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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การตรวจราชการของผู ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายกฤตชั ย อรุ ณ รั ต น )
ครั้งที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ซึ่งกําหนดตรวจราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 3 มีนาคม
2559 และมอบนโยบาย ดังนี้
กศน.ตําบล ตองมี 4 ศูนย
1) ศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําตําบล
2) ศูนยสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจําตํา บล เพื่อสรางการเรียนรูและ
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3) ศูนยดิจิทัลชุมชน ซึ่งมีการจัดทําฐานขอมูลชุมชน เพื่อใหมีความรูเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
4) ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต มีครู กศน. ตําบลเปนผูประสานงานและอํานวย
ความสะดวก
2. นโยบายของผูวาราชการจังหวัด การจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ นําขยะมาสรางรายไดเนนเรื่อง
ความตอเนื่อง และการขยายผลอยางจริงจัง
3. สมาชิ กสภานิ ติบั ญญั ติแหง ชาติ นํ าโดยพลเอกสิง หศึ ก สิง หไ พร พบประชาชนจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ ไดมีการเสนอปญหาเรื่อง น้ํา ดิน ภัยแลง และการเกษตร เรื่องที่ไดรับความสนใจคือ หนอนหัวดํา
ที่เปนศัตรูมะพราว ควรเรงรัดดําเนินการโดยดวน
4. เครือขายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด มีหนาที่ดําเนินงานและขับเคลื่อน การเสริมสราง
ความเขมแข็ง ประสานงานรวมมือกับเครือขายตางๆ ของประชาชนในทางการเมือง งานการเมืองภาคพลเมือง
ใหเกิดความเข มแข็ง ตามกลยุทธหรือประเด็นงานที่สําคัญ ประกอบดวย การจัดการตนเอง ประชาธิปไตย
ชุม ชน การจัดการทรัพ ยากร ธรรมาภิบ าลทางการเมื อง การจัดการทุ จริ ตและผลประโยชน ทับ ซ อน การให
การศึกษาทางการเมือง การจัดการความขัดแยงและสภาพลเมือง
5. คณะกรรมการลู ก เสื อจั งหวั ด โดยมี ผู ว า ราชการจั ง หวั ดประจวบคี รีขั นธ เป น ประธาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 และผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั นธ เป นผู ช วยเลขานุ ก าร ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความมั่ น คงและควบคุ ม ดู แ ลทรั พ ย สิ น
สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ตั้ ง ค า ยลู ก เสื อ จั ง หวั ด ตามมาตรา 32 ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
ความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ พิจารณาความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ รายงานประจําปของสํานักงาน
ลูกเสือจังหวัด
6. ทุ นสร า งอาชี พ ให กั บ คนพิ ก ารจั ง หวั ดประจวบคี รีขั นธ เพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ ใ หม ระเบี ย บ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 การกูยืมเงินรายบุคคล
ได ไม เ กิ น 60,000 บาท ผ อนชํ า ระภายใน 5 ป ไม มี ด อกเบี้ ย แต ป ระสงค กู ยื ม เงิ นเกิ น กว า วงเงิ น ที่ กํ า หนด
ไมเกินวงเงิน 120,000 บาทใหคณะกรรมการพิจารณาเปนรายๆไป

-37. ประชาชนรวมใจตานภัยยาเสพติด 9 ขั้นตอนสูชุมชนเขมแข็ง
ขั้นตอนที่ 1 สืบสานชุมชน ศึกษาคน การทํามาหากิน วั ฒนธรรมประเพณี ตลอดจน
สภาพปญหาของชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 พบปะผูนํา ผูนําทางธรรมชาติ ผูนําทางวิชาการ เพื่อสรางแนวรวมใน
ทํางาน
