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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีที ่๔ เดือน กมุภาพันธ'  พ.ศ. ๒๕6๔ 

คร้ังที่ ๑/256๔ 
ณ  กศน.ตําบลทบัสะแก ตําบลทับสะแก อําเภอทบัสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ' 

******************* 
ผู6มาประชุม 

1. นายคํารณ  ห�วยหงษ�ทอง  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษา   
 2. นางสุพิมล  วิทยสมิทธิ์   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม                     

๓. นายสุรพัศ  ต้ังเขาทอง   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเมือง  การปกครอง          
 ๔. นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ�  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านสาธารณสุข   

๕. พ.ต.ท.สมมาต  สังข�ทอง  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านความม่ันคง                
๖. นายสุรสิทธิ์   เป4ยสังข�   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านวิทยาศาสตร�  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 ๗. นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ตําแหน:ง ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก 
 ๘. นายสุรพงษ�  อนันต�ธนสาร  ตําแหน:ง ครูผู�ช:วย 
 ๙. นางสาวภิชชากร  ชูรัตน�  ตําแหน:ง ครูผู�ช:วย 
 
ผู6ไม8มาประชุม 
 ๑. นายโกมล  หอมท่ัว   ติดภารกิจ 
 ๒. นายบุญสม   สีเหลือง   ติดภารกิจ 
 ๓.  นางสาวปู  แสงเลิศ   ติดภารกิจ 
 
ผู6เข6าร8วมประชุม 
 ๑. นางสุมิตรา  สุขอวบอ:อง  ตําแหน:ง ครูอาสาสมัคร กศน. 
 ๒. นางสาวยุพเยาว�  เยาวหลี  ตําแหน:ง ครูอาสาสมัคร กศน. 
 ๓. นางสาวภัณฑิรา ง้ิวงาม  ตําแหน:ง ครู กศน.ตําบล 
 ๔. นางนิยะดา  อินไชยยา   ตําแหน:ง ครู กศน.ตําบล 
 ๕. นางสาวสุลีมาศ  มากหลาย  ตําแหน:ง ครู กศน.ตําบล 
 ๖. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย�  ตําแหน:ง ครู กศน.ตําบล 
 ๗. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ตําแหน:ง ครู กศน.ตําบล 
 ๘. นายบุญทิพย�  สอนง:าย   ตําแหน:ง ครู กศน.ตําบล 
 ๙. นางสาวรัตนาวลี  สิงห�คาร  ตําแหน:ง นักจัดการงานท่ัวไป 
 ๑๐.  นางสาวเกษร  ฤทธิกูล  ตําแหน:ง บรรณารักษ�อัตราจ�าง 
 ๑๑.  นางสาววาสนา  ครึกครื้น  องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๒.  นายจักรกฤษณ�  พุฒิวัฒนสถาพร องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๓.  นายสุรชัย  มะวี   องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๔.  นางสาวศลิษา  สมวงษ�  องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๕.  นางสาวบุปผา  ทับทิมทอง  องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๖.  นายธนัช  จันทร�สว:าง  องค�กรนักศึกษา กศน. 



๒ 
 

 ๑๗.  นางสาวกนกอร  ชูจิตต�  องค�กรนักศึกษา กศน. 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓0 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ 

            ๑.๑ นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก ชี้แจงผลการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประเด็น ครูผู�สอนท่ี
สามารถจัดการชั้นเรียนให�นักศึกษา กศน.เข�าสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๓  ไม:น�อยกว:าร�อยละ 
๗๐ ได�รับเกียรติบัตร จํานวน ๓ ราย ได�แก:  
       - ลําดับท่ี ๑ นางนิยะดา  อินไชยยา   ครู กศน.ตําบลเขาล�าน   ร�อยละ ๘๓.๓๓ 
       - ลําดับท่ี ๒ นางสุมิตรา  สุขอวบอ:อง   ครูอาสาสมัคร กศน.   ร�อยละ ๗๙.๐๗ 
       - ลําดับท่ี ๓ นางสาวพรพิมล เยาวมาลย�ครู กศน.ตําบลนาหูกวาง  ร�อยละ ๗๓.๘๑ 

   ๑.๒  นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแกแนะนําบุคลากร
บรรจุใหม:  นางสาวภิชชากร  ชูรัตน�  ตําแหน:ง  ครูผู�ช:วย  และนางสาวสุลีมาศ  มากหลาย ตําแหน:ง  ครู กศน.
ตําบลแสงอรุณ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

