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คํานํา 
 

 แผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ตําบลเกาะใหญ  จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยยึดแนวทางตาม
ยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปงบประมาณ   
25(Q สอดคลองกับยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สงขลา และยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ    
กระแสสินธุ   ตลอดจนบริบท  ความตองการของกลุมเปาหมายในพื้นที่เพ่ือกําหนดเปนแนวปฏิบัติและแนวทางใน
การดําเนินงาน กศน.ตําบลเกาะใหญ    ใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 การจัดทําแผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ตําบลเกาะใหญ  ประจําปงบประมาณ 2560           

เลมนี้ สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความรวมมือของภาคีเครือขาย และผูเกี่ยวของรวมกันระดมความคิดเห็น  โดยนํา

สภาพปญหาและผลการดําเนินงานมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของ กศน.ตาํบลเกาะใหญ เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง   
 

  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา แผนจุลภาค (Micro Planning) กศน.ตําบลเกาะใหญ             

ประจําปงบประมาณ 2560  เลมนี้ จะเปนแนวทางในการดําเนินงานของบุคลากรและผูเก่ียวของ เพื่อใหการจัด

การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยใหบรรลุตามวัตถุประสงค และมีคุณภาพตามเปาหมาย ตลอดจน

เปนประโยชนตอผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

 

                     กศน.ตําบลเกาะใหญ 

                                        พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 

 

เร่ือง                  หนา 

      คาํนํา  
      สารบัญ   

สวนท่ี ๑  ขอมูลพื้นฐานของ กศน.ตําบลเกาะใหญ              ๑ 
สวนท่ี ๒  ขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน               ๕ 

 สวนท่ี ๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอม กศน.ตาํบล            ๑๙ 
 สวนท่ี ๔  แนวทาง/กลยุทธการดาํเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศัยกศน.ตําบล            ๒๑ 
           รายละเอียดแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา 4 ป (25๖0–2563)        ๒๘ 
       แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒560  กศน.ตําบลเกาะใหญ            
          บัญชีโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๖๐            31 
           แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒560 (งาน / โครงการในภาพรวม)              ๓๓  
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สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐานของ  กศน. ตําบลเกาะใหญ 

 

ประวัติความเปนมา กศน.ตําบลเกาะใหญ 

    กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้ง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐  มีนาคม    

พ.ศ. ๒๕๕๑  จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนตําบลเกาะใหญ  โดยใชอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะใหญ       

เปนศนูยการเรียนชุมชน  โดยใชชื่อวา  ศูนยการเรียนชุมชนตําบลเกาะใหญ  ตอมาไดยายสถานที่พบกลุมนักศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปใชอาคารเอนกประสงค (อาคารเกา อบต.เกาะใหญ)  หมูที่ 7 ตําบลเกาะใหญ        

อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา  อยูหางจากตัวอําเภอกระแสสินธุ  ไปตามเสนทางเกาะใหญ –ระโนด  

ประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร  สามารถใหบริการแกประชาชนทั่วไปและไดจัดตั้งใหเปน  กศน.ตําบลเกาะใหญ                      

โดยมี  นางปุณยนุช  สุวรรณรักษา เปนหัวหนา  กศน.ตําบลเกาะใหญ  เปนผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบทุกรูปแบบ ใน กศน.ตําบลเกาะใหญ   เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูของชาวตําบลเกาะใหญ

และตําบลใกลเคยีง             
 

ที่ตั้ง/การติดตอ  

              อาคารอเนกประสงค  (อาคารเกา อบต.เกาะใหญ) หมูที่  ๗   ตาํบลเกาะใหญ  อําเภอกระแสสินธุ      

จังหวัดสงขลา       

              หมายเลขโทรศพัท  ๐๘๓ – ๙๓๕๓๙๕๑ 

              หมายเลขโทรสาร   ๐๗๔ – ๓๙๙๗๙๐ 

     เว็บไซต  : sk.nfe.go.th/kssin04/ 

               E-Mail  :  sunisa_pinthong@hotmail.com 
 

บทบาทหนาที ่กศน. ตําบล  

    กศน.ตําบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจน
รองรับการเปนประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใตการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 4 ศูนยการเรียนรู ไดแก 
        1) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม 
               เปนศูนยกลางการสงเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู และหนวยประสานงานแหลงเรียนรูหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดําเนินงานรวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร   
(กอ.รมน.) 
        2) ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) 
                เพื่อสรางการเรียนรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหนาที่ในระบอบประชาธิปไตย  บูรณาการความรวมมือ
กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
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            3) ศูนยดิจิทัลชุมชน 
                ซึ่งบริหารจัดการฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับ กศน. และชุมชน เพื่อใหมีความรูและรับรูที่เทาทัน
ปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล 
            4) ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 
                เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ใหมีคุณภาพที่สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเปนฐานในการดําเนินงาน        
โดย กศน.ตาํบล  มีบทบาทเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก 
 

บทบาทหนาที่ของหัวหนา กศน. ตําบล 

             ครู กศน.ตําบลเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชนอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต  ดังนั้น  จึงมีบทบาทหนาที่ท่ีสําคัญในการขับเคล่ือน กศน.ตําบล ดังกลาวคือ 

   1. การวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยมีกระบวนการทํางาน  ดังนี้ 
       1.1   ศึกษาสํารวจชุมชนโดยละเอียดเพื่อจัดทําฐานขอมูลชุมชน  ซึ่งประกอบดวยขอมูลประชากร

จําแนกตามตามอายุ เพศ  อาชีพ ฯลฯ  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร   ประวัติชุมชน  ขอมูลดาน
อาชีพ  รายได  ขอมูลทางสังคม  ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

       1.2   จัดทําเวทีประชาคมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานตาง  ๆ  เพื่อรวมกัน
จัดทําแผนชุมชน  ที่ระบุความตองการในการพัฒนาชุมชนความตองการการเรียนรู  หรือการศึกษาตอ ฯลฯ  ของ
ประชาชนในชุมชน 

       1.3   จัดทําโครงการดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมาจากแผนชุมชนเนอ
ตอศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเพื่อขอรับการสนับสนุน  และประสาน  ของความ
รวมมือจากภาคีเครือขาย 

       1.4   ประสานงานแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขาย  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตลอดจน
อาสาสมัครตาง ๆ  เพื่อรวมจัดกิจกรรมการศึกษา ตามอัธยาศัยของชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
 

   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ  กศน.ตําบล  โดยจําแนกกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้ 
       2.1  การสงเสริมการรูหนงัสือ 
       2.2  การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศกึษานอกระบบรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       2.3  การจัดการศึกษาตอเน่ือง  หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ (วิชาทํามาหากิน)  การ

พัฒนาทักษะชีวิต  และการพัฒนาสังคมและชุมชน 
       2.4  การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
       2.5  การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  หรือการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
   ทั้งนี้ครู  กศน.  ตําบลจะมีบทบาทหลักเปนผูอํานวยความสะดวก   (Facilitater)  ใหกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการไดรับประสบการณการเรียนรู  โดยมีกระบวนการทํางาน  คือ 
        1)  วางแผนการเรียนรูรวมกับผูเรียน  ในแตละกิจกรรม/หลักสูตรเก่ียวกับวิธีเรียน   เวลา

เรียน  การใชสื่อหรือแบบเรียน  และการวัดผลประเมินผล 
        2)  ประสานงานเพื่อจัดหาวิทยากร  หรือผูสอนในแตละรายวิชาหรือแตละหลักสูตรรวมกับ   กศน.

ตําบล  และจัดสงผูเรียนไปเรียนรูตามแผนที่วางไว 
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        3)  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และเปนพี่เลี้ยงชวยเหลือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
คอยชวยแกไขปญหาในการเรียนและการสอนตลอดหลักสูตร 

   4) ประสานงานกับ  กศน.อําเภอ  เพื่อจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียนในแตละหลักสูตร 

   5)  ประสานงานกับ  กศน .   อํ า เภอ  เ ก่ีย วกับการวั ดผลและประ เมิ นผลในแต ล ะ
หลักสูตร  เพื่อใหผูเรยีนบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการหรือจุดมุงหมายของหลักสูตร 

   6)   สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมเรียนรูตอ  กศน.อําเภอ 
      3. การใหบริการการเรียนรู ใน กศน.ตําบล  โดยเฉพาะกิจกรรมศูนยขอมูลขาวสารของ

ชุมชน  ศูนยบรกิารชุมชน  ซึ่งนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เชน 
           3.1 กิจกรรมสงเสริมการอาน  และมุมหองสมุดชุมชน 

 3.2 การใหบริการสื่อการเรียนรูตาง ๆ  เชน  โทรทัศน  วีดีทัศน  รายการวิทยุเพื่อการศึกษา 
 3.3 การประสานงานสนับสนุนศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  (Fit it Center)  หรือชางชนบท 

       4.  การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ทั้งดานสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณี รวมทั้งสนับสนุนการใช
บริการของประชาชนในชุมชน  เพื่อเปนที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในชุมชน  รวมท้ังสนับสนุนการจัด
กิจกรรมขององคกรหรือหนวยงานภาครัฐอื่น   และสงเสริมการจัดตั้งกลุมหรือชมรมในชุมชน เชน  กลุม
แมบาน  กลุมเยาวชน  ชมรมผู สูงอายุ   ชมรมคุมครองผูบริ โภค  สภาเด็กและเยาวชน  และองคกร
นักศกึษา  กศน.  เปนตน 

        5.  การสรางเครือขายการเรียนรู ในชุมชน  โดยการประสานขอความรวมมือจากภาคี
เครือขาย  องคกรชุมชนผูรู  ผูทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรวมเปนอาสาสมัคร  กศน.  อาสาสมัคร
สงเสริมการอาน  เปนตน 
 

คณะกรรมการ  กศน.ตําบลเกาะใหญ 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ -  สกุล ตําแหนงหนาที่ ตําแหนง ใน กศน.ตําบล 

๑. นายพิเศษ       บัวชุม ผูใหญบานหมูที่  ๑ ตําบลเกาะใหญ         ประธานกรรมการ 
๒. นายปรวัฒน     โขมพัฒน                    ผูใหญบานหมูที่  ๙  ตําบลเกาะใหญ         รองประธานกรรมการ 
๓. นายมนัส         ตุละ ผูใหญบานหมูที่  ๒ ตําบลเกาะใหญ         กรรมการ 
๔. นายสุเทพ       ศรีใส                         กํานันตําบลเกาะใหญ         กรรมการ 
๕. นายพิเชษฐ      หวานชวย ผูใหญบานหมูที่  ๖  ตําบลเกาะใหญ         กรรมการ 
๖. นายมานพ       เครือแกว                  ผูใหญบานหมูที่  ๗  ตําบลเกาะใหญ         กรรมการ 
๗. นายประจวบ   สุกทอง ผูใหญบานหมูที่  ๘  ตําบลเกาะใหญ         กรรมการ 
๘. นางสายชล     ชูแสง ผูชวยผูใหญบานหมูที่  ๖  ตําบลเกาะใหญ        กรรมการ 
๙. นางสุดา        ลองเซง ผูชวยผูใหญบานหมูที่  ๑  ตําบลเกาะใหญ        กรรมการ 
๑๐ นางปุณยนุช   สวุรรณรักษา              หัวหนา  กศน.ตําบลเกาะใหญ              กรรมการและเลขานุการ 
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อาสาสมัคร กศน.ตําบล 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ -  สกุล อาชีพ ตําแหนง ใน กศน.ตําบล 