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมูบาน เพื่อชวยเหลือชุมชน
ขั้ นตอนที่ 4 รณรงค ป ระชาสั ม พั นธ ง าน เพื่ อ สร า งเครื อข า ยช วยเหลื อทํ า งานสร า ง
ความสุขใหคนในชุมชน
ขั้นตอนที่ 5 คัดแยก ผูมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ผูคา ผูเสพ
ขั้นตอนที่ 6 แนวทางป องกั น ศึ ก ษา แยกแยะ พู ด ปรั บ ทั ศ นคติ ด วยกระบวนการ
กองทุนแม แสดงความจงรักภักดีตอในหลวง
ขั้นตอนที่ 7 การรับรองครัวเรือน
ขั้นตอนที่ 8 ใชมาตรการทางสังคม ใชชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูบําบัดผูที่เกี่ยวของ
กับยาเสพติด
ขั้นตอนที่ 9 รักษาชุมชน ไมใหมียาเสพติด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559 ไดนํารายงานการประชุม
ขึ้นอินเตอรเน็ตเว็บไซตของ สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ติ ด ตามการเบิ ก จ า ยงบประมาณ 2559ตามที่ สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ
ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559 และเดือนนี้เปนเดือนสิ้นไตรมาสที่ 2 เพื่อการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจาย ขอความอนุเคราะห กศน.อําเภอทุกแหงเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณที่ไดดํา เนินการจั ดกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้นเรีย บรอยแลว โดยจะมี การติดตามการเบิ กจายเป น
ประจําทุกเดือน

-44.2 คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการและแผนปฏิ บั ติ ก าร 2559 ขอขอบคุ ณ ท า นผู บ ริ ห าร
ข า ราชการครู และครู ทุ ก ท า น ทุ ก อํ า เภอที่ ไ ด ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ประชุ ม จั ด ทํ า คํ า รั บ รอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 ใหเสร็จสิ้นและสงใหสํานักงาน กศน.ภายในวันที่ 20 มีนาคม
2559 นี้และไดแจกเอกสารชุดคํารับรองใหทุกอําเภอตรวจสอบหากมีขอผิดพลาดใหแจงไดโดยทันที
4.3 การจัดโครงการบรรณสัญจรรอยใจภักดิ์รักการอาน ประจําป 2559 มีเปาหมายเพื่อระดม
สรรพกําลังทุกภาคสวน สนับสนุนทรัพยากรดานการอานใหแกหองสมุดประชาชน และบานหนังสือชุมชนที่มีอยู
ในจัง หวัด โดยวิธี การที่หลากหลาย โดยใหหนวยงานและสถานศึกษาทุก แหง รวมกั นกํา หนดจั ดกิ จกรรมใน
วันเสาร ที่ 2 เมษายน 2559 และแนวทางการพัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของผูปฎิบัติหนาที่บรรณารักษ
ห องสมุ ด ประชาชน/โครงการบรรณสั ญจรร อยใจภั ก ดิ์ รั ก การอ า น โดยกลุ ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
งานหองสุมดประชาชน จะจัดโครงการบรรณสัญจรรอยใจภักดิ์รักการอาน
วัตถุประสงคโครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหบรรณารักษทุกคนรวมจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในทุก กศน.อําเภอ
2) เพื่อพัฒนาบรรณารักษใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานกับเครือขายในพื้นที่
กลุมเปาหมาย เชิงปริมาณ
1) ผูปฏิบัติงาน
-บรรณารักษทุกอําเภอ อําเภอละ 1 คน
-เจาหนาที่กลุมงานการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด
2) กิจกรรมที่ดําเนินการ
-กิจกรรมสงเสริมการอานทุกอําเภอ อําเภอละ 1 กิจกรรม
-กิจกรรมสงเสริมการอานระดับจังหวัด
-กิจกรรมรับบริจาคหนังสือใหม
3) ผูรบั บริการ
-ประชาชนทั่วไป 8 อําเภอ อําเภอละ 30 คน
-นักเรียน/ นักศึกษาในระบบ 8 อําเภอ อําเภอละ 20 คน
-นักศึกษา กศน. 8 อําเภอ อําเภอละ 30 คน
พื้นที่ในการจัดบริเวณหองสมุด กศน.ตําบล บานหนังสือชุมชน หรือบริเวณอื่นๆที่เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมดังกลาว
