
        
รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 
ครั้งที่  6/2560 

วันจันทร์ ที่  13 พฤศจิกายน  2560 เวลา 10.30น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    

………………………………………………  

ผู้มาประชุม 
1. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก  
2. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง แสงอรุณและเขาล้าน 
3. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.นาหูกวาง ทับสะแกและอ่างทอง 
4. นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง  ครู กศน.เทศบาลต าบลทับสะแก  
5. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.เทศบาลต าบลเขาล้าน 
6. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  ครู กศน.ต าบลนาหูกวาง  
7. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ  
8. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง 
9. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
10. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทั่วไป  
11. นางเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  

ผู้ไม่มาประชุม  
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-  

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม  โดย
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง   

 -  ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผอ.ขวัญจิตต์  ศรีจันทนากุล รักษาการ                 
ในต าแหน่งคนที่ 1  ผอ.มณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล รักษาการในต าแหน่งคนที่ 2 

 - กศน.อ าเภอทับสะแก ผอ.ขวัญจิตต์  ศรีจันทนากุล รักษาการในต าแหน่ง 
1.2  การเปลี่ยนหน้าที่การท างานของเจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

                    - นางจรีย์ แก้วชิงดวง  ช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบภายในและช่วย                  
งานบุคลากร 

   - ให้ นางสาวภัทรพร สุวรรณรินทร์  เบิกจ่ายเงินแทน นางจรีย์ แก้วชิงดวง  และหัวหน้า
กลุ่มงานนิเทศ 
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 - ปรับเปลี่ยน เพ่ิมงาน ตามค าสั่งที่จะแต่งตั้งต่อไป  
1.3  การจัดท าสรุปรายงานโครงการศึกษาดูงาน ขอให้ครูช่วยตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ 

และบันทึกในสมุดบันทึกการศึกษาดูงาน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้น ารายงานการประชุม               
ขึน้เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   - ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ 
  - การรวบรวมหลักสูตรสถานศึกษา  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1 ทบทวนนโยบายส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2561  

- งบประมาณท่ีจะจัดสรรให้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- หลักการท างานในงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดให้ครูรับผิดชอบนักศึกษาโดย

ก าหนดเป้าหมายไว้ 60 คน  
- การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เศรษฐกิจ

พอเพียงการจัดการขยะมูลฝอย และกิจกรรมผู้สูงอายุ ขอให้ กศน.อ าเภอทบทวนการก าหนดเป้าหมายใหม่ ไม่ใช่
การหารเฉลี่ยเท่า ๆ กัน การก าหนดเป้าหมายควรเป็นกิจกรรมตามความต้องการ ตรงกับบริบทของพ้ืนที่ เพราะ
บางกิจกรรมไม่สามารถท าได้ในบางต าบล  ก าหนดส่งส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกครั้งภายในวัน
อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ส่งได้ท้ังทางไลน์ Facebook หรือทางอีเมล  มติที่ประชุม ครู กศน.ต าบลใช้เป้า
เดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยน 

- เกณฑ์การประเมินต้องมีการปรับให้ตรงกับการท างานตามเป้าหมายของครู   
- การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย เป้าหมาย 300 คน ไม่มี

งบประมาณให้ มีชื่อคนเข้าร่วมโดยไม่นับซ้ า  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้คนอ่านหนังสือมากข้ึน 
- ผู้ไม่รู้หนังสือ ครูอาสาเป็นผู้ก าหนดจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือ  หากมีไม่ครบตามจ านวน ต้องมี

นักศึกษาพบกลุ่มแต่ละระดับรวมกันไม่น้อยกว่า 60 คน 
- การท างานในแต่ละปีงบประมาณ ต้องดู ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงานของส านักงาน กศน. ซึ่งมีท้ังหมด 36 ตัวชี้วัด โดยท างานให้ได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
- นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10  
       (น าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของ ร. 10 ติดไว้ในที่มองเห็นได้ หรือติดไว้ที่ 

กศน.ต าบลทุกแห่งได้จะเป็นการดี) 
          1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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       1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ 
ผ่าน กิจกรรมลูกเสือ กศน. เน้นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการท าเพ่ือสังคม จิตอาสา เช่น การปลูกป่า 
เก็บขยะชายหาด ฯลฯ  แต่ควรมีกิจกรรมให้ความรู้ด้วย ไม่เป็นกิจกรรมที่ท าครั้งเดียวแล้วจบไป ควรเป็นกิจกรรม
หล่อหลอม มีความร่วมมือกันเพ่ือสังคม กิจกรรมเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดจะหายไป 

2. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
ทุกอ าเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดชายแดน  ด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนด 

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

       1. ขับเคลื่อน กศน.สู่ " Smart ONIE" ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

  - ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
  - ทักษะการใช้ Social Media เพ่ือการเรียนการสอนของครู 
  - พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการศึกษากับระบบฐานข้อมูลกลาง  
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E -office ระบบการจัดท าแผน 

ระบบการรายงานผลการด าเนินงาน 
2. พัฒนาก าลังคนให้เป็น " Smart Digital Persons(SDPs)" ที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือ

รองรับการพัฒนาประเทศ 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   1. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
       - การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ มี 2 หลักสูตร คือ 70 ชม.และ 420 ชม. กศน.อ าเภอ

แจ้งภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 จะได้รับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ครั้งเดียว 
       - จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
       - การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2560 ใช้งบอบรมประชาชน ควรจัด

ร่วมกับเครือข่าย  
   2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรปราดเปรื่อง) 
   3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ "สะเต็มศึกษา" (STEM Education) 
   4. เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด ฯลฯ  
  - ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้เป็น