๑. นางศิรินพร  รัตนพันธ เกษตรกร อาสามัคร กศน.ตําบล 
๒. นางสุพัด  นราพงศ เกษตรกร อาสามัคร กศน.ตําบล 

รายช่ือองคกรนักศกึษา   กศน. ตําบลเกาะใหญ 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ -  สกุล อาชีพ ตําแหนง ใน กศน.ตําบล 

๑. นางสาววรรณวลี  เถรแกว นักศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นายวรัญู   สุทธิประภา นักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงษพัฒน   สโมสร นักศึกษา กรรมการ 
๔. นางสาวศิริญาพร   จันทราช นักศึกษา กรรมการ 
๕. นายพรเจตน   บุญตามชวย นักศึกษา กรรมการ 
๖. นายพงศสุธรรม   เกตุแกว นักศึกษา กรรมการ 
๗. นางสาววีรวรรณ   มณีสวาง นกัศึกษา กรรมการ 
๘. นางสาวอังคณา  บุญตามชวย นักศึกษา เหรัญญิก 
๙. นางสาวอัจจิมา   ชวยจันทร นักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอมูลครูและบุคลากร   
           ๑. นางปุณยนุช     สุวรรณรักษา               หัวหนา กศน.ตําบลเกาะใหญ 

           ๒. นางกลิ่นผกา      พุฒคง                      ครูอาสาสมัคร กศน.  

           ๓. นางสาวสุภานันท   สวุรรณชาตรี            ครูผูสอนคนพิการ 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                       
    

 
 

สวนที่  ๒ 

ขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน 

๒.๑  สภาพทั่วไปของตําบล 
       ลักษณะทางภูมิศาสตร 
                   ตาํบลเกาะใหญ  ตั้งอยูในเขตอําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา หางจากอําเภอกระแสสินธุ  ไปทางทิศ
ตะวันตก ๑๐  กิโลเมตร   ความยาวพื้นท่ีของตําบลเกาะใหญ จากทิศตะวันออกไป  ทิศตะวันตกประมาณ ๔.๕๐  
กิโลเมตร  ความกวางจากทิศเหนือไปทิศใตประมาณ  ๔  กิโลเมตร มีพื้นที่ท้ังหมด ประมาณ ๘๑,๙๙๒   ไร  โดยมี
อาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ         จด   ตาํบลกระแสสินธุ    อําเภอกระแสสินธุ   จังหวัดสงขลา  
  ทิศใต          จด   ทะเลสาบสงขลา     อําเภอกระแสสินธุ   จังหวัดสงขลา  
  ทิศตะวันออก         จด   ทะเลสาบสงขลา     อําเภอสทิงพระ       จังหวัดสงขลา  
  ทิศตะวันตก          จด   ทะเลสาบสงขลา     อําเภอปากพยูน       จังหวัดพัทลุง 

 

   สภาพภูมิประเทศ ตําบลเกาะใหญ  มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม  มีทะเลสาบสงขลา
ลอมรอบ  พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เพื่อการเกษตร   สวนยางพารา  การเลี้ยงปลา  และเลี้ยงสัตวประชากรในพื้นที่
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ  การทําสวนยางพารา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กศน.ต ําบลเกาะใหญ่  
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ขอมูลทางดานการปกครอง 

การปกครอง 

            ตาํบลเกาะใหญ  อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเกาะใหญ  โดยแบงเขต    

การปกครองออกเปน  ๙ หมูบานดังน้ี  

 

๒.๒ ขอมูลจํานวนประชากร 

           จํานวนประชากรจําแนกตามเพศและเขตพื้นที่ตําบลเกาะใหญ 

            จาํนวนประชากรรวม 6,740  คน แยกเปนชาย 3,305 หญิง 3,435 คน ครัวเรือน 1,๙๐๕ ครัวเรือน  
             มีความหนาแนนเฉลี่ย   200   คน / ตารางกิโลเมตร 
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร  (คน) จํานวนครัวเรือนในพื้นที่ 
ชาย หญงิ รวม เขต อบต. เขตเทศบาล 

1 บานทุงบัว 261 457 478 935 261 - 
2 บานแหลมยาง 194 326 339 665 194 - 
3 บานไร 306 507 548 1,055 306 - 
4 บานแหลมบอทอ 299 597 573 1,170 299 - 
5 บานยางทอง 129 216 220 436 129 - 
6 บานแหลมหาด 271 457 513 970 271 - 
7 บานเกาะใหญ 180 283 278 561 180 - 
8 บานแหลมคูลา 124 214 226 440 124 - 

หมูที ่ ช่ือบาน ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 บานทุงบัว นายพิเศษ   บัวชุม ผูใหญบานหมูที่  ๑ ตําบลเกาะใหญ        

2 บานแหลมยาง นายมนัส    ตุละ ผูใหญบานหมูที่  2 ตําบลเกาะใหญ        

3 บานไร นายสายัญ  ชวยชีพ ผูใหญบานหมูที่  3 ตําบลเกาะใหญ        

4 บานแหลมบอทอ นายชัย  ศรีประสงค ผูใหญบานหมูที่  4 ตําบลเกาะใหญ        

5 บานยางทอง นายสุเทพ       ศรใีส                         กํานันตําบลเกาะใหญ  

6 บานแหลมหาด นายพิเชษฐ      หวานชวย ผูใหญบานหมูที่  6 ตําบลเกาะใหญ        

7 บานเกาะใหญ นายณรงค       เครอืแกว                  ผูใหญบานหมูที่  7  ตาํบลเกาะใหญ        

8 บานแหลมคลูา นายประจวบ   สุกทอง ผูใหญบานหมูที่  8 ตําบลเกาะใหญ        

9 บานแหลมชัน นายปรวัฒน     โขมพัฒน                    ผูใหญบานหมูที่  ๙ ตําบลเกาะใหญ        
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9 บานแหลมชัน 142 248 260 508 142 - 
รวม 1,๙๐๕ 3,305 3,435 6,740 1,๙๐๕ - 

   ทีม่า : ขอมลูจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   ณ. เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

         ตาํบลเกาะใหญ  มีครัวเรือนอาศัยอยู  จํานวน  1,๙๐๕  ครัวเรือน  อยูในเขตพื้นท่ีการปกครองของ
องคการบริหารสวนตําบลเกาะใหญทั้งหมด  มีประชากรทั้งสิ้น  6,740  คน  แยกเปนประชากรชาย จาํนวน  
3,305  คน  คิดเปนรอยละ  ๔๙.๐4  และประชากรหญิง  จํานวน  3,435  คน  คิดเปนรอยละ  ๕๐.๙6    
 

        จํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ 
 

ชวงอายุ (ป) จํานวน รอยละของประชากรทัง้หมด 
0 – 5 416 6.17 
6 - 14 728 10.80 

15 – 39 2,574 38.19 
40 – 59 1,872 27.77 
60 – 69 559 8.29 
70 – 79 367 5.45 
80 - 89 203 3.01 

90 ปข้ึนไป 21 0.31 
รวม 6,740 100.00 

          

         จากตารางจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ประชากรสวนใหญเปนประชากรวัยแรงงาน   
อายุ 15 – 59  ป  คิดเปนรอยละ 65.96  ประกอบดวย  ประชากรในชวงอายุระหวาง 15 – 39  ป          
รอยละ  38.19  ซึ่งเปนกลุมวัยแรงงานท่ีใหความสําคัญในการจัดบริการการเรียนรูเปนกลุมแรก และชวงอายุ  
40 – 59 ป  รอยละ  27.77  เปนกลุมวัยแรงงานท่ีใหความสําคัญในการจัดบริการการเรียนรูรองลงมา  สําหรับ
กลุมผูสูงอายุ ๖๐  ปขึ้นไป รอยละ  ๑๗.๐๖  เปนกลุมที่ใหความสําคัญในการจัดบริการการเรยีนรูตามชวงอายุจาก
มากไปหานอยตามลําดับ 
 

       จํานวนผูพิการจําแนกตามประเภทความพิการ 
 

ประเภทความพกิาร 
จํานวนผูพิการ (คน) คดิเปน 

ชาย หญงิ รวม รอยละ 
ทางสมอง 14 15 29 13.12 
ทางสายตา 10 22 32 14.48 
ทางรางกาย 40 30 70 31.67 
พิการซ้ําซอน 39 13 52 23.53 
ทางการไดยิน 14 24 38 17.20 

รวม 117 104 221 100 
  

กลุมผูพิการ  เปนผูดอยโอกาสในการที่จะเขารับบริการทางการศึกษาหรือเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวย
กวาคนปกติท่ัวไป  อันเนื่องมาจากขอจํากัดทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญาหรือความสามารถในการเรียนรู  



 

แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                       
    

จากตารางขอมูลจํานวนคนพิการในพื้นที่ตําบลจําแนกตามประเภทความพิการ  สวนใหญมีความพิการทางดาน
รางกายมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  31.67  รองลงมาคือคือผูพิการซ้ําซอน  รอยละ 23.53  และในการรับบริการ
ทางดานการศึกษาและการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  ไดจัดตามความสนใจและความตองการของผูเรียน
รายบุคคลหรือกลุม  โดยวิเคราะหจากความสามารถในการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของแตละบุคคล
หรือกลุม  จากการดําเนินงานบริการจัดการศึกษาแกผูพิการที่ผานมา  พบวา  ผูพิการยังขาดความมั่นใจในการ
เรียน  การใชชีวิตในสังคม  การยอมรับทางสังคมในเรื่องการศึกษายังมีไมมากเทาที่ควร  เพราะครอบครัวคิดวา
เห็นผูพิการไมตองเรียนก็ได  ทําใหผูพิการบางคนชอบเก็บตัวเงียบอยูในบาน 
 

 ในรอบปที่ผานมาประชากรในพื้นที่ตําบล มีคนเกิดจํานวน  13  คน  และมีคนตาย  25  คน  สาเหตุการ
ตายสวนใหญมาจากการเจ็บปวย  รองลงมาคอืสาเหตุการชราภาพ 
 
๒.๓ ขอมูลดานสังคม 

ประเพณีชักพระ 

ประเพณีชักพระเปนประเพณีทองถ่ินของชาวใต ซึ่งเปนประเพณีทําบุญในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับ วัน
แรม 1 ค่ําเดือน 11 ซึ่งเชื่อกันวา เมื่อครั้งที่พระพุทธเจา เสด็จไปจําพรรษา ณ สวรรคชัน้ดาวดึงสเพื่อโปรดพระ
มารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสดจ็มายังโลกมนุษย  พุทธศาสนกิชนจึงมารอรับเสด็จ แลวอัญเชิญพระพุทธ เจาขึ้น
ประทับบน บุษบกแลวแหไปรอบเมือง 
 

