
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อ าเภอทับสะแก 
วัน  จันทร์  ที่ 18  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60 

ครั้งที่ ๑/2561 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 

******************* 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายส าราญ  เรืองสัจ    ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. นายพงษ์พันธ์  เผ่าประทาน   ต าแหน่ง กรรมการ 
 3. นายวิรัช  ตั้งเขาทอง    ต าแหน่ง กรรมการ 
 4. ร้อยต ารวจตรีวิชัย  ศรีสดใส   ต าแหน่ง กรรมการ 
 5. นายไพบูลย์  เยาวมาลย์   ต าแหน่ง กรรมการ 
 6. นายสันธาร  อินไชยยา    ต าแหน่ง กรรมการ 
 7. นางสุณีย์  ชนะน้อย    ต าแหน่ง กรรมการ 
 8. นางจิราพร  ศีลเมืองพรหม   ต าแหน่ง กรรมการ 
 9. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพนัธกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
 10. นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 11. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง   ต าแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. 
 12. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี   ต าแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. 
 13. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 14. นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 15. นางนิยะดา  อินไชยยา   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 16. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 17. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 18. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 19. นางสาวเพชรา  บุญเกิด   นักศึกษา 
 20. นางสาวชฎาพร  จันทร์ฉาย   นักศึกษา 
 21. นางสาวอภิญญา  ขวัญอ่อน   นักศึกษา 
 22. นายสุขเกษม  พรหมเมศร์   นักศึกษา 
 23. นางสาวศิริวิภา  พูลส์สังข์   นักศึกษา 
 24. นางสาวคนทอง  แตงค า   นักศึกษา 
 25. นางสาวอลิษา  แสงเลิศ   นักศึกษา 
 26. นางสาวกัญธิมา  ถาวรนันท์   นักศึกษา 
 27. นางสาวมณีภา  ภู่ระย้า   นักศึกษา 
 28. นายจักรี  สร้อยดาว    นักศึกษา 
 29. นางสาวบุญยรัตน์  อยู่เย็น   นักศึกษา    
 30. นางสาวสุดธิดา  ป้องเศร้า   นักศึกษา 
 31. นายธีรศักดิ์  จิตรเจริญ   นักศึกษา 

/32. นายศุภชัย  … 
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 32. นายศุภชัย  คงศรี    นักศึกษา 
 33. นางสาวจรัสศรี  จระกรรณ์   นักศึกษา 
 34. นางสาววารุณี  เกตุประยูร   นักศึกษา  
เปิดประชุม เวลา 09.30 น. โดยประธานกรรมการสถานศึกษา  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แนะน าตัว 
1.2  การหมดวาระในการเป็นกรรมการสถานศึกษา ประธาน แจ้งในที่ประชุม กรรมการ   

สถานศึกษาเรื่องการหมดวาระในการเป็นกรรมการสถานศึกษา  4 ปี และแจ้งว่าต้องมีการประกาศสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นใหม่ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยการติดประกาศสรรหา ให้สถานศึกษา
แต่งตั้งผู้คัดเลือกผู้รับสมัคร และประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก ถ้าในกรณีที่ผู้สมัครเกิน  8  คน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

     1. เชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั้งหมดมาประชุม  
     2. ให้ผู้อาวุโสสูงสุดเป็นประธานชั่วคราว และด าเนินการประชุมคัดเลือก ให้เหลือ 
ผู้สมัคร 8 คน 
     3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุม และการคัดเลือก  
ป ระธ าน ก รรม ก ารส ถ าน ศึ ก ษ า  เมื่ อ คั ด เลื อ ก เส ร็ จ แ ล้ ว ให้  ผู้ อ าน ว ย ก ารส ถ าน ศึ ก ษ า จั ด ส่ ง                              
ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รส ถ าน ศึ ก ษ า ให้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร  ก ศ น .จั งห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์                               
ทราบภายใน 15 วัน จากวันแต่งตั้ง 
      4. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งเพ่ิมเติมว่า  
ประธานหมดวาระแล้ว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และได้มีการท าประกาศรับสมัคร ใหม่แล้ว โดยจะเปิด         
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 12  มกราคม 2560 เปิดรับสมัคร เวลา  08.00 น. – 16.30 น. ณ กศน.อ าเภอ
ทับสะแก และจะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 
2561  จะมี การประชุมคั ด เลื อกประธานคณ ะกรรมการสถานศึ กษา และจะประกาศรายชื่ อ                            
ในวันที่ 26 มกราคม 2561  

