
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อ าเภอทับสะแก 
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 

ครั้งที่ ๑/256๒ 
ณ  กศน.ต าบลทบัสะแก  หมู่ที่ ๔ ต าบลทบัสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

******************* 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายค ารณ  ห้วยหงษ์ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา   
 2. นางสุพิมล  วิทยสมิทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม                    

3. นายโกมล  หอมทั่ว   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
4. นายสุรพัศ  ตั้งเขาทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง  การปกครอง               
5. พ.ต.ท.สมมาต  สังข์ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง                
6. นายสุรสิทธิ์   เปียสังข์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 ๗. นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข   
 ๘. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
 ๙. นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 1๐. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ต าแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. 
 1๑. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ต าแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. 
 1๒. นายบุญทิพย์  สอนง่าย  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 1๓. นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 1๔. นางนิยะดา  อินไชยยา  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 1๕. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 1๖. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 1๗. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
 1๘. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 1๙  นางสาวเกษร  ฤทธิกูล  ต าแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายบุญสม   สีเหลือง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  
เริ่มประชุม เวลา 09.๓0 น.  
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แนะน าตัวเองและ 
บุคลากร กศน.อ าเภอทับสะแก / แนะน าสถานศึกษา : นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร ครูผู้ช่วย แนะน าตัวเอง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก  แจ้งที่ประชุม  
  ๒.๑ ส าเนารายงานการประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่าง
การน ารายงานการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของ กศน.อ าเภอทับสะแก เนื่องจากระบบเว็บไซต์ขัดข้อง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

3.1  นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร ครูผู้ช่วย  น าเสนอเรื่อง แนะน าคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทับสะแก ดังนี้ 

1. นายค ารณ  ห้วยหงส์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา     ประธาน   
 2. นางสุพิมล  วิทยสมิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ  

3. นายโกมล  หอมทั่ว  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม กรรมการ    
4. นายสุรพัศ  ตั้งเขาทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง  การปกครอง  กรรมการ 
5. พ.ต.ท.สมมาต  สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความม่ันคง     กรรมการ 
6. นายสุรสิทธิ์   เปียสังข์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ    

 ๗. นายเชิดชาย  สธุรรมารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข    กรรมการ 
 ๘. นายบุญสม   สีเหลือง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น    กรรมการ  
 ๙. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก         กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

/บทบาทหน้าที.่.. 
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บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีดังนี้ 
   1. ให้ค าปรึกษา  และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. ส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
   3. ติดตามและเสนอแนะผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา 
   4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก าหนด 
 
นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก  ชี้แจง 
  3.2  การจัดตั้งกลุ่ม Line คณะกรรมการสถานศึกษา / การถ่ายรูปภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษา ได้ด าเนินการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้ว 

๓.๓  การเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
  ๓.๔  กรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นวิทยากร  ได้แก่ นายโกศล หอมทั่ว เป็นวิทยากร เรื่อง 
ประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย และประวัติศาสตร์ทับสะแก โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ กศน.
อ าเภอทับสะแก    
  ส าหรับกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการต่อไปของ กศน.อ าเภอทับสะแก จะขอเชิญ
กรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเป็นวิทยากร หรือขอความอนุเคราะห์เชิญ
บุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากรต่อไป  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวารที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร  

ได้น าเสนอรายละเอียดไปแล้วใน ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
 

/นางสาวสมิตา... 
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            4.2  นางสาวสมิตา  โชติดาว ครู กศน.ต าบล น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
รางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 

ด้านครูและบุคลากร ปี  พ.ศ. 2561 
๑. นางศันสุนีย์ ศรีพรหมทอง ครู กศน.ต าบลทับสะแก ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้ขับเคลื่อนการ

ด าเนินโครงการยอดเยี่ยมในโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระดับจังหวัด ด้านเครือข่าย / แหล่งการเรียนรู้ ปีพ.ศ. 
2561 

๒. ชุมชนบ้านหินเทิน  หมู่ที่ 5 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัล
ชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2561 ระดับส านักงาน 
กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พุทธศักราช 2561    