          ประวัติความเปนมา 
           ประเพณีชักพระเปนประเพณีพราหมณศาสนิกชนและพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบตอกันมา  สันนิษฐานวา
ประเพณีนี้เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศอินเดีย ที่นิยมเอา เทวรูปออกแหในโอกาสตาง ๆ  ตอมาพุทธศาสนิกชนได
นําเอาคติความเชื่อดังกลาวมาปรับปรุงใหสอดคลองกับความเชื่อทางพุทธศาสนา  ประเพณชีักพระเลากันเปนเชิง
พุทธตํานาน วา หลังจากพระพุทธองคทรงกระทํายมกปาฏิหารยปราบเดียรถีย ณ ปามะมวง กรุงสาวัตถี แลวได
เสร็จไปจําพรรษา ณ ดาวดึงสเพ่ือโปรดพุทธมารดา ซึ่งขณะนั้นทรงจุติเปนมหามายาเทพ สถิตอยู ณ ดุสิตเทพพิภพ
ตลอดพรรษา พระพุทธองคทรงประกาศพระคุณของมารดาแกเทวสมาคมและแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดา 
7 คัมภีร จนพระมหามายาเทพและเทพยดา ในเทวสมาคมบรรลุโสดาบันหมด ถึงวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 11 อันเปน
วันสุดทายของพรรษา พระพทุธองคไดเสด็จกลับมนุษยโลกทางบันได ทิพยที่พระอินทรนิมิตถวาย บันไดนี้ทอดจาก
ภูเขาสิเนนุราชท่ีตั้งสวรรค ชั้นดุสิตมายังประตูนครสังกัสสะ ประกอบดวยบันไดทอง บันไดเงินและบันไดแกว 
บันไดทองนั้นสําหรับเทพยดา มาสงเสด็จอยูเบื้องขวาของพระพุทธองค บันไดเงินสําหรับพรหมมาสงเสด็จอยูเบื้อง
ซายของพระพุทธองค และบันไดแกวสําหรับพระพุทธองคอยูตรงกลาง เม่ือพระพุทธองคเสด็จมาถึง ประตู
นครสังกัสสะตอนเชาตรูของวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ซึ่งเปนวันออกพรรษานั้น พุทธศาสนิกชนท่ีทราบกําหนดการ
เสด็จกลับของพระพุทธองคจากพระโมคคัลลานไดมารอรับเสด็จ อยางเนืองแนนพรอมกับเตรียมภัตตาหารไปถวาย
ดวย แตเนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่มารอรับเสด็จมีเปนจํานวนมากจึงไมสามารถจะเขาไปถวายภัตตาหารถึงพระ
พุทธองคไดทั่วทุกคน จึงจําเปนท่ีตองเอาภัตตาหารหอใบไมสงตอ ๆ กันเขาไปถวายสวนคนท่ีอยูไกลออกไปมาก ๆ 
จะสงตอ ๆ กันก็ไมทันใจ จึงใชวิธีหอภัตตาหารดวยใบไมโยนไปบาง ปาบาง ขาไปถวายเปน ท่ีโกลาหล โดยถือวา
เปนการถวายที่ตั้งใจดวยความบริสุทธิ์ดวยแรงอธิษฐานและอภินิหารแหงพระพุทธองค ภัตตาหารเหลาน้ันไปตกใน
บาตรของพระพุทธองคท้ังสิ้น เหตุนี้จึงเกิด ประเพณี "หอตม" "หอปด" ขึ้น เพื่อเปนการแสดงถึงความปติยินดีท่ี
พระพุทธองคเสด็จกลับจากดาวดึงส พุทธศาสนิกชน ไดอัญเชิญพระพุทธองคขึ้นประทับบนบุษบกที่เตรียมไว แลว



 

แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                       
    

แหแหนกันไปยังท่ีประทับของพระพุทธองค ครั้นเลยพุทธกาลมาแลวและเมื่อมพีระพุทธรปูข้ึน พุทธศาสนิกชนจึง
นําเอาพระพุทธรูปยกแหแหนสมมติแทนพระพุทธองค 
 
 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
           " วันสารทเดือนสิบ " เปนการทําบุญกลางเดือนสิบเพื่อนําเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคไปถวายพระ 
เปนการอุทิศสวนกุศลแกบรรพบุรษุของตน   ผูลวงลับ ภาษาบาลวีา "เปตชน" ภาษาชาวบานวา "เปรต" ซึ่ง
หมายถึง ผูท่ีรับความทุกขทรมานจากวิบากแหงบาปกรรมที่ทําไวในเมืองมนุษย เมื่อตายไปจึงเปนเปรตตกนรก อด
อยากยากแคน คนขางหลังจึงตองทําบุญอุทิศใหปละครั้งเปนการเฉพาะ    
           ความเชื่อ 
           พุทธศาสนิกชนเชื่อวา บรรพบุรุษไดแก ปู ยา ตา ยาย และญาติพ่ีนองที่ลวงลับไปแลว หากทําความดีไว
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู จะไดไปเปดในสรวงสวรรค แตหากทําความชั่วจะตกนรกกลายเปนเปรต ตองทุกขทรมานใน
อเวจี ตองอาศัยผลบุญท่ีลูกหลานอุทิศกุศลไปใหในแตละปมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 คนบาป
ทั้งหลายที่เรียกวาเปรตจึงถูกปลอยตัวกลับมายังโลกมนุษย เพื่อมาขอสวนบุญจากลูกหลาน แลวจะกลับไปนรกใน
วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10  
 

ประเพณีวันสงกรานต 
 คําวา “สงกรานต” มาจากภาษาสันสกฤตวา “สํ-กรานต” ซึ่งแปลวา กาวขึ้น ยางขึ้น หรือยายขึ้น โดยมี

นัยความหมายวา การเขาสูศักราชราศีใหม หรือวันข้ึนปใหมนั้นเอง  โดยเทศกาลสงกรานต นั้นเปนประเพณีที่มี
ความเกาแกและคนไทยสืบทอดกันมาแตโบราณคูกับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงไดมีการรวมเรียกกันวา 
“ประเพณีตรุษสงกรานต” ซึ่งแปลวาการสงทายปเกา ตอนรับปใหม นั้นเอง 
วันมหาสงกรานต 
   ในสมัยโบราณ คนไทยถือวา วันขึ้น 1 ต่ํา เดือนอาย ซึ่งจะตรงในชวงเดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม ให
เปนวันข้ึนปใหม  แตในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมีการเปลี่ยนใหวันที่ 1 เมษายน เปนวันข้ึนปใหม จนตอมาในสมัยยุค 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในป พ.ศ. 2483 ไดเปลี่ยนวันปใหมใหเปนวันสากล คือ วันท่ี 1 มกราคม  แตถึง
อยางไร คนโบราณก็ยังคงคุนเคยกับวันปใหมไทยในเดือนเมษายน จึงไดกําหนดใหวันที่ 13 เมษายน เปนวันขึ้นป
ใหมไทยรวมดวย 
  ปจจุบันนี้สภาพสังคมในตําบล  ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีที่เคยทํากันมาแมวาวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมบางอยางที่เกิดขึ้นมาใหมจากความทันสมัยของเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ  เชน  โทรศัพทมือถือ  
อินเตอรเนต็  สังคมออนไลนตางๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตดั้งเดิม อยางไรก็ตาม  ความทันสมัยของ
เทคโนโลยีที่เขามามีทั้งขอดีและขอเสีย  ท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆในสังคมมากมายโดยเฉพาะปญหาเด็ก เยาวชน 
วัยรุน  มีบุตรโดยไมอยูในวัยอันควร  เรียนไมจบ  ติดยาเสพติด อันเนื่องมาจากการขาดการดูแลเอาใจใสจาก
ผูปกครอง  ขาดความอบอุนจากครอบครัว  หรือครอบครัวแตกแยก  การเลี้ยงดูบุตรแบบวัตถุนิยม  เปนตน  การ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบันจึงเปนเร่ืองที่จําเปนท่ีจะตองใหประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ยอมรับและ
เรียนรูท่ีจะเลือกสิ่งท่ีดีท่ีเขามาในชีวิตและรักษาไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามใหคงอยู สืบตอถึงลูกหลานตอไป 
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๒.๔  สภาพทางเศรษฐกิจ 

     ขอมูลดานเศรษฐกจิ 

อาชีพของประชาชนในตําบล 

ลักษณะการประกอบอาชีพของราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ไดแก ทําสวนยางพารา       

ทําสวนปาลมน้ํามัน  การปลูกไมผล  พืชผัก   เชน  ถ่ัวลิสง  ขาวโพด  แตงกวา  พริก  มะเขือ  เปนอาชีพรองหรือ

อาชีพเสริม  สวนการเลี้ยงสัตว  ไดแก  การเลี้ยงสุกร  เลี้ยงโค  เปด  ไก  นอกนั้น ก็มีการประกอบอาชีพคาขาย  

รับจางและรับราชการ  รายไดสวนใหญจึงมาจากภาคการเกษตร  แตเนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันราคา

สินคาทางการเกษตรมีราคาที่ไมแนนอน  จึงทาํใหคาครองชีพสูงข้ึน  ซึ่งไมพอแกการใชจาย   

 

        ดานการเกษตร   

 
หมูที ่

ชื่อหมูบาน 

 การใชดินเพื่อการเกษตร (ไร) 
พื้นที่ทํา

นา 
พื้นที่

ปลูกไม
ผล 

พื้นที่
ปลูกไม
ยืนตน 

พื้นที่
ปลูก

พืชผัก 

พื้นที่ปลูก
พืชไร 

พื้นที่นา
ราง 

พื้นที่อื่น ๆ 

1 บานทุงบัว - 21 709 16 ๕ - 1,200 
2 บานแหลมยาง - 40 774 15 ๑๓๔ - 1,182 
3 บานไร ๓ 31 2,40๒ 20 ๑๑๖ - 601 
4 บานแหลมบอทอ 15 22 843 16 ๙๑ - 1,206 
5 บานยางทอง 29 22 881 21 ๑๓ - 1,131 
6 บานแหลมหาด - 46 1,244 15 ๑๐๓ - 1,594 
7 บานเกาะใหญ 366 24 308 25 ๗๑ - 1,360 
8 บานแหลมคูลา - 28 584 10 ๖๙ - 1,661 
9 บานแหลมชัน - 60 647 12 ๑๑๕ - 701 

รวม ๔๑๓ 294 8,39๑ 150 ๗๑๗ - 10,636 
 

    ที่มา:  ขอมลู จากสาํนักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ  ณ  เดือน ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
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        ดานการปศุสัตว 

 
หมู
ที ่

การปศสุัตว 

ชื่อหมูบาน 

จํานวน
เกษตรกร 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก (ตัว) เปด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

สัตว
เลี้ยง
อ่ืน 
ๆ 

(ตัว) 

สุนัข 
(ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

1 บานทุงบัว 149 142 92 5,773 251 - - 42 21 
2 บานแหลมยาง 108 94 - 1,889 40 - - 41 3 
3 บานไร 150 108 75 3,398 822 - - 67 28 
4 บานแหลมบอทอ 135 149 470 3,637 351 13 - 72 15 
5 บานยางทอง 83 112 83 1,539 183 - - 23 4 
6 บานแหลมหาด 145 221 750 24,810 1,061 5 - 133 20 
7 บานเกาะใหญ 109 256 1,146 1,802 1,235 - - 49 20 
8 บานแหลมคูลา 84 90 84 1,231 282 - - 68 21 
9 บานแหลมชัน 83 85 - 1,249 426 - - 35 12 

