
 
 

รายงานการประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีที่  2 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60  

ครั้งที่ 1 /๒๕60  
ณ ห้องประชุม กศน. อ าเภอทับสะแก  

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นางโกศล  หลักเมือง  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
                                                     รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอทับสะแก 

๒. นางสาวนภาพร  สิงห์จันทร์   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
๓. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ต าแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ             
๔. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ต าแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ  
๕. นางนิยะดา     อินไชยยา ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๖. นางศันสุนีย์ ศรีพรหมทอง ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๗. นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม  ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๘. นายบุญทิพย์      สอนง่าย ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๙. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   
๑๐. นางสาวเกษร  ฤทธิกูล  ต าแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง 

                                         
ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายทวีป  กฤษณา   ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล   ลาป่วย 

     2. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  ลาคลอดบุตร   
เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

นางโกศล  หลักเมือง  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๑… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คัดเลือก กศน.อ าเภอทับสะแก ให้ท าห้องสมุด               
ชาวตลาดเป็นอ าเภอน าร่อง อ.เกษร ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้มีคนมาใช้บริการให้มากกว่าวันละ 15 คน ต่อวัน 
ให้มีการสับเปลี่ยนหนังสือลงไปเปลี่ยน และมีการประชาสัมพันธ์ บริจาคหนังสือ  หนังสือที่น าไปวางเป็นหนังสือ
ประเภท หนังสือล่วงเวลา และให้มีการรายงานผลงานอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริหารทราบ 
  1.2  มอบ อ.เกษร ดูแลความเรียบร้อยบริเวณห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับสะแก ให้มีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ แนะน าให้ท าความสะอาดบริเวณภายในห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับสะแก ไว้ตั้งแต่ตอน
เย็นก่อนเลิกงานเพื่อสะดวก ในการให้บริการในเวลาเช้าของวันถัดไป 
  1.3  มอบ อ.ยุพเยาว์ และอ.เกษร ส ารวจหน้าต่างห้องสมุดที่ช ารุด และถ้าสามารถช่อมได้ให้
นักศึกษาซ่อม หรือถ้าพบว่ามีการช ารุดมากให้หาช่างมาเปลี่ยนให้เรียบร้อย 
  1.4  มอบ อ.ยุพเยาว์ น านักศึกษารื้อถอนศาลาอ่านหนังสือหน้าห้องสมุดที่ช ารุดออก และท า
ความสะอาดให้เรียบร้อย ถ้ายังไม่มีการรื้อถอนควรติดป้ายบอกประชาชนด้วยว่าช ารุดอยู่ในขณะการรื้อถอน เพ่ือ
ป้องกันอันตรายแด่ผู้มาใช้บริการ 
  1.5 ประธานแจ้งให้ทราบว่า ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คัดเลือกโครงการ
สถานศึกษาสีขาว กศน.ต าบลเขาล้าน  เป็นอันดับที่ 2 
  1.6 แจ้งให้ครู กศน.ต าบล ทุกต าบล ส่งใบสมัครเข้าร่วมจัดอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล 
Digital  Literacy ให้ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ทันระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.7 แจ้งให้บุคลากรทุกคน พิมพ์หนังสือราชการ/ค าสั่ง ให้ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ  
  1.8 มอบ อ.นภาพร  ตรวจสอบหนังสือราชการ/ค าสั่ง ทุกครั้งก่อนเสนอผู้บริหาร  
  1.9 แจ้งครู กศน.ต าบล/ครูอาสาฯ ให้สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ แจกหนังสือที่ส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้นักศึกษาฝึกอ่าน 
      

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   -   เมื่อวันพุธที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม             

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  3.1  แจ้งครู กศน.ต าบล ส่งสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 ท าแผนเรียนรู้
รายบุคคล ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ครู 1 คน/นักศึกษา 4 คน  
  3.2 แจ้งให้น าหนังสือภาษาอังกฤษ ไปสอนนักศึกษาเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

 

/ระเบียบวารที่ 4........ 
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ระเบียบวารที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบ อ.สุมิตรา สรุปภาพรวมว่ามีกิจกรรมโครงการอะไรบ้าง แต่ละ
กิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมเท่าไร สรุปเป็นโครงการมีรูปภาพประกอบ โครงการละ 5 ภาพ 
  4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู  ให้ครูเข้าร่วมงานกิจกรรมเครือข่าย ตามที่เครือข่ายท าหนังสือ
เชิญ ถ้าผู้บริหารติดประชุม มอบหมายให้ อ.นภาพร อนุญาตได้ 
  4.3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มอบอ.บุญทิพย์ รายงานภาพรวมกิจกรรมตั้งแต่ ตุลาคม 2559 
– มีนาคม 2560 ว่ามีครู กศน.ต าบลใดจัดแล้วบ้าง  
  4.4 กิจกรรมจัดเก็บขยะ ให้ทุก กศน.ต าบล จัดทุกต าบล มีงบประมาณ ต าบลละ 2,000  บาท  
  4.5 กิจกรรมป้องกันลดการเกิดภัยตามท้องถนน แจ้งครูจัดอบรมเรื่องกฎจราจร กิจกรรมทักษะ
ชีวิต ให้ครูทุกคนท าแล้วส่ง อ.สุมิตรารวบรวม 
  4.6 การจัดโครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ มอบครู อาสาฯ จัดกิจกรรม 2 ไตรมาส ส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดสรรเงินงบประมาณ ให้รอบละ 30,000  บาท ให้ครูอาสาคัดเลือกอาชีพเด่นที่มี
อยู่แล้ว มาจัดกิจกรรม 
  4.7 ผู้สูงอายุ ครูต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและให้รีบจัดกิจกรรม เพราะต้องมีการประเมิน 
ควรจัดให้มากกว่าเกณฑ์  จัดแบบการฝึกอบรม สอนการออม การรักษาสุขภาพ การดูแลสุขภาพจิต การท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน  
  4.8  การจัดตั้งกลุ่มให้มีการเสนออนุมัติ ก่อนการจัดโครงการทุกครั้ง หากผู้บริหารไม่อยู่ 
อนุญาตให้ อ.นภาพร เซ็นต์อนุมัติการจัดตั้งกลุ่มได้ 
  4.9  N-NET จังหวัดได้ส่งภาพรวมมาให้ กศน.อ าเภอแล้ว ดังนี้ 
   - วิชาสาระการเรียนรู้  40.24 % 
   - วิชาพ้ืนฐาน   31.89  % 
   - วิชาภาษาไทย   53.64 % 
   - วิชาภาษาอังกฤษ  45.45  % 
   - วิชาคณิตศาสตร์  25.45 % 
   - วิชาวิทยาศาสตร์  23.03 % 
   - วิชาการประกอบอาชีพ  46.31 % 
   - วิชาทักษะการด าเนินชีวิต 49.29 % 
   - วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน 37.58 % 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ประชุมประจ าเดือนบุคลากร กศน.อ าเภอทับสะแก 
ครั้งท่ี 1/2560 

ในวันท่ี 2 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 

 

  
 

  
 
 
 
 