รูปแบบการจัดโครงการฯ บรรณารักษทั้ง 8 อําเภอจัดกิจกรรมสงเสริมการอานหมุนเวียนกัน
ไปจัดทุกอําเภอ ในทุกกิจกรรมจะมีสมุดบันทึกแจกใหกลุมเปาหมาย ไดบันทึกกิจกรรมลงไปดวยเมื่อบันทึก
ครบแลวจะมีวุฒิบัตรมอบให และรับบริจาคหนังสือในทุก กศน.อําเภอที่ไปจัดกิจกรรม

-5เพื่ อ ให ก ารจั ด โครงการฯ ในครั้ ง นี้ มี ค วามเรี ย บร อ ย กลุ ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
งานห องสมุ ดประชาชน ไดข อความคิ ดเห็ นกั บ บรรณารัก ษ ทุก คนในที่ ป ระชุม ในรู ปแบบการจั ดโครงการฯ
ทางบรรณารักษไดเสนอ ดังนี้
-กลุมเปาหมายในโครงการ เปลี่ยนเปน ประชาชนทั่วไป
-ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ เมษายน/พฤษภาคม/มิถุนายน 2559 เดือนละ
3 หองสมุด วันที่จัดใหหองสมุดดูวันที่เหมาะสมในการจัดโครงการฯ
รูปแบบในการจัดกิจกรรม ทางบรรณารักษไดเสนอเปนฐานการเรียนรู ทั้งหมด 6 ฐาน
-ฐานอาเซียน กศน.อําเภอหัวหิน
-ฐานสงเสริมการอาน กศน.อําเภอปราณบุรี/เมืองประจวบฯ
-ฐานอาชีพ กศน.อําเภอบางสะพาน/บางสะพานนอย
-ฐานรถโมบาย สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
-ฐานมารูจัก กศน. อําเภอ กศน.อําเภอสามรอยยอด /กุยบุรี
-ฐานแหลงเรียนรูในชุมชน /ภูมิปญญาทองถิ่น กศน.อําเภอทับสะแก
4.4 นโยบายใหสถานศึกษา กศน.จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อสงเสริม
สนับสนุนและเพิ่มกลไกดานการศึกษา โดยใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปน
การยกระดับการศึกษาใหแกบุคลากรของหนวยงานภาคีเครือขาย ไดแก สถานประกอบการ หนวยงานทหาร
เรือนจํา ทัณฑสถาน เปนตน ขอใหสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายโดยใชแนวทางในการจัดตั้งศูนยการเรียน
ชุ ม ชน ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยศู น ย ก ารเรี ย นชุ ม ชน พ .ศ.2552 โดยอนุ โ ลม โดยจั ด ตั้ ง
“ศูนยการเรียนชุมชน” รวมกับภาคีเครือขาย อําเภอละ 1 แหง แจงมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่สํานักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ กําหนด ภายในเดือนกันยายน 2559
4.5 ป จ จุ บั น ห อ งสมุ ด ประชาชน “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ” สภาพทางด า นกายภาพของห อ งสมุ ด
ทรุ ด โทรมไปตามกาลเวลา และข อ มู ล ท อ งถิ่ น ที่ จั ด แสดงไว ใ นวั น เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ทรงเป ด อาคารฯ
ไมอยูในสภาพพรอมใหบริการ เพื่อใหหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เปนแหลงการเรียนรูที่สมพระเกียรติ
สวยงาม และพรอมใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง ขอใหหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอบาง
สะพาน ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดฯ ทั้งภายในและภายนอก ใหมีบรรยากาศ/สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการอาน และเรียนรู เปนหองสมุดประชาชนที่มีชีวิต ดังนี้
หองเฉลิมพระเกียรติ (หองทรงงาน)
1) เปดใหประชาชนเข าชมได ยกเว นโตะทรงงาน ใหปูพรมและกั้นบริเวณโดยรอบ
เพื่อคงสภาพเดิม
2) หองทรงงาน ใหทําความสะอาดอยางตอเนื่อง ดูแลระบบน้ํา ไฟฟา และวัสดุอุปกรณ
ของใชตางๆ ใหอยูในสภาพใชการไดตามปรกติ
3) หนังสือพระราชนิพนธหรือหนังสือพระราชทาน ใหประชาชนสามารถยืมไปอาน
ไดตามปรกติ เชนเดียวกับหนังสือทั่วไป
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1) ภายในอาคารหองสมุด ใหจัดทําขอมูลทองถิ่นที่จัดแสดงไวตั้งแตวันเสด็จพระราช
ดําเนินทรงเปดอาคารฯ ใหเปนปจจุบัน และอยูในสภาพพรอมใหบริการ รวมถึงหอง/มุมตางๆ ภายในหองสมุด