รวม 1,046 1,257 2,700 45,328 4,651 18 0 530 144 
 

ที่มา:  ขอมลู จากสํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ  ณ  เดือน ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

   หนวยธุรกิจในเขตตําบลเกาะใหญ 

โรงสี     จํานวน      ๖       แหง 

รานคาตางๆ จํานวนประมาณ  จํานวน              ๕๐      แหง 

สถานบริการน้ํามัน   จํานวน                -      แหง 

 ตลาดนัด    จํานวน               ๔      แหง 
 

การบริการพื้นฐาน 
   การคมนาคม 

ถนนลาดยางรอบตําบลเกาะใหญ  ระยะทาง 23.400   กิโลเมตร 
ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ          จํานวน                    ๔    สาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จํานวน         ๒0    สาย 
ถนนดินลูกรัง                        จํานวน                  40     สาย 
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ถนนหินคลุก                   จํานวน                    9     สาย 
 
 
 
 
 
 
 แหลงเรียนรู และทุนดานงบประมาณที่สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการจัดการศึกษา 
         ประเภทบุคคล  ประเภทสถานที่และองคกร  ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทกิจกรรมทางสังคม 
วัฒนธรรมและตนทุนงบประมาณ  
 

1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล  ไดแก 
 

ที ่ ภูมิปญญาทองถิ่น ที่อยู ความรูความสามารถ 

๑ นายประมวล   เพชรสวัสดิ ์ 93/1  หมูที่  ๑  ตําบลเกาะใหญ 

อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

การทําไซ / เครื่องมือดักจับสัตวน้ํา 

๒ นางกนิษฐา  แกวเมือง ๑๒๕/๒  หมูที่  ๑  ตําบลเกาะใหญ 

อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

การทําดอกไมจันทน  พวงหรีด 

๓ นายนิติชัย   สุกแดง ๓/๗  หมูที่  ๓  ตําบลเกาะใหญ 

อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

การตีมีดพก 

๔ นายสั้ว   แซเคา ๙/๓  หมูที่  ๓  ตําบลเกาะใหญ 

อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

มโนราห 

๕ นายกระจาง   ศรสีงค ๘๑  หมูที่  ๔  ตําบลเกาะใหญ    

อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

การทําครกสีขาว 

๖ นายแคลว   บุญรอด ๒๐/๔  หมูที่  ๙  ตําบลเกาะใหญ 

อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

นวดแผนโบราณ 

๗ นางเจริญ   ขุนราช ๗๔   หมูที่  ๙   ตําบลเกาะใหญ   

อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
    ที่มา:  ขอมลู จากสาํนักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกระแสสินธุ ณ เดือน พฤศจิกายน  2559 
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       ๒. แหลงเรียนรู ประเภทสถานที่ ชุมชน กลุมทางเศรษฐกจิ  สังคม ไดแก 

 

ที ่ ชื่อ ที่ตั้ง ประเภทแหลงเรียนรู 

๑ 
บุหลันฟารม 

หมูที่ ๗ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ 
เกษตรผสมผสานบานไร 

หมูที่ 3 ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

3 
บอน้ําศกัด์ิสิทธิ์ 

หมูที่ ๔ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานศาสนา/วัฒนธรรม 

๔ 
วัดเกาะใหญ 

หมูที่ ๗ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานศาสนา/วัฒนธรรม 

๕ 
วัดสูงเกาะใหญ 

หมูที่ ๗ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานศาสนา/วัฒนธรรม 

๖ ศูนยศึกษาธรรมชาติและ

ทะเลสาบสงขลา 

หมูที่ ๓ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ 

๗ 
สวนพระเทพสิงขร 

หมูที่ ๑ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ 

๘ 
กลุมอาชีพกุงหวาน 

หมูที่ ๓ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานอาชพี 

๙ 
กลุมอาชีพการทําไซ 

หมูที่ ๑ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานอาชพี 

๑๐ 
กลุมอาชีการทําเครื่องแกง 

หมูที่ ๙ ต.เกาะใหญ 

อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
ดานอาชพี 

 
   ๓. แหลงสนับสนุน ทุน งบประมาณ  ประเภทองคกร ไดแก 

ที ่ ภาคีเครือขาย การสนับสนุน ที่อยู /ที่ตั้ง 
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๑ องคการบริหารสวนตําบล อนุเคราะหสถานที่ หมูท่ี ๙  ตําบลเกาะใหญ 

๒ รพ.สต.บานแหลมหาด อนุเคราะหสถานที่ หมูท่ี ๖  ตําบลเกาะใหญ 

๓ วัดเกาะใหญ อนุเคราะหสถานที่ หมูท่ี ๗  ตําบลเกาะใหญ 

๔ กลุมอสม. / กลุมอาชีพ ประชาสัมพันธชวยกิจกรรม กศน. หมูที่  ๑ – หมูที่  ๙ 

 การทองเที่ยงและการบริการ 
 ตําบลเกาะใหญ  มีศักยภาพทางดานการทองเที่ยว  ท้ังในดานปูชนียสถานและแหลงทองเที่ยวทางดาน
โบราณวัตถุ  และที่สําคัญที่สุดซึ่งนับไดวาเปนเอกลักษณและสรางชื่อเสียงเปนอยางยิ่ง  ไดแก  บอน้ําศักดิ์สิทธิ์   
(วัดแหลมบอทอ)   ในดานการทองเที่ยงเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลเกาะใหญ  ซึ่งตําบลเกาะ
ใหญจะมีอาณาเขตที่ทะเลสาบลอมรอบ  ทําใหมีธรรมชาติท่ีนาสนใจ  สวยงาม  เหมาะแกการพักผอน  รวมถึงการ
ลองเรือดูปลาโลมาอิรวดี  และยังมีโฮมสเตยและรีสอรทไวคอยบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย 
 

การเงินการธนาคาร 
        ในตําบลเกาะใหญ  มีกองทุนหมูบาน  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  รวมถึงกลุมเครือขายท่ีรวมตัวกันเพื่อ
สงเสริมการออมอยูหลายกลุม  โดยแตละกลุมจะมีบทบาทที่แตกตางกันออกไป  โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนใน
แตละยุคแตละสมัยแตกตางกันออกไปตามแนนโยบายรัฐบาล โดยแตละกลุมจะประสบปญหาหลายๆอยาง      
เชน  การขาดความรูในการจัดการอยางเปนระบบ  ขาดระบบการจัดการที่ทันสมัย  รวมท้ังชาวบานขาดรากฐาน
ในการออม  สภาพปญหาที่พบบอย  คือ  ไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ขาดความรู  ความชํานาญ  ทําใหเกิด
หนี้สูญ 
 

  การไฟฟา 
 การบริการไฟฟาในเขตตําบลเกาะใหญ  อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ      
กระแสสินธุ  โดยปจจุบันในทุกหมูบานมีกระแสไฟฟาใช  และครัวเรือนในพื้นที่สวนใหญมีไฟฟาใช  แตในพื้นที่
บางสวนที่อยูหางไกลจากถนนรอบเกาะใหญ  องคการบริหารสวนตําบลเกาะใหญ  ไดทําการประสานขอขยายเขต
ไฟฟาไปแลวในดานไฟฟาสาธารณะ(จุดสองสวาง)  ในตําบล 

จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง               จํานวน       9       หมู 
 จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา            จํานวน          6,740       คน 
 

   การประปา 
 ตําบลเกาะใหญ  ที่มีโครงสรางระบบประปาหมูบานเพื่อการอุปโภค  บริโภคทุกหมูบาน  ครัวเรือนสวน
ใหญใชน้ําประปาในการอุปโภค  บรโิภค   
           จาํนวนหมูบานที่มีประปาใช                จํานวน      9       หมู 
 

   การใชโทรศัพท  
 ครัวเรอืนสวนใหญมีโทรศัพทมือถือใชในการติดตอสื่อสาร  จากการสาํรวจขอมูลพบวา  จํานวนผูใช
โทรศพัทมือถือคิดเปนรอยละ  ๑๐๐  ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
 
   แหลงน้ําธรรมชาติ 
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  ลําน้าํ ,  ลําหวย                              จํานวน    16       สาย 
  บึง ,  หนอง  และอื่น ๆ                     จํานวน    10       แหง 
 

   แหลงน้ําที่สรางข้ึน 
  บอน้ําตื้น                                    จํานวน  128       แหง 
  บอโยก                                        จํานวน    11       แหง 
  อางเก็บน้ํา                                     จํานวน      2       แหง 
  สระน้าํ                                           จํานวน      5       แหง 
๒.๕  ขอมูลดานการศึกษา 
       ตําบลเกาะใหญ  มีสถานศึกษา  สถาบันและองคกรศาสนา  แหลงเรียนรู  ดังนี้  

  โรงเรยีนประถมศึกษา     จํานวน     ๓     แหง 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน     ๒     แหง 

  โรงเรยีนมัธยมศึกษา     จํานวน     ๑     แหง 

            สถาบันและองคการทางศาสนา               จาํนวน              ๖         แหง   

  บานหนังสือชุมชน       จํานวน              ๙     แหง 

โรงเรียนประถม  มีจํานวน  ๓  แหง   คือ 
 

ที ่ ชื่อ ที่ตั้ง 

๑ โรงเรียนบานแหลมหาด หมูที่ ๖ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๒ โรงเรียนวัดอาวบัว หมูที่ ๒ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๓ โรงเรียนวัดแหลมบอทอ หมูที่ ๔ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
                         

          ศูนยพฒันาเด็กเล็กกอนวัยเรียน มีจํานวน   ๒  แหง   คือ 
 

ที ่ ช่ือ ที่ตั้ง 

๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหาด หมูที่ ๖ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมบอทอ หมูที่ ๔ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา   มีจํานวน   ๑  แหง    คือ 
 

ที ่ ชื่อ ที่ต้ัง 

๑ โรงเรียนวัดอาวบัว หมูที่ ๒ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
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ระดับการศกึษาของประชาขนในตําบลเกาะใหญ 
 

 

ที่มา:  ขอมลู จากสํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอกระแสสินธุ ณ เดอืน พฤศจิกายน  2559 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน จําแนกตามการศึกษาสูงสุด หมายเหต ุ
ไมเคยศึกษา อนุบาล/ 

ศูนยเด็กเล็ก 
ต่ํากวา
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ตน ม.ปลาย/
ปวช. 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี สูงกวา
ปริญญาตร ี

1 บานทุงบัว 25 24 20 376 78 89 24 29 3  
2 บานแหลมยาง 14 12 12 221 55 37 16 31 -  
3 บานไร 20 39 32 399 153 99 58 76 2  
4 บานแหลมบอทอ 19 33 36 489 112 57 17 66 5  
5 บานยางทอง 12 9 13 144 41 43 22 25 -  
6 บานแหลมหาด 32 37 30 350 84 100 16 46 -  
7 บานเกาะใหญ 17 18 23 193 64 61 30 48 1  
8 บานแหลมคูลา 18 15 6 177 52 27 27 14 1  
9 บานแหลมชัน 26 9 17 174 62 47 12 31 1  