            นายคํารณ  ห�วยหงษ�ทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  แจ�งในท่ีประชุมรายงานการ
ประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานศึกษาได�นํารายงานการประชุมข้ึนเว็บไซต�ของ 
กศน.อําเภอทับสะแก http://prachuap.nfe.go.th/thapsakae หากมีข�อความแก�ไขสามารถแจ�งผู�บันทึกการ

ประชุมปรับแก�ไขได�ภายหลัง 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ8านมา 
    -ไม:มี- 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวารท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.๑  นางสาวสมิตา  โชติดาว ครู กศน.ตําบล นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปC
งบประมาณ ๒๕๖๓ / Best Practice / เกียรติบัตร-รางวัล ดังนี้ 

สรุปผลการใช�จ:ายงบประมาณ ประจําป4งบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืนโครงการสนับสนุนค:าใช�จ:ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต:ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบ
เงินอุดหนุน เพ่ือเปNนค:าใช�จ:ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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- งบอุดหนุนค:าหนังสือเรียน ได�รับจัดสรร  156,316 บาท งบประมาณท่ีใช� 156,316 บาท 
- งบอุดหนุนค:ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน ได�รับจัดสรร  199,915  บาท งบประมาณท่ีใช�      

199,915 บาท 
- งบอุดหนุนค:ากิจกรรมการเรียนการสอน ได�รับจัดสรร  604,080 บาท งบประมาณท่ีใช�  

604,080 บาท 
แผนงาน : พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� ผลผลิตท่ี 4 ผู�รับบริการ

การศึกษานอกระบบกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบดําเนินการ  
- งบบริหารงานท่ัวไป ได�รับจัดสรร  12,000 บาท งบประมาณท่ีใช� 11,999.20 บาท 
- โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ได�รับจัดสรร  30,935  บาท งบประมาณท่ีใช� 30,935 บาท 
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง ได�รับจัดสรร  57,900 บาท งบประมาณท่ีใช�  

57,700 บาท 
- โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ได�รับจัดสรร  70,590 บาท งบประมาณท่ีใช� 70,590 บาท 
- โครงการส:งเสริมการรู�หนังสือ ได�รับจัดสรร  9,950 บาท งบประมาณท่ีใช� 9,950 บาท 
แผนงาน : พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� ผลผลิตท่ี 5 ผู�รับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบดําเนินงาน  
- งบบริหาร(ค:าวัสดุ เดินทาง ปฏิบัติงานนอกเวลา) ได�รับจัดสรร  39,650 บาท งบประมาณท่ีใช�  

39,650 บาท 
- ค:าสาธารณูปโภคห�องสมุด ได�รับจัดสรร  5,837.78  บาท งบประมาณท่ีใช� 5,837.78 บาท 
- ค:าซ้ือหนังสือ สื่อ ห�องสมุด ได�รับจัดสรร  30,000 บาท งบประมาณท่ีใช� 30,000 บาท 
- ค:าจ�างเหมาบริการปฏิบัติงาน ได�รับจัดสรร  180,000 บาท งบประมาณท่ีใช� 180,000 บาท 
แผนงาน : พ้ืนฐานด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� ผลผลิตท่ี 5 ผู�รับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดสร�างแหล:งการเรียนรู�ในระดับตําบล งบดําเนินงาน  
- ค:าซ้ือหนังสือพิมพ� กศน.ตําบล 11 แห:ง ได�รับจัดสรร  8,400 บาท งบประมาณท่ีใช�  

8,400 บาท 
- ค:าสาธารณูปโภค กศน.ตําบลสร�างใหม: 7 แห:ง ได�รับจัดสรร  6,000  บาท งบประมาณท่ีใช�  

5,523.49 บาท 
- ค:าซ้ือหนังสือ สื่อ กศน.ตําบลสร�างใหม: 7 แห:ง ได�รับจัดสรร  20,000 บาท งบประมาณท่ีใช�  

20,000 บาท 
- ค:าจัดกิจกรรม กศน.ตําบลสร�างใหม: 7 แห:ง ได�รับจัดสรร  10,000 บาท งบประมาณท่ีใช�  

10,000 บาท 
แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ี

ยั่งยืน กิจกรรมส:งเสริมศูนย�ฝ[กอาชีพชุมชน   งบรายจ:ายอ่ืน  
- ศูนย�ฝ[กอาชีพชุมชน (1 อําเภอ 1 อาชีพ) ได�รับจัดสรร 47,200 บาท งบประมาณท่ีใช�  