         5. แจ้งเรื่องคุณสมบัติ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
      (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
      (3) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความช านาญการอันเป็นประโยชน์ต่อการ 
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านต่างๆ 
      (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
      (6) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม  คุณธรรม  และจรรยาบรรณในการ  
ประกอบอาชีพ 
 
 
 

/(7) ไม่เคยได้รับ…… 
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      (7) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่โทษส าหรับ  
  ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (8) ต้องไม่เป็นคณะกรรมการของสถานศึกษาแห่งอ่ืนที่สังกัดส านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกินกว่า 2 แห่งในเวลาเดียวกัน 

           คุณลักษณะเฉพาะ 
   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ  หรือมีความช านาญการ          
อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทางด้านการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน หรือผู้มีประสบการณ์  ด้านการสอนหรือการจัด
การศึกษาหรือการบริหารการศึกษาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
   (2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้น าทางศาสนา             
ผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่มีความรู้ความช านาญด้านการศาสนาและหรือศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและชุมชน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นผู้ที่ 
ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดลิ้ม 
   (4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง  การปกครอง ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในด้าน 
การปกครองหรือผู้มีบทบาทด้านการเมืองในระดับต่างๆ 
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความม่ันคง  ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ใน 
การดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   (6) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ต้องเป็นผู้ที่ม ี 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและหรือมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  หรือเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 
   (7) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต้องเป็นผู้รู้หรือผู้ที่มีความช านาญการ  
เฉ พ า ะ ด้ า น จ า ก ก า ร สั่ ง ส ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ งต น เอ ง จ น มี ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ ส า ม า ร ถ                                  
ถ่ายทอดความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
   (8) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  หรือความช านาญเกี่ยวกับ  
การอนามัย และสาธารณสุข 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

..........................................................................-................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
..........................................................................-...................................................................................  

 
 
 

/ระเบียบวารที่ ๔…. 
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ระเบียบวารที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 น าเสนอผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
       โดย นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง ครู กศน.ต าบลทับสะแก ส าหรับผลการด าเนินงานของ กศน. 
อ าเภอทับสะแกท่ีผ่านมา ปีงบประมาณ 2560 มีกิจกรรมดังนี้ 

โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. โครงการสอนเสริม จัดที่ กศน.ต าบลแต่ละต าบล 
  2. โครงการพัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา กศน. จัดที่หอประชุมอ าเภอ           
ทับสะแก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 25659 
  3. โครงการศึกษานิทัศการรัตนโกสินทร์เรียนรู้เมืองแห่งสยาม  มีการพานักศึกษาไป                 
ทัศนศึกษาท่ี กรุงเทพฯ 
  4. โครงการวันรักการอ่านสืบสานปัญญาเจ้าฟ้าหญิงนักอ่าน จัดที่ห้องสมุดประชาชน           
อ าเภอทับสะแก ในวันที่ 2 เมษายน 2560  
  5. โครงการตลาดนัดชวนอ่านสร้างสุข สร้างปัญญาตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน เพ่ือส่งเสริมการ  
เรียนรู้ของนักศึกษา กศน. จัดที่ตลาดอุดมสุข 
  6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่แนวคิดน าพาชีวิตพิชิตเศรษฐกิจพอเพียง จัดที่ห้องสมุ ด 
ประชาชนอ าเภอทับสะแก 
  7. โครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสาน    
ตามรอยพ่อ  จัดที่ต าบลแสงอรุณ 
  8. โครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดที่  
ต าบลแสงอรุณ 
  9. โครงการสถานศึกษา 3 D   จัดที่ กศน.ต าบลนาหูกวาง 
  10. โครงการสถานศึกษา 3 D   จัดที่ กศน.ต าบลเขาล้าน 
  11. โครงการเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด  จัดที่ กศน.ต าบลทับสะแก 
  12. โครงการล้อมรั้วธรรมะเอาชนะยาเสพติด กศน.อ าเภอทับสะแก จัดที่ห้องสมุดประชาชน 
อ าเภอทับสะแก 
  13. โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดที่ต าบลแสงอรุณ 
  14. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู สู่ธรรมชาติ ท าดีเพ่ือพ่อ จัดที่ต าบลแสงอรุณ 
  15. โครงการสถานศึกษา 3 D   จัดที่ กศน.ต าบลแสงอรุณ 
  16. โครงการปลูกต้นไม้แห่งความดี ท าดีเพ่ือพ่อ จัดที่ กศน.ต าบลเขาล้าน 
  17. โครงการปลูกต้นไม้แห่งความดี ท าดีเพ่ือพ่อ จัดที่ กศน.ต าบลนาหูกวาง 
  18. โครงการปลูกต้นไม้แห่งความดี ท าดีเพ่ือแม่ จัดที่ กศน.ต าบลห้วยยาง 
  19. โครงการ 3 D พาชีวิตสดใส จัดที่ กศน.ต าบลห้วยยาง 
  20. โครงการพัฒนาวิชาการ ที่ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับสะแก 
  21. โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดที่ศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลทับสะแก 
 