คนมีนิสัยรักการอ่าน ฝึกเขียนด้วยลายมือไม่ต้องพิมพ์ 
    5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสู่ " วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได้ ขายเป็น" 
    6. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
   - พลิกโฉม กศน.ต าบล สู่ "กศน.ต าบล 4 G" ได้แก่ 
  1. Good Teacher พัฒนาครู กศน.ต าบลและบุคลากรให้เป็น "ครูมืออาชีพ" 
  2. Good Place Best Check-in พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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  3. Good Activities ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 

  4. Good Partnership เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน  

   5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
4.2 การอนุมัติแผนงาน/โครงการที่เป็นงานประจ า งานต่อเนื่องขอให้ด าเนินการจัดท าและขอ

อนุมัติจากจังหวัดใบหน้าใบเดียว  
         - ส่วนแผนงาน/โครงการเฉพาะกิจ งบเงินอุดหนุน ให้ด าเนินการจัดท าและขออนุมัติจาก

จังหวัดใบหน้าใบเดียว โดยท าเป็นแผนรวมแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 
  - การอนุมัติโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณเกิน 100,000 บาท ให้เจ้าของโครงการเป็น

ผู้เสนอ  ผอ.กศน.อ าเภอเป็นผู้ตรวจ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเป็นผู้อนุมัติ 
  - ทั้ง 3 ส่วนให้จัดท าเป็น 2 ชุด เก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด และส่งคืนอ าเภอ 1 ชุด 

(แบบฟอร์มจะส่งให้อีกครั้ง) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการให้จัดท าเป็นหนังสือเสนอจังหวัดพิจารณา 
  4. 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
2561 แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ               
กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ดังนี ้

      - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
      - ค่าเช่าส านักงาน กศน.อ าเภอทับสะแก 
      - ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

      ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ. 
2561 แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ดังนี้ 

       - ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน ๘ คน  ต าแหน่งบรรณารักษ์ และ
พนักงานบริการ 

       - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                               
ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสารส าหรับห้องสมุดประชาชน 
        ส่วนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง กิจกรรมอ่ืนๆ และงบเงินอุดหนุน อยู่ระหว่าง
การพิจารณาจัดสรรจากส านักงาน กศน. หากได้รับการแจ้งจัดสรร จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 ตามหนังสือส านักงาน กศน.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.121/5875 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560เรื่อง การส ารวจและยืนยันความพร้อมการจัดท าโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินการส ารวจความพร้อมและแจ้ง
ยืนยันความพร้อมในการจัดท าโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมงและหลักสูตร 70 
ชั่วโมง ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ การยืนยันความพร้อมในครั้งนี้ทุกกรณีแจ้งยืนยันแล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
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5.2 การจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาคเรียน รายสัปดาห์ แผนสอนเสริม  
5.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ภาคเรียนที่ 2/2560 ร่วมก าหนด

วาระในการจัดกิจกรรม  
      - ก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2560 ให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมเป็น         
เกรียติในพิธีเปิด 
                         - มอบอาจารย์นิยะดา อินไชยยา แนะน าคณะกรรมการสถานศึกษา  ผอ.กศน.อ าเภอ          
ทับสะแกแนะน าครู กศน.ต าบล และ กศน. อ าเภอ/ ชี้แจงเรื่องการประเมินคุณธรรม  
                  - มอบอาจารย์บุญทิพย์  สอนง่าย แนะน าองค์กรนักศึกษาและกิจกรรมองค์กรนักศึกษา/
แนะน าเรื่องท่ีควรรู้ เทียบระดับการศึกษา , แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

               - มอบอาจารย์สุมิตรา  สุขอวบอ่อง อธิบายเรื่องโครงสร้างหลักสูตร/เกณฑ์การจบหลักสูตร/ 
การลงทะเบียนเรียน  

      - มอบอาจารย์ศันสุนีย์ ศรีพรหมทอง อธิบายเรื่องการเขียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กพช) 
      - มอบอาจารย์ศรวณีย์  สืบสกุล อธิบายเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ

ระดับชาติ การสอบ N-NET 
                         - มอบอาจารย์ภัณฑิรา งิ้วงาม อธิบายเรื่องชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจบหลักสูตร /                   
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

               - มอบอาจารย์จิราพร  ยอดแก้ว ชี้แจงกิจกรรมแนะน าเรื่องที่ควรรู้ พระบรมราโชบาย ร.10
ด้านการศึกษา 
                       - มอบอาจารย์ยุพเยาว์ เยาวหลี ชี้แจงแนะแนวการศึกษาต่อ 

                         - มอบอาจารย์เกษร  ฤทธิกุล แนะน าห้องสมุดประชาชน  (การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด/
การใช้บริการห้องสมุด) 

5.4 การประเมินระดับการรู้หนังสือ (สุมิตรา) 
     - มอบอาจารย์ศรวณีย์  สืบสกุล รับผิดชอบการประเมินระดับการรู้หนังสือ แทน 
5.4 การอบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (นิยะดา) 
     - ครู กศน.ต าบล ทุกคน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 
5.5 งานอัธยาศัย (ยุพเยาว์)  
5.6 งาน/กิจกรรม/โครงการที่จะต้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของตนเอง ต้นสังกัดและ สมศ.

ที่ผ่านมา (ศันสุนีย์) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี  
6.1 การร้องเรียนการออกหลักฐานการศึกษา 
6.2 มอบรัตนาวลี  สิงห์คาร เขียนโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



- 6 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