ใหจัดใหสมเกียรติ สวยงาม สะอาด เรียบรอย
2) ภาย นอก อาคารห อ งสมุ ด ใ ห ป รั บ ภู มิ ทั ศ น ใ ห ส มพระ เกี ย รติ ส วย งาม
และมีบรรยากาศ/สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู พรอมทั้งดูแล บํารุงรักษาตนไมทรงปลูกดวย
กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
อยางหลากหลายและตอเนื่อง ใหสอดคลองกับ วิถีชีวิตและความตองการของประชาชน เพื่อเปนการสรางเสริม
นิสัยรักการอานใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับ
4.6 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ขอใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยเรียนรูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบลในแตละระดับ
2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับตํา บล โดยมีประธานกรรมการ กศน.ตําบล
เปนประธานอีกตําแหนงหนึ่ง มีหัวหนา กศน.ตําบล เปนเลขานุการ
3) ติดตั้ งปา ยศูนยเรี ยนรู ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งและเกษตรทฤษฎีใหมประจํ า
ตําบลทุกตําบล (สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธจัดทําปาย)
4) ในชวงพิธีเปดขอให กศน.ตําบลทุกแหงเปด ETV รับชมโดยพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้
เมื่อประธานในสวนกลาง ทําพิธีเปดและมอบนโยบายเรียบรอยแลว ใหสวนภูมิภาคดําเนินการเปด ศูนยการเรียนรูฯ
ในพื้นที่พรอมกันทั่วประเทศ ตามลําดับ
5) ส วน ภู มิ ภ าค ที่ เป นจุ ด ถ า ย ท อ ดส ด ณ ศู นย เรี ย นรู ปร ะ จํ า ก ศ น . ตํ า บ ล
ใหเชิญนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขตฯ รวมเปนประธานในพิธีเปด ในจุดที่เปนจุดถายทอดสด และใหมีผูสื่อขาว
ประจําจุดในการรายงานสดมายังสวนกลาง
6) สวนภูมิภาคในระดับตํ าบลทุก แหง ใหเชิญบุคคลสําคัญในพื้นที่ เชน นายอํ าเภอ/
ผูอํานวยการเขต นายก อบต. กํานัน ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น เขารวมในพิ ธีเปดอยางนอย
แหงละ 100 คน
7) จัดนิทรรศการ แสดงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ กศน.ตําบล รวมทั้งกิจกรรมประสานเชื่องโยงกับแหลงการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
หมูบาน ชุมชน เพื่อใหนักศึกษา กศน. และประชาชนที่มารวมงานไดรับทราบและศึกษาเรียนรูตอไป
4.7 การจัดทําปา ยศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงาน
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะสั่งทําปายใหทุกแหงเพื่อนําไปติดที่ กศน.ตําบล

-74.8 การอบรมวิ จัยเพื่ อพั ฒนาการเรี ยนรู 2 รุน ซึ่ ง ในการอบรมจะมี แบบฝก หั ดให โครงการ
ใชงบประมาณ งบอุดหนุน พักเบิก โดยกําหนดจัดอบรม ดังนี้
1) รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 19 - 20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด อําเภอหัวหิน
2) รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 21 - 22 เมษายน 2559 ณ บานกรูดอารคาเดีย รีสอรท
แอนด สปา อําเภอบางสะพาน
4.9 รายงานการประชุมสวนราชการเกี่ยวของ
1) สํ า นั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจั งหวั ดประจวบคี รีขั นธ จั ดโครงการส ง เสริ ม และพั ฒนา
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน โดยมี ผูแทนจากสํานักงาน กศน.จังหวัดเปนกรรมการ เปนการประเมินชุมชน
เพื่อเขาสูระบบมาตรฐาน เพื่อเปนตําบลที่ไดรับรางวัลตําบลเชิดชูเกียรติ โดยมีตัวแทนองคกรของแตละตํา บล
สมัครเขาเปนกลุมเปาหมาย ไดแก ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน , ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี , ตําบลศิลาลอย
