โดยมีผู ้รับผิดชอบหน้าที่ใน
การประสานงานท่ีมีคุณภาพ   

- มีการนิเทศติดตามผลร่วมกัน 
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และกศน.อำเภอ 

เกาะสีชังร่วมกันนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม
ต่างๆเสมอ เช่นกิจกรรมท่ีจัดในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
และนำความรู้ท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของตนเอง 

- มีการประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน 
เทศบาลเกาะสีชัง และ กศน.อำเภอเกาะสีชังร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน และประเมินความ

พึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภูวณัฎฐ์ รอบคอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง 

เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมโครงการทักษะชีวิตสุขภาพดีชีวีมีสุข ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี  

ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
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เทศบาลตำบลเกาะสีชัง สนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ  

ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ีอำเภอเกาะสีชัง 

 ในวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ กศน.ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง สนับสนุนวิทยากร ในการจัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ีอำเภอเกาะสีชัง 

ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

กศน.อำเภอเกาะสีชัง เข้าร่วมงานรำลึก 167 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช 

ครั้งท่ี 21 ของชาวเกาะสีชัง จัดโดยเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  

วันท่ี 19 กันยายน 2563 ณ พระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุ 
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เทศบาลตำบลเกาะสีชัง สนับสนุนวิทยากร ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  

การพัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง)  

หลักสูตรวิชาการทำแอลกอฮอล์เจล (จำนวน 3 ช่ัวโมง) ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี  

ในวันท่ี 18 - 21 พฤษภาคม 2563 

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง สนับสนุนวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ีอำเภอเกาะสีชัง 

    ในวันท่ี 16 มีนาคม 2564 ณ กศน.ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
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เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 
  

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุน ภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ๕๖/๒ หมู่ ๔ 
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร ๐๓๘-๑๗๐๖๖๘ เบอร์มือถือ ๐๘๑-๓๑๔๙๕๖๗ 
E-mail info@nongplalai.go.th 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
กศน.ตำบลหนองปลาไหล เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนในตำบลหนองปลาไหล  มีแนวทาง

การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่ร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ที่เกี่ยวข้องกัน มีเป้าหมายใน
การทำงานร่วมกันคือการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยมีการ
เปล่ียนแปลงไปมาก มีการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การส่ือสาร การคมนาคม ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ขาดโอกาส พลาดโอกาสทางการศึกษา ขาดทักษะชีวิตในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล การ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมีความซับซ้อน ยากต่อการแก้ไขหรือพัฒนาโดยหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน  จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่ายร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการทำงาน ของ กศน.ตำบลหนองปลาไหล เครือข่ายเทศบาลตำบลหนองปลา
ไหลมีการร่วมประชุม การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และสนับสนุนทรัพยากรให้กับ กศน.ตำบลหนองปลาไหล ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับประชาชนใน
ตำบลหนองปลาไหล เพื่อให้มีความสะดวกและมีบรรยากาศท่ีดีในการทำกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นแหล่งรวมศูนย์การ
เรียนรู้ต่างๆ ภายในตำบล เช่น ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
ประจำตำบลและมุมการเรียนรู้ต่างๆที่มีข้อมูลภายในศูนย์เรียนรู้ที่สมบรูณ์พร้อมต่อการเข้ารับบริการของนักศึกษา
และประชาชน  

 

 ปัจจุบันการดำเนินงานของ กศน.ตำบลหนองปลาไหล ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย เทศบาลตำบลหนอง
ปลาไหล ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการ
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เรียนรู้ของคนในตำบล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองปลาไหลได้เรียนรู้ตลอดชีวิต              ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 

             ๒. เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 
 

             ๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
ภาคีเครือข่าย 
 

            ๔. เพื่อประสานและเช่ือมโยงการดำเนินงานจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน 
 
 

เป้าหมาย 
 

 ๑. เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 

 ๒. เชิงคุณภาพ ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
 

๖. กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 

แนวคิดในการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูข้อง 
กศน.ตำบลหนองปลาไหล ประกอบด้วยการใช้กระบวนการ  P D C A  โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้  

 

 
ขั้นตอน 

 
กิจกรรม 

P 1. แสวงหาเครือข่าย 
2. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการขอบข่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. กำหนดมาตรฐาน/เป้าหมายในการดำเนินงาน 
4. กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
5. จัดสรรทรัพยากร ปัจจัยในการดำเนินงาน 

D 1. วิเคราะห์ขอบข่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานเพื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเชิญเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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C ตรวจสอบผลการร่วมมือกับเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น การกระทำ          
คำชมเชย การเผยแพร่งาน 

A 1. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
2. ส่งเสริมกิจกรรมกับเครือข่ายตามขอบเขตของเนื้องาน 
3. นำข้อมูลเป็นฐานการพัฒนา 

มีผลการดำเนินงานสำเร็จ ตามเป้าหมาย 
 มีผลการดำเนินงานสำเร็จ ตามเป้าหมายของการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการครบถ้วนของข้อมูล
บรรลุผลตามค่าเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ให้การสนับสนุนกิจกรรม  กศน.
ตำบลหนองปลาไหล ในการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้ มีผลการ 
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

นิเทศ ติดตามผลร่วมกัน 
 มีการนิเทศ ร่วม กับ กศน.ตำบลหนองปลาไหล ในการศึกษาข้ันพื้นฐานและจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู ้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบล หนองปลาไหล และท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล 
 

ประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกัน 
มีการประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกันท่ีเกี่ยวกับผลของการดำเนินงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

ว่าได้ผลตามที่กำหนดไว้เพียงใด เครือข่ายมีบทบาทความสำคัญในการให้ข้อมูลด้านพื้นฐานของตำบลหนองปลาไหล 
และกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 มีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และ
ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

๑. ระดับบุคคล มีการพัฒนาตนเองวิเคราะห์เป้าหมาย การวางแผนการพัฒนาอย่างมีรูปแบบ              มี
การร่วมประชุม การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ภาคีเครือข่าย และสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่าย 

 

 ๒. ระดับองค์กร มีโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ การวางแผนการพัฒนาอย่างมีรูปแบบ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมรวมกันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการโดยมีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้  เป็น
แหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีง่ายต่อ การเข้าถึง มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย               
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
 การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนอาคารสถานท่ี 
กศน.ตำบลหนองปลาไหล มีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการโดยมีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรม
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การศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุก
ช่วงวัย  มีส่ิงอำนวยความสะดวก  มีความสวยงามท่ีดึงดูดความสนใจ    และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 
เครือข่ายเทศบาลตำบลหนองปลาไหลสนับสนุน กศน.ตำบลหนองปลาไหล เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถ
ให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ใน
แต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้  การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
 

      ในการนี้ กศน.ตำบลหนองปลาไหล ได้เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการ
ศึกษาและการเรียนรู ้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

๑. โครงการสอนอาชีพและการใช้ Social Media สำหรับผู้สูงอายุ  
 

๒. โครงการขยายผลเกษตรกรต้นแบบ Master Trannier  
 

๓. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy  
 

๔. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์    

๕. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน เรียนรู้รักษาส่ิงแวดล้อมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก 
 

๖. โครงการเพิ่มการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  

๗. โครงการพัฒนาอาชีพวิชาการทำหมอนเพื่อสุขภาพจำนวน ๓๕ ช่ัวโมง   

๘. โครงการเพื ่อพ ัฒนาทักษะชีวิตอบรมให้ความร ู ้มาตรการป้องกันลดความเสี ่ยงการแพร่ระบาด                 
ไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙ )  
  

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
- มีการร่วมประชุม การร่วมคิดร่วมวางแผน กำหนดเป้าหมายดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริม/

สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย และสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่าย 
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- เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม กศน.ตำบลหนองปลาไหล ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐาน
นักศึกษา กศน. ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยท่านนายกภิญโญ หอมกล่ัน นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองปลาไหล ได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวโอวาท แก่นักศึกษา กศน.ตำบลหนองปลาไหล        ประจำภาคเรียนท่ี 
๒/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สนับสนุนสถานที่และวิทยากร นางวิลาวัณย์  ค้ำจุน ผู้อำนวยกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบรกิาร 
จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

- ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนโดยนางวิลาวัณย์  ค้ำจุน ผู้อำนวยกองการศึกษา
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
เสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ฯ     
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- มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน ชัดเจนจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน และนำแผนการดำเนินงานไปสู่
การปฏิบัติมีการสรุปผล มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริม
ตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบลหนองปลาไหล  
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 
ตำบลพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เบอร์โทร 038-245529 เบอร์มือถือ 083-2940841 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
การจัดการศึกษาเป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  พัฒนาตนเองให้ดำรงตนอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม  สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ท้ั งทางด้าน
การศึกษา  เศรษฐกิจ  และสังคม  เตรียมพร้อมการเข้าสู่อาเซียน  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกองค์กร  ต้องให้ความ
ร่วมมือกัน  ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  และ  เพิ่มกลไกทางด้านการศึกษา
ให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ในทุกพื้นท่ี  จึงได้ร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  กศน.ตำบลพลูตา
หลวง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงขึ้น  โดยมีสาระสำคัญในการร่วมกันกันพัฒนาด้านการศึกษา  โดยการ
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช  2551  จัดการศึกษาต่อเนื ่องสายอาชีพ                
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  และกิจกรรมการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบทุกคน 
ประสานความร่วมมือ ในการใช้อาคารสถานที่  งบประมาณ  วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกำหนดแนวทางสร้างครือข่ายร่วมกันในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนา
แหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ร่วมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด  จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา  และกิจกรรมอื่น ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชน และประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอด
ความรู้  ท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชน เพื่อยกระดับการศึกษาร่วมกัน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ร่วมมือจัดโครงการกับ กศน.อำเภอสัตหีบ และ กศน.ตำบลพลูตาหลวง   
2. จัดโครงการ แล้วนำประชาชนไปเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลพลูตาหลวง 
3. เป็นผู้ให้โอกาส กศน.อำเภอสัตหีบ และ กศน.ตำบลพลูตาหลวง ได้นำกิจกรรมลงสู่ชุมชน 
4. เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ กศน.อำเภอสัตหีบ และ กศน.ตำบลพลูตาหลวง   
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5. สนับสนุนวิทยากรในโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของ กศน.ตำบลพลูตาหลวง  

 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- มีการจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกัน ไมน่้อยกว่า 8 กิจกรรม ต่อปีงบประมาณ 

   - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปเพิ่มพูนทักษะ 

สามารถนำไปเป็นแนวทางการใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ให้การสนับสนุนอาคารและสถานท่ีสถานท่ีในการจัดต้ัง กศน.ตำบล

พลูตาหลวง  จำนวน  2 อาคาร อาคารท่ี 1 อาคารเรียนและสำนักงาน อาคารท่ี 2 ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที  และ
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาอาคาร กศน.ตำบลพลูตาหลวง จำนวน  200,000  บาท  

2. สนับสนุนสถานท่ีในการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ กศน.ตำบลพลูตาหลวง โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพลูตาหลวง ให้สถานท่ี ช้ัน 3 ให้ กศน.ตำบลพลูตาหลวงใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมการฝึกหลัดสูตรอาชีพ 
ให้กับประชาชน 

3. สนับสนุนสถานท่ีในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของ กศน.ตำบลพลูตาหลวง  
4. สนับสนุนอุปกรณ์ภายในสำนักงาน กศน.ตำบลพลูตาหลวง เช่น บริจาคคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ช้ันวาง

หนังสือ แอร์  
5. สนับสนุนกำลังบุคลากร ช่วยกิจกรรม กศน.ตำบลพลูตาหลวง  
6. สนับสนุน เครื่องเสียง เครื่องฉาย จอโปเจคเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการอบรม 
7. เป็นผู้จัดกิจกรรม/โครงการ และได้เชิญ กศน.ตำบลพลูตาหลวงไปเข้าร่วม 

 

ประโยขน์ที่ได้รับ 
 ระดับบุคคล 

ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนท่ัวไปได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ี
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละชุมชน อีกท้ังประชาชนได้รับ
การยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง อันนำไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
 ระดับองค์กร 

หน่วยงานและสถานศึกษาได้พัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีระบบการบริหารจัดการท่ี
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
- ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย หากร่วมมือมีความต้ังใจ ความทุ่มเทก็จะเกิดตามไปด้วย ความเพียร