๓. บ้านหนังสือชุมชนบ้านห้วยแห้ง  ต าบลเขาล้าน  อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการ
คัดเลือกเป็นบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด “สมุทรคีรี”  

๔. นางอวยพร คีรีวิเชียร ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในการร่วมด าเนินโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่
ส าหรับชาวตลาด” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 
2561  ต าบลแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.) ดีเด่นระดับจังหวัด 

ด้านผู้เรียน ปี  พ.ศ. 2561 
 1. นางกาญจนา  ศุภานุสนธิ์  ได้รับรางวัลตามโครงการดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด เป็นผู้ประสบ
ความส าเร็จยอดเยี่ยมจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  ในการจ าหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ คือ มะพร้าวเคลือบ
ช็อคโกแลต  
 2. นายวินัย เทศแย้ม ได้รับรางวัลชมเชยเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน.      
ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 3. นางสาวยุพา ชมบ ารุง ได้รับรางวัลชมเชยเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน.    
ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 4. นายวันเฉลิม ชัยชนะ ได้รับรางวัลชมเชยเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน.    
ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

/สรุปผลการด าเนินงาน... 
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สรุปผลการด าเนินงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ 2561  
กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2561 

๑. จ านวนนักศึกษา  ปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 805 คน 
 
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประจ าปีงบประมาณ 2561  

๑. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียน กศน.
อ าเภอทับสะแก ปีงบประมาณ 2561 

- โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ กศน.ต าบล ทั้ง ๖ ต าบล จ านวนผู้เข้าร่วม 865 คน  
งบประมาณ 212,000 บาท 

๒. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1 อ าเภอ 1 อาชีพ กศน.อ าเภอทับสะแก 
ปีงบประมาณ 2561 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จ านวน ๓ โครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม ๖๖ คน งบประมาณ  
51,000 บาท  

๓. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ต าบล  ๖ ต าบล จ านวนผู้ เข้าร่วม ๒๙๓ คน 
งบประมาณ ๓๐,000 บาท   

๔. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ต าบล ๖ ต าบล จ านวนผู้เข้าร่วม ๓๔๙ คน 
งบประมาณ ๙๓,000 บาท  

๕. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ต าบล  ๖ ต าบล 
จ านวนผู้เข้าร่วม ๒๕๗ คน งบประมาณ ๕๔,000 บาท  
 ๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล ทั้ง ๖ ต าบล จ านวนผู้เข้าร่วม 
๑๙๘ คน งบประมาณ ๖๐,000 บาท 

๗. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จ านวนผู้เข้าร่วม ๑๖ คน งบประมาณ ๑๕,๒00  
บาท 
 ๘. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.ต าบล ทั้ง ๖ ต าบล จ านวนผู้เข้าร่วม 
๙๗ คน งบประมาณ ๙๓,000 บาท 
 ๙. โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  หลักสูตร 70 ชั่วโมง  จ านวนผู้เข้าร่วม ๒๐ คน งบประมาณ     
๒๕,๗00 บาท 
 
 

/กิจกรรมการจัด... 
 



-๖- 
กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑. โครงการหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชน กศน.ต าบล และบ้านหนังสือชุมชน ๕๐๐ คน / หนังสือ ๖๐๐ เล่ม 
๒. โครงพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน ๑๑,๒๐๐ คน 
๓. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ยุค 4 G ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9  จ านวน

๑,๐๐๐ คน 
๔. โครงการนิทรรศการวันส าคัญ  

 
4.3  นางสาวสมิตา  โชติดาว ครู กศน.ต าบล น าเสนอแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอทับสะแก 
กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 256๒ 

๑. จ านวนนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๑ รวมทั้งสิ้น ๓๗๑ คน 
๒. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ เป้าหมาย จ านวน ๒๒ คน งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท 