/22. โครงการ…… 
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22. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ   

จัดที่ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับสะแก 
23. โครงการเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติรย์ และร่วมระลึก 100 ปี       

ธงชาติไทย จัดทุก กศน.ต าบล 
24. โครงการปลูกต้นไม้แห่งความดี ท าดีเพ่ือพ่อ จัดที่ กศน.ต าบลนาห้วยยาง 
25. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ครูอาสาสมัคร 46 คน 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
  1. หลักสูตรช่างไม้    กศน.ต าบลเขาล้าน 
  2. หลักสูตรการถักตระกล้าจากเชือกล่ม  กศน.ต าบลทับสะแก 
  3. หลักสูตรการจักสานเส้นพลาสติก  กศน.ต าบลแสงอรุณ 
  4. หลักสูตรช่างก่อสร้าง    กศน.ต าบลห้วยยาง 
  5. หลักสูตรช่างไม้     กศน.ต าบลอ่างทอง 
  6. หลักสูตรการถักกระเป๋าจากเชือกล่ม  กศน.ต าบลทับสะแก 
  7. หลักสูตรช่างไม้    กศน.ต าบลนาหูกวาง 
  8. หลักสูตรช่างไฟฟ้า    กศน.ต าบลห้วยยาง 
  9. หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์   กศน.ต าบลแสงอรุณ 
  10. หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  กศน.ต าบลแสงอรุณ 
  11. หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ   กศน.ต าบลเขาล้าน 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ) 
  1. หลักสูตรการบิดลูกโป่ง    ห้องสมุดประชาชน 
  2. หลักสูตรการท าวาฟเฟิล   ห้องสมุดประชาชน   
  3. หลักสูตรการท าโดนัดจิ๋ว   ห้องสมุดประชาชน 
  4. หลักสูตรการท าแซนวิส   ห้องสมุดประชาชน 
  5. หลักสูตรการท าซูชิขนมปัง   ห้องสมุดประชาชน 
  6. หลักสูตรการท าวาฟเฟิล   อาคารโรงเรียนบ้านดอนทราย 
  7. หลักสูตรการท าแซนวิส   หอประชุมต าบลเขาล้าน 
  8. หลักสูตรการท าน้ าดื่มสมุนไพร   หอประชุมต าบลเขาล้าน 
  9. หลักสูตรการท าสลัดโลขนมปัง   ต าบลแสงอรุณ 
  10. หลักสูตรการท าน้ าดื่มสมุนไพร   ต าบลแสงอรุณ 
  11. หลักสูตรช่างตัดผมชาย   ต าบลแสงอรุณ 
  12. หลักสูตรอาหารว่าง    หอประชุมต าบลเขาล้าน 
  13. หลักสูตรการท าไม้กวาดก้านมะพร้าว  ต าบลห้วยยาง 
  14. หลักสูตรการท าดอกไม้จันทน์   ต าบลห้วยยาง 
  15. หลักสูตรการท าดอกไม้จันทน์   ต าบลทับสะแก 
  16. หลักสูตรการท าไม้กวาดก้านมะพร้าว  ต าบลทับสะแก 
   

/โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ..... 
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โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 

