
๑ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีที ่๒๕ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๓ 

คร้ังที่ ๒/256๓ 
ณ  กศน.ตําบลทบัสะแก ตําบลทับสะแก อําเภอทบัสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ3 

******************* 
ผู6มาประชุม 

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

3. นายโกมล  หอมท่ัว   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการพัฒนาสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล�อม 
๔. พ.ต.ท.สมมาต  สังข�ทอง  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านความม่ันคง                
๕. นายสุรสิทธิ์   เป2ยสังข�   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านวิทยาศาสตร�  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 ๖. นายบุญสม   สีเหลือง   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านภูมิป9ญญาท�องถ่ิน   
 ๗. นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ตําแหน>ง ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก 
 ๘. นายสุรพงษ�  อนันต�ธนสาร  ตําแหน>ง ครูผู�ช>วย 
 
ผู6ไม8มาประชุม 
 ๑. นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ�  ติดภารกิจ 
 ๒. นายสุรพัศ  ต้ังเขาทอง   ติดภารกิจ 
 ๓.  นางสาวพิไลพร ดีเลิศ   ติดภารกิจ 
 ๔.  นางกฤษณี  ธรรมมา   ติดภารกิจ 
 ๕.  นางสาววาสนา  แก�วเจริญ  ติดภารกิจ 
 ๖.  นางสาวเจนจิรา  บัวกด  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. นางสาวจิราพร  ยอดแก�ว  ตําแหน>ง ครู กศน.ตําบล 
 ๖. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย�  ตําแหน>ง ครู กศน.ตําบล 
 ๗. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ตําแหน>ง ครู กศน.ตําบล 
 

/๘. นายบุญทิพย�... 



๒ 
 

 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.  นางสาวปู  แสงเลิศ   องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๒.  นายชาคริต  ยังมาก   องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๓.  นายวรันทร  ทับสุข   องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๔.  นางสาวนฤชล  พ่ึงพินิจ  องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๕.  นายสง>า  รัตนพันธ�   องค�กรนักศึกษา กศน. 
 ๑๖.  นายจักรกฤษณ�  พุฒิวัฒนสถาพร (ผู�แทน) องค�กรนักศึกษา กศน. 
 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓0 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ นายคํารณ  ห�วยหงษ�ทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล>าวขอบคุณผู�เข�าร>วม
การประชุมท้ังคณะกรรมการ ครู บุคลากรและตัวแทนองค�กรนักศึกษาแต>ละตําบลท่ีเสียสละเวลาทํางานในวันนี้
มาร>วมการประชุมในครั้งนี้ และกล>าวถึงสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยท่ีมีทิศทาง

ท่ีดีข้ึน แต>ประเทศเพ่ือนบ�านและท่ัวโลกยังมีการแพร>ระบาดกระจายตัวอยู> จึงมีความจําเปLนท่ีจะต�องมี
มาตรการในการเฝNาระวังอยู>ต>อไป 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

นายคํารณ  ห�วยหงษ�ทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  แจ�งในท่ีประชุมรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ สถานศึกษาได�นํารายงานการประชุมข้ึนเว็บไซต�ของ กศน.
อําเภอทับสะแก http://prachuap.nfe.go.th/thapsakae หากมีข�อความแก�ไขสามารถแจ�งผู�บันทึกการประชุม

ปรับแก�ไขได�ภายหลัง 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ8านมา 
  ๓.๑ นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก แจ�งเรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุมครั้งท่ีผ>านมา ข�อ ๔.๗ มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งสํานักงาน กศน. (ส>วนกลาง) จะดําเนินการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว>างวันท่ี ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท้ังนี้ผู�อํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีรีขันธ�  ได�มอบหมายให�ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก เข�าร>วมการประชุม
ด�วย  
  ๓.๒ นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก ชี้แจงผลการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประเด็น ครูผู�สอนท่ี
สามารถจัดการชั้นเรียนให�นักศึกษา กศน.เข�าสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ป2การศึกษา ๒๕๖๒  ไม>น�อยกว>าร�อยละ 
๗๕ ได�รับเกียรติบัตร จํานวน ๕ ราย ได�แก>  
       - ลําดับท่ี ๑ นางสาวภัณฑิรา  ง้ิวงาม  ครู กศน.ตําบลทับสะแก   ร�อยละ ๘๖.๑๕ 
       - ลําดับท่ี ๒ นางนิยะดา  อินไชยยา   ครู กศน.ตําบลเขาล�าน   ร�อยละ ๗๙.๕๙ 
       - ลําดับท่ี ๓ นางสาวสมิตา  โชติดาว  ครู กศน.ตําบลห�วยยาง   ร�อยละ ๗๘.๗๒ 
       - ลําดับท่ี ๔ นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย� ครู กศน.ตําบลนาหูกวาง  ร�อยละ ๗๖.๗๔ 
       - ลําดับท่ี ๕ นางสาวสุมิตรา สุขอวบอ>อง ครูอาสาสมัคร กศน.   ร�อยละ ๗๖.๗๔ 
  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวารท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