 
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
 ๑. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เป้าหมายจ านวน ๓๐๐ คน  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐  
บาท 
 ๒. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เป้าหมายจ านวน ๑๘๐ คน  งบประมาณ 
๕๔,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายจ านวน ๑๐๘ คน  งบประมาณ 
๓๒,๔๐๐ บาท 
 ๔. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
  - โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ เป้าหมายจ านวน ๓๐ คน งบประมาณ 54,000 บาท  
  - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (แบบชั้นเรียน) กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. เป้าหมายจ านวน 
๒๒๘ คน งบประมาณ ๑๕๙,๖00 บาท 
  - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ททชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป เป้าหมายจ านวน ๑๘๐ 
คน งบประมาณ ๑๖๒,๐00 บาท 
 ๕. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ เป้าหมายจ านวน ๔๐ คน  งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ 
บาท 
 ๖. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล เป้าหมายจ านวน ๗๒ คน  งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ 
บาท 

/๗ โครงการ... 
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 ๗. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Famer เป้าหมายจ านวน ๖ คน  งบประมาณ ๑๙,๓๒๐ 
บาท 
 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑. โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในต าบล จ านวน ๖ แห่ง งบประมาณ ๒,๔๖๐ บาท 
๒. โครงการส่งเสริมการอ่าน เป้าหมายจ านวน ๑,๘๐๐ คน   
๓. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายจ านวน ๑๕,๐๐๐ คน   

 
๔.๔  นางสุมิตรา สุขอวบอ่อง ครูอาสาสมัคร กศน. น าเสนอรายงานจ านวนนักศึกษา 

ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ 256๒ 

๑. จ านวนนักศึกษา  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2561  
ระดับประถมศึกษา  จ านวน ๑๘ คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๕๑ คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๒๐๒  คน 

รวมทั้งสิ้น   จ านวน ๓๗๑ คน 
   ๔.๕  นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง ครูอาสาสมัคร กศน. น าเสนอรายงาน แผนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

๑. โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป้าหมายจ านวน ๘๐ คน งบประมาณ 
๓,๗๑๐ บาท 

๒. โครงการอบรมนักศึกษากศน.เพ่ือส่งเสริมประธิปไตย รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย เป้าหมายจ านวน 
๘๐ คน งบประมาณ ๑๔,๖๐๐ บาท 

๓. โครงการเรียนรู้หมู่บ้านนวัตวิถี เรียนรู้อย่างยั่งยืน เป้าหมายจ านวน ๔๐ คน งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการ กศน.พิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าหมายจ านวน ๔๐ คน งบประมาณ ๑๖,๔๐๐ บาท 
๕. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษากศน. เป้าหมายจ านวน ๑๒๐ 

คน งบประมาณ ๓,๒๕๕ บาท 
๖. โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เป้าหมายจ านวน ๑๘๐ คน งบประมาณ 

๑๔,๔๐๐ บาท 
๗. /โครงการ... 
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๗. โครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ เป้าหมายจ านวน ๖๐ คน งบประมาณ ๓๗,๕๒๕ บาท 
 

๔.๖  นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  น าเสนอรายงานการส ารวจจ านวนหนังสือเรียน  
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการจัดหาหนังสือเรียน  

๑. จ านวนนักศึกษา  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2561  
ระดับประถมศึกษา   จ านวน ๑๘ คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน ๑๕๑ คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ๒๐๒  คน 

รวมทั้งสิ้น    จ านวน ๓๗๑ คน 
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีลงเบียนเรียนแยกรายวิชาบังคับ 

ระดับประถมศึกษา 
- วิทยาศาสตร์   จ านวน  ๑๑  คน 
- สังคมศึกษา   จ านวน  ๑๐  คน 
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง จ านวน  ๑๐  คน 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จ านวน  ๑๐  คน 
- การเงินเพ่ือชีวิต 1  จ านวน  ๑๓  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- วิทยาศาสตร์   จ านวน  ๔๔  คน 
- สังคมศึกษา   จ านวน  ๔๗  คน 
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง จ านวน  ๔๙  คน 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จ านวน  ๓๔  คน 
- การเงินเพ่ือชีวิต 1  จ านวน  ๘๔  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- วิทยาศาสตร์   จ านวน  ๖๘  คน 
- สังคมศึกษา   จ านวน  ๘๔  คน 
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง จ านวน  ๖๗  คน 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จ านวน  ๘๔  คน 
- การเงินเพ่ือชีวิต 1  จ านวน  ๑๓๔  คน 