พยายาม ไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี มุ่งร่วมมือพัฒนาชุมชน 
- พร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ หมั่นหาความรู้และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าจากข้อมูล ข่าวสาร 

วิทยาการใหม่ๆ ท่ีหล่ังไหลเข้ามาสู่สังคมเราอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคนทำงานท่ีประสบความสำเร็จจะต้องมีการเรียนรู้และ
ต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา คิดค้นหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเอง ชุมชน  

- ความคิดสร้างสรรค์ คือกุญแจอีกดอกหนึ่งสู่ความสำเร็จ ความแปลกใหม่ หรือความหลากหลาย การไม่ยึด
ติดรูปแบบ การคิดบวกและแสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาท่ีหลากหลายตามไปด้วย 

- ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ชุมชน จะมีผลต่อความสำเร็จการ
ส่ือสารสองทางอย่างชัดเจน เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และคิดบวก  
 
 
 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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แบบรายงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประเภทองค์กรเอกชน 

สมาคมเจ้าแม่ทับทิม  ชากแง้ว 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ สมาคมเจ้าแม่ทับทิม  ชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี 

เบอร์โทร 083-7855420   E-mail Amataptim@gmail.com 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

       สมาคมเจ้าแม่ทับทิม  ชากแง้ว(โรงงิ้วชากแง้ว) ตั้งอยู่ที่ บ้านชากแง้ว อยู่หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ ชุมชนจีน

โบราณอายุกว่า 100 ปี  ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่ทับทิม อยู่ภายใน“ศาลเจ้าแม่ทับทิม”  ซึ่งชาวชุมชนเคารพนับถือมา

ช้านาน 
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เจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวชุมชนชากแง้ว โดยชาวจีนมีความเชื่อว่า เจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพซึ่งชาวจีนท่ี

ประกอบอาชีพประมง และเกษตรเคารพนับถือ เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยในยามออกทะเล 

บันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เพราะอาชีพหลักของชาวชากแง้วคือทำไร่มันสัมปะหลัง ดังนั้น ชาวจีนในชุมชน

แห่งนี้จึงจัดเทศกาลไหว้เจ้าแม่ทับทิมสืบทอดกันมานับร้อยปี ครั้งแต่เดิมศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้สร้างแบบเล็กๆ เมื่อปี         

พ.ศ. 2455 หรือราว 100 ปีก่อน หลังคามุงด้วยจาก เป็นการสร้างเพื่อคลุมจอมปลวก ซึ่งพี่น้องชาวจีนท่ีอพยพเข้า

มาอยู่ในสมัยนั้นให้ความศรัทธาเช่ือถือในความศักด์ิสิทธิ์ และให้ความเคารพกราบไหว้กันมาตลอดจากรุ่นสู่รุ่น ต่อมามี

คนขายปลาท่ีบ้านอำเภอได้นำขอนไม้โบราณจากท้องทะเลอายุกว่า 80 ปี มาต้ังไว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้นประมาณปี 

พ.ศ.2500 จึงนำขอนไม้โบราณดังกล่าวไปแกะสลักเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิม เพื่อให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาว

ชากแง้ว ได้กราบไหว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน จึงพูดได้ว่าเป็นเจ้าแม่ทับทิมองค์เดียวในประเทศไทยท่ีแกะขึ้นจากไม้ 

     กศน.ตำบลห้วยใหญ่  จัดต้ังศูนย์การเรียนชุมชน  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานท่ีจัดต้ัง ณ สมาคมเจ้าแม่ทับทิม 

ชากแง้ว ในปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้ กศน.ตำบลห้วยใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนประจำตำบลห้วย

ใหญ่  โดยเป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษาทุกระดับและการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนในตำบล และให้

ความสะดวกสบาย ด้านบรรยากาศท่ีดีในการดำเนินกิจกรรรม ท้ังยังเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และมุมการ

เรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการประชาชนในชุมชนบ้านชากแง้ว เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิด

ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมกับชุมชนได้เต็มศักยภาพ สมาคมเจ้าแม่ทับทิม  ชากแง้ว เป็นองค์กรเอกชน เพื่อนิติบุคคล

ท่ีส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

     ปัจจุบัน สมาคมเจ้าแม่ทับทิม ให้เกียรติครูกศน.ตำบลเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม โดยเชิญเป็นคณะกรรมการ 

สมาคมฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อการบริหารการจัดการอย่างมี

คุณภาพสืบต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์

• เพื่อสนับสนุนการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลห้วยใหญ่ เป็นแหล่ง

เรียนรู้การศึกษาข้ันพื้นฐานในตำบล 

• เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับประชาชนในตำบลห้วย

ใหญ่ 
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• เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลห้วยใหญ่ เป็นศูนย์กลางการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนบ้านชากแง้ว แบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ  

                - ประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีตำบลห้วยใหญ่  

     เชิงคุณภาพ 

      - การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษา ทำให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี

ความรู้   ความเข้าใจ ในการรับบริการ เกิดความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลห้วยใหญ่ ให้การนำไปใช้ให้เกประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

     1. การบริหารจัดการ ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี และบุคลากรในการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ความร่วมมือให้ความพร้อมในการสนับสนุนสาธารณูปโภค คือ บริการสาธารณะ

ท่ีจัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่การจัดการศึกษาให้กับประชาชนในส่ิงอุปโภคท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น ไฟฟ้า 

ประปา   

     2. การให้ความรู้ให้กับประชาชน โดยจัดเป็น ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในการพัฒนากศน.ตำบล ร่วมพูดคุย

วางแผนในการจัดเตรียมสถานท่ี และมีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ 

     3. การให้บริการข่าวสาร กศน.ตำบลมีบริการข่าวสารผ่านทางเสียงตามสาย เพจ กศน.ตำบลห้วยใหญ่ และ

การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายในชุมชน การให้ความอำนวยความสะดวก มีการจัดสถานที่ให้พร้อมรับบริการ 

ทั้งโต๊ะ เก้าอี ้ การคำนึงถึงการจัดบรรยากาศในการเข้ารับบริการ การประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกับกศน.ตำบลห้วยใหญ่ มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

     1. รายบุคคล ครูกศน.ตำบลเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้การทำงานกับชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     2. รายองค์กร กศน.อำเภอบางละมุง กศน.ตำบลห้วยใหญ่ ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษานอก

ระบบ  

อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้ประชาชนท่ีได้รับการบริการ กศน.ตำบลห้วยใหญ่มีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

     1. การให้ความจริงใจในการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลห้วยใหญ่  

อย่างเต็มศักยภาพ  

     2. การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ในการให้บริการประชาชนในตำบลห้วยใหญ่  อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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แบบรายงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอก ระบบและ
การศึกษาตาม อัธยาศัย 

ประเภทองค์กร วิชาชีพ 

โรงเรียนอีส เทอร์นบริบาล 

ชื่อภาคี เครือข่ายที่ร่วม
จัดและ สนับสนนุฯ 
โรงเรียนอีส เทอร์นบริบาล 
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร 0๓๘ 
- 234311   เบอร์มือถือ 
087 - 7815767 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

      ด้วยเจตนารมณ์แห่งการบริบาล จิตสาธารณะและความรักความเอาใจใส่ในงานดูแลสุขภาพ เราจึงร่วมพัฒนา
ความรู้ต่างๆในงานสายวิชาชีพ รวมทั้งมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชนและสังคม ส่วนรวมให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งร่วมสนับสนุนและสร้างสรรค์งานสู่สังคมอย่างมีคุณค่า สร้างรายได้ อนาคตที่มั่นคงและชีวิตที่สดใสสู่สากลโลก 
เราจึงก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและตลาดโลก  
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     โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาลได้รับการจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ด้วยการดูแล ควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจ คือ เพิ่มประสิทธิภาพของงานบริบาล พัฒนาชุมชน และสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างคนและสังคม 

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อสนับสนุนการสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆในสายงานอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ตำบล 

• เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับประชาชนในตำบลบางละ
มุง 

• เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางละมุง เป็นศูนย์กลาง                        
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย  

      เชิงปริมาณ  

                - ประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีตำบลบางละมุง  

       เชิงคุณภาพ 

      - การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจ ในการรับบริการ                 
เกิดความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางละมุง                
ให้การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

     - การบริหารจัดการ บุคลากรในการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                
ให้ความร่วมมือให้ความพร้อมในการสนุบสนุนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การศึกษาในสายงานอาชีพผู้ช่วยพยาบาล                    
เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การจัดการศึกษาให้กับประชาชน 

     - การให้บริการข่าวสาร กศน.ตำบลมีบริการข่าวสารผ่านทางเสียงตามสาย เพจ กศน.ตำบลบางละมุง  และ
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายในชุมชน การประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
กับกศน.ตำบลบางละมุง มีความพึงพอใจในกิจกรรมของโรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

     - รายบุคคล ครูกศน.ตำบลเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้การทำงานกับชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     - รายองค์กร กศน.อำเภอบางละมุง กศน.ตำบลบางละมุง ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษานอกระบบ  

อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้ประชาชนท่ีได้รับการบริการ กศน.ตำบลบางละมุงมีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
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ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

   - การให้ความจริงใจในการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางละมุง  

   อย่างเต็มศักยภาพ  

    - การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ในการให้บริการประชาชนในตำบลบางละมุง  อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ตี (Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประเภทสถาบันศาสนา 

 

วัดช่องแสมสาร มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลแสมสาร 
 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร   อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
เบอร์โทร  038-431123 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
วัดช่องแสมสารเป็นวัดเก่าแก่แห่งตำบลแสมสาร สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นท่ี

เคารพศรัทธาของชาวบ้านช่องแสมสารมาอย่างช้านาน ว่ากันว่า หากใครอยากขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่อง
หน้าท่ีการงาน เสริมดวงชะตา ให้บุญมาวาสนาส่ง ให้มั่งมีศรีสุขล้างส่ิงอัปมงคลท้ังปวงแล้วล่ะก็ ต้องมาลอดโบสถ์พระ
ราหูอันมีช่ือเสียง ลอดโบสถ์พระราหูเสร็จแล้วอย่าลืมกระซิบที่รูปปั้นหนู ซึ่งมีความเช่ือว่าหนูจะนำข้อความดังกล่าว
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ไปทูลพระพิฆเนศเพื่อดลบันดาลให้ส่ิงท่ีขอนั้นเป็นจริง เวลากระซิบอย่าลืมปิดหูหนูอีกข้างไว้ด้วยเพราะเป็นท่ีเช่ือกันว่า
ข้อความจะได้ไม่ทะลุออกหูอีกข้างหนึ่ง ดั่งคำสุภาษิต ที่ว่า เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานอกจากนี้ทางวัดยังมี พระรูปท้าว
มหาพรหมปางสวัสดี องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ขนาดความสูง 7.80 เมตร หน้าตักกว้าง 4.99 เมตร ตั้งเด่น
สูงตระหง่านอยู่ใจกลางวัดให้ประชาชนได้สักการะขอพรส่ีทิศท่ีพระพักตร์หันหน้าไป ได้แก่ ทิศเหนือ ขอพรเรื่อง อาชีพ 
หน้าท่ี การาน ทิศใต้ ขอพรให้มีเกียรติยศ ช่ือเสียง ทิศตะวันออก ขอพรเรื่องครอบครัว สุขภาพ และ ขอให้มีบุตรสืบ
ทอดสกุล ทิศใต้ ขอพรเรื่องโชคลาภ อนาคต 

พระสัมพุทธมหามุนีศรีคุณาศุภนิมิต หรือ หลวงพ่อดำ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมชนช่องแสมสาร 
ประดิษฐานบนยอดเขาเจดีย์ ซึ่งชาวประมงฝ่ังตะวันออก เล่ือมใสศรัทธา ทุกครั้งท่ีออกทะเลมักจะไปนมัสการและขอ
พร ชาวประมงทุกคนจะกลับมาโดยสวัสดิภาพ มีโชคได้สินทรัพย์จากทะเลเป็นกอบเป็นกำ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
สูง ๕ เมตร มีรูปใบหน้าอิ่มเอิบ ดวงตาทอดต่ำลงแผ่เมตตาให้กับผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้ ด้วยสถานที่ตั้งของวัด
ต้ังอยู่บนเนินเขา ล้อมรอบไปด้วยทะเล สามารถมองทะเลสัตหีบได้ท่ัวบริเวณ 