          4.๒  นางสาวสมิตา  โชติดาว ครู กศน.ตําบล นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป2
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑-๒ Best Practice / เกียรติบัตร-รางวัล ดังนี้ 

สรุปผลการใช�จ>ายงบประมาณ ประจําป2งบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑-๒ ดังนี้ 
นโยบายและจุดเน�นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ ด�านความม่ันคง 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน     ๑,๙๐๐.๐๐ 
(เปNาหมาย ๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๐ คน) 

นโยบายและจุดเน�นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ด�านการสร�างความสามารถในการแข>งขัน  
- โครงการ  1 อําเภอ 1 อาชีพ กศน.อําเภอทับสะแก   ๒๑,๖๐๐.๐๐ 

(เปNาหมาย ๒๔ คน ผลการดําเนินงาน  ๓๐ คน) 
- โครงการศูนย�ฝaกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียน)   ๕๔,๐๐๐.๐๐ 

(เปNาหมาย ๖๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๗๖ คน) 
 

/โครงการศูนย�... 



๔ 
 

- โครงการศูนย�ฝaกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ>มสนใจ)   ๔๒,๔๐๐.๐๐ 
(เปNาหมาย ๙๖ คน ผลการดําเนินงาน  ๒๖๕ คน) 

นโยบายและจุดเน�นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย� 

- กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑. พัฒนาห�องสมุดประชาชนให�เปLนแหล>งการเรียนรู�ตลอดชีวิต ผลการดําเนินงาน  ๗,๕๕๖ คน 
๒. กิจกรรมส>งเสริมการอ>านในและนอกห�องสมุด   ผลการดําเนินงาน  ๑,๔๔๖ คน 
๓. บ�านหนังสือชุมชน      ผลการดําเนินงาน  ๓๖๐ คน 
๔. วันเด็กแห>งชาติ ประจําป2 256๓     ผลการดําเนินงาน  ๒๗๐ คน 
๕. ห�องสมุดเคลื่อนท่ีหนังสือดีสู>ชุมชน กศน.ตําบล   ผลการดําเนินงาน  ๑๐๐ คน 
๖. ห�องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด    ผลการดําเนินงาน  ๓๐๐ คน 

นโยบายและจุดเน�นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ ด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  

- โครงการส>งเสริมการรู�หนังสือ    ผลการดําเนินงาน  ๑๐ คน 
- โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   ๑๒,๖๕๐.๐๐ 

(เปNาหมาย ๑๑๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๑๒๑ คน) 
- โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  ๒๖,๐๐๐.๐๐ 

(เปNาหมาย ๖๕ คน ผลการดําเนินงาน  ๘๔ คน) 
- โครงการเรียนรู�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๒๖,๐๐๐.๐๐ 

(เปNาหมาย ๔๕ คน ผลการดําเนินงาน  ๘๒ คน) 
 

          4.๓  นางสาวสมิตา  โชติดาว ครู กศน.ตําบล นําเสนอแผนการปฏิบัติงาน ประจําป2 
งบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑. โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู�เรียน) งบประมาณ ๕๓,๔๖๕  บาท  เปNาหมาย จํานวน ๖๑๗ คน 
 ๒. โครงการส>งเสริมการรู�หนังสือ งบประมาณ ๔,๙๕๐  บาท เปNาหมาย จํานวน ๑๐ คน 
 ๓. โครงการศูนย�ฝaกอาชีพชุมชน  
      - กิจกรรมหนึ่งอําเภอ หนึ่งอาชีพ งบประมาณ ๒๕,๖๐๐  บาท เปNาหมาย จํานวน ๖๑๗ คน 
     - รูปแบบชั้นเรียน งบประมาณ ๓๗,๘๐๐  บาท เปNาหมาย จํานวน ๔๒ คน 
     - รูปแบบกลุ>มสนใจ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท เปNาหมาย จํานวน ๕๔ คน 
 ๔. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต งบประมาณ ๑๕,๗๕๕  บาท เปNาหมาย จํานวน ๑๓๗ คน 
 ๕. การศึกษาเพ่ือการเรียนรู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ ๓๒,๐๐๐  บาท 
เปNาหมาย จํานวน ๙๐ คน 
 

/๕.การศึกษาเพ่ือ... 