47,200 บาท 
- ศูนย�ฝ[กอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม:เกิน 30 ชม.) ได�รับจัดสรร  59,600  บาท  

งบประมาณท่ีใช� 58,600 บาท 
- ศูนย�ฝ[กอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ข้ึนไป) ได�รับจัดสรร  91,800 บาท งบประมาณท่ีใช�  

91,800 บาท 
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แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนา
เครือข:ายเศรษฐกิจดิจิทัล สู:ชุมชนในระดับตําบล  งบรายจ:ายอ่ืน  

- โครงการพัฒนาเครือข:ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู:ชุมชนในระดับตําบล ได�รับจัดสรร  50,820  บาท  
งบประมาณท่ีใช� 50,820 บาท 

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช:วงชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ งบรายจ:ายอ่ืน 

- โครงการความร:วมมือการผลิตผู�ดูแลผู�สูงอายุระหว:ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  
ได�รับจัดสรร  25,700  บาท งบประมาณท่ีใช� 25,700 บาท 

๔.๑.๑ งานการศึกษาต:อเนื่อง 
         - โครงการ  1 อําเภอ 1 อาชีพ กศน.อําเภอทับสะแก เป\าหมาย ๓๖ คน ผลการดําเนินงาน  

๖๑ คน 
         - โครงการศูนย�ฝ[กอาชีพชุมชน(รูปแบบชั้นเรียน) เป\าหมาย ๔๒ คน ผลการดําเนินงาน ๙๑ คน 
         - โครงการศูนย�ฝ[กอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ:มสนใจ) เป\าหมาย ๑๔๔ คน ผลการดําเนินงาน  

๓๔๗ คน 
         - โครงการสร�างเครือข:ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Literacy  เป\าหมาย ๙๐ คน ผลการ 

ดําเนินงาน ๑๑๐ คน 
         - โครงการสร�างเครือข:ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค�าออนไลน� เน�นการตลาดสร�างมูลค:าและ   

การโปรโมทสินค�า เป\าหมาย ๙๐ คน ผลการดําเนินงาน ๑๐๒ คน 
         - โครงการจัดและส:งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการการกาย จิตและสมองผู�สูงอายุ   

กศน.อําเภอทับสะแก เป\าหมาย ๙๐ คน ผลการดําเนินงาน ๑๑๑ คน 
         - โครงการส:งเสริมการรู�หนังสือ เป\าหมาย ๑๐ คน ผลการดําเนินงาน ๑๐ คน 
         - โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เป\าหมาย ๑๓๗ คน ผลการดําเนินงาน ๑๕๘ คน 
         - โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เป\าหมาย ๖๙ คน  

ผลการดําเนินงาน ๗๙ คน 
         - โครงการเรียนรู�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป\าหมาย ๗๘ คน ผลการดําเนินงาน  

๑๑๓ คน 
๔.๑.๒ งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
         - โครงการพัฒนาห�องสมุดประชาชนให�เปNนแหล:งการเรียนรู�ตลอดชีวิต  

ผลการดําเนินงาน  ๗,๕๕๖ คน 
         - โครงการ ๒ เมษารักการอ:าน  ผลการดําเนินงาน     ๑๓๖ คน 
         - โครงการห�องสมุดเคลื่อนท่ีหนังสือดีสู:ชุมชน กศน.ตําบล/บ�านหนังสือฯ  ผลการดําเนินงาน     

๗๕๐ คน 
         - โครงการส:งเสริมการอ:าน กศน.อําเภอทับสะแก  ผลการดําเนินงาน     ๘๖๖ คน 
         - โครงการห�องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด  ผลการดําเนินงาน     ๒๕๐ คน 
๔.๑.๓ ผลงานดีเด:น 
         - หลักสูตรผลิตภัณฑ�จากกะลามะพร�าว กศน.ตําบลนาหูกวาง  ได�รับคัดเลือกอันดับ 3  ของ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ�/สินค�า กศน.พรีเม่ียม   



๕ 
 

         - นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก เปNนผู�อํานวยการ กศน.
อําเภอ/เขต ดีเด:นระดับภาค ด�านการพัฒนาแหล:งเรียนรู�และภูมิปiญญาท�องถ่ิน  

         - นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก เปNนผู�พัฒนางานวิจัย สังกัด 
สํานักงาน กศน.จังหวัด ดีเด:น ประจําป4งบประมาณ ๒๕๖๓ 

         - นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก ผู�ปฏิบัติงานด�านยาเสพติด
ดีเด:น 

         - นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก เปNนผู�ส:งเสริมสนับสนุนงาน
ประชาสัมพันธ�ผ:านเว็บไซต�และสื่อโซเชียล 

         - นายสุรพงษ�  อนันต�ธนสาร ครูผู�ช:วย เปNนผู�ใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดการศึกษา กศน. ดีเด:น 
ประจําป4งบประมาณ ๒๕๖๓ 

         - กศน.ตําบลทับสะแก (ครูภัณฑิรา  ง้ิวงาม)  ได�รับคัดเลือก กศน.ต�นแบบ ๕ ดีพรีเม่ียม ระดับ
อําเภอ 

         - กศน.ตําบลทับสะแก (ครูภัณฑิรา  ง้ิวงาม)  ได�รับคัดเลือก กศน.ต�นแบบ ๕ ดีพรีเม่ียม ระดับ
จังหวัด สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ� (รางวัลท่ี ๒) 

         - นางสาวรัตนาวลี  สิงห�คาร  ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองงานประชาสัมพันธ�ผ:านเว็บไซต�
และสื่อโซเชียล  
        การประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด:น ระดับจังหวัด ประจําป4 2563 ของสํานักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

       - นางสาวรัตนาวลี  สิงห�คาร  ได�รับรางวัลท่ี 1 พนักงานราชการดีเด:น สาขา บุคลากรสํานักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. 

       - นายสุรพงษ�  อนันต�ธนสาร  ได�รับรางวัลท่ี ๒ ข�าราชการครูดีเด:น สาขา บุคลากรกศน.อําเภอ/
เขต 

       - นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย�  ได�รับรางวัลท่ี ๑ ครู กศน.ตําบลดีเด:น สาขา บุคลากรกศน.
อําเภอ/เขต 

       - กศน.ตําบลทับสะแก  ได�รับรางวัลท่ี ๑ กศน.ตําบลดีเด:น สาขา หน:วยงาน/สถานศึกษา 
       - บ�านหนังสือชุมชนห�วยแห�ง  ได�รับรางวัลท่ี ๑ บ�านหนังสือชุมชนดีเด:น สาขา บุคลากรกศน.

อําเภอ/เขต 
       - นางสาวปู  แสงเลิศ  ได�รับรางวัลท่ี ๒ ศิษย�ปiจจุบัน กศน.ดีเด:น สาขา นักศึกษา กศน.(หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 
4.๒  นางสาวภิชชากร  ชูรัตน'  ครูผู6ช8วย นําเสนอแผนการปฏิบัติงาน ประจําปCงบประมาณ 

๒๕๖๔ (ไตรมาสท่ี ๑-๒) ดังนี้ 
        ๔.๒.๑ โครงการส:งเสริมการรู�หนังสือ งบประมาณ ๕,๕๐๐  บาท เป\าหมาย จํานวน ๑๐ คน 

       ๔.๒.๒ โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
- งบประมาณจัดซ้ือหนังสือเรียน  ๒๘๒,๕๔๐  บาท 
- งบประมาณจัดการเรียนการสอน  ๖๗๖,๒๐๐  บาท 
 
 



๖ 
 

       ๔.๒.๓ การศึกษาต:อเนื่อง 
  - โครงการสร�างเครือข:ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล งบประมาณ ๓๙,๖๐๐  บาท เป\าหมาย 
จํานวน ๑๕๐ คน 
  - โครงการจัดและส:งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิตสมองของ
ผู�สูงอายุ งบประมาณ ๙,๐๐๐  บาท เป\าหมาย จํานวน ๙๐ คน 
  - โครงการภาษาต:างประเทศเพ่ือการสื่อสารด�านอาชีพ งบประมาณ ๒๘,๘๐๐  บาท 
เป\าหมาย จํานวน ๒๔ คน 
  - กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต งบประมาณ ๑๖,๕๖๐  บาท เป\าหมาย จํานวน 
๑๑๔ คน 
  - กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน งบประมาณ ๓๓,๖๐๐  บาท เป\าหมาย 
จํานวน ๘๔ คน 
  - การศึกษาเพ่ือการเรียนรู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ ๓๑,๒๐๐  บาท 
เป\าหมาย จํานวน ๗๘ คน 
  - โครงการศูนย�ฝ[กอาชีพชุมชน  
         กิจกรรมหนึ่งอําเภอ หนึ่งอาชีพ งบประมาณ ๒๑,๖๐๐ บาท เป\าหมาย จํานวน ๒๑ คน 
    รูปแบบชั้นเรียน งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท เป\าหมาย จํานวน ๖๐ คน 
        รูปแบบกลุ:มสนใจ งบประมาณ ๓๐,๖๐๐  บาท เป\าหมาย จํานวน ๗๑ คน 