อําเภอสามรอยยอด, ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี , ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมือง, ตําบลอางทองและตําบลแสงอรุณ
อําเภอทับสะแก, ตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน และตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานนอย โดยใหนําเสนอ
แผนและผลการพัฒนา ประมาณเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งจะประเมินวาผาน และไมผานเทานั้น
2) รณรงคใหประหยัดน้ํา จากสถานการณภัยแลง
3) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ สํานักงาน กศน.จังหวัด มีผลการเบิกจายอยู
ในสถานะสีเขียว รอยละ 52.69
4) โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่ยากจน สําหรับครอบครัว
ที่ยากจน โดยจะไดคาเลี้ยงดูเด็ก 400 บาทตอเดือน
4.10 การทําแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระบบรางหลักสูตร ระบบใช
หลั ก สูตรและระบบประเมิ นผลหลั ก สูตรเพื่ อให ส ถานศึก ษานํ า ไปใชใ นการเก็ บ ขอมู ลกั บ กลุ ม เป า หมายเพื่ อ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.11 รายงานผลการนิเทศสนามสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558
- สภาพที่พบ
ดานสถานที่ มีความสะดวกในการเดินทางมาสนามสอบ ความเหมาะสมของหองสอบ
อยูระดับปานกลาง มีระยะหางของโตะพอสมควร มีความสวางในหองเหมาะสมดี หองกรรมการกลางมีความ
เหมาะสม เปนหองกวางใหญ เปนอาคารแยกจากหองสอบเปนสัดสวนชัดเจน สวนใหญสถานศึกษาใชหองเรียน
ของโรงเรียนเปนหองสอบ แบบทดสอบ มีจํานวนขอสอบเพียงพอ ขอสอบมีความชัดเจนของตัวพิมพ ขอคําถาม
และตั วเลื อก มี ความครบถ วน สมบู รณ ข องจํา นวนหนา แบบทดสอบ การแต ง กาย ทั้ งกรรมการคุ มสอบและ
นักศึกษามีการแตงกายเหมาะสม การดําเนินการสอบ สวนใหญใชกรรมการคุมสอบ 1 คน ตอหอง โดยใชครูใน
โรงเรียนเปนกรรมการคุมสอบ มีการดําเนินการสอบตามตารางสอบที่สํานักงาน กศน.กําหนด และรายชื่อผูมีสิทธิ์
เข า สอบ สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ์ ส อบที่ ห น า อาคารและหน า ห อ งสอบ มี ป า ยประกาศ
แจงรายละเอียดตารางสอบ หองสอบและรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบใหนักศึ กษาผูเขาสอบรูอยางทั่วถึง
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1) สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินการจัดสอบ ทั้งในเรื่อง การประสานสนาม
สอบ กรรมการกํ ากั บหองสอบ การจัดทํ าสั่ง แตง ตั้งคณะกรรมการดํา เนิ นการสอบ การจั ดทํ าตารางสอบของ
สถานศึกษา การคิดคํานวณคาใชจายในการดําเนินการสอบ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบกอนสอบ
เพื่อซักซอมความเขาใจกรณีเปลี่ยนสนามสอบและกรรมการกํากับหองสอบใหม
2) ประชาสัมพันธแจงตารางสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนา
3) สถานศึ กษาจั ดทํ าบั ตรประจํ าตั วนั กศึ กษาให ครบถ วนและกํ าชั บให นั กศึ กษานํ ามาใน
วันสอบ
4) จัดทํารายชื่อหนาอาคารและหนาหองสอบ ตารางสอบและมีปายประกาศชัดเจน
5) สถานศึกษาควรกํากับดูแล หาสาเหตุและใหความสําคัญกับจํานวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
เปนจํานวนมาก
6) ควรเขียนหรือติดเลขที่นั่งสอบที่โตะทุกตัว เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาสอบของ
นักศึกษาไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามระเบียบการจัดหองสอบ
- ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาควรตรวจสอบหองสอบใหเรียบรอยกอนนักศึกษาเขาหองสอบ เชน มีการ