วัดช่องแสมสารเป็นภาคีเครือข่าย สถาบันศาสนา ที่ให้การสนับสนุนการกิจกรรมของกศน.ตำบลแสมสาร        
ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง การเป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดการศึกษาเป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  
พัฒนาตนเองให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม  สามารถพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ท้ังทางด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ  และสังคม  เตรียมพร้อมการเข้าสู่อาเซียน  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง    
ที่ทุกองค์กร  ต้องให้ความร่วมมือกัน  ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  และ        
เพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ในทุกพื้นท่ี   

วัดช่องแสมสารได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง วัดช่องแสมสารและ กศน.ตำบลแสมสาร 
กศน.อำเภอสัตหีบ เพื่อมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนา
มนุษย์ตลอดชีวิต โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการ
ดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นท่ี  ท่ีเช่ือมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการ   ท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 
• ร่วมมือจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลแสมสาร   
• เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และประชาชน 

• สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และค่าสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลแสมสาร 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

มีการจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกนั ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม ต่อปีงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปเพิ่มพูนทักษะ สามารถนำไปเป็น

แนวทางการใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
(Best Practice) วัดช่องแสมสาร ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 
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 กศน.ตำบลแสมสาร กศน.อำเภอสัตหีบ ได้รับการสนับสนุน ในด้านต่าง ๆ จากวัดช่องแสมสารเป็นอย่างดี      
เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรม ของ กศน.ตำบลแสมสาร กศน.ตำบลแสมสารจึงได้ส่งวัดช่องแสมสาร คัดเลือก
การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ สาขาภาคีเครือข่าย ประเภทหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่น 
ประจำปี 2563 และได้รับรางวัลที่ 1สาขาภาคีเครือข่าย  ประเภท หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ดีเด่น 
ระดับประเทศ นอกจากนี้ กศน.ตำบลแสมสาร  ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆของวัดช่องแสมสาร
อย่างสม่ำเสมอ มีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมในเพจ กศน.ตำบลแสมสาร และเพจวัดช่องแสมสาร สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีได้ 
 วัดช่องแสมสารมีการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของกศน.ตำบลแสมสารดังนี้ 

    ๑. สนับสนุนด้านอาคารและสถานท่ีสถานท่ีในการจัดต้ัง กศน.ตำบลแสมสาร  จำนวน  ๒ อาคาร 
    ๒. สนับสนุนสถานท่ีในการกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ กศน.ตำบลแสมสาร 
    ๓. สนับสนุนสถานท่ีในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ กศน.ตำบลแสมสาร 
    ๔. สนับสนุนอุปกรณ์ภายในสำนักงาน กศน.ตำบลแสมสาร เช่น บริจาคคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ช้ันวาง

หนังสือ แอร์  
    ๕. เป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินงาน ของ กศน.ตำบลแสมสาร 
    ๖. เป็นท่ีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน. 
    7. ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

              8. ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินงาน กศน.ตำบลแสมสารโดยการสนับสนุน 
ค่าน้ำ ค่าไฟ        

                            9. ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ภายในสำนักงาน กศน.ตำบลแสมสาร อาทิ โต๊ะ เก้าอี้  กระดาน
ดำ ช้ันวางหนังสือ  

             10. ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสำนักงาน กศน.ตำบลแสมสาร อาทิ   
พัดลม เครื่องปรับอากาศ ทีวี  เครื่องเล่นซีดี 
            11. ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการปรับปรุง กศน.ตำบลแสมสาร อาทิ การทาสี อาคาร กศน.ตำบล
แสมสาร การปูพื้นใน กศน.ตำบลแสมสาร  

๑2. ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน กศน.ตำบลแสมสาร ด้านการรักษาความปลอดภัย อาทิ  การติด
เหล็กดัดด้านในอาคารสำนักงาน กศน.ตำบลแสมสาร การติดกระจกกั้นห้องภายใน กศน.ตำบลแสมสาร การหา
ผู้ดูแลมาช่วยดูแล กศน.ตำบลแสมสารในช่วงเวลากลางคืน 

 

ประโยขน์ที่ได้รับ 
 ระดับบุคคล 

ให้โอกาสกับนักศึกษาประชาชนในตำบลแสมสารได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์รวมจิตใจในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน 
 ระดับองค์กร 

วัดช่องแสมสารสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลแสมสารทำให้การจัดกิจกรรมของกศน.
ตำบลแสมสาร กศน.อำเภอสัตหีบ สำเร็จไปด้วยดี สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ กศน. 
ได้รับรางวัลท่ี 1สาขาภาคีเครือข่าย ประเภท หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ดีเด่น ระดับประเทศ 
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ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
  วัดช่องแสมสารมีความพร้อมในทุกๆด้านในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกศน.ตำบลแสมสาร 
ทำให้กศน.ตำบลแสมสาร มีภาคีเครือท่ีเข็มแข็ง การปฏิบัติจึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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จิตตภาวันวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ   จิตตภาวันวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ตำบล/แขวง นาเกลือ  อำเภอ/เขต บางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
เบอร์โทร ๐๓๘-๒๒๑๑๓๒     เบอร์มือถือ ๐๘๒-๔๔๔๔๖๕๕  
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ย้อนกลับไปประมาณ ๕๐ ปี ที ่จิตตภาวันวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่ ๙  ทรงเคยเสด็จปลูกต้นสาละ และสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกต้นจัน และทรงวางศิลาฤกษ์เปิดอาคารอุดมพุทธศาสตร์ 
นับเป็นประวัติศาสตร์จังหวัดชลบุรี ท่ีอนุชนคนรุ่นหลังควรรู้  

จิตตภาวัณวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แห่งนี้ เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของ
ภิกษุและสามเณร ดำเนินการโดย มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างภิกษุสามเณรขึ้น
บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การสร้างจิตตภาวันวิทยาลัย เป็นแนวคิด
และดำเนินการก่อสร้างของพระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑโฒภิกฺขุ) สาเหตุเนื่องมาจากสมัยนั้น มีการสร้างวัดกัน
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เป็นจำนวนมากแล้ว ทำให้ท่านต้องการสร้างสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรขึ้นมาแทน วัตถุประสงค์ในการสร้าง
จิตตภาวัณวิทยาลัย นอกจากเพื่อสร้างภิกษุสามเณรขึ้นบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว ยังอนุเคราะห์ต่อชาวโลกตามพุทธประสงค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและ
ทรงส่ังสอนสาวกให้ปฏิบัติตามหลัก ๓ ประการ คือ 
 ๑.จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก  
 ๒.จงยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก  
 ๓.จงอนุเคราะห์แก่ชาวโลก     
   โดยหากย้อนไปปี พ.ศ.๒๕๑๐ ในการก่อต้ังจิตภาวันวิทยาลัยในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ ได้ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์อาคารอุดมพุทธศาสตร์ โดย
พระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จประทับที่พลับพลา
จัตุรมุข ท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เสด็จวางศิลาฤกษ์พลับพลา โดยในหลวงรัชชกาลท่ี ๙ ได้
ทรงปลูกต้นสาละอินเดีย ท่ีได้สายพันธุ์มาจากประเทศเนปาล             ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในพุทธประวัติ และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปลูกต้นจัน ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หอม บริเวณใกล้เคียง
กับพลับพลาจัตุรมุข ท่ีพระองค์ทรงประทับ ในวันท่ี ๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่ต่อมาได้เกิดภัยวัชพืชปลวกกินต้นสาละจนยืนต้นตาย แต่ก่อนหน้านั้น ต้นสาละท่ี ในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ ทรงปลูก ได้ออกลูกแตกหน่อจนเกิดต้นใหม่บริเวณใกล้กัน ซึ่งเป็นลูกพันธุ์ของต้นเก่า        ต้นสาละต้นนี้
จึงมีความหมายและมีคุณค่าทางจิตใจต่อจิตตภาวันวิทยาลัยเป็นอย่างมาก จากนั้น ในวันท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้เสด็จมายังจิตตภาวันวิทยาลัยอีกครั้ง ทรงเสด็จเปิด
อาคารเรียนอุดมพุทธศาสตร์ และพระราชทานนามว่า “จิตตภาวันวิทยาลัย” และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  จิตภาวัน
วิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งที่พระองค์ ได้เสด็จ          มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธียกฉัตร 
เรื่องราวดังกล่าวถือเป็นเรื่องราวด้านประวัติของจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเรื่องเหล่านี้ควรสืบทอดต่อคนรุ่นหลังให้ได้รับทราบ
ถึงประวัติความเป็นมา และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาท่ีสุดมิได้ของชาวจังหวัดชลบุรี นับเป็นความภาคถูมิ
ใจอย่างยิ่ง 
 ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ท่านพระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑโฒภิกฺขุ) ผู้อำนวยการจิตตภาวันวิทยาลัย ในขณะนั้น 
เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และมอบหมายให้ท่านพระครูสังฆรักษ์ พงษ์ศักดิ์ วุฑฒิญาโณให้การส่งเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมของ กศน.อำเภอบางละมุง โดยให้ความอนุเคราะห์ อาคารลุมพินี เป็นท่ีต้ัง กศน.ตำบลเมืองพัทยา
เหนือ และในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ให้ความอนุเคราะห์อาคาร คง สารวาสี เป็นที่ตั้ง กศน.อำเภอบางละมุง และให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมต่างๆของ กศน.อำเภอบางละมุง อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงเป็น “บวร” ดังท่ีว่า “วัด
จะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย ถ้าขัดกันก็บรรลัยท้ัง
สองทาง” สุภาษิตนี้ เรามักจะเห็นกันเมื่อไปวัดวาอารามต่างๆ เพื่อบ่งบอกให้รู ้ว่าบ้านและวัดขาดกันไม่ได้เลย 
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนท่ีเข้ามามีบทบาท ในสองหน่วยหลักทางสังคมเพิ่มอีกหนึ่ง คำว่า “บวร” จึงไม่ได้มีความหมาย
ตามพจนานุกรมไทยท่ีแปลว่า ประเสริฐ ล้ำเลิศ เท่านั้นแต่มีท่ีมาจาก 

บ คือ บ้าน บ้านที่มีชาวบ้าน มีคนอาศัยอยู่ผู้ที่จะสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และซึมซับคำสอนจากพระสงฆ์ 
เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนยาวนานอย่างถึงแก่นแท้ 

ว คือ วัด วัดท่ีมีพระสงฆ์ ผู้ท่ีอาสาจะละกิเลสทางโลกมาศึกษาพระธรรม เพื่อเผยแผ่หลักพุทธศาสนาให้
ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตอย่างสงบ เป็นสุข 
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ร คือ โรงเรียน เดิมทีแหล่งที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้นั้นคือวัด ต่อมาได้แยกออกมาเป็นโรงเรียนที่เป็น
สถานให้การศึกษาโดยตรงต่อทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจุบันยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ยังมีชื่อวัดเป็นชื่อโรงเรียนอยู่ 
ฉะนั้นคำว่า “บวร” มีท่ีมาถึงสังคมท่ีเกื้อกูล ส่งเสริม ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในวงเวียนสังคม 
ความเจริญ ท่ีแท้จริงของสังคมท่ีจะมีความสุขจึงจะสมบูรณ์แบบ และตัวร่วมที่ทำให้ บวร มีความสำคัญ คือ “การเป็น
ผู้ให้ ผู้เสียสละ มิใช่ผู้เอาและเอาเปรียบ” ซึ่งเราจะต้องจดจำใส่ใจ และนำไปปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดผลดีต่อตัวเอง 
ครอบครัว เพื่อนมิตร ชุมชนและสังคมจากนอกการเป็นผู้ให้ต้องมีการถ่ายทอดชีวิต ความรู้ จิตวิญญาณ ประเพณี
วัฒนธรรม ของบ้านวัดโรงเรียน บ้านวัดโรงเรียน เป็นเป้าหลอมชีวิตของผู้คนในสังคมนั้น คือ คนจะเป็นตามเบ้าหลอม 
คือ บ้านวัดโรงเรียน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับจิตตภาวันวิทยาลัย และได้จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ 
และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับสภาพชีวิต และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดการ
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเน้นการแสวงความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้สอน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ         
ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ“บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ รวมทั้งประชาชนท่ัวไป ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง โดยผ่านกลไกภาคีเครือข่ายในชุมชน 
๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอำเภอบางละมุง ประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  ให้การส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบท้ัง ๓ ด้าน         

ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เชิงคุณภาพ  ผู้เรียน ผู้รับบริการ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ได้รับความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

กับจิตตภาวันวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยร่วมวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการส่งเสริมการยึด
มั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโดยใช้ภาคีเครือข่าย โดยใช้ กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดังนี้ 

๑ ร่วมวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในบทบาท
หน้าท่ี คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบางละมุง 
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๒ ร่วมวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในบทบาท
หน้าท่ี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบลเมืองพัทยาเหนือ 

๓ ส่งเสริม สนับสนุนวิทยากร และให้อนุเคราะห์สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ของ กศน.อำเภอ บางละมุง ได้แก่  
- ห้องประชุมเล็กจิตตภาวันวิทยาลัย ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และประชุมบุคลกร กศน. 
- อาคารสุทธิมน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ กศน. ได้แก่ โครงการปฐมิเทศนักศึกษาใหม่ 
- ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักศึกษาในสังกัด 

กศน.ตำบลเมืองพัทยาเหนือ จำนวน ๔ ศูนย์การเรียน 
- สนับสนุนวิทยากร ได้แก่ วิทยากรบรรยายธรรมะก่อนเรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๔ ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของ กศน. 

ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ และดอกไม ้
 ๕ ส่งเสริม สนับสนุน จิตตภาวันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ 

- ด้านโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชดำริฯ โครงการสำรวจพรรณไม้ การทำป้ายชื่อพรรณไม้ 
เนื่องจากจิตตภาวันวิทยาลัย มีเนื้อที่ ๗๐ ไร่ มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากและมีต้นไม้ทรงปลูก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ 
กศน.อำเภอบางละมุง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ 
ทรงปลูกต้นสาละ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ทรงปลูกต้นจัน 
 - ด้านการส่งเสริมการยึดมั่นในศาสนา   ส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชนท่ัวไปร่วมกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ และจิตอาสาทำความสะอาดถนน ณ จิตตภาวันวิทยาลัย และ กศน.อำเภอบางละมุง 
และร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ วิสาขบูชา วันมาฆบูชา                          วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา และวันออกพรรษา เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 - ด้านศาสนพิธี ได้แก่การจัดโต๊ะหมู่บูชา  
 ๖ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ภารกิจ คุณงามความดี และประชาสัมพันธ์งานของ กศน.อำเภอ     บางละมุง
ให้แก่ประชาชท่ัวไปผู้ท่ีมาติดต่อท่ี จิตตภาวันวิทยาลัย 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระดับบุคคล 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ รวมท้ังประชาชนในพื้นท่ี ได้รับความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพท่ีดี มีระเบียบวินัย มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  
          ระดับองค์กร 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ รวมทั้งประชาชนท่ัวไป ได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นการ 
เพิ่มโอกาสการเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์           
และส่ิงแวดล้อม  
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
๑ มีการวางแผนร่วมกัน และมีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
๒ ความจริงใจและเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดย ร่วมคิด ร่วม

ทำ ร่วมแก้ปัญหา 
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๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ กศน.อำเภอบางละมุง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชนเต็มใจ
ให้บริการ ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย 
 

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบรายงานแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ท่ีร่วมจัดและสนับสนุน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา 
 

ประเภท ภาคีเครือข่าย สถานประกอบการ 
 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุน ภาคีเครือข่ายสถานประกอบการโรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา 
๒๙๒ หมู่ ๙ ถนนเพ็ชรตระกูล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร ๐๓๘-๔๑๖๖๓๐ เบอร์มือ
ถือ ๐๘๑-๘๖๑๘๐๐๘ E-mail info@grandpalazzohotel.com 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
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กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสถานประกอบการโรงแรมแกรนด์ พาลาส
โซ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนในตำบลเมืองพัทยากลาง  มีแนวทางการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
สถานประกอบการโรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา ที่ร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  ที่เกี่ยวข้องกัน มีเป้าหมายในการทำงาน
ร่วมกันคือการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก มีการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคม ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ขาดโอกาส 
พลาดโอกาสทางการศึกษา ขาดทักษะชีวิตในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมีความซับซ้อน ยากต่อการแก้ไขหรือพัฒนาโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วม
เป็นภาคีเครือข่าย ในการทำงาน ของ กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง เครือข่ายสถานประกอบการโรงแรมแกรนด์ 
พาลาสโซ่ พัทยา มีการร่วมประชุม การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา และสนับสนุนทรัพยากรให้กับ กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพัทยากลาง เพื่อให้มีความสะดวกและมีบรรยากาศที่ดีในการทำกิจกรรมต่างๆ และ
ยังเป็นแหล่งรวมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในตำบล ท่ีมีข้อมูลภายในศูนย์เรียนรู้ท่ีสมบูรณ์พร้อมต่อการเข้ารับบริการ
ของนักศึกษาและประชาชน 

  

 ปัจจ ุบ ันการดำเน ินงานของ กศน.ตำบลเม ืองพ ัทยากลาง ได ้ร ับการสน ับสน ุนจากเคร ือข ่ าย                        
สถานประกอบการโรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนในตำบล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนในตำบลเมืองพัทยากลาง                
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

    ๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอด
ชีวิตอย่างท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ 
             ๒. เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในชุมชน 
             ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย 
            ๔. เพื่อประสานและเช่ือมโยงการดำเนินงานจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน   และภาค 
ประชาชน 
 

เป้าหมาย 
 

 ๕.๑ เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 ๕.๒ เชิงคุณภาพ ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 



ห น ้ า  | 86 
 

แนวคิดในการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูข้อง 
กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ประกอบด้วยการใช้กระบวนการ  P D C A  โดยมีกระบวนการ/ขัน้ตอนในการดำเนิน
กิจกรรม ดังนี ้

 
 

ขั้นตอน 
 

กิจกรรม 
P 1.แสวงหาเครือข่าย 

2.สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการขอบข่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.กำหนดมาตรฐาน/เป้าหมายในการดำเนินงาน 
4.กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
5.จัดสรรทรัพยากร ปัจจัยในการดำเนินงาน 

D 1. วิเคราะห์ขอบข่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานเพื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเชิญเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 

C ตรวจสอบผลการร่วมมือกับเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น การกระทำ             
คำชมเชย  การเผยแพร่งาน 

A 1. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
2. ส่งเสริมกิจกรรมกับเครือข่ายตามขอบเขตของเนื้องาน 
3. นำข้อมูลเป็นฐานการพัฒนา 

 

มีผลการดำเนินงานสำเร็จ ตามเป้าหมาย 
   มีผลการดำเนินงานสำเร็จ ตามเป้าหมายของการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการครบถ้วน
ของข้อมูล บรรลุผลตามค่าเป้าหมายท่ีลอดคล้องกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการโรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา
ให้การสนับสนุนกิจกรรม  กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ 
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวันจำนวน 20 ช่ัวโมง และกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ
ช้ันเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการติดต้ังระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน จำนวน 60 ช่ัวโมง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีตำบล
เมืองพัทยากลาง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 

นิเทศ ติดตามผลร่วมกัน 
   มีการนิเทศ ร่วม กับ กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ
และรูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี  

ประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกัน 
  มีการประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกันที่เกี่ยวกับผลของการดำเนินงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ ว่าได้ผลตามที่กำหนดไว้เพียงใด เครือข่ายมีบทบาทความสำคัญในการให้ข้อมูลด้านพื้นฐานของตำบล
เมืองพัทยากลาง และกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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   มีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

๑. ระดับบุคคล มีการพัฒนาตนเองวิเคราะห์เป้าหมาย การวางแผนการพัฒนาอย่างมีรูปแบบ              มี
การร่วมประชุม การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ภาคีเครือข่าย และสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่าย 
 ๒. ระดับองค์กร มีโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ การวางแผนการพัฒนาอย่างมีรูปแบบ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมรวมกันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการโดยมีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้   เป็น
แหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีง่ายต่อ การเข้าถึง มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย               
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
 

 การดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนห้องประชุม กศน.
ตำบลเมืองพัทยากลาง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มีผลงานเด่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการโดยมีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้  เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ การ
เข้าถึง  บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก มีความสวยงามท่ีดึงดูดความ
สนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ เครือข่ายสถานประกอบการโรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา สนับสนุน 
กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้ทุกคน  ทุกช่วงวัย มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้  การจัดกิจกรรมท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
 

      ในการนี ้ กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ได้เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถานประกอบการ โรงแรม                 
แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สาหรับทุกคน ท่ี
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่  

 
               ๑. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้ าขั้นพื้นฐาน 
จำนวน ๖๐ ช ั ่วโมง ณ ห ้องประช ุมเมฆา ๑ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ ่พ ัทยา หม ู ่  ๙ ตำบลหนองปรือ                           
อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ โดยมีผู้จบหลักสูตร จำนวน ๒๕ คน มีนายสุขไพศาล สุขธนารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  
 
     ๒. การจัดการศึกษาต่อเน ื ่อง รูปแบบกลุ ่มสนใจ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ณ โรงแรม แกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา หมู่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี ระหว่างวันที ่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที ่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                        
โดยมีผู้จบหลักสูตร จำนวน ๒๕ คน และมีนางวิลาวัณย์ ค้ำจุน เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

- มีการร่วมประชุม การร่วมคิดร่วมวางแผน กำหนดเป้าหมายดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริม/
สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย และสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง รูปแบบ ช้ันเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการติดต้ังระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน                              จำนวน 
20 ช่ัวโมง 
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- มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน ชัดเจนจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน และนำแผนการดำเนินงานไปสู่

การปฏิบัติที่มีการสรุปผล มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเป็นแบบอย่าที่ดีในปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน จำนวน ๒๐ 
ชั ่วโมง และร ูปแบบ ชั ้นเร ียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการติดตั ้งระบบไฟฟ้าขั ้นพื ้นฐาน จำนวน ๖๐ ชั ่วโมง                   
ของ กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประเภทสถานศึกษาอื่น 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 
  

ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุน ภาคีเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ๓๑๐ หมู่ ๔ 
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร ๐๓๘-๔๑๑๐๖๔ เบอร์มือถือ ๐๘๖-๘๑๕๕๙๘๘ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
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กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนในตำบลเขาไม้แก้ว  มีแนวทางการ
ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ท่ีร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ท่ีเกี่ยวข้องกัน มีเป้าหมายในการทำงาน
ร่วมกันคือการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก มีการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคม ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ขาดโอกาส 
พลาดโอกาสทางการศึกษา ขาดทักษะชีวิตในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมีความซับซ้อน ยากต่อการแก้ไขหรือพัฒนาโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วม
เป็นภาคีเครือข่าย ในการทำงาน ของ กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว เครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ มีการร่วมประชุม 
การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และสนับสนุน
ทรัพยากรให้กับ กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับประชาชนในตำบลเขาไม้แก้ว 
เพื่อให้มีความสะดวกและมีบรรยากาศท่ีดีในการทำกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นแหล่งรวมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายใน
ตำบล เช่น ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลและมุมการ
เรียนรู้ต่างๆท่ีมีข้อมูลภายในศูนย์เรียนรู้ท่ีสมบูรณ์พร้อมต่อการเข้ารับบริการของนักศึกษาและประชาชน  
 ปัจจุบันการดำเนินงานของ กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิ
โตะ ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนในตำบล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนในตำบลเขาไม้แก้ว ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
             ๒. เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 
             ๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
ภาคีเครือข่าย 
            ๔. เพื่อประสานและเช่ือมโยงการดำเนินงานจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน 
 
เป้าหมาย 
 ๑ เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 ๒ เชิงคุณภาพ ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
แนวคิดในการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูข้อง 

กศน.ตำบลหนองปลาไหล ประกอบด้วยการใช้กระบวนการ  P D C A  โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้  
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ขั้นตอน 
 

กิจกรรม 
P 1. แสวงหาเครือข่าย 

2. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการขอบข่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. กำหนดมาตรฐาน/เป้าหมายในการดำเนินงาน 
4. กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
5. จัดสรรทรัพยากร ปัจจัยในการดำเนินงาน 