  1. โครงการหลักสูตรการถักกระเป๋าจากเชือกล่ม  ต าบลห้วยยาง 
  2. โครงการหลักสูตรการท าดอกไม้ผ้าใยบัว   ต าบลทับสะแก 
  3. โครงการหลักสูตรการท าไม้กวาดก้านมะพร้าว  ต าบลนาหูกวาง 
  4.โครงการหลักสูตรการท าหัตถกรรม   ต าบลอ่างทอง 
  5. โครงการหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ต าบลทับสะแก 
  6. โครงการหลักสูตรการท าไม้กวาดก้านมะพร้าว  ต าบลห้วยยาง 
  7. โครงการหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี   ต าบลห้วยยาง 
  8. โครงการหลักสูตรการท าไม้กวาดก้านมะพร้าว  ต าบลทับสะแก 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
  1. กิจกรรมท าความดีเพ่ือพ่อ จัดย้อมผ้าและสอนท าลิบบิ้น 
  2. โครงการต้านภัยยาเสพติด 
  3. โครงการกศน.ร่วมใจรักต้านภัยยาเสพติด  กศน.ต าบลเขาล้าน 
  4. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  ร่วมกับเครือข่าย 
  5. โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกต าบล 
  6. โครงการปลูกป่าพอเพียง    ต าบลอ่างทอง 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
  1. โครงการท าความดีตามรอยพ่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง 
  2. โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน  ต าบลแสงอรุณ 
  3. โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน  ต าบลเขาล้าน 
  4. โครงการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์    ต าบลทับสะแก/ต าบลนาหูกวาง 
  5. โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน  ต าบลห้วยยาง 
  6. โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน  ต าบลทับสะแก 
  7. โครงการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์    ต าบลเขาล้าน 
  8. โครงการท าสบู่จากกะลามะพร้าว   ต าบลอ่างทอง 

โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  1. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
  2. โครงการบ้านหนังสือชุมชน 
  3. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด 
 งานเทียบระดับการศึกษา 
  มีหลักการดังนี้ การประเมินเทียบระดับการศึกษาเป็นการประมวลประสบการณ์และความรู้ 
ที่เป็นองค์รวมของบุคคล ตามคุณลักษณะที่ส าคัญในด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม เพ่ือรับรอง
ความรู้ ความสามารถนั้นให้เป็นมาตรฐานการเรียนรู้เท่ากับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การประเมิน 

- เพ่ือให้การด าเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษามีประสิทธิภาพ จึงแบ่งการ
ประเมินเทียบระดับเป็น 2 มิติ คือ มิติความรู้ความคิด และ มิติประสบการณ์ 

/มิติความรู้..... 
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  มิติความรู้ความคิด มี 6 มาตรฐาน 

1. ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดค้น 
3. ความสามารถในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยี 
4. ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพกายและจิต 
5. ความเป็นไทยสากลและพลเมืองดี 
6. ความรู้เรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิต 

มิติด้านประสบการณ์ มี 3 มาตรฐาน 
1. ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอาชีพ 
2. ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว 
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

เครื่องมือและวิธีการประเมิน 
มิติความรู้และความคิด ประเมินโดยใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบและอัตนัยที่

ให้แสดงวิธีท าหรือเขียนแสดงความคิดเห็น 
มิติประสบการณ์ ประเมินจากแฟ้มมวลประสบการณ์ ด้านพัฒนาอาชีพ ด้านพัฒนา

คุณภาพชีวิต ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน และประเมินจากการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 
 4.2 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 โดย กศน.อ าเภอทับสะแก ได้รับรางวัลดังนี้ 
  - ได้รับรางวัลรองชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศส าหรับนักศึกษา   
กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2560 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันจากกระทรวง  
ศึกษาธิการ 
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา  
กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2560 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันจากอุทยาน  
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
 4.3 แผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2561  
  นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง ครู กศน.ต าบล ชี้แจงแผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  
2561  ดังนี ้
  1. โครงการประชุมชี้แจงนักศึกษา กศน. 
  2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดท าหลักสูตรวิชาเลือก มะพร้าวทับสะแก 1 
  3. โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ 
  4. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด 
  5. โครงการศึกษาเรียนรู้เทิดทูลพระมหากษัตริย์ 
  6. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด 
  7. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดท าหลักสูตรวิชาเลือก มะพร้าวทับสะแก 2 
  8. โครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 
  9. โครงการอาสาสมัครนอกโรงเรียนป้องกันสาธารณภัย 
  10. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