ยกเกาอี้ลง การเขียนเลขที่นั่งสอบที่โตะทุกตัว การกําชับการตรวจสอบบัตรประจําตัวนักศึกษาการชี้แจงการฝน
กระดาษคําตอบของกรรมการกํากับหองสอบ ชื่อสนามสอบ รายวิชาที่สอบบนกระดานหนาหองสอบ เปนตน
4.12 การอบรมผูนิเทศภายในสถานศึกษา กําหนดการจัดอบรมจะแจงใหทราบภายหลัง โดยจะ
แบงใหแตละ กศน.อําเภอเตรียมเรื่องที่ไดรับมอบหมาย มาเขารวมอบรมโครงการดังกลาว
4.13 โครงการทวิศึกษา เนนย้ําใหสถานศึกษาประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมเรียนรวม
หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2559 จนถึงเดือนเมษายน 2559 และให
สถานศึกษารายงานขอมูลการจัดการศึ กษาเรียนรวม ตามแบบรายงาน และรายงานผลให สํานักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธทราบ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
1) ขอใหบุคลากรรับชมรายงานพัฒนาครู กศน. เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการเรียนรวมหลักสูตร อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ผานรายการสายใย กศน.ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา โดยรายการดังกลาวจะเผยแพรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. –
11.00 น. โดยออกอากาศถึงวันที่ 7 เมษายน 2559
4.14 เทีย บระดั บ ขอให สถานศึ กษา สง คะแนนเทีย บระดั บ ภาคเรี ยนที่ 2 ป การศึ กษา 2558
ที่เปนแบล็คอัพในโปรแกรมเทียบระดับมาที่อีเมลของเมธินี ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559
4.15 โครงการอบรมการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะกําหนดจัดอบรมระหวาง
วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559 ณ ธนูริเวอร รีสอรท แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้
1) วิทยากร นางพรรณทิพา ชินชัช วาล ตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบ
การทดสอบ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) ผูชวยวิทยากรและที่ปรึกษา กศน.อําเภอ คือ ผูอํานวยสถานศึกษา และครูผูชวย

-93) การเบิกจายขอความกรุณาแตละอําเภอเบิกจายคาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาที่พักคืน
กอนวันอบรม จากสถานศึกษา
4) กลุมเปาหมาย คือ ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตําบล และครู ศรช.
5) ทั้งนี้โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ตลอดการอบรม
4.16 ขั้นตอนการยื่นขอรับบํ าเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็ กทรอนิ กส ผานระบบบํ าเหน็ จ
บํานาญ ของผูมีสิทธิยืนขอรับบําเหน็จ บํานาญปกติ และบําเหน็จดํารงชีพ สําหรับขาราชการและบําเหน็จปกติ
บําเหน็จรายเดือน สําหรับลูกจางประจํา ตอสวนราชการผูขอโดยดําเนินการดังนี้
1) ลงทะเบียนขอรหัสผาน โดยเขาสูเว็บไซต www.cgd.go.th
2) ปอนรายละเอียดขอมูลตางๆ เพื่อขอ Username และ Password ดังนี้
- เลขประจําตัวประชาชน
- ชื่อ – นามสกุล (ไมตองใสคํานําหนาชื่อ)
- วันเดือนป
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- หมายเลขโทรศัพทมือถือ
- กดปุม ตกลง ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลจากระบบจายตรงเงินเดือนและ
ระบบทะเบียนประวัติ ถาไมพบขอมูลหรือขอมูลไมตรงกัน จะแสดงขอความวา “ไมพบขอมูล”
4.17 เว็บไซต กศน.ตําบล ขอใหกรอกขอมูลใหครบทุกตําบล และเปนปจจุบันมากที่สุด ขอชม
วาที่รอยตรีหญิงเครือวัลย มากเต รับผิดชอบ กศน.ตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน ที่กรอกขอมูลเว็บไซต กศน.