D 1. วิเคราะห์ขอบข่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานเพื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเชิญเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 

C ตรวจสอบผลการร่วมมือกับเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น การกระทำ          
คำชมเชย การเผยแพร่งาน 

A 1. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
2. ส่งเสริมกิจกรรมกับเครือข่ายตามขอบเขตของเนื้องาน 
3. นำข้อมูลเป็นฐานการพัฒนา 

มีผลการดำเนินงานสำเร็จ ตามเป้าหมาย 
   มีผลการดำเนินงานสำเร็จ ตามเป้าหมายของการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการครบถ้วน
ของข้อมูลบรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับภาคีเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ให้การสนับสนุน
กิจกรรม  กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ในการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนำความรู้ไปใช้ 
มีผลการ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

นิเทศ ติดตามผลร่วมกัน 
   มีการนิเทศ ร่วม กับ กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ในการศึกษาอาชีวะศึกษาและจัดกิจกรรมโครงการจัด
การศึกษาเพื ่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื ่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื ่อพัฒนาสังคมและชุมชน  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล
เขาไม้แก้ว 

ประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกัน 
  มีการประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกันที่เกี่ยวกับผลของการดำเนินงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ ว่าได้ผลตามที่กำหนดไว้เพียงใด เครือข่ายมีบทบาทความสำคัญในการให้ข้อมูลด้านพื้นฐานของตำบล
เขาไม้แก้ว  และกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
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ทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การศึกษาพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบลเขาไม้แก้ว 

วัดความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
   มีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคม และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านอาชีพให้กับประชาชน
ในพื้นท่ีตำบลเขาไม้แก้ว 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑ ระด ับบ ุคคล  ม ีการพ ัฒนาตนเองว ิ เคราะห์ เป ้าหมาย การวางแผนการพ ัฒนาอย ่างม ีร ูปแบบ                       

มีการร่วมประชุม การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของภาคีเครือข่าย และสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่าย 
 ๒ ระดับองค์กร มีโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ การวางแผนการพัฒนาอย่างมีรูปแบบ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมรวมกันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการโดยมีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้         
เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีง่ายต่อ การเข้าถึง มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย               
 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
 การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนอาคารสถานท่ี 
กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว  มีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู ้รับบริการโดยมีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรม
การศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุก
ช่วงวัย  มีส่ิงอำนวยความสะดวก  มีความสวยงามท่ีดึงดูดความสนใจ    และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 
เครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ สนับสนุน กศน.ตำบลเขาไม้แก้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถ
ให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ใน
แต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ การพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วที่สนใจ การจัด
กิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 

      ในการนี้ กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ได้เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การ
จัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

๑. โครงการสอนอาชีพและการใช้ Social Media สำหรับผู้สูงอายุ  
๒. โครงการขยายผลเกษตรกรต้นแบบ Master Trannier  
๓. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy  
๔. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์ 
๕. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน เรียนรู้รักษาส่ิงแวดล้อมรณรงค์การจัดการขยะ คัดแยกขยะ 
๖. โครงการเพิ่มการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๗. โครงการพัฒนาอาชีพวิชาช่างเช่ือมโลหะ  
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๘. โครงการเพื ่อพ ัฒนาทักษะชีวิตอบรมให้ความร ู ้มาตรการป้องกันลดความเสี ่ยงการแพร่ระบาด                 
ไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙ )  
  
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

- มีการร่วมประชุม การร่วมคิดร่วมวางแผน กำหนดเป้าหมายดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผล ส่งเสริม/
สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย และสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

- เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐาน
นักศึกษา กศน. ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดย ดร.ปิยะดี ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวโอวาท แก่นักศึกษา กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ประจำภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนโดย ดร.สุรเดช ประเสริฐสม  ผู้จัดการวิทยาลัย

เทคโนโลยีไทยอิโตะ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ฯ     
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แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย  ที่ร่วมจัดและสนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ประเภทองค์กรอื่น 
ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ 

ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ 

ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เบอร์โทร  ๐๓๘ ๗๑๖ ๕๓๘ ต่อ ๘๑๔๔  
เบอร์มือถือ๐๘๖-๘๔๓๑๒๐๕  Email www.mahatai.org 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

          รู้จักคุณพ่อเรย์  ผู้ริเริ่มงาน "ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่" บาทหลวงเรย์มอนด์  
อัลลีน เบรนนัน หรือ "คุณพ่อเรย์" ท่านเป็นชาวอเมริกันเช้ือสายไอริชเกิดเมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕  ท่ีชิคา
โก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์สังกัดคณะพระมหาไถ่ เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕0๒ ซึ่งภารกิจแรกคืองานมิชชันนารีในประเทศไทยที่ห่างไกลก่อนเดินทางท่านมีโอกาสแจ้งข่าวแก่
ครอบครัวคำกล่าวของคุณแม่ของท่านสร้างความประหลาดใจแก่ท่านเป็นอย่างมาก"แม่ทราบดีว่าพระเจ้าทรงมี
พระประสงค์เช่นนั้น..ลูกเป็นเด็กคนเดียวใน ครอบครัวท่ีชอบกินข้าว"และในปีพ.ศ.๒๕๐๔ท่านเดินทางมาถึง
ประเทศไทยโดยได้รับมอบหมายงานครั้งแรกในภาคอีสานซึ่งขณะนั้นมีแต่ความยากไร้การคมนาคมไม่สะดวก
ปัญหาด้านสาธารณสุขขาดแคลนน้ำและความตึงเครียดจากสงครามท่านริเริ ่มโครงการ" ธนาคารข้าว"และ
โครงการ"ไหมไทย " ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา 
         ปีพ.ศ. ๒๕๑๕ ท่านได้รับการขอร้องให้ไปช่วยงานท่ีวัดเซนต์นิโคลัสพัทยาเช้าวันหนึ่งเมื่อท่าน
เปิดประตูโบสถ์ก็พบว่ามีเด็กแบเบาะถูกท้ิงไว้ท่ีหน้าบันไดท่านไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรจึงถามเพื่อนๆว่า "จะให้นม
อย่างไรเปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างไร"เมื่อข่าวแพร่ออกไปทำให้มีคนนำเด็กมามอบมากขึ้นส่วนมากเป็นผลมาจากการต้ัง
ฐานทัพของทหารสหรัฐท่ีสัตหีบระหว่างสงครามเวียดนามในท่ีสุดท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาซึ่งนับเป็น
โครงการแรกก่อนงานสังคมสงเคราะห์ ด้านอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา 
(ฝึกอาชีพคนพิการ) โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา บ้านพักคนชราพระมหาไถ่ บ้านเด็กด้อยโอกาสพระ
มหาไถ่ (โครงการสุดท้ายในชีวิตของท่าน) 

     "คุณพ่อเรย์"เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเสมอท่านเคยกล่าวด้วยความภูมิใจว่า"พ่อเปิดโรงเรียนสอนคนหู
หนวกก็มีครูเป็นคนหูหนวกพ่อมีคนตาบอดเป็นครูใหญ่โรงเรียนสอนคนตาบอดพ่อมีคนพิการนั่งเก้าอี้ล้อเข็นเป็น
ครูใหญ่โรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการนอกจากนี ้ท่านเคยใฝ่ฝันอยากจะเปิดโรงเรียนสำหรับคนที่บกพร่องทาง
สติปัญญาท่านบอกว่าพ่อจะเป็น"ครูใหญ่เอง" รุ่งเช้าของวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คุณพ่อเรย์ได้จากไปอย่าง
สงบ แต่วิสัยทัศน์และความรักของท่านยังคงกว้างไกลและทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ "ศูนย์
พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่" จึงได้เริ่มดำเนินการชีวิตของคุณพ่อเรย์จึงเป็นชีวิตตามแบบอย่างพระคัมภีร์ท่ีว่า"
ไม่มีความรักใดท่ียิ่งใหญ่กว่าผู้ท่ียอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่น"(ยอห์น ๑๕.๑๓) 
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          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพอดุลยเดช ฯที่พระราชทานแก่ผู้ปฏิบัตงิาน
ด้านคนพิการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๗ ความว่า 

"งานช่วยเหลือคนพิการ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้อยากพิการ แต่อยาก ช่วยเหลือตนเอง
ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถท่ีจะปฏิบัติงานอะไรเพื่อมีชีวิต และมีเศรษฐกิจของ ครอบครัวจะทำให้เกิดส่ิงท่ี
หนักของครอบครัว หนักแก่สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื ่อที่จะให้เขา
สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม "พระมหาไถ่" คือ สถานที่หรืองานที่ทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งรวมถึงศูนย์
พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ด้วย ซึ่งเด็กพิเศษท่ีมาใช้บริการท่ีนี่จะได้รับการกระตุ้น พัฒนาการ การศึกษา การ
ฝึกอาชีพ และการส่งเสริมการมีงานทำ 

ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕0 ในขณะท่ีมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา
คนพิการได้ทำโครงการร่วมกับผู้ปกครองเด็กพิเศษ และได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและความต้องการในการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษจากข้อจำกัดในเรื่อง ทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว
เด็กพิเศษ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทำให้เด็กพิเศษจำนวนมากขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและไม่ได้รับ การพัฒนาอย่าง
ท่ีพึงจะได้รับ 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว และตระหนักในจิตตารมย์ของ
คณะพระมหาไถ่ ปณิธานและวิสัยทัศน์ของคุณพ่อเรย์ จึงได้เริ่ม ดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กพิเศษ โดยเริ่มจาก"ห้อง
กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ" โดยได้รับงบประมาณ จากโครงการที่นำเสนอขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์และ
อุปกรณ์เพื่อฝึก ทักษะ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ สาขาระยอง และสถานสงเคราะห์คน
พิการการุณยเวศม์ ซึ่งด้รับกายอุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับฝึกทักษะแก่ เด็กพิเศษที่มารับบริการในช่วงแรกนี้
จำนวน ๑๕ คน โดยรับเด็กท่ีบกพร่องทางด้านสติปัญญา ออทิสติกและสมองพิการ ระหว่างอายุ ๓ –๓๐ ปี บริการ
กระตุ้นพัฒนาการ กิจกรรมว่ายน้ำ และอาชาบำบัด (ประสานเครือข่ายสนามม้าในเมืองพัทยา พัทยาชูตติ้งคลับ
และฮอทชู พอยท์) 
  จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อรองรับเด็กพิเศษในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมารับบริการเพิ่มขึ้นจากเดิม
เป็น ๕๐ คน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื ่อการพัฒนาคนพิการ จึงได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นคือ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางละมุง ในการจัดหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กพิเศษหลักสูตร ๖๐๐ ชั่วโมง และขยายสู่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้
หลักสูตร กศน. สำหรับคนพิการ ๒๕๕๑ ในปีต่อมาหลังจากนั้น มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้ขยาย
ห้องและพื้นท่ีในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มห้อง Snoezelen เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส และห้องต่างๆ 
อีกรวม 3 ห้อง และเปล่ียนช่ือจาก "ห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ" เป็น "ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่" 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เพียงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหลักสูตร กศน. สำหรับคนพิการ สำหรับเด็กอายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไปควบคู่ใป กับการเตรียมความพร้อมและการฝึกอาชีพเท่านั้น ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษยังจัดการศึกษาช้ัน
พื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อนำร่องในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ระหว่าง ๗-๑๕ 
ปี และด้วยจำนวนเด็กพิเศษที่มารับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเด็กพิเศษมาขอใช้
บริการกว่า ๑00 คน อีกท้ังมูลนิธิฯ ได้เริ่มโครงการเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิเศษจึงทำให้พื้นท่ี
เริ่มไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับครบรอบ ๑๐ ปีการจากไปของคุณพ่อเรย์ ซึ่งท่านปรารถนาให้เกิด
โครงการมูลนิธิฯ จึงได้มีแนวคิดให้ก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิเศษขึ้น โดยได้รับการสนุนจาก
หลายภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนมูลค่า ๔0 ล้านบาท 
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ด้วยงบประมาณ อบจ. กว่า ๑๕ ล้านบาท เมืองพัทยา ท่ีปรึกษาการก่อสร้าง คุณสุชัย รุจิวณิชย์กุล บริษัทผู้ก่อสร้าง 
บริษัทเอสคอน คอนกรีต จำกัด ผู้บริจาครายเล็กและรายใหญ่ท้ังในและต่างประเทศ บุคลากรมูลนิธิคุณพ่อเรย์และ
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ตลอดจนผู้ปกครองที่ได้มีส่วนร่วมให้อาคารเรียนหลังนี้ได้เกิดขึ้นและ
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการใช้งานตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการลักษณะอาคารเป็นอาคารเรียนและฝึก
อาชีพรวม ๔ ชั ้น พร้อมหอพักเพื ่อรองรับสำหรับเด็กพิเศษจากทั ่วประเทศ มีขนาดพื ้นที ่ใช้สอย ๓,๘๐๐         
ตารางเมตร ใช้งบประมาณ การก่อสร้างกว่า ๔๐ ล้านบาท โดยอาคารดังกล่าวได้รับพระราชทานนามว่าอาคาร 
"เฉลิมพระเกียรติ" จากสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายอาคาร "เฉลิมพระเกียรติ" ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ในวัน
พฤหัสบดีที ่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื ่อการพัฒนาคนพิการและนับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาท่ีสุดมิได้ 
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อจัดการศึกษา กศน. สำหรับคนพิการท่ีบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก  