๕ 
 

 ๕. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน งบประมาณ ๓๒,๐๐๐  บาท เปNาหมาย จํานวน ๙๐ คน 
 ๖. โครงการดิจิทัลชุมชน  

   - หลักสูตร Digital Literacy งบประมาณ ๒๖,๒๘๐  บาท เปNาหมาย จํานวน ๙๐ คน 
   - หลักสูตรการค�าออนไลน�  เน�นการตลาด การสร�างมูลค>าและการโปรโมทสินค�า งบประมาณ 

๒๔,๕๔๐  บาท เปNาหมาย จํานวน ๙๐ คน 
 ๗. การศึกษาตามอัธยาศัย  

   - โครงการพัฒนาห�องสมุดให�เปLนแหล>งเรียนรู�ตลอดชีวิต   
ผลงานดีเด>น 

๑. นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก ผู�ปฏิบัติงานด�านยาเสพติดดีเด>น 
ประจําป2 2561  

๒. การจัดทําหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชามะพร�าวทับสะแก ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓. สถานศึกษาได�รับเกียรติบัตรผู�ส>งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลิตภัณฑ�/สินค�าจากกะลามะพร�าว 
ส>งผลให�ได�รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ�/สินค�า กศน.พรีเม่ียม ระดับจังหวัด 

๔. นางสาวจริยา ป9จฉิมเพ็ชร เจ�าของจัดทําผลิตภัณฑ�/สินค�าจากกะลามะพร�าว ได�รับการคัดเลือก 
ผลิตภัณฑ�/สินค�า กศน.พรีเม่ียม ระดับจังหวัด ลําดับท่ี 3  

๕. หลักสูตรมะพร�าวบอนไซสร�างอาชีพ กศน.อําเภอทับสะแก 
 
  ๔.๓  นางสุมิตรา  สุขอวบอ>อง ครูอาสาสมัคร กศน.รายงานนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 
๑ ป2การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  

- ระดับประถมศึกษา   จํานวน   ๑๖  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น  จํานวน  ๑๕๑  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จํานวน  ๒๐๙  คน 

                                      รวมจํานวน ๓๗๗  คน 
 
  ๔.๔  นางสุมิตรา  สุขอวบอ>อง ครูอาสาสมัคร กศน. รายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู�เรียน ภาคเรียนท่ี ๒ ป2การศึกษา ๒๕๖๒ และแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียน ภาค
เรียนท่ี ๑ ป2การศึกษา ๒๕๖๓  
ผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียน ประจําป2งบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส 1-2) ดังนี้ 

๑. โครงการปNองกันป9ญหาการต้ังครรภ�ใหม>และลดอัตราการท�องซํ้าในมารดาวัยรุ>น  
(เปNาหมาย ๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๐ คน งบประมาณ 7,630.00) 

๒. โครงการอบรมปNองกันแก�ไขป9ญหายาเสพติดให�กับนักศึกษา  
(เปNาหมาย ๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๒ คน งบประมาณ ๑๒,000.00) 

๓. โครงการศึกษาเรียนรู�หมู>บ�านนวัตวิถีเรียนรู�อย>างยั่งยืน บ�านหินเทิน  
(เปNาหมาย ๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๐ คน งบประมาณ 13,545.00) 

/๔.โครงการ... 
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๔. โครงการส>งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(เปNาหมาย ๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๕๓ คน งบประมาณ 17,760.00) 

๕. โครงการเรียนรู�วิถีชีวิตความเปLนอยู>อย>างพอเพียง  
(เปNาหมาย ๔๐ คน ผลการดําเนินงาน  ๔๐ คน งบประมาณ 19,040.00) 

๖. โครงการพัฒนาวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู� นักศึกษา กศน.  
(เปNาหมาย 100 คน ผลการดําเนินงาน  ๑๐๑ คน งบประมาณ 17,340.00) 

๗. โครงการส>งเสริมการอ>านและพัฒนาทักษะการเรียนรู�ให�กับนักศึกษา กศน.  
(เปNาหมาย 377 คน ผลการดําเนินงาน  ๓๗๗ คน งบประมาณ 3,770.00) 

แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียน ประจําป2งบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส 3-4) ดังนี้ 
๑. โครงการส>งเสริมการอ>านและพัฒนาทักษะการเรียนรู�ให�กับนักศึกษา กศน.   