รวม 183 196 189 2,523 701 560 222 366 13 4,953 
คดิเปนรอยละ 3.69 3.96 3.82 50.94 14.15 11.31 4.48 7.39 0.26 100 
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กศน.ตําบลเกาะใหญ  ในรอบปที่ผานมามีจาํนวนนักศึกษาทั้งหมด ๗๔ คน  โดยสามารถแยกไดตามระดับ

การศึกษา  ดังน้ี 

ระดับประถม   ๑๑ คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ๒๓ คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๐      คน 

    รวม             ๗๔      คน 

 ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปงบประมาณ  ๒๕๖๐  มีจํานวนนักศึกษา    

ที่ลงทะเบียนทั้งหมด  ๗๘  คน  มีนักศึกษาคงอยู  จํานวน  ๕๔  คน  และมีนักศึกษาคาดวาจะจบ  ๒๐  คน        

คิดเปนรอยละ  ๒๕.๖๔  แยกตามระดับ  ดังนี้ 

          ระดับประถม                          จาํนวน    ๑๒    คน   คาดวาจะจบ จํานวน   -   คน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน   ๒๑     คน   คาดวาจะจบ จํานวน   ๙   คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   ๔๕     คน   คาดวาจะจบ จํานวน  ๑๑   คน 

                     รวม  จํานวน   ๗๘     คน   คาดวาจะจบ จํานวน  ๒๐   คน  จากขอมูลขางตน  พบวา  ผูเรียนที่คาดวาจะจบหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์คอนขางตํ่า  และจากการสรุปผล
ขอมูลจากการดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  พบวา  ผูเรียนสวนใหญเห็นวาเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมีความหลากหลาย  ยากตอการเรียนรูดวย
ตนเองในเวลาอันจํากัด  เนื่องจากมีหลายวิชาท่ีครูไมมีความชํานาญเฉพาะรายวิชา  ทําใหไมสามารถสอนได  แม
จะมีการสอนเสริม  ในขณะเดียวกันครูจะตองรับผิดชอบผูเรียนตางระดับ  ตางความรูพื้นฐาน  ผูเรียนบางกลุมไม
สนใจเรียนขาดความรับผิดชอบ  และการมาพบกลุมของผูเรียนไมเปนไปอยางสม่ําเสมอ  ทําใหครูตองจัดทํา
แผนการสอนที่หลากหลาย  ออกแบบการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียนแตละกลุม  ซึ่งเปนเรื่องยากที่ครูจะสามารถทํา
ไดครบถวนสมบูรณ  จึงสงผลตอคุณภาพของผูเรยีนและผลสัมฤทธิ์ที่คอนขางต่ําดังกลาว 
  

        สถาบันและองคการทางศาสนา     มี  ๖  แหง   ไดแก  
   

ที ่ ช่ือ ที่ต้ัง 

๑ วัดแหลมหาด หมูท่ี ๖ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๒ วัดอาวบัว หมูท่ี ๒ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๓ วัดแหลมบอทอ หมูที่ ๔ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๔ วัดสูงเกาะใหญ หมูท่ี ๗ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๕ วัดเกาะใหญ หมูที่ ๗ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๖ สํานักสงฆบานไร หมูท่ี ๓ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
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       บานหนังสือชุมชน  มีจํานวน   ๙  แหง    คือ 
 

ที ่ ช่ือ ที่ตั้ง 

๑ บานหนังสือชุมชน หมูท่ี ๑ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๒ บานหนังสือชุมชน หมูท่ี ๒ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

3 บานหนังสือชุมชน หมูท่ี ๓ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

4 บานหนังสือชุมชน หมูท่ี ๔ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

5 บานหนังสือชุมชน หมูท่ี 5 ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

6 บานหนังสือชุมชน หมูท่ี 6 ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

7 บานหนังสือชุมชน หมูท่ี 7 ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

8 บานหนังสือชุมชน หมูท่ี 8 ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

9 บานหนังสือชุมชน หมูท่ี ๙ ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล    ๒   แหง 

ที่ ชื่อ ที่ตั้ง 

๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบานแหลมหาด หมูที่ 6 ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบานไร หมูที่ 3 ต.เกาะใหญ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
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สวนที่  3 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของ กศน.ตําบล  (SWOT  Analysis) 
 

   กศน.ตําบลเกาะใหญ  ไดใชการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT  Analysis) ในการ

กําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน กศน.ตําบลเกาะใหญ รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอมภายนอก กศน.ตําบลเกาะใหญ  อันเปนปจจัยตอการจัดการศึกษา  เพ่ือนําผลไปใชในการกําหนด

ทิศทางการดํ า เนินงานของ กศน.ตํ าบลเกาะ ใหญ    ซึ่ งผลที่ ไ ด จากการประเมินสถานการณของ                    

กศน.ตําบลเกาะใหญ ดังนี้  
 

       ผลการวิเคราะห SWOT  ของ กศน.ตําบลเกาะใหญ  ปงบประมาณ 2560 
       1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
           1.1  จุดแข็งของ กศน.ตําบล  (Strengths - S) 
                  ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ  ดานอาคารสถานที่  สื่อ  อุปกรณ  และดานโครงสรางองคกร/ 
การบริหารจัดการ  คานิยมองคกร 

         
           1.๒  จุดออนของ กศน.ตําบล  (Weaknesses - W) 
                  ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ  ดานอาคารสถานที่  สื่อ  อุปกรณ  และดานโครงสรางองคกร/ 
การบริหารจัดการ  คานิยมองคกร 

จุดแข็ง (Strengths - S) 
  -  สถานท่ีพบกลุม  จัดกิจกรรม  อาคารมีสภาพมั่นคง  แข็งแรง   
  -  มีความพรอมดานสื่อสอนเสริม เชน จานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศกึษา (ETV) 
  -  มีคอมพิวเตอรใหบริการ จํานวน ๑๖ เครื่อง 
       -  มีบริการ wi-if 
  -  มีการใหบรกิารหนังสือเรียน  และหนังสือทั่วไป 
  -  บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการกําหนดนโยบายและกิจกรรมในการทํางาน 
  -  กศน.ตําบลตั้งอยูในศูนยกลางของชุมชน 
  -  มีบุคลากรอยูประจํา กศน.ตําบล 

จุดออน (Weaknesses - W) 
  -  คนในชุมชนสวนใหญเปนผูใชแรงงาน  เกษตรกรที่ออกไปทํางานตั้งแตเชาจนถึงค่ํา   
                        ผูรับบริการของ กศน.ตําบล คอนขางนอย 
  -   ไมมีระบบการจัดเก็บและสืบคนขอมูลท่ีทันสมยั 
  -  ครูมีภาระงานมากเกินไป  สงผลตอการจัดคุณภาพการศกึษา 
  -  นักศึกษามีความรูพื้นฐานไมเทากัน  ทําใหเกิดการจัดการเรียนการสอนยากลาํบาก 
  -  นักศึกษาขาดการพบกลุม  เนื่องจากตดิภารกิจในการทํางาน 
  -  การบริการจัดการศึกษาแกประชาชนยังไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
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       ๒. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
           ๒.1  โอกาส  (Opportunities - O) 
        ดานนโยบาย  กฎหมายที่ เกี่ยวของ  ดานความปลอดภัยในพื้นที่   ดานสังคม  วัฒนธรรม          
ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี  การคมนาคม  ติดตอสื่อสาร  ดานสิ่งแวดลอม 
 

 
        ๒.๒   อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats - T) 
                ดานนโยบาย  กฎหมายที่ เ ก่ียวของ  ดานความปลอดภัยในพื้นที่   ดานสังคม  วัฒนธรรม            
ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี  การคมนาคม  ติดตอสื่อสาร  ดานสิ่งแวดลอม 
 

  

โอกาส  (Opportunities - O) 
  -   มีภาคเีครือขายและหนวยงานภาครัฐในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษา 
                        นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั  เชน  สาํนักงานพฒันาชุมชน  เกษตรอําเภอ 
  -   มีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่สามรถถายทอดความรูใหกับประชาชนได  
  -   มีโครงสรางพื้นฐานในหมูบานตาํบลและการคมนาคมสะดวกสบายตอการเขาถึง 

-   นโยบายของสาํนักงาน กศน. ไดกําหนดใหมีการพัฒนา กศน.ตําบล ใหเปนฐานการ    
    ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยเนนการประสานเชื่อมโยงระหวางชุมชนและภาคี   
    เครือขาย ในการจัดการศกึษารูปแบบ กศน.ตําบล ๔ ศูนย  ไดแก 

                           (๑) ศนูยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล        
                           (๒) ศนูยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  
                           (๓) ศนูยดิจิทัลชุมชน และ  
                           (๔) ศนูยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชน  
                        อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางและกระจายโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน 

อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats - T) 
            -  นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ  ใหใชหลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษานอก  
                        ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  หลักสูตร กศน. ๕๑  ซึ่งมีเน้ือหาคอนขางยากและ 
                       หลากหลาย  ยากตอการเรียนรูสาํหรับกลุมเปาหมายที่มีวัยและพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน 
  -  งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรใหใชในการจัดการศกึษาตอเนื่อง  ไมสามารถบริการจัด 
                        การศกึษาไดสอดคลองกับกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีไดอยางทั่วถึง 
  -  ปญหายาเสพติดยังคงแพรกระจายอยูในทุกพื้นที่ของหมูบาน  สงผลกระทบตอ 
                        กลุมเปาหมาย  ผูเรียนหรือผูรับบริการการศกึษาบางกลุม 
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สวนที่  4 

แนวทาง / กลยุทธการดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล 
 

กศน.ตําบลเกาะใหญ  โดยครู  ผูเรียน  คณะกรรมการ กศน.ตําบล  อาสาสมัคร กศน. และประชาชนใน

พื้นท่ีตําบลเกาะใหญ  มีความรวมมือในการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน  เอกลักษณ  อัตลักษณ  จุดเนน/จุดเดน  

การดําเนินงาน  พันธกิจ  และเปาประสงค  ภายใตกรอบปรัชญา  วิสัยทัศน  เอกลักษณ  อัตลักษณ ของ กศน.

อําเภอ  โดยมีกลยุทธการดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ภายใตโครงการ / กิจกรรม 

ที่สอดคลองกับขอมูลสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหาย  และขอมูลผลการประเมินตนเองในรอบปที่

ผานมาไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อเปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ตําบลใหมีประสิทธิภาพโดยมีทิศทางการพัฒนา  ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน 

กศน.ตําบลเกาะใหญ  จัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางทั่วถึง  บนพื้นฐานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญา   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

อัตลักษณ 

 ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง 
 

เอกลักษณ 

          กศน.ตําบลเปนฐานการเรียนรู 
       

จุดเนน  จุดเดนการทํางานของ กศน.ตําบล 

          ๑. จัดกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของประชาชนชุมชนและ
สังคม ในรูปแบบที่หลากหลาย ใหประชาชนคิดเปน วิเคราะหไดตัดสินใจภายใตฐานขอมูลที่ถูกตอง เชน รวมจัดทํา
เนื้อหาและสื่อประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งใหมีการจัดทําแผนการเรียนรูรายชุมชน เพื่อพัฒนาสู
ชุมชน/เมืองแหงการเรียนรู 
 ๒. พัฒนา กศน.ตาํบล ใหเปนฐานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยเนนการประสานเชือ่มโยงระหวาง
ชุมชนและภาคีเครือขาย ในการจัดการศึกษารูปแบบ กศน.ตําบล  ๔ ศูนยไดแก 
   (๑) ศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล  

(๒) ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  
(๓) ศูนยดิจิทัลชุมชน   
(๔) ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางและกระจายโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน 
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พันธกิจ 

       ๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหกับประชาชนกลุมเปาหมายทุกกลุม  ทุกชวงวัย  เขาถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบอยางทั่วถึง 

๒. จัดและสงเสริมการศกึษาอาชีพของประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางสรรคอาชีพ  สรางรายได 
๓. สงเสริมสนับสนุนใหภูมิปญญาทองถ่ิน/ผูเชี่ยวชาญองคความรูดานตางๆเปนผูถายทอดความรูและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔. จัดและสงเสริมความรู  พัฒนาทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษาและ

ประชาชน  และนําสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีคุณภาพมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

๕. สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั  และพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
 
เปาประสงค 

๑. กลุมเปาหมาย  ผูรับบริการทุกกลุม  ทุกชวงวัย  มีความรูความสามารถรอบดานเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคมแหงการเรียนรู  บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. กลุมเปาหมายมีอาชีพและสามารถสรางอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครวัไดอยางย่ังยืน 
๓. ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถถายทอดองคความรูที่เปนประโยชนในการจัดการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 
๔. กลุมเปาหมายมีความรู  ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  และแสวงหาขอมูลที่

เปนประโยชน  ในการจัดการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต 
๕. ภาคีเครอืขายมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการศกึษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และ

การศึกษาตลอดชีวิต 
๖. กศน.ตาํบล  เปนฐานการเรียนรูในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน 
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เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   ๑. กลุมเปาหมาย  ผูรับบริการทุกกลุม  ทุกชวงวัย  
มีความรูความสามารถรอบดานเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคมแหงการเรียนรู     
บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการการจัด

การศึกษาแตละประเภท 

2. รอยละ 80 ของผูจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละ

ระดับมีผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ย ≥ 2.00 

3. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๔. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

๕. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการการศกึษาทุก

ประเภทสามารถนําความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตได 

 ๖. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการเขา

รวมกิจกรรมการเรียนรูทุกประเภท 

๗. จํานวนครั้งของการจัดบริการรถมินโิมบาย / หองสมุด

เคลื่อนท่ี 

๘. จํานวนกิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูตามอัธยาศัยตอเดือน 

 

     ๒. กลุมเปาหมายมีอาชีพและสามารถสรางอาชีพ
เพื่อสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวไดอยาง
ยั่งยืน 
 

1. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อาชีพ 

2. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย ผูรับบริการการศึกษาเพือ่

พัฒนาอาชีพ สามารถนาํความรูไปใชพัฒนาอาชีพ สราง

รายไดหรือการมีงานทําใหตนเองและครอบครัวได 

๓.รอยละ ๘๐ ของผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอการเขา

รวมกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 

 

     ๓. ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถถายทอดองคความรู
ท่ีเปนประโยชนในการจัดการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต
อยางตอเนื่อง 
 

 

1. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินใหความรวมมือ  สนับสนุนการ

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั  

 2. รอยละ ๘๐ ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยภูมิ

ปญญาทองถิ่น  
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เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

      ๔. กลุมเปาหมายมีความรู  ทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  และแสวงหา

ขอมูลท่ีเปนประโยชน  ในการจัดการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต 

 

1. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการไดเขารวม

กิจกรรมการเรียนรูดานเทคโนโลยี 

๒. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการสามารถใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวนตนเองได 

๓. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย ผูรับบริการพึงพอใจตอ

การใหบริการเรียนรูในการเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กศน.ตําบล 

  

      ๕. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และ
การศึกษาตลอดชีวิต 
 

1. จํานวนภาคีเครอืขายที่มีสวนรวม สงเสริม สนับสนุน การ

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 

2. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย ภาคีเครอืขายมีสวนรวมใน

การจัดการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

       ๖. กศน.ตําบล  เปนฐานการเรียนรูในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน 
 

๑. รอยละ ๘๐ ของผูใชบริการพึงพอใจตอการบริการขอมูล

และการจัดการศกึษาของ กศน.ตําบล 

๒. กศน.ตาํบล ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน กศน.

ตําบล ในระดับดีขึ้นไป 

 
     

กลยุทธในการดําเนนิงาน 
 

กลยุทธที่ ๑   จัดการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยชุมชนเปนฐานแหงการเรียนรู 
กลยุทธที่ ๒   จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและมีความ          
                 ใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธที่ ๓   ใชสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่หลากหลาย  เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและ  
                 สงเสริมสนบัสนุนใหผูเรียนไดแสวงหาความรูที่หลากหลาย 
กลยุทธที่ ๔   จัดศูนยฝกอาชีพชุมขนในตําบลใหเปนฐานในการเรียนรู สาธิตฝกทักษะ และสรางอาชีพแก  
                 ประชาชน กลุมเปาหมาย  โดยจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน  เพื่อพัฒนา  
                 อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
กลยุทธที่ ๕   ประสานความรวมมือกับแหลงเรยีนรู  ภูมิปญญาและภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวน  
                 รวมในการจัดการศึกษาและพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนฐานการเรียนรูในการจัดการศกึษา  
                 นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

           กลยุทธที่ ๖   พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนนิงาน  กศน.ตําบล อยางตอเนื่องใหเปนไป  
                            ตามมาตรฐานการดาํเนิน กศน.ตําบล 
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แนวทางการดําเนินงาน 
กลยุทธที่ ๑   จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยโดยชุมชนเปนฐานแหงการเรียนรู 

       ๑.  โครงการสงเสริมการรูหนังสือ 
       ๒.  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ๓.  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

       -  ชางพื้นฐาน (ชางมุงหลังคา) 
       -  การแปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟา 
    -  การทําปุยหมักชีวภาพ 

                 ๔. โครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

  - สงเสริมประชาธิปไตยในชมุชน 

                 ๕. โครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 

  - การเรียนรูสื่อสังคมออนไลน (ดิจิทัลชุมชน) 

                 ๖. โครงการการศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            - กิจกรรมอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

                 ๗. โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

              (๑) กิจกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย 

          - มุมรักการอาน กศน.ตําบล 

              (๒) กิจกรรมบานหนังสือชุมชน 

          - กิจกรรมหนังสือมือสอง 

              (๓) การสงเสริมการเรียนรูในชุมชน 

          - รถมินิโมบายเคลื่อนที่ 

          - นั่งที่ไหน อานที่นั่น 

               - หนังสือพิมพขางฝา 

     ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

      ๑. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายเขารับการบริการการจัดการศึกษาแตละประเภท 

 ๒. รอยละ ๘๐ ของผูจบหลักสูตรการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานแตละระดับมีผลสัมฤทธ์ิการเรียน   

      เฉลี่ย  ≥ ๒.๐๐ 

 ๓. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 ๔. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับการบริการการศึกษาทุกประเภทสามารถนําความรูไปใช   

     ในการพัฒนาคุณภาพชีวติได 

 ๕. รอยละ  ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูทุก  

      ประเภทระดับดีขึ้นไป 

 ๖. มีการจัดบรกิารหองสมุดเคลื่อนท่ีอยางนอยเดือนละ ๑  ครั้ง 

 ๗. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยอยางนองเดือนละ  ๑  ครั้ง 
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กลยุทธ ที่ ๒  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและมีความใฝรู       
                 ใฝเรยีน อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๑. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ/คายวิทยาศาสตร 

 ๒. กิจกรรมคายลูกเสือ /ยุวกาชาด 

 ๓. กิจกรรมคายตานภัยยาเสพติด 

 ๔. กิจกรรมคายคณุธรรมจริยธรรม 

 ๕. กิจกรรมพัฒนาความรูดาน  ICT 

 ๖. กิจกรรมกีฬา กศน.ตาํบล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

      ๑. รอยละ  ๘๐  ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

      ๒. รอยละ  ๘๐  ของกลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการ  

           พัฒนาตอเองได 

      ๓. รอยละ  ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูในระดับดีขึ้นไป 

กลยุทธที่ ๓   ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและสงเสริม 
                   สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากการใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
                  ๑. โครงการพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
       ๑. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดานเทคโนโลยี 
       ๒. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีแสวงหาขอมูล  
           ความรูดวยตนเองได 

๑. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการพึงพอใจตอการใหบริการเรียนรูในการใชเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธที่ ๔  จัดศนูยฝกอาชีพชุมชนในตําบลใหเปนศูนยกลางในการเรียนรู สาธิตฝกทักษะ และสรางอาชีพแก 
                  ประชาชนกลุมเปาหมายโดยจัดกระบวนการเรียนรูโดยชุมชนเปนฐานเพื่อพัฒนาอาชีพที่สอดคลอง 
                  กับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

            โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 
       -  ชางพื้นฐาน (ชางมุงหลังคา) 
       -  การแปรรูปผลผลิตจากเห็ด 
    -  การทําปุยหมักชีวภาพ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
        ๑. รอยละ ๘๐  ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 
        ๒. รอยละ  ๘๐  ของกลุมเปาหมายผูรับบริการการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพสมารถนําความรูไปใช  
            พัฒนาอาชพี สรางรายไดหรือการมีงานทําใหตนเองและครอบครัวได 

                  ๓. รอยละ  ๘๐  ของกลุมผูรบับริการมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาอาชีพในระดับ 
ดีขึ้นไป 
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กลยุทธที่  ๕   ประสานความรวมมือกับแหลงเรยีนรู ภูมิปญญาและภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ  
                  จัดการศึกษาและพัฒนา กศน.ตาํบลใหเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
                  ตามอัธยาศัย 

         ๑. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจําป  
             รวมกับภาคีเครือขาย 
         ๒. โครงการอบรมคณะกรรมการและอาสาสมัคร กศน.ตําบล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
         ๑. จํานวนแหลงเรียนรู ภูมิปญญาและภาคเีครือขายมีสวนรวม สงเสริม สนับสนนุการจัดกิจกรรม  
             การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเพิ่มขึ้น1 
         ๒. รอยละ ๘๐ ของเปาหมายภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและ 
              การศึกษาตามอัธยาศัย 
         ๓. รอยละ ๘๐ ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม 
             อัธยาศัยโดยภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

กลยุทธที่  ๖  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน กศน.ตําบลอยางตอเนื่องใหเปนไปตาม  
                  มาตรฐานการดําเนินงาน กศน.ตาํบล 

          ๑. โครงการพัฒนา กศน.ตาํบลใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูตามมาตรฐาน  กศน.ตาํบล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
          ๑. รอยละ ๘๐ ของผูใชบริการพึงพอใจตอการบริการขอมูลและการจัดการศกึษาของ กศน. 
               ตาํบลในระดับ ดีข้ึนไป 
          ๒. กศน. ตําบลผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน กศน.ตําบลในระดับดี ข้ึนไปได 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนพฒันาการศึกษาระยะเวลา 4 ป  (พ.ศ. ๒๕60 – 2563) 