   ๒. เตรียมความ ฝึกอาชีพและบริการจัดหางานแก่คนพิการที ่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก 
 ๓. เพื่อกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กท่ีบกพ่องทางสติปัญญาและออทิสติก ท่ีอายุ ไม่ถึง 7 ขวบ  

              เพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น 

         เป้าหมาย    
       เชิงปริมาณ  จัดการศึกษาสําหรับผู้เรียน ในการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

๑. กระตุ้นพัฒนาการ เด็กบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก กายภาพเด็กสมอง        
    พิการ อายุ ๓ – ๑๐ ปี 
๒. จัดการศึกษาพิเศษข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ป. ๑ – ๖ เด็กบกพร่องทาง    
    สติปัญญาและออทิสติก อายุ ๗ – ๑๘ ปี 
๓. นักเรียนกศน.คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติกในระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
    พร้อมกับมีการเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพและบริการจัดหางานสำหรับ 

               อายุ ๑๕ – ๓๐ ปี ปีละอย่างน้อย ๓๐ คน 
เชิงคุณภาพ  

          ๑. เด็กหรือบุคคลท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถทำงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็นขั้นตอน  
๒. เด็กหรือบุคคลท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษมีการพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือ          
    ตนเองในกิจวัตรประจำวันและมีทักษะทางสังคมเพิ่มมากขึ้น  
๓. เด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะอาชีพ โดยใช้

กิจกรรมท่ีเรียนรู้ "อาชีวบำบัด”ในการพัฒนาและฟื้นฟูให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์และสร้างแนวคิดใหม่ของตนเอง
ได้ดีขึ้น   
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กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
           (Best Practice)  กศน.เพื่อคนพิการ โดยผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ได้ประสานความ
ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ        บางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิเศษที่บกพร่องทางสติปัญญาและ    ออทิสติกในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ตามความเหมาะสม และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการ จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ภาคีเครือข่าย โดยใช้ กระบวนการวงจร
คุณภาพ  (PDCACycle) 

 

 

 

การบริหารคุณภาพเป็นการจัตระบบการทำงานเพื่อให้ใด้ผลงานเป็นท่ีพึงพอใจสร้าง ความประทับใจและ
ความมั่นใจแก่ลูกค้าท้ังภายในและภายนอก สามารถแบ่งระดับการดำเนินงานตามระดับบุคคลใด้ ๓ ระดับ 

           ๑. การบริหารคุณภาพ หมายถึง การกำหนดทิศทาง หรือแนวทางอย่างกว้างๆ ใน การดำเนินการซึ่งเป็น
การกิจของผู้บริหารระดับสูงสุดของศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ 
           ๒. การจัดการคุณภาพ หมายถึง การนำนโยบายคุณภาพมากำหนดให้เป็นเป้าหมาย คุณภาพ 
จากนั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นแผนคุณภาพ สำหรับกำหนดการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะเป็น ภารกิจของ  
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 ผู้บริหารระดับรองลงมา 
        ๓. การดำเนินการให้เกิดคุณภาพ หมายถึง การดำเนินการปฏิบัติการให้ผลงาน เป็นไปตามแผน  
 คุณภาพ ซึ่งจะต้องมีการตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไขรวมถึงการป้องกันปัญหาต่อไปการดำเนินกิจกรรมหรือการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบความสำเร็จและเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ต้องมีการนำหลักการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพแบบต่อเนื่อง ตามวงจรเด็มมิ่ง (DemingCycle) หรือ PDCA 
มาจากคำภาษาอังกฤษ ๔ คำ ได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ลงมือปฏิบัติ) Check/Study (ตรวจสอบ/ศึกษากำหนด
มาตรการปรับปรุง แก้ไข) Act (เน้นให้มีการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร) PDCA คือ วงจรที่พัฒนามาจาก
วงจรที่คิดคันโดยวอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท(Walter Shewhart) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและ
ต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เมื่อเอดวาร์ด เดมมิ่ง (V.Edwards Deming)ปรมาจารย์ต้านการบริหาร
คุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น 
และช่วย ค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นท่ีรู้จักกันในอีกชื่อว่า "วงจร
เด็มมิ่ง" ต่อมาพบว่า แนวติดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายมากขึ้นท่ัวโลก PDCA เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 คำ คือ 

P : Plan = วางแผน 
D : D0 = ปฏิบัติตามแผน 
C : Check = ตรวจสอบ/ประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์ 
A : Action = ปรับปรุงตำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน 
๑. การวางแผน (Plan: P) หมายถึง ส่วนประกอบของวงจรที่มีความสำคัญ เนื่องจากการวางแผนเป็น

จุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานในส่วนอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การวางแผนใน
วงจรเด็มมิ่ง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยริธีการ ระดมความคิด การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการ
แก้ปัญหา การจัดทำตารางการปฏิบัติงาน การกำหนวิธีดำเนินการ การกำหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผลใน
ขั้นตอนนี้มีการดำเนินการดังนี้ 

- ตระหนักและกำหนดปัญหาท่ีต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยสมาชิก แต่ละคน 

ร่วมมือและประสานกันอย่างใกล้ชิด ในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงาน เพื่อที่จะร่วมกันทำการศึกษา
และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

- เก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์และรวจสอบการดำเนินงาน หรือหาสาเหตุของปัญหาเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง หรือแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและดำเนินการ เก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบเข้าใจ
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ตารางตรวจสอบ แผนภูมิ แผนภาพ หรือแบบสอบถาม เป็นต้น 

- อธิบายปัญหาและกำหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา เพื่อใช้กำหนดสาเหตุของ  
ความบกพร่องตลอดจนแสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งนิยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิหรือ แผนภาพ เช่น 
แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกทุกคน ในทีมงานคุณภาพเกิด
ความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจนแล้วร่วมกันระดมความคิด (Bainstorm) ในการแก้ปัญหา โดยสร้าง
ทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปใด้ ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อมาทำการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมา
ดำเนินงาน 

- เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการดำเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์ และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ 
ผ่านการระดมความคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาท่ี
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เหมาะสมท่ีสุตในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้องทำวิจัยและ
หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือกำหนดทางเลือกใหม่ท่ีมีความ น่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้ 
มากกว่าเดิม 

๒. การปฏิบัติตามแผน (DO: D) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนดไว้ใน ตาราง การปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนนั้นๆ ความสำเร็จของการนำแผมาปฏิบัติ
ต้องอาศัยการทำงานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างตีจากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรท่ีจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆในขั้นตอนนี้ ขณะที่ ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วยหากไม่เป็นไปตามเผนอาจจะ
ต้องมีการปรับแผนใหม่ และเมื่อแผนนั้นใช้งานได้ก็นาไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป 

๓. การตรวจสอบ (Check:C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่เมื่อปฏิบัติงนตามแผน หรือการก้ปัญหางานตาม
แผนแล้ว ผลลัพเป็นอย่างไร สภาพปัญหาด้รับการแก้ไขตรงตาม เป้าหมายที่กลุ่มตั ้งใจหรือไม่ การไม่ประสบ
ผลสำเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบัตามแผน ความไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้
เทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 

๔. การดำเนินการให้เหมาะสม (Action : A) หมายถึง การกระทำภายหลังที่ กระบวนการ ๓ ขั้นตอน 
ตามวงจรได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลจากขั้นการ ตรวจสอบ (C มาดำเนินการให้เหมาะสม
ต่อไป 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
         ๑ ระดับบุคล   
          - นักศึกษาได้การพัฒนาความรู้ ตามหลักสูตรของกศน.  นักศึกษายังได้รับการเตรียมความพร้อมในการฝึก
อาชีพ  และบริการจัดหางาน  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้งานในสถานประกอบการ  บางส่วนก็มีการจัด workshop 
เพื่อรับงานมาทำตามศักยภาพของเด็ก  อีกท้ังนักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ใม่รู้ ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มี
นิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิตัสมา
ประยุกต์ใช้ และเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ ความเป็นพลเมือง ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
          - ครูผู้สอนคนพิการ กศน. อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผล
ทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับเกียรติและความไว้วางใจ ในการเข้าร่วม
การจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และภาคีเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
องค์กร ชุมชน ภาคีเครือข่าย ในต้นอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก การมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง รองรับการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 

- ประชาชน และเยาวชน ในพื้นท่ีและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส และขาดโอกาสทางการศึกษา
รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับโอกาส ทางการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง 
การศึกษาตามอัธยาศัย การเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยผ่านกลไกภาคประชาชน 
องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วน 
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๒ ระดับองค์กร   

- กศน. อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบรี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การจัด
กิจกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับประซาชนร่วมกัน มีความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีระเบียบวินัย มีนิสัยใฝ่รู ้ไฝ่เรียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนสามารถนำ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีติจิทัสมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ ความเป็นพลมือง ท่ี
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางค้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท่ีมีความเข้มแข็ง 

- ประชาชนตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญในต้านการจัการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ การ
ให้การสนับสนุน ตลอดจนการมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ การส่งบุตรหลานเข้ามาให้
ใด้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยความสำเร็จ  
มีการใช้หลักกลยุทธ์ในการช่วยเหลือเด็กพิเศษหลักสำคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 

     - "เด็กเป็นศูนย์กลาง" บุคลากรต้องรักเด็ก เพราะความรักชนะอุปสรรคทุกอย่าง ต้องมุ่งเน้น 

  การ ท่ีจะทำให้เด็กมีความสุขและมีระเบียบวินัย 

  - "ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุน" เน้นการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของเด็ก 
ต้องเรียนรู้การช่วยเหลือเด็กด้วยความเข้าใจร่วมกัน"เครือข่ายและอุปกรณ์เป็นเครื่องมือช่วย" ศูนย์ต้องมีเครือข่าย
ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแสวงหาส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยตลอดเวลาเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อการวิวัฒนาการของเด็กคุณพ่อเรย์ได้อุทิศตนทำงานด้านสังคมสงเคราะห์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในเมือง 
พัทยาเป็นระยะเวลา ๓๑ ปี (๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖) และได้รับการยกย่องอย่างเป็น
ทางการจากเมืองพัทยา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็น "พลเมือง กิตติมศักดิ์คนแรกของเมือง
พัทยา"The First Outstanding Citizen of Pattaya City) และ ถึงแม้ว่าวันนี้..คุณพ่อเรย์ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่
จิตวิญญาณของคุณพ่อ ยังคงอยู่กับสมาชิกคณะพระมหาไถ่ และบุคลากรทุกคนที ่อ ุทิศตนทำงาน สานต่อ
เจตนารมย์ของคุณพ่อเรย์สืบไป 
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน
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กลุ่มจักสานตำบลหน้าประดู่ 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ : กลุ่มจักสานตำบลหน้าประดู่ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง  จังหวัด
ชลบุรี  เบอร์มือถือ 096 - 3504832        