(เปNาหมายจํานวน ๓๗๗ คน งบประมาณ ๓,๗๗๐ บาท) 
๒. โครงการเสริมสร�างความรู�ในการปNองกันโรคติดต>อเชื้อไวรัสโคโรน>า 2019 

(เปNาหมายจํานวน ๔๐ คน งบประมาณ 14,045 บาท) 
๓. โครงการเรียนรู�ศาสตร�พระราชาสู>การพัฒนาท่ียั่งยืน 

(เปNาหมายจํานวน ๔๐ คน งบประมาณ 12,850 บาท) 
๔. โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร�างวินัยจราจรให�กับนักศึกษา กศน. 

(เปNาหมายจํานวน ๔๐ คน งบประมาณ 12,๑๐๐ บาท) 
๕. โครงการอบรมประวัติศาสตร�ชาติไทย ให�กับนักศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 

(เปNาหมายจํานวน ๔๐ คน งบประมาณ ๗,๑๐๐ บาท) 
๖. โครงการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ด�านคณิตศาสตร� นักศึกษา กศน.  

(เปNาหมายจํานวน ๔๐ คน งบประมาณ ๓,๖๐๐ บาท) 
 

๔.๕ นางสุมิตรา  สุขอวบอ>อง ครูอาสาสมัคร กศน. นําเสนอการขับเคลื่อนการสร�างการรับรู�  
ความเข�าใจเก่ียวกับการใช�หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน�ของชาติทางทะเล สําหรับ
นําไปใช�ประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีนําร>อง มีแนวทางการขับเคลื่อนของ กศน.อําเภอทับสะแก ดังนี้ 

๑. จัดทําคําสั่งแต>งต้ังคณะดําเนินการขับเคลื่อน การสร�างความรับรู�เก่ียวกับการใช�หนังสือเรื่อง ทะเลและ  
มหาสมุทรผลประโยชน�ของชาติทางทะเล  

๒. มีการประชุมสร�างความรับรู�  ความเข�าใจให�แก>ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในท่ีประชุม
ประจําเดือน 

๓.  มีการออกแบบกิจกรรมร>วมกัน เช>น สอดแทรกในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต  (กพช.) 

๔. มีการนําเสนอต>อคณะกรรมการสถานศึกษา 
/๕. ติดตามและ... 
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๕. ติดตาม  และประเมินผล 
๖. สรุป รายงานผล 

Link หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรผลประโยชน�ของชาติทางทะเล
https://drive.google.com/file/d/1KdaSk7TDYMgXCTMtras5XMI7NGMtMqEE/view?usp=drivesdk 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ    
 
ระเบียบวารท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

          ๕.๑  นางสาวจิราพร  ยอดแก�ว  นําเสนอรายงานการสํารวจจํานวนหนังสือเรียน รายวิชา
บังคับและรายวิชาเลือกบังคับภาคเรียนท่ี ๑ ป2การศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดซ้ือหนังสือเรียน เพ่ือให�
คณะกรรมการสถานศึกษาได�รับทราบเพ่ือขอความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. จํานวนนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ป2การศึกษา 256๓  
- ระดับประถมศึกษา   จํานวน   ๑๖  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น  จํานวน  ๑๕๒  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จํานวน  ๒๐๙  คน 