ตําบล 100 % และชม กศน.อําเภอทับสะแก ที่กรอกขอมูลเว็บไซต กศน.ตําบล ทุกคนผานรอยละ 80 ตามที่
รองโกศล หลักเมือง รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งเกณฑไวเพียงอําเภอเดีย ว
สําหรับ การกรอกขอมูลในภาพรวมของ กศน.อําเภออื่นๆ ดังนี้
1) กศน.อําเภอหัวหิน กรอกขอมูลเว็บไซต รอยละ 23.61
2) กศน.อําเภอปราณบุรี กรอกขอมูลเว็บไซต รอยละ 0.00
3) กศน.อําเภอสามรอยยอด กรอกขอมูลเว็บไซต รอยละ17.50
4) กศน.อําเภอกุยบุรี กรอกขอมูลเว็บไซต รอยละ 17.71
5) กศน.อําเภอเมืองประจวบฯ กรอกขอมูลเว็บไซต รอยละ 25.78
6) กศน.อําเภอทับสะแก กรอกขอมูลเว็บไซต รอยละ 84.38
7) กศน.อําเภอบางสะพาน กรอกขอมูลเว็บไซต รอยละ 46.88
8) กศน.อําเภอบางสะพานนอย กรอกขอมูลเว็บไซต รอยละ 13.75
4.18 การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ ก
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2559
1) พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานครบ 5 ป เสนอขอเครื่องราชชั้น เบญจมาภรณชางเผือก
2) ขาราชการที่รับราชการครบ 25 ป เสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา

- 10 3) จั ด เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ แ ละ
เหรียญจักรพรรดิมาลาประจําป 2559 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559
4.19 การคัดเลือกบุคลากร/หนวยงาน/สถานศึกษา/เครือขาย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเดน ประจําป 2559 ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแจง
ให ส ถานศึ ก ษาทราบแล ว พร อ มจั ด ส ง เอกสารให สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ภายในวั น ที่
25 กรกฎาคม 2559
ประเภทภาคีเครือขาย ที่สถานศึกษาสงเอกสารเพื่อรับการประเมิน ประกอบดวย
1) ปราชญชาวบาน ดีเดน ประจําป 2559 กศน.อําเภอทับสะแก
2) ผูนําชุมชน ดีเดน ประจําป 2559 กศน.อําเภอหัวหิน
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดีเดน ประจําป 2559 กศน.อําเภอบางสะพานนอย
และกศน.อําเภอทับสะแก
4) หนวยงานภาครัฐ ดีเดน ประจําป 2559 กศน.อําเภอหัวหิน และกศน.อําเภอเมืองฯ
5) องคกรเอกชน ดีเดน ประจําป 2559 กศน.อําเภอบางสะพาน
6) องคกรนอกภาครัฐ ดีเดน ประจําป 2559 กศน.อําเภอหัวหิน
7) บุคคลที่ทําประโยชน ดีเดน ประจําป 2559 กศน.อําเภอสามรอยยอด
ประเภทพนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเหมาบริการ ศูนยการเรียน กศน.ตําบลฯ
ประกอบดวย
1) พนักงานราชการ (หัวหนา กศน.ตําบล) กศน.อําเภอหัวหิน กศน.อําเภอสามรอยยอด
และกศน.อําเภอบางสะพาน
2) พนักงานราชการ (ครู อาสาสมัครฯ) กศน.อําเภอสามรอยยอด และกศน.อําเภอเมืองฯ
3) ครูศูนยการเรียนชุมชน (ครูศรช.) กศน.อําเภอเมืองฯ
4) ครูประจํากลุม กศน.อําเภอปราณบุรี
5) พนักงานจางเหมาบริการ กศน.อําเภอหัวหิน
6) ลูกจางประจํา กศน.อําเภอสามรอยยอด
7) กศน.ตําบล/แขวง ดีเดน ประจําป 2559 กศน.อําเภอสามรอยยอด และกศน.อําเภอ
บางสะพาน
8) คณะกรรมการประเมินคัดเลือก ประกอบดวย
นางโกศล หลักเมือง รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
ประธานกรรมการ
นางสาวสุธิกานต แยมนิล ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหัวหิน กรรมการ
นางบุญมา มวงศรี
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก กรรมการ
นางมณีรัตน อัจฉริยพันธกุล ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ กรรมการและ
เลขานุการ

- 11 มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 กศน.อําเภอทุกอําเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานของ ประเดือนกุมภาพันธ 2559 ไตรมาสที่
2 กิ จ กรรมการจั ดการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาอั ธ ยาศั ย โครงการตามยุ ท ธศาสตร และจุ ด เน น การ
ดําเนินงาน ของสํานักงาน กศน. ประจําป 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.20 น

(ลงชื่อ)……………………..……..…….ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรทิมา ประสงคกิจ)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภัทรพร สุวรรณรินทร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