ความเป็นมาและความสำคัญ 

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ 2564 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ท่ีจะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพ
ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำหนดภารกิจที่จะ
ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ีมั่นคง  โดยเน้น
การบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง  ๆมุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมี 
คุณภาพ ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งค่ัง และมีงานทำอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันท้ังใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชน
และประเทศชาติ 
 สภาพสังคมปัจจุบันมนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง  ๆเช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆแต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว และไม่เพียงพอ   กับจำนวน
ประชากรท่ีเพิ่มขึ้นทุกมุมโลก มนุษย์จึงประสบปัญหาต่าง  ๆตามมามากมาย โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นอกจากจะมีการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเล้ียงตัวเองและครอบครัวแล้ว  ยังมีส่ิงท่ีถือว่าเป็นภาระหนักคืออาหารเพื่อ
บริโภคประจำวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีมนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นหรือหามาทดแทนโดยวิธีการต่าง  ๆเพื่อการอยู่รอด 

บ้านหน้าประดู่ หมู่ 5 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชุมชนผู้สูงอายุ  
โดยสภาพชุมชนเป็นลักษณะชุมชนเมือง ซึ่งประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีประชาชนบางส่วนท่ีว่างงานจากการขาดการศึกษา รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่บ้าน ไม่สามารถทำงานได้ 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มจักสานตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จึงร่วมกับ กศน.ตำบลหน้าประดู่ สังกัด            ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพานทอง ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนในพื้นท่ี 
จึงร่วมจัดและสนับสนุนโครงการศูนย์ฝีกอาชีพชุมชน การศึกษาพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน วิชาการทำผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเชือก
พลาสติก  และผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ซึ่งเริ่มต้นรวมกลุ่มในปี 2555 และพัฒนาฝีมือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพจักรสาน  

  2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

  3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้สึกภูมิในในความสามารถของตน สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง 

  4. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว 

เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

        ประชาชนท่ัวไปตำบลหน้าประดู่ จำนวน 12 คน 
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          ด้านคุณภาพ 

       ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพจักรสาน รวมทั้งสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่าง
น้อยร้อยละ 80  

 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

ขั้นตอน วิธีการ หมายเหตุ 

การรวมกลุ่ม 1. สำรวจประชาชนท่ีว่างงานและความสนใจของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการฝึกอาชีพ 

2. ประสานความร่วมมือกับ กศน.ตำบลหน้าประดู่  

ในการจัดหางบประมาณ และวิทยากรในการฝึกอาชีพ 

3. นัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีในการฝึกอาชีพท่ี
สนใจ 

กลุ่มจักสานตำบลหน้าประดู่  
ร่วมกับ ครู กศน.กศน.ตำบลหน้าประดู่ 

สังกัด กศน.อำเภอพานทอง 

การบริหารจัดการกลุ่ม 1. จัดต้ังกลุ่มอย่างเป็นทางการโดยมีจำนวนสมาชิกท่ี
แน่นอน และจัดต้ังนางสาวจรรยา  บูรณะวงศ์ เป็น
ประธานกลุ่ม 

2. ร่วมกันกำหนดราคาสินค้าและผลตอบแทนต่างๆ
ร่วมกัน เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาค 

3. จัดหาสถานท่ีในการจำหน่ายสินค้า รวมทั้ง
ช่องทางการขายสินค้าท่ีหลากหลาย 

กลุ่มจักสานตำบลหน้าประดู่  
ร่วมกับ ครู กศน.กศน.ตำบลหน้าประดู่ 

สังกัด กศน.อำเภอพานทอง 

การประเมินผล ประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาข้อบกพร่องใน
การบริหารจัดการกลุ่มและดำเนินการแก้ไข 

ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม โดยมี 
ครู กศน.ตำบล เป็นท่ีปรึกษา 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพจักรสาน  
• ประชาชนในพื้นท่ีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
• ประชาชนในพื้นท่ีรู้สึกภูมิในในความสามารถของตน สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง 
• ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ให้กับตนเองและครอบครัว 
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ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

การรวมกลุ่มของประชาชนว่างงานและผู้สูงอายุในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ 
โดยการรวมกลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และตะกร้าจากเชือกมัดฟาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รางวัลชมเชย การปฏิบติังานดีเด่น ประจ าปี 2563 ระดบัจงัหวัด  

สาขาภาคีเครือข่าย ประเภทภมูิปัญญา/ปราชญช์าวบา้น ดีเด่น 

สู่ความส าเร็จ ผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการ 

กศน.ดีเด่น ประจ าปี 2564 
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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กองบัญชาการช่วยรบที่ 1  ( บชร .1 ) 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ  กองบัญชาการช่วยรบท่ี 1  ( บชร .1 ) สังกัด กองทัพบก กองบัญชาการ
ช่วยรบท่ี 1 กระทรวงกลาโหม สถานท่ีต้ัง  480 หมู่ท่ี 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย   

ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3805 6099, 0 3805 6100-1    
โทรสาร 0 3805 6099 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

กองบัญชาการช่วยรบท่ี 1 มีหน้าท่ีจัดเตรียมหรือเสริมสร้างกำลังในส่วนของ ทบ. และช่วยเหลือสนับสนุนการ
จัดเตรียมกำลังทางบก ของส่วนราชการอื่น ๆ ไว้ให้พร้อม ตั้งแต่ยามปกติ ด้วยการพัฒนาเสริมสร้างกำลังตามแผน
โครงสร้างกำลังกองทัพ และแนวทางในการจัดเตรียมกำลังของ ทบ. ตามห้วงระยะเวลา โดยพัฒนาทั้งทางด้าน
โครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา และแผนการปฏิบัติความสามารถที่จะทำ
การรบได้อย่างต่อเนื่อง และความทันสมัย เพื่อให้ ทบ. มีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะเผชิญภัยคุกคาม ท้ังจากภายใน
และภายนอก พร้อมกันนี้ ทบ. มีบทบาทในการจัดเตรียม หรือใช้กำลังหลัก กำลังประจำถิ่น/กำลังกึ่งทหาร และกำลัง
ประชาชนท่ีมีอยู่ หรือกำลังสำรองที่จะขยายกำลังในยามสงคราม รวมท้ังวางแผนระดมสรรพกำลังด้านการทหาร ทั้ง
กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และส่ิงอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนการยุทธ์  

นอกจากนี้  ยังมีภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย“ในยามท่ี
เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ทุกประเภทในพื้นท่ีต่างๆท่ัวประเทศท่ีส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน หน่วย
ขึ้นตรงของกองทัพบกจะทำหน้าท่ีเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ ให้การช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนโดยทันที ท้ังในด้านกำลังพลจิต
อาสา อากาศยาน ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์เครื ่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สถานที่พักพิง ถุงยังชีพ รวมทั้งการจัดตั้งโรงครัว
พระราชทาน ประกอบเลี้ยงอาหารจากรถครัวสนามอีกด้วย”ขณะที่กองทัพบกยังได้จัดส่งกำลังพล เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรหลักประจำรุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” และหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเป็นวิทยากรจิต
อาสา 904 และเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯต่างๆทุกพื้นที่ รวมทั้งได้จัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
พระราชทานฯด้วยเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกท่ี
ดี รู้จักเสียสละ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้ตระหนักถึงความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทหารกองประจำการยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของ
กำลังพลให้สูงขึ้น 

  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ทหารกองประจำการได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของหทารกองประจำการ  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

นักศึกษาทหารกองประจำการ ทุกนาย 
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    เชิงคุณภาพ 

  นักศึกษาทหารกองประจำการร้อยละ 80 ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือต่ำกว่า เมื่อปลด
ประจำการ ควรได้รับคุณวุฒิสูงขึ้นอีก 1 ระดับ หรือมีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฎิบัติที่ดี (Best  Practice) 
      ผลงานเป็นท่ีประจักษ์และสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการอื่นๆ คือ กองบัญชาการช่วยรบท่ี 1 

ไ ด ้ ร ั บ ร า งว ั ล  หน ่ ว ย งานท ี ่ ม ี น ั ก ศ ึ กษา เข ้ า สอบว ั ดผลส ั มฤทธ ิ ์ ปลายภาค เ ร ี ยน  ร ้ อ ยละ  90  ข ึ ้ น ไป 
สูงเป็นระดับประเทศ เนื่องจาก หน่วยงานมีการติดตามผู้เข้าสอบอย่างต่อเนื่อง และผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญกับ
การศึกษา ของทหารกองประจำการ จึงส่งผลให้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 มีผลงานที่โดดเด่น ในเรื่องของการเข้าสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีทุกภาคเรียน กองทัพบกและกองทัพภาคที่ 1 กำหนดให้มีการพัฒนายกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาของกำลังพลให้สูงขึ้น 1 ระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลทหารกองประจำการ (ตามแผนการพัฒนากำลังพล ทบ.
ด้านการศึกษาปี 2555-2559) สำหรับพลทหารกองประจำการ ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือต่ำ
กว่า เมื่อปลดประจำการ ควรได้รับคุณวุฒิสูงขึ้นอีก 1 ระดับ หรือมีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
     แนวทางการจัดการศึกษา 

  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  บชร.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ทหารกองประจำการที่ไม่มีฐานความรู้ หรือไม่รู ้หนังสือได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของหทารก
องประจำการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกให้สูงขึ้น  อันเป็นผลต่อการพัฒนากองทัพบกให้มีความพร้อมรบ  และมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบาย ทบ. และ ทภ.1 กำหนดให้มีการพัฒนายกระดับคุณวุฒิ ของกำลังพลให้
สูงขึ ้น 1 ระดับ โดยเฉพาะทหารกองประจำการ มีการจัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ในการวางแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัด กศน.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวนโยบายปฏิรูปการเรยีน
การสอน กศน. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการลงทะเบียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ แผนการสอน 
บันทึกหลังสอน และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อแสดงให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ระดับบุคคล 

  ทหารกองประจำการท่ีไม่มีฐานความรู้ หรือไม่รู้หนังสือได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของห
ทารกองประจำการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกให้สูงขึ้น  อันเป็นผลต่อการพัฒนากองทัพบกให้มีความพร้อมรบ  
และมีความทันสมัยอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบาย ทบ. และ ทภ.1 กำหนดให้มีการพัฒนายกระดับคุณวุฒิ ของ
กำลังพลให้สูงขึ้น 1 ระดับ 

        ระดับองค์กร 

       กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 มีการพัฒนาเสริมสร้างกำลังตามแผนโครงสร้างกำลังกองทัพ และแนวทางในการ
จัดเตรียมกำลังของ ทบ. ตามห้วงระยะเวลา โดยพัฒนาทั้งทางด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบในด้านกำลังพล 
ยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา และแผนการปฏิบัติความสามารถที่จะทำการรบได้อย่างต่อเนื่อง และความทันสมัย เพื่อให้ 
ทบ. มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอก พร้อมกันนี้ ทบ. มีบทบาทในการ
จัดเตรียม หรือใช้กำลังหลัก กำลังประจำถิ่น/กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนท่ีมีอยู่ หรือกำลังสำรองท่ีจะขยายกำลัง
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ในยามสงคราม รวมท้ังวางแผนระดมสรรพกำลังด้านการทหาร ท้ังกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และส่ิงอุปกรณ์ ให้สอดคล้อง
กับแผนการยุทธ์ นอกจากนี้  ยังมีภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

 

             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะจันทร์ กองบัญชาการชว่ยรบท่ี 
1 ได้ดำเนินการจัดทำคำส่ังแต่งต้ังครูประจำกลุ่ม กองบัญชาการช่วยรบท่ี 1 และได้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานท่ีดี  ซึ่ง
การประสานงานที่ดีช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้  อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึง
นโยบายและ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และ ส่ิงของต่างๆ ในการทำงาน ทำ
ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ชองงานมากขึ้น และยังสร้างความกลม  เกลียว ความ
เข้าใจอันดีและความสามัคคีอีกท้ังช่วยขจัดข้อขัดแย้งใน การทำงาน ป้องกันการก้าวก่ายหน้าท่ี ขจัดปัญหาการทำงาน
ซ้ำซ้อน หรือเหลื่อมล้ำกัน ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างความสำนึกในการ  รับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจ
ข้อเท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอื่น นำไปสู่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุงงานต่อไป 

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1  ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานที่ในการจัดสนามสอบ     จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเกาะจันทร์กองบัญชาการช่วยรบท่ี 1  มีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังครบท้ัง 3 ระดับ เพื่อเป็นการเพิ่มคูณ
วุฒิทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทหารกองประจำการอย่างน้อย 1 ระดับในผู้ท่ียังไม่ผ่านการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีการ
ประชุมบุคลากรกรทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อประเมินผลการดำเนินร่วมกัน และจัดทำเป็นคำสั่งเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย การร่วมนิเทศติดตามผลในกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาง
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เป็นผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ
โครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ  

รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  

 

 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก 

ชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก 

ตำบลหนองข้างคอก       อำเภอเมืองชลบุรี         จังหวัดชลบุรี          เบอร์โทร ๐๓๘-๑๕๐๗๑๕  

เบอร์มือถือ ๐๘๓-๑๕๐๗๑๕      

ความเป็นมาและความสำคัญ 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือเดิมเรียก สถานีอนามัย เป็นสถานพยาบาลประจำตำบล 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้รับ
การยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาลรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ 2555  
เพื่อยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๓ ตารางกิโลเมตร (๑.๘๗๕ ไร่) อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ
ติดต่อ ตำบลบ้านสวน  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ ๑ ,๗, ตำบลห้วยกะปิ ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ ๓ ,๔, ตำบลหนองข้างคอก 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ้านสวน ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอกถึง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 3 กิโลเมตร มีบริการอย่างต่อเนื่อง สามารถให้คําปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดย
สามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เลี้ยง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจมีบริการเตียงนอนเพื่อสังเกต

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
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อาการโดยไม่รับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืน และหากมีกรณีฉุกเฉิน ก็มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อออกไปรับผู้ป่วย
และให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน 

• เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของประชาชนในชุมชนท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

• เพื่อมีส่วนร่วมโดยมีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับอื่นในการดูแลผู้ป่วยรายกรณีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดําเนินงานของประชาชนชุมชน และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

• เพื่อส่งเสริมการจัดระบบบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก มีความเท่าเทียม 
รวดเร็วและครอบคลุม 

เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ  
   ประชาชนในเขตตำบลหนองข้างคอก ร้อยละ ๙๐ 

  เชิงคุณภาพ 

  ประชาชนในเขตตำบลหนองข้างคอก ร้อยละ 90 มีสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจตลอดท้ัง 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กิจกรรมที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
     ๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน  

วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (covid-19) โครงการตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

      ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้ให้การสนับสนุนสถานท่ี และเอกสารทางวิชาการ
ในการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน ผู้นำชุมชน อสม . และแกนนำนักเรียน เช่น โครงการสอนอาชีพและการใช้ 
Social Media สำหรับผู้สูงอายุ โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โครงการ
ตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นต้น 

      ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้สนับสนุน วิทยากร จำนวน ๑ ท่าน คือ  
นายปรีชา นาคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ในการจัดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการสอนอาชีพและการใช้ Social Media สำหรับ
ผู้สูงอายุ โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19) โครงการตระหนักรู้การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ระดับบุคคล   

    - ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      - ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีของท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

 ระดับองค์กร 

- ความร่วมมือกันในการร่วมกนัจัดกิจกรรมระหว่างองค์กร ทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นโดยเร็วและมี   

ประสิทธิภาพ 
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                      - เพื่อให้มีการจัดระบบบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก มีความเท่าเทียม 
รวดเร็วและครอบคลุม 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

 - มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
   กศน.ตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  มีการจัดทำบันทึก

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการเรียนรู้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม
การศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พ ี ย ง ประชาชนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - มีแผนนการดำเนินงาน/โครงการ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก และกศน .ตำบลหนองค้างคอกได้มีการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน/โครงการฯ เช่น การทำแผนโครงการสอนอาชีพและการใช้ Social Media สำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีการ
จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และแผนการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน เป็นต้น มีการประชุมจัดทำแผนการดำเนิน/โครงการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน และจัดทำเป็น
รายงานการประชุม  
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- มีการจัดทำแผนการดำเนิน/โครงการ เพื่อนำแผนไปปฏิบัติงานร่วมกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       - มีแผนและผลการใช้งบประมาณและทรัพยากรร่วมกัน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้ร่วมกันประสานและวางแผนในการจัดกิจกรรม 

กับทาง กศน.อำเภอเมืองชลบุรี โดย กศน.ตำบลหนองข้างคอก เป็นผู้ดำเนินการ เช่น เช่น โครงการตระหนักรู้การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดเช้ือไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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- มีการจัดและส่งเสริมกิจกรรม กศน. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้ให้การส่งเสริม/สนับสนุน สถานท่ี แลให้ 

ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกศน.ตำบลหนองข้างคอก  เช่น การใช้สถานท่ี
เพื่อดำเนินการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กิจกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมชุมชน  
      กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   
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กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 
          
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

 
 

 กิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 
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 - มีการเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. อย่างสม่ำเสมอ 

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทาง กศน.จัดอย่าง 

สม่ำเสมอ และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการสอนอาชีพและการใช้ Social 

Media สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีหนังสือเชิญวิทยากร 
 

 
                    ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทาง กศน.จัดอย่าง 

สม่ำเสมอ และร่วมจัดกิจกรรม ให้แก่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา กศน.  

 
 
 
 
 
 
 
 

มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรม กศน. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับ กศน.ตำบลหนองข้างคอก 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุปกรณ์ และเก้าอี้ ในการจัด

กิจกรรมโครงการฯ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้มีส่วนร่วมในการให้ความอนุเคราะห์วิทยาให้
ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษา และสถานศึกษา ให้กับ กศน.ตำบลหนองข้างคอก  



ห น ้ า  | 118 
 

 

เผยแพร่และขยายผล 

มีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได้ทราบการดำเนินงานและผลการดำเนิน 

จัดกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอกร่วมกับ กศน.ตำบลหนองข้างคอก และกศน.อำเภอ
เมืองชลบุรี โดยมีการรายงานเผยแพร่และขยายผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านการประชุมประจำเดือนของ อบต.
หนองข้างคอก, ประชุมประจำเดือน กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเพจช่ือว่า “กศน.ตำบล
หนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี” 

มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอกได้ให้ความร่วมมือ ความอนุเคราะห์ ในหลายๆ ด้าน จนทำ
ให้งานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การบริการนักศึกษา และ
ประชาชน  
  การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้ให้สถานท่ี และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้าง
คอก ได้ให้สถานท่ี และความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมโครงการ 
ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสม และอำนวยความสะดวก จึงทำให้มีผู้คนท่ีสนใจมาเรียน และร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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ระดับ 
จำนวนนักศึกษา 

ภาคเรียนท่ี ๒/
๒๕๖๒ 

สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ สำเร็จการศึกษา 

ประถมศึกษา ๔ คน ๑ คน ๖ คน ๒ คน 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๕๓ คน ๙ คน ๕๐ คน ๘ คน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๗ คน ๑๔ คน ๗๓ คน ๑๗ คน 

รวม ๑๓๔ คน ๒๔ คน ๑๒๙ คน ๒๗ คน 

  การศึกษาต่อเนื่อง เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้ให้สถานท่ี  

อาคาร และความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมโครงการ และ
บริการต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวก จึงทำให้มีผู้คนที่สนใจมาเรียน และร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก 

ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการพบปราชญ์ 

ประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอกได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันใน 

กิจกรรมต่างๆ กับศน.ตำบลหนองข้างคอก ซึ่งกศน.ตำบลหนองข้างคอก เป็นผู้จัด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมการสอนวิชาชีพ และกิจกรรมโครงการต่างๆ  

ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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มีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอกร่วมกับ กศน.ตำบลหนองข้างคอก ได้จัดทำแบบ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหนองข้างคอก 

ทำแบบประเมินความพึงพอใจทุกครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจัดแบบแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ 
Google Drive 
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  ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆจะจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานทุกคร้ัง 

   โครงการตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019           

(COVID-19) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    
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โครงการส่งเสริมความรู้เพิ ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้ร ัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    
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ผลงานที่ประสบความสำเร็จ 

  มีผลงานเด่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผลงานเด่นท่ีเป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จต 

ผู้รับบริการ และรางวัลต่างๆ ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอกได้รับ ถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีให้ประโยชน์
สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และ
กิจกรรมอื่นๆ 

          ผลงานเด ่นท ี ่ เป ็นประโยชน ์และประสบความสำเร ็จต ่อผ ู ้ ร ับบร ิการและรางว ัลต ่ างๆ 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก 
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 - จัด/ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุน สถานท่ี อุปกรณ์ เก้าอี้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  เช่น โครงการตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    
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โครงการส่งเสริมความรู้เพิ ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้ร ัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    
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รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี และนายปรีชา นาคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

มีการประชุมจัดทำแผนการดำเนิน/โครงการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 

และจัดทำเป็นรายงานการประชุม 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก ได้ร่วมกันประสานและวางแผนในการจัดกิจกรรมกบัทาง 

กศน.อำเภอเมืองชลบุรี โดย กศน.ตำบลหนองข้างคอก เป็นผู้ดำเนินการ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 

 
นายปรีชา นาคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอกให้ความอนุเคราะห์ 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้ประชาชน และนักศึกษาโครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มมาตรการ 

ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
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ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง 

ชื่อภาคเครือข่ายที่ร่วมจัดและสนับสนุนฯ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน 
และรักษาฝ่ัง เลขท่ี 160 หมู่ท่ี 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เบอร์มือถือ 0918871380 

ความเป็นมาและที่สำคัญ                         
  ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ ก่อตั้งขึ้นจากการท่ีรัฐบาล
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงพระราชดำริคิดค้นขึ้น 
และสามารถปฏิบัติได้จริง หากนำแนวทางไปขยายผลจะทำให้ประเทศชาติเกิดความแข็งแกร่งทั้งทางด้านจิตใจและ
ทางเศรษฐกิจ ต้ังแต่ระดับครัวเรือนขยายไป สู่ระดับประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2550 กองทัพเรือได้จัดทำ  โครงการ
วิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 ” ขึ้นและเพื่อให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือก่อต้ัง “ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่แก่กำลังพลกองทัพเรือ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักเรียนนิสิตนักศึกษา  ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้และมีพิธีเปิด เมื่อวันท่ี 22พฤษภาคม 
2550 พุทธศักราชเป็นต้นมา 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อน้อมนำและเผยแพร่แนวคิดตามพระราชดำริเกษตรใหม่มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  2. เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานกองทัพเรือ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ
ตลอดจนมาสารถนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท้ังในชีวิตส่วนตัว องค์กร ชุมชนและต่อประเทศชาติ 
ได้อย่างเหมาะสม 
 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
   ประชาชนในอำเภอสัตหีบ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
  เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาชีพได้อย่างยั่งยืนด้วยหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่  
 

กิจกรรมดำเนินการและประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวปฏบิัติที่ดี 
  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563เป็นต้น
มา มีการปฏิบัติท่ีสำคัญได้แก่ การให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
ฐานการปลูกต้นไม้ ฐานการปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ ฐานการเล้ียงปลา ฐานการเล้ียงกบ ฐานการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ ฐานการเล้ียงหมู ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานการเล้ียงไก่ และฐานการปลูกอ้อยเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันศูนย์การ
เรียนรู้ต่างๆของกองทัพเรือมีความพร้อมในระดับ “ก้าวหน้า” สามารถประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล ครอบครัว และ
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าเย่ียมชมโครงการ เพื่อศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง 
รวมถึงสามารถนำผลผลิตท่ีได้ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดการเรียนรู้ มี
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ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน เป็นการจัดการพื้นท่ีซึ่งเหมาะกับพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นท่ีนั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการท่ีให้ธรรมชาติจัดการ
ตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ระดับบุคคล มีความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก 
หนอง นา”โมเดล และนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการดำรงชีวิตประจำวันได้ 

  2. ระดับองค์กร เป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรม ร่วมกันโดยนำนักศึกษาและประชาชนในชุมชน  
ท่ีต้องการเรียนรู้เรื่องของการทำ“โคก หนอง นา”โมเดล และเกษตรทฤษฎีใหม่  
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน  
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คณะผูจ้ดัทำ 

 

คณะทีป่รกึษา  

1. นายอนุชา พงษ์เกษม   ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  
2. นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
 

ผูเ้รยีบเรยีงและจดัทำเอกสาร  

1. นายพิพัฒน์ วิเท่ห์   นักวิชาการศึกษา 
2. นายสรรทัศน์  บุญมา  นักวิชาการศึกษา  

 
 



ปีการศึกษา

ระดับชัน้

ม.5/6

ส ำนักงสน กศน.จังหวัดชลบุรี