รวม ๓๗๗  คน 
๒. จํานวนนักศึกษาท่ีลงเบียนเรียนแยกรายวิชาบังคับ 

ระดับประถมศึกษา 
- คณิตศาสตร�     จํานวน  ๑๔  คน 
- ช>องทางการเข�าสู>อาชีพ    จํานวน  ๑๔  คน 
- ทักษะการประกอบอาชีพ   จํานวน  ๑๔  คน 
- พัฒนาอาชีพให�มีอยู>มีกิน   จํานวน  ๑๔  คน 
- การใช�พลังงานไฟฟNาในชีวิตประจําวัน 1  จํานวน  ๑๕  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น  
- คณิตศาสตร�     จํานวน  ๑๓๓  คน 
- ช>องทางการพัฒนาอาชีพ   จํานวน  ๑๓๒  คน 
- ทักษะการพัฒนาอาชีพ   จํานวน  ๑๓๒  คน 
- พัฒนาอาชีพให�มีความเข�มแข็ง จํานวน  ๑๓๓  คน 
- การใช�พลังงานไฟฟNาในชีวิตประจําวัน ๒  จํานวน  ๑๓๗  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
- คณิตศาสตร�     จํานวน  ๑๙๓  คน 
- ช>องทางการขยายอาชีพ    จํานวน  ๑๘๓  คน 

/ทักษะการขยาย... 
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- ทักษะการขยายอาชีพ   จํานวน  ๑๘๔  คน 
- พัฒนาอาชีพให�มีความม่ันคง จํานวน  ๑๘๓  คน 
- การใช�พลังงานไฟฟNาในชีวิตประจําวัน ๓  จํานวน  ๑๙๑  คน 

กศน.อําเภอทับสะแก ได�รับงบประมาณ ค>าหนังสือเรียน จํานวน 85,660 บาท การสํารวจจํานวนหนังสือ
เรียน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนท่ี ๑ ป2การศึกษา 256๓ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

- ให�ครูสํารวจหนังสือท่ีมีอยู>จริงใน กศน.ตําบล  

- สํารวจจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแต>ละรายวิชา 

- คํานวณจํานวนหนังสือท่ีต�องการ 

- สรุปยอดหนังสือท่ีต�องการเพ่ิมในแต>ละ กศน.ตําบล  

 /สรุปงบประมาณ... 
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สรุป  งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร  85,660 บาท ดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียน 63,331 บาท 
  คงเหลือส>งคืน สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ�  จํานวน ๒๒,๓๒๙ บาท 
 

          ๕.๒  นางสาวจิราพร  ยอดแก�ว  นําเสนอการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียม

ความพรBอมกCอนเปDดภาคเรียนเพ่ือเฝJาระวังและปJองกันการแพรCระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือให�คณะกรรมการ
สถานศึกษาได�รับทราบเพ่ือขอความเห็นชอบ ดังนี้ 

แบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร�อมก>อนเปoดภาคเรียน 
เพ่ือเฝNาระวังและปNองกันการแพร>ระบาดของโรคโควิด 19 

กศน.อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อ ประเด็น มี ไม>มี การดําเนินการของสถานศึกษา 
มิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร>เชื้อโรค 
1 มีมาตรการคัดกรองวัดไข� ให�กับนักศึกษาทุกคน

ก>อนเข�าสถานศึกษา หรือไม> 
�  - มีการคัดกรองวัดไข� ให�กับนักศึกษา

ทุกคนก>อนเข�าสถานศึกษา 
2 มีมาตรการสังเกตอาการเสียงโควิด - 19 เช>น 

ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบหายใจลําบาก 
จมูกไม>ได�กลิ่น ลิ้นไม>รูส พร�อมบันทึกผล 
สําหรับนักศึกษา ครู และผู�เข�ามาติดต>อทุกคน 
ก>อนเข�าสถานศึกษา หรือไม> 

�  - มีจุดคัดกรองวัดไข�พร�อมเจลล�างมือ
สําหรับผู�มาติดต>อ ก>อนเข�า
สถานศึกษา 

3 มีนโยบายกําหนดให�นักศึกษา ครู และผู�เข�ามา
ในสถานศึกษาทุกคนต�องสวมหน�ากากผ�าหรือ
หน�ากากอนามัย 

�  - มีปNายประชาสัมพันธ�สําหรับผู�มา
ติดต>อให�สวมใส>หน�ากากผ�าหรือ
หน�ากากอนามัยทุกครั้ง 

4 มีการจัดเตรียมหน�ากากผ�าหรือหน�ากากอนามัย 
สํารองไว�ให�กับนักศึกษาร�องขอผู�รับบริการหรือ
ผู�ไม>มีหน�ากากเข�ามาในสถานศึกษา หรือไม> 

�  - มีการเตรียมหน�ากากผ�าหรือ
หน�ากากอนามัย สํารองไว�ให�กับ
นักศึกษาและผู�รับบริการ 

5 มีจุดล�างมือด�วยสบู> อย>างเพียงพอ หรือไม> �  - จัดเตรียมสบู>และโฟมล�างมือไว�ใน
สถานศึกษา 