 
/กศน.อ าเภอทับสะแก... 
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กศน.อ าเภอทับสะแก ได้รับงบประมาณ ค่าหนังสือเรียน จ านวน 84,350 บาท  
การส ารวจจ านวนหนังสือเรียน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ให้ครูส ารวจหนังสือท่ีมีอยู่จริงใน กศน.ต าบล  
- ส ารวจจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา 
- ค านวณจ านวนหนังสือท่ีต้องการ 
- สรุปยอดหนังสือที่ต้องการเพิ่มในแต่ละ กศน.ต าบล  

รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์ (วิชาบังคับ) 
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. ใส่ชื่อหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีจ้างพิมพ์บริเวณมุมขวา   
    ด้านล่าง ห้ามใช้ตรายางประทับ 
เนื้อใน 
1. ขนาดรูปเล่ม 8.25 นิ้ว คูณ 11.75 นิ้ว (A4) บวกลบไม่เกิน 
    ร้อยละ 2   
2. กระดาษปรู๊ฟ ความหนาไม่ต่ ากว่า 45 แกรม หรือกระดาษ    
    ปอนด์ ความหนาไม่ต่ ากว่า 65 แกรม 
3. พิมพ์ระบบออฟเซท 1 สี พิมพ์ 2 ด้าน 
4. การเข้าเล่มไสสันทากาว 
5. ใส่ชื่อหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีจ้างพิมพ์บริเวณด้านล่างตรง 
    กลางของหน้าหนังสือทุกหน้า ห้ามใช้ตรายางประทับ 
สรุปรายการจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

การจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทับสะแก 

     

 
/ระดับประถม... 

../แบบสำรวจหนังสือเรียน%20ภาคเรียนที่%202%20ปีการศึกษา%202561.docx
../แบบสำรวจหนังสือเรียน%20ภาคเรียนที่%202%20ปีการศึกษา%202561.docx
../แบบสำรวจหนังสือเรียน%20ภาคเรียนที่%202%20ปีการศึกษา%202561.docx
../แบบสำรวจหนังสือเรียน%20วิชาบังคับ%20ภาคเรียน2.2561.xlsx
../แบบสำรวจหนังสือเรียน%20วิชาบังคับ%20ภาคเรียน2.2561.xlsx
../แบบสำรวจหนังสือเรียน%20วิชาบังคับ%20ภาคเรียน2.2561.xlsx
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ระดับ รหัสวิชา ราคา จ านวน เป็นเงิน 

ระดับประถมศึกษา         

วิทยาศาสตร์ พว 11001 212.00 11 2,332.00 

สังคมศึกษา สค 11001 124.00 10 1,240.00 

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง สค 11002 108.00 10 1,080.00 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 11003 69.00 10 690.00 

การเงินเพ่ือชีวิต 1 สค 12021 176.00 13 2,288.00 

รวม       7,630.00 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         

วิทยาศาสตร์ พว 21001 304.00 19 5,776.00 

สังคมศึกษา สค 21001 182.00 19 3,458.00 

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง สค 21002 194.00 19 3,686.00 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 21003 96.00 19 1,824.00 

การเงินเพ่ือชีวิต 2 สค 22016 183.00 84 15,372.00 

รวม       30,116.00 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         

วิทยาศาสตร์ พว 31001 291.00 20 5,820.00 

สังคมศึกษา สค 31001 255.00 21 5,355.00 

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง สค 31002 154.00 22 3,388.00 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003 111.00 23 2,553.00 

การเงินเพ่ือชีวิต 3 สค 32029 220.00 134 29,480.00 

รวม       46,596.00 

รวมเป็นเงิน  (แปดหม่ืนสี่พันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 84,342.00 

 
 
 

/นางมณีรัตน์... 