กศน.ตําบลเกาะใหญ  อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เกณฑ

ความสําเร็จ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

 

ขอ ๑ 

กลุมเปาหมาย

ผูรับบริการทุกชวง

วัย มีความรูความ 

สามารถรอบดาน

เพียงพอตอการ

ดํารงชีวิต 

 

 

ขอ ๑              

จัดการศึกษานอก

ระบบและ

การศึกษา 

ตามอัธยาศัยโดย

ชุมชนเปนฐานแหง

การเรียนรู 

 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 1. ผูไมรูหนังสือ 

 2. ระดับประถมศึกษา 

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

- 

12 

21 

45 

 

 

 

- 

12 

21 

45 

 

 

 

- 

12 

21 

45 

 

 

 

- 

12 

21 

45 

 

     

 

รอยละของผูจบ

หลักสตูรการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มีผลสัมฤทธิ์การ

เรียนเฉลี่ย ≥ 

๒.๐๐  

 

 

รอยละ 80 

 

ขอ ๒ 

กลุมเปาหมายมี

อาชีพเพ่ือสราง

รายไดใหกับตนเอง

และครอบครัวได

อยางยั่งยืน 

 

ขอ ๔ 

จัดศูนยฝกอาชีพให

เปนศูนยกลางใน

การเรียนรู สาธติ

ฝกทักษะ และ

สรางอาชีพแก

ประชาชน

กลุมเปาหมายโดย

ชุมชนเปนฐาน 

 

การศกึษานอกระบบ 

  ๑. ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

  ๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

  ๓. กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน 

  4.  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

 
 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

 
 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

 
 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

 

 

๓๐,๕๐๐ 

5,000 

12,000 

4,800 

 

 
 

๓๐,๕๐๐ 

5,000 

12,000 

4,800 

 

 
 

๓๐,๕๐๐ 

5,000 

12,000 

4,800 

 

 
 

๓๐,๕๐๐ 

5,000 

12,000 

4,800 

 

 

 

รอยละของ

ผูรับบริการเพ่ือ

พัฒนาอาชีพนํา

ความรูไปใช

พัฒนาอาชีพให

ตนเองและ

ครอบครัว 

 

 

 

 

รอยละ 80 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เกณฑ

ความสําเร็จ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

 

ขอ ๑ 

กลุมเปาหมายผูรับ 

บริการทุกชวงวยัมี

ความรู

ความสามารถรอบ

ดานเพียงพอตอการ

ดํารงชีวิต 

 

 

ขอ ๑ 

จัดการศึกษา 

นอกระบบและ

การศึกษา 

ตามอัธยาศัยโดย

ชุมชนเปนฐานแหง

การเรียนรู 

 

จัดการศกึษาตามอัธยาศัย 

 ๑. กิจกรรมมุมอาน กศน.ตําบล 

 ๒. กิจกรรมรถมินโิมบาย  

     เคลือ่นที ่

 ๓. กิจกรรมนั่งท่ีไหน อานที่นั่น 

 4. กิจกรรมหนังสอืพิมพฝาผนัง 

 5. กิจกรรมบานหนังสอืชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕๐ 

๕๐ 

 

๕๐ 
50 

100 

 

 

๕๐ 

๕๐ 

 

๕๐ 
50 

100 

 

 

๕๐ 

๕๐ 

 

๕๐ 
50 

100 

 

 

๕๐ 

๕๐ 

 

๕๐ 
50 

100 

     

 

รอยละของกลุม 

เปาหมายมี

ความพึงพอใจ

ตอการเขารวม

กิจกรรมการ

เรียนรูทปุระเภท 

ระดับดีขึ้นไป 

 

 

รอยละ 80 
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แผนปฏบิัติการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ 
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บัญชีโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลเกาะใหญ  อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
จํานวน(คน) 

พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

วันท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
หมูที ่ ชื่อบาน 

๑ นโยบายจัดและสนบัสนุนการศึกษา
นอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
 
 

๑๒ 
๒๑ 
๔๕ 

 
 
 

7 

 
 
 

กศน.ตําบลเกาะใหญ 

  
 
 

ตุลาคม 59 – มีนาคม 60 

 
 
 

สุภานันท  สุวรรณชาตร ี
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 

 

2 นโยบายพัฒนาคุณภาพการฝกอบรม
อาชีพในศูนยฝกอาชีพชุมชนไปสูระดับ
วิสาหกิจชุมชน 
โครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
๑.การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
  ๑. ชางพ้ืนฐาน (ชางมุงหลังคา) 
  2. การแปรรูปผลผลิตจากเห็ด 
  3. การทําปุยชวีภาพ 
  ๔. กลุมสนใจ (การยอมผา)    
  ๕. กลุมสนใจ (การยอมผา) 
  6. กลุมสนใจ (การยอมผา)    
  7. กลุมสนใจ (การยอมผา) 
  8. กลุมสนใจ (การยอมผา)   

 
 
 
 
 

20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
 
 
 

๓ 
๑   
8 
๗ 
6 
1 
2 
3 

 
 
 
 
 

กศน.อําเภอกระแสสินธุ 
บานทุงบัว 

บานแหลมคูลา 
บานเกาะใหญ 
บานแหลมหาด 

บานทุงบัว 
บานแหลมยาง 

บานไร 

 
 
 
 
 

12,000 
  6,000 
  6,000 
 ๑,๐๐๐ 
 ๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
 ๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๒๐ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
20 – 27 มกราคม  ๒๕๖๐ 
24 – 31 มกราคม ๒๕๖๐ 

  ๒7  ตุลาคม 2559 
 ๒8  ตุลาคม 2559   
 19   ตุลาคม 2559 
20  ตุลาคม 2559 
๒1  ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
 

ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 

กลิ่นผกา  พุฒคง 
กลิ่นผกา  พุฒคง 
กลิ่นผกา  พุฒคง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 

จํานวน(คน) 
พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
วันท่ีดําเนินการ หมายเหต ุ

หมูที ่ ชื่อบาน 
     9. กลุมสนใจ (ผูกผา)  

  10. กลุมสนใจ (ผูกผา)  
  11. กลุมสนใจ (ทําโบว) 

10 
10 
10 

7 
7 
7 

กศน.ตําบลเกาะใหญ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ 

500 
500 
500 

   24  ธันวาคม 2559 
   25  ธันวาคม 2559 
   ๒1  ตุลาคม  2559 

ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 

 โครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
๒. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
   ๑. สงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 

 
 

60 
 

 
 

๗ 
 

 
 

กศน.ตําบลเกาะใหญ 

 
 

๒,๕๐๐ 

 
 

๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 
 

ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 

 ๓.การศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชมุชน 
   1. การเรียนรูสื่อสังคมออนไลน  
      (ดิจิทัลชุมชน) 

 
60 

 
7 

 
กศน.ตําบลเกาะใหญ 

 
๖,๐๐๐ 

 
8  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 

 4. การศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.กิจกรรมอบรมใหความรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม 
 

 
60 

 
๗ 

 
กศน.ตําบลเกาะใหญ 

 

 
๒,๔๐๐ 

 
3 กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

 

 
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 

 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๑. กิจกรรมมุมอาน กศน.ตําบล 
   ๒. กิจกรรมรถมินิโมบาย  
       เคลื่อนที ่
   ๓. กิจกรรมนั่งท่ีไหน อานท่ีนั่น 
   4. กิจกรรมหนังสือพิมพฝาผนัง 

 
๒๕ 
๒๕ 

 
๒๕ 
๒๕ 

 
 
 
 

1 - 9 

 
 
 
 

ตําบลเกาะใหญ 

  
 
 
 

ตุลาคม 59 – มีนาคม 60 

 
 
 

 
ปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
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   5. กิจกรรมบานหนังสือชุมชน ๕๐ 
 

 

แผนปฏิบตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

 
 

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุมเปาหมา

ย 

จํานวน
เปาหมาย 

งบอุดหนนุ ผลผลติที่ ๔ ผลผลิตที ่๕ งบรายจาย
อื่น 

1. ศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน   

   1  ผูเรียนมีอาชีพที่
สามารถสรางรายไดที่
มั่นคง 
   2  ผูเรยีนมีความรู
ความเขาใจในแนว
ทางการพัฒนาอาชีพ       
   3  ผูเรยีนมีทักษะใน
การจัดการอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   4  ผูเรยีนมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการอาชีพ 
 
 
 
 

 

 ๑. ชางพ้ืนฐาน (ชางมุงหลังคา) 
 2. การแปรรูปผลผลิตจากเห็ด 
 3. การทําปุยชีวภาพ 
 ๔. กลุมสนใจ (การยอมผา)    
 ๕. กลุมสนใจ (การยอมผา) 
 6. กลุมสนใจ (การยอมผา)    
 7. กลุมสนใจ (การยอมผา) 
 8. กลุมสนใจ (การยอมผา)   
 9. กลุมสนใจ (ผูกผา)  
10. กลุมสนใจ (ผูกผา)  
11. กลุมสนใจ (ทําโบว) 
 

     - รอยละ ๙0 ของคนใน
ชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
สามารถพึ่งตนเองได  มีรายได  
มีงานทํา  เพ่ิมรายไดลด
รายจายและใชทรัพยากรที่มี
อยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชน
มากที่สุด 
 

-ประชาชน 

ทั่วไปตําบล
เกาะใหญ 

20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 12,000 
6,000 
6,000 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
500 
500 
500 

  

 รวม ๑๒๐  คน  ๓๐,๕๐๐   

1.       กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 

กศน.- กฝ.-01 
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 รวมสทุธ ิ ๑๒๐  คน  ๓๐,๕๐๐   
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แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.     กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ   

ขอที่  1.4 การศึกษาตอเน่ือง    3. ชื่องาน/กจิกรรม    โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน   

4. วัตถุประสงค 
        ๔.1  ผูเรยีนมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดท่ี
มั่นคง 
       ๔.2  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการพัฒนาอาชีพ 

       ๔.3  ผูเรียนมีทักษะในการจัดการอาชีพการ
เชื่อมเหล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       ๔.4 ผูเรยีนมีความสามารถในการบริหาร
จัดการอาชีพ  

5. กิจกรรมหลัก  
      ๑. ชางพื้นฐาน (ชางมุงหลังคา) 
     2. การแปรรูปผลผลิตจากเห็ด 
     3. การทําปุยชีวภาพ 
     ๔. กลุมสนใจ (การยอมผา)   
     5. กลุมสนใจ (ผูกผา)  
     6. กลุมสนใจ (ทําโบว)  
    
     

๖. ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

         - รอยละ ๙0 ของคนในชุมชนที่ เขารวม

กิจกรรมสามารถพ่ึงตนเองได  มีรายได มีงานทํา  

เพ่ิมรายไดลดรายจายและใชทรัพยากรที่มีอยูใน

ทองถิ่นใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

 7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

 

 

 

จํานวน  ๑๒๐  คน 

8. งบประมาณ จํานวน..........๓๐,๕๐๐............บาท 
 งบอุดหนุน........   ผลผลติที่ 4 
 ผลผลิตที ่5        รายจายอื่น แบงเปน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
๑๘,๕๐๐ 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
 