6 มีการวางเจลแอลกอฮอล�สําหรับใช�ทําความ
สะอาดมือ บริเวณทางเข�าอาคารเรียนหน�า
ประตูห�องเรียน ทางเข�าศูนย�อาหาร อย>าง
เพียงพอหรือไม> 

�  - จัดต้ังเจลแอลกอฮอล�สําหรับใช�ทํา
ความสะอาดมือ ไว�ทางเข�า
สถานศึกษา 

7 มีการจัดโตqะเรียน เก�าอ้ีนั่งเรียน ท่ีนั่งในศูนย�
อาหาร ท่ีนั่งพัก โดยจัดเว�นระยะห>างระหว>าง
กัน อย>างน�อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social 
distancing) หรือไม> 

�  - กศน.ตําบลจัดโตqะเรียน ห>าง
ระหว>างกัน อย>างน�อย 1-2 เมตร ยึด
หลัก Social distancing 

8 มีการทําสัญลักษณ�แสดงจุดตําแหน>งชัดเจนใน
การจัดเว�นระยะห>างระหว>างกันหรือไม> 

�  - กศน.ตําบลจัดสัญลักษณ�การเว�น
ระยะห>างระหว>างกัน 
 

/๙.กรณีห�องเรียน... 



๑๐ 
 

ข�อ ประเด็น มี ไม>มี การดําเนินการของสถานศึกษา 
9 กรณีห�องเรียนไม>สามารถจัดเว�นระยะห>างตามท่ี

กําหนดได� มีการสลับวันเรียนแต>ละชั้นเรียน 
หรือมีการแบ>งจํานวนนักศึกษา หรือไม> 
สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนอย8างไร 
9.1 จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) 
เนื่องจาก มีจํานวนนักศึกษาและระยะห>าง
เปLนไปตามท่ีหน>วยงานราชการกําหนด 
9.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Bended Learning) (สามารถตอบได�มากกว>า 
1 รูปแบบ) 
รูปแบบท่ี 1 การสลับชั้นเรียนของนักศึกษา 
แบบสลับวันเรียน 
รูปแบบท่ี 2 การสลับชั้นเรียนของนักศึกษา 
แบบสลับวันคู> วันคี 
รูปแบบท่ี 3 การสลับช>วงเวลามาเรียนของ
นักศึกษา 
รูปแบบท่ี 4 การสลับกลุ>มนักศึกษามาเรียน
แบบแบ>งนักศึกษาในห�องเรียนเปLนกลุ>ม 
รูปแบบท่ี 5 รูปแบบอ่ืน ๆ (โปรด
ระบุ).............................. 

 
 
 
 
 
� 
 
 

 

  
 
 
 
 
- กศน.ตําบลมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบสลับช>วงเวลามาเรียนของ
นักศึกษาในแต>ละระดับชั้น 

10 มีการทําความสะอาดห�องเรียน ห�องต>าง ๆ และ
อุปกรณ�ท่ีใช�ในการเรียนการสอนก>อนและหลัง
ใช�งานทุกครั้ง หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการทําความสะอาด
ห�องเรียน ห�องต>าง ๆ และอุปกรณ�ท่ี
ใช�ในการเรียนการสอนก>อนและหลัง
ใช�งานทุกครั้ง 

11 มีการทําความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร>วม 
ทุกวัน เช>น โตqะ เก�าอ้ี ราวบันได ลิฟต� กลอน
ประตู มือจับประตู - หน�าต>าง หรือไม> 

�  - สถานศึกษาจัดเตรียมสเปย�แอ
ลกฮอล�สําหรับจุดสัมผัสเสี่ยงร>วม 
ให�กับ กศน.ตําบล 

12 มีถังขยะแบบมีฝาปoดในสถานศึกษา หรือไม> �  - มีถังขยะแบบมีฝาปoดในสถานศึกษา 
13 มีการปรับปรุงซ>อมแซมประตูหน�าต>างและพัด

ลมของสถานศึกษาให�มีสภาพการใช�งานได�ดี
สําหรับใช�ปoด-เปoด อากาศถ>ายเทสะดวก หรือไม> 

�  - มีการตรวจตราความพร�อมของ
ประตู หน�าต>าง สําหรับใช�งาน ให�
อากาศถ>ายเทได�สะดวก 

14 มีการแบ>งกลุ>มย>อยผู�เรียนในห�องเรียนในการทํา
กิจกรรม หรือไม> 

�  - กศน.ตําบลมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบแบ>งกลุ>มย>อยของนักศึกษา 

15 มีการปรับลดเวลาในการทํากิจกรรมท่ีเปLนการ
รวมกลุ>มเท>าท่ีจําเปLน หรือไม>  

�  - การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียนมีการปรับลดเวลาตามท่ี
สํานักงาน กศน. กําหนด 

/๑๖.มีการจัด... 



