
 
 

รายงานการประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 
วันจันทร์ที่  ๑  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุม กศน. อ าเภอทับสะแก  

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

๑. นางบุญมา ม่วงศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอทับสะแก  
๒. นางสาวนภาพร  สิงห์จันทร์   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
๓. นางสุมิตรา สุขอวบอ่อง ต าแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ  
๔. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ต าแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ  
๕. นางสาวจิราพร ยอดแก้ว ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๖. นางนิยะดา     อินไชยยา ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๗. นางศันสุนีย์ ศรีพรหมทอง ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๘. นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม  ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๙. นายบุญทิพย์      สอนง่าย ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๑๐. นายทวีป  กฤษณา  ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  
๑๑. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   
๑๒. นางสาวเกษร  ฤทธิกูล  ต าแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง 
๑๓. นายจุมภฎ  นิลสุรัตน์  ต าแหน่ง พนักงานบริการ          

                                         
ผู้ไม่มาประชุม  - 

       
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

นางบุญมา  ม่วงศรี  ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๑… 

 



- ๒ – 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การทบทวนบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ตามค าสั่งที่ 206/2558 แจ้งครูทุกคน 

ทบทวนบทบาทหน้าที่ของทุกคนว่ามีอะไรบ้าง ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง และขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้างานแผนงาน/
โครงการ จาก อ.นภาพร เป็น อ.ศันสุนีย์ เป็นหัวหน้าแผนงาน/โครงการแทน  

๑.๒ โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพด้านการประเมินหลักสูตร   จังหวัดแจ้งว่าให้บุคลากรที่
อบรมในระยะแรก  อบรมต่อในระยะที่ ๒ และเพ่ิม ผอ.บุญมา ม่วงศรี และ อ.บุญทิพย์ สอนง่าย ไปอบรมในช่วงที่ ๒ 
และหลังจากอบรมเสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมอบรมท าหลักสูตรสถานศึกษาท้องถิ่นและพ้ืนฐานส่งส านักงาน กศน.จังหวัด   

๑.๓ แผนการติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
จะมีเจ้าหน้าจาก ส านักงาน กศน.จังหวัด มาตรวจความเรียบร้อย มอบหมาย อ.ภัณฑิรา และอ.จิราพร จัดเตรียม
เอกสารให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และจัดเตรียมอาหารว่าง/อาหารกลางวัน ให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด 

           ๑.๔ แจ้งอินเตอร์เน็ตเสีย  โทร.แจ้งที่เบอร์ ๑๔๗๗         
           ๑.๕ ข้อสังเกตการเบิกจ่ายงบครุภัณฑ์ฝึกอาชีพ  ให้มีการลงทะเบียนคุม และบันทึกภาพท าเอกสารให้
เรียบร้อย 
  ๑.๖ สิ่งที่ควรด าเนินการหลังการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท้องถิ่น
และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม                   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๓.๑  การติดตามการรายงานโครงการประจ าปี ๒๕๕๘  มอบหมาย อ.ศันสุนีย์ รวบรวมแผนรายงาน

สรุปผล SAR และโครงการที่รับผิดชอบส่งภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ.นิยะดา รับผิดชอบตามงานการศึกษา
ต่อเนื่องของครูทุกคนส่ง ผอ. และมอบหมายหัวหน้างานทุกงานส่ง ผอ.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

๓.๒  การรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  มอบ อ.ศันสุนีย์ รวบรวมเอกสารท าบันทึก
เสนอ ผอ.ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน 

๓.๓  แผนการสอนและบันทึกหลังสอน ใบลงเวลาเรียนของนักศึกษา มอบ อ.สุมิตรา ด าเนินการแจก
แผนการสอบให้อาจารย์ทุกท่าน และอ.นภาพร รวบรวมบันทึกหลังสอน และใบลงเวลาเรียนของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวารที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
๔.๑  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ส าหรับผู้สูงอายุ มีการจัดสรรเงินให้  ๕  ต าบลๆละ ๒๐ คน          

ให้จัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น รุ่นละ ๒๐ คน ในลักษณะการฝึกอบรมรูปแบบโครงการหลักสูตรละ ๕ ชั่วโมง จัดเกี่ยวกับ 
การออม การท างานที่เหมาะสมกับไว การท ายางยืด การดูแลลักษณะสุขภาพจิต การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีทัศนคติที่ดีกับผู้สูงอายุ จัดสรรเป็นรายหัวละ ๗๕ บาทต่อรุ่น รุ่นละ ๕ ชม. รวม ๑,๕๐๐ ต่อต าบล แบ่งเป็น
ค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุฝึก ๕๐๐ บาท เราจะมีการจัด ๒ ครั้ง จัด ๒ รุ่นๆ ๑๐ คน    มอบ อ.ศันสุนีย์ 
ประสานงานกับแผนงานจังหวัดเรื่องจัดโครงการ 

 
 

/๔.๒  การจัดท าแผนปฏิบัติการ……… 



-๓- 
๔.๒  การจัดท าแผนปฏิบัติการ กศน.ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนพัฒนาการ 

ศึกษาระยะ ๔  ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒   อ.ศันสุนีย ์
  ๔.๓  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัฑณ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย  
                            งบประมาณ           (อ.จิราพร)  

๔.๔  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ และแผนการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 
            ๔.๔.๑  งานนิเทศติดตาม  อ.นภาพร แจ้งเรื่องการนิเทศการเรียนการสอนนักศึกษา สอนผู้ไม่