       ๔.๒.๔ การศึกษาตามอัธยาศัย  
     - โครงการพัฒนาห�องสมุดให�เปNนแหล:งเรียนรู�ตลอดชีวิต  เป\าหมาย ๑๕,๐๐๐ คน 
     - โครงการ ๒ เมษาวันรักการอ:าน งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท เป\าหมาย ๑๐๐ คน 
     - โครงการ กศน.รับบริจาคหนังสือเพ่ือน�อง เนื่องในวันคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จย:า 

ครบรอบ 120 ป4 งบประมาณ ๑,๘๙๘ บาท เป\าหมาย ๕๐ คน 
     - โครงการห�องสมุดเดินได�ในอําเภอทับสะแก  เป\าหมาย ๑๐๐ คน 
     - โครงการยอดนักอ:าน  เป\าหมาย ๑๐๐ คน 
     - โครงการห�องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด ตามพระราชดําริ   เป\าหมาย ๑๐๐ คน 
นายคํารณ  ห6วยหงษ'ทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ให6ความเห็นเพ่ิมเติม : แผนการ

ปฏิบัติงาน กศน.อําเภอทับสะแก สอดคล�องกับนโยบายของสํานักงาน กศน.และ 12 ภารกิจ “เร:งด:วน” ท่ี
จะต�องจับต�องได� ภายใน 6 เดือน ของเลขาธิการ กศน. โดยเฉพาะข�อท่ี ๔ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ 
ทุกประเภทให�ทันสมัย สอดคล�องกับบริบทสภาวะปiจจุบันและความต�องการของผู�เรียน 
 

๔.๓  นางสุมิตรา  สุขอวบอ8อง ครูอาสาสมัคร กศน. รายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู6เรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปCการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

  ๔.๓.๑ โครงการส:งเสริมการอ:านและพัฒนาทักษะการเรียนรู�ให�กับนักศึกษา กศน. เป\าหมาย  
๓๗๗ คน ผลการดําเนินงาน  ๓๗๗ คน งบประมาณ ๓,๗๗๐ บาท 

  ๔.๓.๒ โครงการเสริมสร�างความรู�ในการป\องกันโรคติดต:อเชื้อไวรัส โคโรน:า 2019 เป\าหมาย  
๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๐ คน งบประมาณ ๑๔,๐๔๕ บาท 

  ๔.๓.๓ โครงการเรียนรู�ศาสตร�พระราชาสู:การพัฒนาท่ียั่งยืน เป\าหมาย ๔๐ คน  
ผลการดําเนินงาน ๔๐ คน งบประมาณ ๑๒,๘๕๐ บาท 



๗ 
 

  ๔.๓.๔ โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร�างวินัยจราจรให�กับนักศึกษา กศน. เป\าหมาย ๔๐ คน  
ผลการดําเนินงาน ๔๐ คน งบประมาณ ๗,๑๐๐ บาท 

  ๔.๓.๕ โครงการอบรมประวัติศาสตร�ชาติไทย ให�กับนักศึกษากศน.อําเภอทับสะแก  เป\าหมาย  
๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๐ คน งบประมาณ ๑๒,๑๐๐ บาท 

  ๔.๓.๖ โครงการค:ายเสริมสร�างความสามารถในการคิดสร�างสรรค�งาน ชิ้นงานหรือนวัตกรรม 
ให�กับนักศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก เป\าหมาย ๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๐ คน งบประมาณ ๓๕,๗๐๕ 
บาท 

  ๔.๓.๗ โครงการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ด�านคณิตศาสตร�นักศึกษา กศน. เป\าหมาย ๘๐ คน 
ผลการดําเนินงาน  ๑๐๐ คน งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

  ๔.๓.๘ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให�กับนักศึกษา กศน.  
เป\าหมาย ๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๒ คน งบประมาณ ๑๗,๗๖๐ บาท 

 
๔.๔  นางสุมิตรา  สุขอวบอ8อง ครูอาสาสมัคร กศน. รายงานนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๒     

ปCการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  
- ระดับประถมศึกษา   จํานวน   ๒๓  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น  จํานวน  ๑๔๖  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จํานวน  ๒๐๖  คน 

                                      รวมจํานวน ๓๗๕  คน 
   แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียน ประจําป4งบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑-๒) 

ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เป\าหมายจํานวน ๓๗๕ คน  
  ๔.๔.๒ โครงการส:งเสริมการอ:านและพัฒนาทักษะการเรียนรู�ให�กับนักศึกษา กศน. เป\าหมาย

จํานวน ๓๗๕ คน งบประมาณ ๓,๗๕๐ บาท 
  ๔.๔.๓ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให�กับนักศึกษา กศน.  