๑๑ 
 

ข�อ ประเด็น มี ไม>มี การดําเนินการของสถานศึกษา 
16 มีการจัดเหลือมเวลาทํากิจกรรม เหลือมเวลา

รับประทานอาหารกลางวัน หรือไม> 
�  - มีการจัดเหลือมเวลาทํากิจกรรม 

17 มีมาตรการให�เว�นระยะห>างในการเข�าแถวทํา
กิจกรรม หรือไม> 

�  - ในการจัดกิจกรรมได�กําหนดให�
ผู�เรียนเว�นระยะห>างระหว>างกัน 

18 มีการกําหนดให�ใช�ของใช�ส>วนตัว ไม>ใช�สิ่งของ
ร>วมกันกับผู�อ่ืน หรือไม> 

�  - ในการจัดกิจกรรมได�กําหนดให�
ผู�เรียนใช�ของใช�ส>วนตัว 

19 มีห�องหรือพ้ืนท่ีสําหรับแยกผู�มีอาการเสียงทาง
ระบบทางเดินหายใจ หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการกําหนดท่ีพ้ืน
สําหรับแยกผู�มีอาการเสี่ยงทางระบบ
ทางเดินหายใจ 

20 มีมาตรการควบคุมจํานวนผู�เข�าร>วมกิจกรรมมิ
ให�แออัด หรือไม> 

�  - สถานศึกษาควบคุมจํานวน
ผู�เข�าร>วมกิจกรรมไม>เกิน 20 คน / 
กิจกรรม 

มิติท่ี 2 การเรียนรู� 
21 มีการติดปNายประชาสัมพันธ�แนะนําการปฏิบัติ

เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี เช>น วิธีล�างมือท่ีถูกต�อง การ
สวมหน�ากากอนามัย การเว�นระยะห>างระหว>าง
บุคคล เปLนตัน หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับโรคโควิด 
- 19 หรือไม> 

�  - สถานศึกษาจัดทําปNาย
ประชาสัมพันธ�แนะนําการปฏิบัติเพ่ือ
สุขอนามัยท่ีดี ได�แก> วิธีล�างมือท่ี
ถูกต�อง การสวมหน�ากากอนามัย 
การเว�นระยะห>างระหว>างบุคคล  
ไว�ท่ี กศน.อําเภอ กศน.ตําบล  
และห�องสมุดประชาชน 

22 มีการเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนการ
สอนโดยคํานึงถึงการเรียนรู�ตามวัยและ
สอดคล�องกับพัฒนาการด�านสังคม อารมณ�และ
สติป9ญญา หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการเตรียมความ
พร�อมการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน�และออฟไลน� ตาม
ความเหมาะสมของผู�เรียน 

23 มีมาตรการกําหนดระยะเวลาในการใช�สื่อ
ออนไลน�ในสถานศึกษา หรือไม> (กรณีท่ี
สถานศึกษาไม>ได�ใช�สื่อออนไลน�ในสถานศึกษา 
เนื่องจากจัดการเรียนการสอนแบบ n-site 
100% ให�ทําเครื่องหมายในช>อง "มี") 

�  - สถานศึกษามีการจัดทําแผนการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน� 

24 มีการใช�สื่อรอบรู�ด�านสุขภาพผ>านช>องทาง 
Socal media เช>น 
Website,Facebook,Line,OR  Code.E-mail 
หรือไม> 

�  - สถานศึกษาประชาสัมพันธ�ความรู�
ผ>าน Website กศน.อําเภอ 
Facebook กศน.อําเภอ และ Page 
Facebook กศน.ตําบล 

มิติท่ี 3 การครอบคลุมถึงผู�ด�อยโอกาส 
25 มีการเตรียมหน�ากากผ�าสํารอง หรือไม> �  - สถานศึกษาจัดเตรียมหน�ากากผ�า