รู้หนังสือให้ครูทุกท่านลงสมุดบันทึกการอ่าน บัญชีครัวเรือน แผนการสอนของครูให้เป็นปัจจุบัน  
๔.๔.๒  งานข้อมูลสารสนเทศ อ.นภาพร แจ้งก าลังปรับปรุงให้เป็นรูปเล่มและเป็นปัจจุบัน 
๔.๔.๓  งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ.สุมิตรา แจ้งไตรมาสที่ ๑ จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

ด้านวิชาการให้กับนักศึกษา ๒๐๐ คน โครงการอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือยาว จ านวน ๘๐ คน โครงการลูกเสือ
วิสามัญ กศน. จ านวน ๘๐ คน ไตรมาสที่ ๒ จัดโครงการสอนเสริมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เป้าหมายตั้งไว้ ๒๐๐ คน 
จะมีการสอบ N-NET ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และแจ้งหนังสือกับครูทุกท่านแล้ว ให้ครูจัดท าบันทึกรับทราบ 

๔.๔.๔  งานอัธยาศัย อ.ยุพเยาว์ แจ้งเรื่องการมอบกล่องหนังสือให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ มอบ
แล้ว ๓ ต าบล คือ ต าบลอ่างทอง ต าบลนาหูกวาง ต าบลทับสะแก ส่วนต าบลเขาล้าน ต าบลแสงอรุณ ต าบลห้วยยาง 
มอบในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

๔.๔.๕  งานการศึกษาต่อเนื่อง อ.นิยะดา แจ้งรายงานผลการจัดกิจกรรม ในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้ 
มีการจัดโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ 
    - กศน.ต าบลเขาล้าน โครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรธุรกิจขนมอบ จ านวน ๕๐ ชม. 
    - กศน.นาหูกวาง โครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕๐ ชม. 
    - กศน.แสงอรุณ โครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรธุรกิจขนมอบ จ านวน ๕๐ ชม. 
    - กศน.เทศบาลต าบลทับสะแก โครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรซ่อม
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๕๐ ชม. 
และการจัดโครงการ ๑ คน ๑ อาชีพ  
    - กศน.เทศบาลต าบลทับสะแก หลักสูตรขนมวาฟเฟิล  
    - กศน.แสงอรุณ หลักสูตรการท าก๋วยเตียวหมูตุ๋น  
    - กศน.ต าบลเขาล้าน  หลักสูตรการท าย าสมุนไพร 
    - กศน.นาหูกวาง  หลักสูตรการท าส้มต า-ไก่ย่าง 
    - กศน.อ่างทอง  หลักสูตรการท าโลตี 
    - กศน.ห้วยยาง หลักสูตรการท าข้าวผัดอเมริกัน  

๔.๔.๖  งานพัฒนาเว็บไซต์ อ.รัตนาวลี แจ้งครู กศน.ต าบลให้ลงข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์         
ให้ต่อเนื่อง และข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีการ
ประเมิน เว็บไซต์ กศน.ต าบล 

๔.๔.๗  กศน.ต าบลห้วยยาง จัดโครงการในไตรมาสที่ ๒ โครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ 
หลักสูตรเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารและที่อยู่อาศัย จ านวน ๕๐ ชม. 

 
๔.๔.๘  กศน.ต าบลแสงอรุณ ไตรมาสที่ ๑ จัดโครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรธุรกิจ

ขนมอบ           จ านวน ๕๐ ชม. จ านวนผู้เรียน ๑๖ คน 
 ไตรมาสที่ ๒ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างไม้ จ านวน ๕๐ ชม.  

โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
/๔.๔.๙  กศน.ต าบลเขาล้าน.. 

 
 



-๔- 
๔.๔.๙  กศน.ต าบลเขาล้าน ไตรมาสที่ ๑ จัดโครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรธุรกิจ      

ขนมอบ จ านวน ๕๐ ชม. ไตรมาสที่ ๒ โครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างซ่อมคอม โครงการจัดการศูนย์ฝึก
อาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โครงการจัดการศูนย์
ฝึกอาชีพ หลักสูตรทักษะชีวิต 

๔.๔.๑๐ กศน.ต าบลทับสะแก ไตรมาสที่ ๑ จัดโครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตร        
ซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕๐ ชม. ไตรมาสที่ ๒ โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

๔.๔.๑๑ กศน.ต าบลนาหูกวาง ไตรมาสที่ ๑ จัดโครงการจัดการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตร         
ซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕๐ ชม.  

๔.๔.๑๒ กศน.ต าบลอ่างทอง ไตรมาสที่ ๑ โครงการลูกเสือวิสามัญ กศน. จ านวน ๘๐ คน 
๔.๔.๑๓ ห้องสมุดประชาชน อ.เกษร ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ช่วยจัดโครงการจัดงานวัน

เด็กท่ีบริเวณห้องสมุด   
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

๕.๑  การมาปฏิบัติราชการ ให้ครูทุกท่านมาปฏิบัติราชการตามเวลาราชการและลงสมุดลงเวลา
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 

๕.๒  การอยู่เวรรักษาการ ให้ผู้มีค าสั่งเวรรักษาการมาอยู่และลงบันทึกการอยู่เวรให้เป็นปัจจุบัน            
ถ้ามีการเปลี่ยนเวรยามให้ท าบันทึกเสนอผอ.อนุมัติทุกครั้ง 

 
เลิกประชุม  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
       (นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร)                                     (นางบุญมา  ม่วงศรี)  
             นกัจัดการงานทัว่ไป                                           ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
         ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