เป\าหมายจํานวน ๖๒ คน งบประมาณ ๒๖,๘๓๐ บาท 
  ๔.๔.๔ โครงการนวัตกรรมการจัดการขยะสําหรับนักศึกษา กศน. เป\าหมายจํานวน ๗๒ คน 

งบประมาณ ๑๕,๑๔๐ บาท 
  ๔.๔.๕ โครงการค:ายเรียนรู�ประวัติศาสตร�ชาติไทยให�กับนักศึกษา กศน. เป\าหมายจํานวน ๗๒ 

คน งบประมาณ ๕๓,๕๘๐ บาท 
  ๔.๔.๖ โครงการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�นักศึกษา กศน. เป\าหมายจํานวน 

๘๐ คน งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
 

          ๔.๕ นายสุรพงษ' อนันต'ธนสาร ครูผู6ช8วย นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) ประจําปCงบประมาณ 2563  
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 



๘ 
 

 

มาตรฐานการศึกษา 
แต:ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 
รวม 

คะแนนท่ีได� ระดับ 
คุณภาพ 

ด�านท่ี 1 
คุณภาพของ

ผู�เรียน 

ด�านท่ี 2 คุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ด�านท่ี 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 
คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบ ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

47.27 15.00 26.40 88.67 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา
ต:อเนื่อง 

46.00 14.80 26.40 87.20 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

40.91 15.75 26.40 83.06 ดีเลิศ 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 86.31 ดีเลิศ 
 

 ท้ังนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได�มีการกําหนดแนวทางเพ่ือรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ท่ีสถานศึกษาคาดว:าจะนําไปดําเนินการในป4งบประมาณถัดไป ดังนี้ 
 1) สถานศึกษาควรส:งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู เรื่องการทําวิจัย การใช�เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรู�ไปใช�ในการจัดการเรียนรู� ให�เหมาะสมกับผู�เรียน โดย
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด�านการจัดทําวิจัย 
 2) สถานศึกษาควรจัดให�มีการประเมินหลักสูตร เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 
สื่อการสอนให�ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความต�องการของผู�เรียน โดยจัดโครงการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
รายวิชาเลือก มะพร�าวทับสะแก ท้ัง 3 ระดับ  
 3) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนด�านวิชาการท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�สูงข้ึน โดยจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนด�านวิชาการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน กศน.อําเภอทับสะแก 
 4) สถานศึกษาควรส:งเสริม สนับสนุนผู�เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห� คิดอย:างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเปNนร:วมกับผู�อ่ืน โดยเน�นการจัดกระบวนการเรียนรู�
ด�วยโครงงานและเอ้ือต:อการเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนนําความรู�ไปใช�ในการดํารงชีวิต การทํางาน หรือการประกอบ
อาชีพได� และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยจัดโครงการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน.อําเภอ  
ทับสะแก  
 5) สถานศึกษาควรส:งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยส:งเสริมการเรียนรู�
อาชีพใหม: ๆ ให�เปNนทางเลือกเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจในชุมชน เพ่ิมช:องทางการตลาดให�กับผู�เรียน เพ่ือจําหน:าย
ผลิตภัณฑ�ได�อย:างแพร:หลาย และส:งเสริมสนับสนุนต:อยอดให�ผู�เรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ให�มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร�างรายได�ให�แก:ครอบครัว และจัดให�มีการติดตามการนําความรู�ไป
ใช� หรือประยุกต�ใช�ของผู�จบการศึกษาต:อเนื่อง ให�ครอบคลุมทุกหลักสูตร โดยจัดโครงการ/กิจกรรมการศึกษา