 

- - 

 
9. พืน้ที่ดําเนนิการ 
 

        ตําบลเกาะใหญ 
 

10. ผูรับผดิชอบ 
 

      ชือ่ – สกุล  นางปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
      โทรศัพท  083 - 9353951 



 

    แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                         
 

 

 

แผนปฏิบตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

 
 

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุมเปาหมา

ย 

จํานวน
เปาหมาย 

งบอุดหนนุ ผลผลติที่ ๔ ผลผลิตที ่๕ งบรายจาย
อื่น 

1. โครงการ
พัฒนาทักษะ  
ชีวิต 

    4.1  เพื่อสรางแกน
นําประชาชนใหเขามามี
สวนรวมในการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชมุชน 
    4.2  เพื่อปลูก
จิตสํานึกใหประชานและ
เยาวชนใหมีความรูความ
เขาใจและตระหนักการ
สงเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมอบรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในชมุชน 

 - รอยละ ๙0 ของคนใน

ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมมี

ความรูความเขาใจและ

ตระหนักถึงการสงเสริม

ประชาธิปไตย 

 

-ประชาชน 

ทั่วไปตําบล
เกาะใหญ 

60 คน  ๒,๕๐๐   

 รวม ๖๐  คน  ๒,๕๐๐   
 รวมสทุธ ิ ๖๐  คน  ๒,๕๐๐   

1.       กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 

กศน.- กฝ.-01 



 

    แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                         
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.     กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ   

ขอที่  1.4 การศึกษาตอเน่ือง    3. ชื่องาน/กจิกรรม   โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในชมุชน 

4. วัตถุประสงค 
      4.1  เพ่ือสรางแกนนําประชาชนใหเขามามี
สวนรวมในการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 
 

      4.2  เพ่ือปลูกจิตสาํนึกใหประชานและเยาวชน
ใหมีความรูความเขาใจและตระหนักการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชมุชน  

5. กิจกรรมหลัก  
     กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 

    
      

๖. ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

    - รอยละ ๙0 ของคนในชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรม

มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงการสงเสริม

ประชาธิปไตย 

 

 7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

 

 

 

จํานวน  ๖๐  คน 

8. งบประมาณ จํานวน..........๒,๕๐๐............บาท 
 งบอุดหนุน........   ผลผลติที่ 4 
 ผลผลิตที ่5        รายจายอื่น แบงเปน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
- 
 

๒,๕๐๐ 
 
 
 
 

- - 

9. พืน้ที่ดําเนนิการ 
 

        ตําบลเกาะใหญ 
 

10. ผูรับผดิชอบ 
 

      ชือ่ – สกุล  นางปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
      โทรศัพท  083 - 9353951 
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แผนปฏิบตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

 
 

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุมเปาหมา

ย 

จํานวน
เปาหมาย 

งบอุดหนนุ ผลผลติที่ ๔ ผลผลิตที ่๕ งบรายจาย
อื่น 

1. โครงการ
พัฒนาสังคม
และชุมชน 

 ๑. เพ่ือใหผูเขาอบรมมี
ความรู สามารถขยาย
เครือขายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในชมุชนได 
 ๒. เพ่ือใหผูเขาอบรมมี
ความรู ในการใชสมารท
โฟน อินเตอรเน็ต     
แอพพลิเคชันตางๆ และ
ใชอยางมีจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเรียนรูสื่อสังคมออนไลน  - รอยละ ๙0 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู ในการใช
สมารทโฟน อินเตอรเน็ต แอพ
พลิเคชันตางๆ และใชอยางมี
จริยธรรม 
 

 

-ประชาชน 

ทั่วไปตําบล
เกาะใหญ 

60 คน  ๖,๐๐๐   

 รวม ๖๐  คน  ๖,๐๐๐   
 รวมสทุธ ิ ๖๐  คน  ๖,๐๐๐   

1.       กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 

กศน.- กฝ.-01 
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แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.     กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ   

ขอที่  1.4 การศึกษาตอเน่ือง    3. ชื่องาน/กจิกรรม    โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน   กิจกรรมเรียนรูสื่อสังคมออนไลน 

4. วัตถุประสงค 
      ๔.๑ เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู สามารถขยาย
เครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลในชุมชนได 
      ๔.๒ เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ในการใช
สมารทโฟน อินเตอรเน็ต   แอพพลิเคชันตางๆ และ
ใชอยางมีจริยธรรม  

5. กิจกรรมหลัก  
      กิจกรรมเรียนรูสื่อสังคมออนไลน 

    
      

๖. ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

    - รอยละ ๙0 ของผูเขารวมกิจกรรมมคีวามรู ใน
การใชสมารทโฟน อินเตอรเน็ต แอพพลิเคชันตางๆ 
และใชอยางมีจริยธรรม  

 7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

 

 

จํานวน  ๖๐  คน 

 

8. งบประมาณ จํานวน..........๖,๐๐๐............บาท 
 งบอุดหนุน........   ผลผลติที่ 4 
 ผลผลิตที ่5        รายจายอื่น แบงเปน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
- 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

- - 

9. พืน้ที่ดําเนนิการ 
 

        ตําบลเกาะใหญ 
 

10. ผูรับผดิชอบ 
 

      ชือ่ – สกุล  นางปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
      โทรศัพท  083 - 9353951 



 

    แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                         
 

 
แผนปฏิบตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

 
 
 

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุมเปาหมา

ย 

จํานวน
เปาหมาย 

งบอุดหนนุ ผลผลติที่ ๔ ผลผลิตที ่๕ งบรายจาย
อื่น 

1. โครงการ

การศึกษาตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 1. เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู การทําบัญช ี  
รับ – จายครัวเรือน 

 2. เพ่ือเปนการดําเนิน
กิจกรรมภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๓. เพ่ือสรางความ
ตระหนักในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบรมใหความรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎใีหม 

 

 - รอยละ  ๙0  มีความรูความ
เขาใจ มีทักษะทางดานอาชีพ
และเปนผูประกอบการ  ทําให
ประชาชนกลุมเปาหมายมี
รายไดเพ่ิมขึ้นสามารถ
พ่ึงตนเองได  สรางความ
เปนอยูท่ีดขีึ้น  
 

 

-ประชาชน 

ทั่วไปตําบล
เกาะใหญ 

60 คน  ๒,๔๐๐   

 รวม ๖๐  คน  ๒,๔๐๐   

1.       กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 



 

    แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                         
 

 รวมสทุธ ิ ๖๐  คน  ๒,๔๐๐   



 

    แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                         
 

 

แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.     กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ   

ขอที่  1.4 การศึกษาตอเน่ือง    3. ชื่องาน/กจิกรรม   โครงการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วัตถุประสงค 
    ๔.1  เพ่ือสงเสริมการเรียนรู การทําบัญชี       
รับ – จายครัวเรอืน 

    ๔.2  เพ่ือเปนการดําเนินกิจกรรมภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๔.๓ เพ่ือสรางความตระหนักในการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5. กิจกรรมหลัก  
      กิจกรรมอบรมใหความรูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม 

 
    
      

๖. ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

     - รอยละ  ๙0  มีความรูความเขาใจ มีทักษะ
ทางดานอาชีพและเปนผูประกอบการ  ทําให
ประชาชนกลุมเปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้นสามารถ
พ่ึงตนเองได  สรางความเปนอยูท่ีดีขึ้น   

 7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

 

 

จํานวน  ๖๐  คน 

 

8. งบประมาณ จํานวน..........๒,๔๐๐............บาท 
 งบอุดหนุน........   ผลผลติที่ 4 
 ผลผลิตที ่5        รายจายอื่น แบงเปน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
- 
 

๒,๔๐๐ 
 
 
 
 

- - 

9. พืน้ที่ดําเนนิการ 
 

        ตําบลเกาะใหญ 
 

10. ผูรับผดิชอบ 
 

      ชือ่ – สกุล  นางปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
      โทรศัพท  083 - 9353951 



 

    แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                         
 

แผนปฏิบตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

 
 

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุมเปาหมา

ย 

จํานวน
เปาหมาย 

งบอุดหนนุ ผลผลติที่ ๔ ผลผลิตที ่๕ งบรายจาย
อื่น 

1. กิจกรรม
การศึกษาตาม
อัธยาศยั 

1. เพ่ือสนับสนุนสงเสริม 
กศน.ตําบล และภาคี
เครือขายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูในรูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2. เพื่อสงเสรมิให
ชุมชนและทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการ
สนับสนุนการดําเนินการ
จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 

   กจิกรรมตามอัธยาศัย    ๑. กิจกรรมมุมอาน กศน.ตําบล 
   ๒. กิจกรรมรถมินิโมบาย  
       เคลื่อนที ่
   ๓. กิจกรรมนั่งที่ไหน อานที่นั่น 
   4. กิจกรรมหนังสือพมิพฝาผนัง 
   5. กิจกรรมบานหนังสอืชุมชน 

     - รอยละ ๙0 ของคนใน
ชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
สามารถมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศยั 
 
 

-ประชาชน
ทั่วไป 

 
๒๕  คน 
๒๕  คน 
๒๕  คน 
๒๕  คน 
๕๐  คน 

    

 รวม ๑๕๐  คน     
 รวมสทุธ ิ ๑๕๐  คน     

1.       กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 



 

    แผนจุลภาค  ( Micro Planning)                         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐                              กศน.ตําบลเกาะใหญ                          

 

แผนปฏิบัติการ  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
กศน.ตําบลเกาะใหญ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.     กศน.ตําบลเกาะใหญ         สถานศกึษา  กศน.อาํเภอกระแสสินธุ              สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา. 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ   

ขอที่  1.4 การศึกษาตอเน่ือง    3. ชื่องาน/กจิกรรม    กิจกรรมศกึษาตามอัธยาศัย 

4. วัตถปุระสงค 
     4.1 เพ่ือสนับสนุนสงเสรมิ กศน.ตําบล และ

ภาคีเครือขายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู

ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

     4.2 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนและทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

5. กิจกรรมหลกั  
         ๑. กิจกรรมมุมอาน กศน.ตําบล 
         ๒. กิจกรรมรถมินิโมบายเคลือ่นที ่
         ๓. กิจกรรมนั่งที่ไหน อานที่นั่น 
         4. กิจกรรมหนังสือพิมพฝาผนัง 
         5. กิจกรรมบานหนังสือชมุชน 
    
      

๖. ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

     - รอยละ ๙0 ของคนในชุมชนท่ีเขารวม

กิจกรรมสามารถมสีวนรวมในการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

 

 

จํานวน  ๑๕๐  คน 

 

8. งบประมาณ จํานวน......................บาท 
 งบอดุหนุน........   ผลผลติท่ี 4 
  ผลผลิตที ่5        รายจายอื่น แบงเปน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
- 
 

- 
 
 
 

- - 

 
9. พืน้ที่ดําเนนิการ 
 

        ตําบลเกาะใหญ 
 

10. ผูรับผดิชอบ 
 

      ชื่อ – สกุล  นางปุณยนุช  สุวรรณรักษา 
      โทรศัพท  083 - 9353951 