/11. โครงการค่าย… 
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  11. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาสถานศึกษา 3 D  
  12. โครงการร้อยห้าสิบปีระลึกคุณพระบิดาประวัติศาสตร์ไทย 
  13. โครงการพัฒนาสังคมและสังคม หลักสูตรการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ 
  14. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่   
  15. โครงการทักษะชีวิติหลักสูตรสร้างภูมิคุมกันยาเสพติด   
  16. โครงการทักษะชีวิติหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ    
  17. โครงการทักษะชีวิติหลักสูตรดูแลสุขภาพจิต    
  18. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ 
  19. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการท าเชื้อเห็ดภูฐาน 
  20. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ 
  21. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรรู้จักพอเพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ    

ระเบียบวารที่ 5 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก เสนอแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
  5.2 การขออนุมัติจัดหาหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 

- นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งว่าปีการศึกษา ๒/๒๕60                
มีนักศึกษาทั้งหมด 430 คน แยกเป็นระดับประถม 9 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 161 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 260 คน กศน.อ าเภอทับสะแก ได้รับงบจัดสรรงบประมาณ ในการจัดหาแบบเรียน
ให้กับผู้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จ านวน 62,540  บาท ในการด าเนินการจัดหาแบบเรียนจะต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   

- นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบล น าเสนอการส ารวจหนังสือเรียนรายวิชา
บังคับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีข้ันตอนการส ารวจดังนี้  
   1. ให้ครูส ารวจหนังสือท่ีมีอยู่จริงใน กศน.ต าบล 
   2. ส ารวจจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา 
   3. ค านวณจ านวนหนังสือท่ีต้องการ 
   4. สรุปยอดหนังสือที่ต้องการเพิ่มในแต่ละ กศน.ต าบล 
 
 
 
 

/รายการจ้างพิมพ์… 
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รายการจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดคุณลักษณะการ
จ้างพิมพ์ (วิชาบังคับ) ดังนี้ 
 ปก 
  1. ขนาดรูปเล่ม 8.25 นิ้ว คูณ 11.75 นิ้ว (A4) บวกลบไม่เกินร้อยละ 2 
  2. กระดาษการ์ดอาร์ต มีความหนา 210 – 230 แกรม 
  3. พิมพ์ระบบออฟเซท 4 สี (พิมพ์ปกด้านนอก หน้า-หลัง) 
  4. ใส่ชื่อหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีจ้างพิมพ์บริเวณมุมขวาด้านล่าง ห้ามใช้ตรายางประทับ 
 เนื้อใน 
  1. ขนาดรูปเล่ม 8.25 นิ้ว คูณ 11.75 นิ้ว (A4) บวกลบไม่เกินร้อยละ 2 
  2. กระดาษปรู๊ฟ ความหนาไม่ต่ ากว่า 45 แกรม หรือกระดาษปอนด์ ความหนาไม่ต่ ากว่า 65 แกรม 
  3. พิมพ์ระบบออฟเซท 1 สี พิมพ์ 2 ด้าน 
  4. การเข้าเล่มไสสันทากาว 
  5. ใส่ชื่อหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จ้างพิมพ์บริเวณด้านล่างตรงกลางของหน้าหนังสือ            
ทุกหน้า ห้ามใช้ตรายางประทับ 
  ที่ประชุมได้เห็นชอบ ให้ กศน.อ าเภอทับสะแกด าเนินการจัดจ้างพิมพ์แบบเรียน  ซึ่งในวาระ
การประชุม ครั้งนี้ กศน.อ าเภอทับสะแก ได้เชิญตัวแทนของนักศึกษาทุกระดับทุก กศน.ต าบลเข้ามามีส่วนรวม
ด้วย 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

  รายละเอียดการประชุมตามเอกสารน าเสนอที่แนบท้ายรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)    
 
เลิกประชุม  ๑5.๐๐ น. 
 
 
 
       (นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง)                                 (นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล) 
               ครู กศน.ต าบล                                                ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