๙ 
 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ ด�วยรูปแบบการค�าออนไลน� หรือ ประสานงานภาคีเครือข:ายในการวางจําหน:ายสินค�าท่ีได�รับ
การส:งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมช:องทางการตลาดให�กับผู�เรียน 
 6) สถานศึกษาควรส:งเสริม สนับสนุนการจัดหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให�กับห�องสมุดประชาชน 
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ ในการมาใช�บริการ และจัดให�มีประเมินความพึงพอใจจากผู�รับบริการเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนําผล
การประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ด�านสื่อ แหล:งเรียนรู�หรือภูมิปiญญาท�องถ่ิน โดยประสานงานกับภาคีเครือข:ายใน
การจัดหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให�กับห�องสมุดประชาชน 
 
          ๔.๖ นายสุรพงษ' อนันต'ธนสาร ครูผู6ช8วย ค8าเป̂าหมายของสถานศึกษาเพ่ือใช6ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยข้ันพ้ืนฐาน 

           ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.1 ผู�เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
สอดคล�องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
  ค:าเป\าหมายท่ีกําหนดไว� คือ สถานศึกษามีการกําหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
บังคับท่ีไว�เปNนค:าเป\าหมาย  โดยกําหนดจาก 
  �  คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู�เรียน จํานวน 2 ภาคเรียน 
  ท้ังนี้ ในการกําหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ เพ่ือเปNนค:าเป\าหมายให�
สถานศึกษากําหนดค:าเป\าหมายเฉพาะรายวิชาท่ีมีแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในป4ท่ี
สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยใช�คะแนนเฉลี่ย ผลการสอบปลายภาคเรียนของผู�เรียน 
จํานวน 2 ภาคเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกนอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ท่ีมีอยู:ครั้งล:าสุดแต:ละรายวิชา มาเปNนข�อมูลสารสนเทศ หรือข�อมูลต้ังในการกําหนดค:า
คะแนนเป\าหมาย ดังกล:าว 
 

ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับ 
ท่ีสถานศึกษากําหนดไว�เปNนค:าเป\าหมาย 

ประถมศึกษา  
- ทักษะการเรียนรู� 23.00 
- ภาษาไทย 25.00 
- วิทยาศาสตร� 32.00 
- สังคมศึกษา 19.00 
- ศาสนา และหน�าท่ีพลเมือง 28.17 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 26.67 

มัธยมศึกษาตอนต�น  
- ภาษาไทย 18.33 
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 19.00 
- วิทยาศาสตร� 13.00 
- สังคมศึกษา 16.33 
- ศาสนา และหน�าท่ีพลเมือง 14.00 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 14.00 



๑๐ 
 

ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับ 
ท่ีสถานศึกษากําหนดไว�เปNนค:าเป\าหมาย 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ทักษะการเรียนรู� 20.00 
- ภาษาไทย 16.00 
- วิทยาศาสตร� 16.00 
- สังคมศึกษา 12.75 
- ศาสนา และหน�าท่ีพลเมือง 15.33 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 19.25 

 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.2 ผู� เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค:านิยม และ

คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ค:าเป\าหมายท่ีกําหนดไว� คือ สถานศึกษาคาดว:าจะมีผู�เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได�รับการ          

ยกย:องเชิดชูเกียรติหรือเปNนแบบอย:างท่ีดีในด�านท่ีเก่ียวข�องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค:านิยมหรือ
คุณลักษณะท่ีดี จํานวน  ๕00  คน 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.3 ผู� เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห�          
คิดอย:างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร:วมกับผู�อ่ืน 

ค:า เป\าหมายท่ีกําหนดไว�  คือ สถานศึกษาคาดว:าจะมีผู� เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                      
ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� ไตร:ตรองอย:างรอบคอบ โดยใช�ข�อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
แก� ไขปiญหาได�อย:างถูกต�อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นร:วมกับผู� อ่ืนได�                              
จํานวน   ๓๐๐  คน  

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.4 ผู�เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร�างสรรค�งาน ชิ้นงาน
หรือนวัตกรรม 

ค:า เป\าหมายท่ีกําหนดไว�  คือ สถานศึกษาคาดว:าจะมีผู� เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                      
สามารถสร�างโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค� หรือสิ่งใหม:ท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน�ได�จริง    
จํานวน  ๕๖ คน     

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.8 ผู�จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําความรู� ทักษะพ้ืนฐานท่ีได�รับไปใช�หรือ
ประยุกต�ใช� 