-๑๑- 

นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ชี้แจงเพ่ิมเติม ในการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน 
กศน.อ าเภอทับสะแก ใช้วิธีด าเนินการจัดจ้าง เนื่องจากในรายวิชาเลือกบังคับรายวิชาการเงินเพ่ือชีวิต ไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อได้  กศน.อ าเภอทับสะแกจึงใช้วิธีการจัดจ้างทั้งหมดภายในครั้งเดียว ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในส่วนของงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะได้รับงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเหมือนกับโรงเรียนในระบบจะแตกต่างกันในส่วนค่า
อุปกรณ์สื่อ ค่าเสื้อผ้า ส่วนของ กศน.จะไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ    

 

ระเบียบวารที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ได้น าเสนอ 

เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งข้อมูล
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว ได้น าเสนอในระเบียบวาระที่ ๔ 
หัวข้อที่ ๔.๖  

5.๒  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ได้น าเสนอ 
ผลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งสถานศึกษาต้อง
ด าเนินการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกของคณะกรรมการ สมศ. จึงขอน าเรียนผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้  

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนรวม เท่ากับ 87.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
มาก และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน พบว่า  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีคะแนนรวม เท่ากับ 32.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ มีคะแนนรวม เท่ากับ 36.50 คะแนน ซึ่งอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

มาตรฐานที ่3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา มีคะแนนรวม เท่ากับ 18.50 คะแนน ซึ่งอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
ซึ่งจากการสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในประเด็นตัวชี้ วัดเรื่องการส่งเสริมการ
อ่าน ให้สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีปริมาณการอ่านหนังสือให้มากขึ้น กศน.อ าเภอทับ
สะแก จึงได้ด าเนินการจัดท าสมุดบันทึกการอ่านให้กับผู้เรียนได้อ่านหนังสือและบันทึกการอ่านเป็นการส่งเสริม
การอ่านให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ และอีกเรื่องได้แก่การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและความ
ประพฤติดี เพ่ือส่งเสริมในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาตั้งใจมาเรียน   

/5.๒  นางมณีรัตน์... 



-๑๒- 
 

5.๓  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ได้น าเสนอ 

แผนการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการของ กศน.อ าเภอทับสะแก ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยนางสาวสมิตา โชติดาว และนางสุมิตรา 
สุขอวบอ่อง ได้น าเสนอในระเบียบวาระท่ี ๔ หัวข้อที่ ๔.๓-๔.๕ 
 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ    
   ๖.๑ นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข   น าเสนอเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุของ กศน. ขอรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของแต่ละต าบล ส าหรับการ
ประสานงานในเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขก าลังด าเนินการ 
   นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก น าเสนอเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุของ กศน.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่ได้ด าเนินการลงในแผนการ
ด าเนินงานเนื่องจากติดขัดเรื่องจ านวนผู้เรียนจึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่จะขอ
ประสานงานกับทางหน่วยงานสาธารณสุข ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขอความอนุเคราะห์วิทยากร สถานที่ ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป ส าหรับ
รายละเอียดการด าเนินงาน กศน.อ าเภอทับสะแก จะด าเนินการประสานโดยตรงกับสาธาณสุขอ าเภอทับสะแก
เพ่ือประโยชน์ส าหรับชุมชน 
   ๖.๑ นายสุรสิทธิ์   เปียสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมศาสนพิธีกร ของสภาวัฒนาธรรมจังหวัดฯ ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดธรรมมิการาม อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญตัวแทนของ กศน.อ าเภอทับสะแก 
เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ    
 
เลิกประชุม  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
       (นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร)                                 (นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล) 
                   ครูผู้ช่วย                                                    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อ าเภอทับสะแก 
วันจันทร์ที่ ๑๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕6๒ 

ครั้งที่ ๑/256๒ 
ณ  กศน.ต าบลทับสะแก  หมู่ที่ ๔ ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อ าเภอทับสะแก 
วันจันทร์ที่ ๑๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕6๒ 

ครั้งที่ ๑/256๒ 
ณ  กศน.ต าบลทับสะแก  หมู่ที่ ๔ ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