ค:าเป\าหมายท่ีกําหนดไว� คือ สถานศึกษาคาดว:าจะมีจํานวนผู�จบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถนําความรู� ทักษะพ้ืนฐานท่ีได�รับไปใช� หรือ
ประยุกต�ใช�ในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต:อในระดับท่ีสูงข้ึน  จํานวน  10๐ คน     
มาตรฐานการศึกษาต:อเนื่อง 
 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.3 ผู�จบหลักสูตรการศึกษาต:อเนื่องท่ีนําความรู�ไปใช�จนเห็นเปNนประจักษ�หรือ
ตัวอย:างท่ีดี 

ค:าเป\าหมายท่ีกําหนดไว� คือ สถานศึกษาคาดว:าจะมีจํานวนผู�จบการศึกษาและหรือจํานวนกลุ:มผู�จบ
การศึกษาต:อเนื่อง ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีเห็นเปNนประจักษ�ในพ้ืนท่ี หรือเปNนตัวอย:างท่ีดีจํานวน  ๓๘ คน  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ    



๑๑ 
 

ระเบียบวารท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.ตําบล  นําเสนอรายงานการสํารวจจํานวนหนังสือเรียน 

รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับภาคเรียนท่ี ๒ ปCการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดซ้ือหนังสือเรียน 
เพ่ือให6คณะกรรมการสถานศึกษาได6รับทราบเพ่ือขอความเห็นชอบ ดังนี้ 

๕.๑.๑ จํานวนนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๒ ป4การศึกษา 256๓  
    - ระดับประถมศึกษา   จํานวน   ๒๓  คน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน  ๑๔๖  คน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จํานวน  ๒๐๖  คน 

รวม ๓๗๕  คน 
     ๕.๑.๒ จํานวนนักศึกษาท่ีลงเบียนเรียนแยกรายวิชาบังคับ 

    ระดับประถมศึกษา 
- วิทยาศาสตร�   จํานวน ๑๖ คน 
- สังคมศึกษา   จํานวน ๑๕ คน 
- ศาสนาและหน�าท่ีพลเมือง จํานวน ๑๖ คน 
- การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม  จํานวน ๑๖ คน 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
- วิทยาศาสตร�   จํานวน ๑๔๗ คน 
- สังคมศึกษา   จํานวน ๑๓๙ คน 
- ศาสนาและหน�าท่ีพลเมือง จํานวน ๑๓๖ คน 
- การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม  จํานวน ๑๔๐ คน 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- วิทยาศาสตร�   จํานวน ๑๘๒ คน 
- สังคมศึกษา   จํานวน ๑๗๐ คน 
- ศาสนาและหน�าท่ีพลเมือง จํานวน ๑๗๒ คน 
- การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม  จํานวน ๑๗๔ คน 

     ๕.๑.๒ การสํารวจจํานวนหนังสือเรียน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนท่ี 2 ป4การศึกษา 2563 
   ข้ันตอนการดําเนินงาน 
    - ให�ครูสํารวจหนังสือท่ีมีอยู:จริงใน กศน.ตําบล  สํารวจจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

ในแต:ละรายวิชา 
   - คํานวณจํานวนหนังสือท่ีต�องการสรุปยอดหนังสือท่ีต�องการเพ่ิมในแต:ละ กศน.ตําบล 
   - จัดหาหนังสือเรียน โดยใช�วิธีจัดซ้ือ (เฉพาะเจาะจง)  

     สรุปงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร  8๔,๕๘๐ บาท ดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียน 8๔,๕๗๒ บาท  
คงเหลือส:งคืน สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ�  จํานวน ๘ บาท 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ    
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๑๓ 
 

โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ เดือน กุมภาพันธ'  พ.ศ.๒๕6๔ 

ครั้งท่ี ๑/256๔ 
ณ  กศน.ตําบลทับสะแก  หมู8ท่ี ๔ ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ เดือน กุมภาพันธ'  พ.ศ.๒๕6๔ 

ครั้งท่ี ๑/256๔ 
ณ  กศน.ตําบลทับสะแก  หมู8ท่ี ๔ ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ เดือน กุมภาพันธ'  พ.ศ.๒๕6๔ 

ครั้งท่ี ๑/256๔ 
ณ  กศน.ตําบลทับสะแก  หมู8ท่ี ๔ ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ เดือน กุมภาพันธ'  พ.ศ.๒๕6๔ 

ครั้งท่ี ๑/256๔ 
ณ  กศน.ตําบลทับสะแก  หมู8ท่ี ๔ ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 