สํารองไว�สําหรับนักศึกษาท่ีไม>มี
หน�ากากใช�ปNองกันตนเอง 



๑๒ 
 

ข�อ ประเด็น มี ไม>มี การดําเนินการของสถานศึกษา 
26 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให�

สอดคล�องกับบริบทการเข�าถึงการเรียนรู�ใน 
สถานการณ�การระบาดของโรคโควิด19 หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการเตรียมความ
พร�อมการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน�และออฟไลน� ตาม
ความเหมาะสมของผู�เรียน 

27 มีมาตรการส>งเสริมให�นักศึกษา ผู�รับบริการ
ได�รับบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานอย>างท่ัวถึง 
หรือไม> 

�  - สถานศึกษาประชาสัมพันธ�ให�
นักศึกษา เข�ารับการตรวจสุขภาพข้ัน
พ้ืนฐานจากโรงพยาบาลส>งเสริม
สุขภาพชุมชน 
ประจําตําบล 

28 มีมาตรการการทําความสะอาดและจัด
สภาพแวดล�อมของท่ีพักและเรือนนอนให�ถูก
สุขลักษณะ พร�อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม> 
(กรณีมีท่ีพักและเรือนนอน) (กรณีท่ีสถานศึกษา
ไม>มีท่ีพักและเรือนนอน ให�ทําเครื่องหมายใน
ช>อง "มี") 

�  - สถานศึกษามีการมอบหมาย
บุคลากร เจ�าหน�าท่ี ร>วมกันทําความ
สะอาดสถานศึกษาอย>างสมํ่าเสมอ 

29 มีมาตรการการทําความสะอาดและจัด
สภาพแวดล�อมให�สอดคล�องกับข�อบัญญัติการ
ปฏิบัติด�านศาสนกิจ พร�อมมีตารางเวรทุกวัน 
หรือไม> (กรณีสถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ) (กรณีท่ี
สถานศึกษาไม>มีสถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ ให�ทํา
เครื่องหมายในช>อง "มี") 

�  - สถานศึกษามีการมอบหมาย
บุคลากร เจ�าหน�าท่ี ร>วมกันทําความ
สะอาดสถานศึกษาอย>างสมํ่าเสมอ 

30 มีมาตรการดูแลผู�เรียนท่ีมีความบกพร>องด�าน
พัฒนาการ การเรียนรู� หรือด�านร>างกาย ท่ี
สามารถมาเรียนในสถานศึกษา หรือไม> (กรณีท่ี
สถานศึกษาไม>มีผู�เรียนข�างตัน ให�ทํา
เครื่องหมายในช>อง "มี") 

�  - สถานศึกษามอบหมายให�ครูประจํา
ตําบลสํารวจผู�เรียนท่ีมีความบกพร>อง
ด�านพัฒนาการ การเรียนรู� หรือด�าน
ร>างกายอย>างต>อเนื่อง 

มิติท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุ�มครอง 
31 มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการ

สอนสําหรับนักศึกษา ผู�รับบริการท่ีป�วย กักตัว 
หรือกรณีปoดโรงเรียน หรือไม> 

�  - สถานศึกษาจัดทําแผนการเรียน
การสอนไว�สําหรับนักศึกษาท่ีป�วย 
กักตัว ไม>สามารถมาเรียนได�ตามปกติ 

32 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือลด
การรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social 
stigma) หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการให�ความรู�
ประชาสัมพันธ�ผ>านสื่อ social ใน
เรื่องการสื่อสารเพ่ือลดการรังเกียจ
และการตีตราทางสังคม (Social 
stigma) ให�กับนักศึกษาและ
ประชาชน 
 

/๓๓. มีการจัด... 



๑๓ 
 

ข�อ ประเด็น มี ไม>มี การดําเนินการของสถานศึกษา 
33 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการด�านการจัดการ

ความเครียดของครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให�
ความรู�และเพ่ือเฝNาระวังการปNองกัน
การแพร>ระบาดโรคโควิด-19 

34 มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักศึกษาและ
บุคลากร รวมท้ังตรวจสอบเรื่องการกักตัวให�
ครบ 14 วัน ก>อนมาทําการเรียนการสอน
ตามปกติ และทุกครั้งท่ีพบกลุ>มหรือไม> 

�  - สถานศึกษามอบหมาย ครู กศน.
ตําบลตรวจสอบประวัติความเสี่ยง
ของนักศึกษาก>อนมาเรียนตามปกติ 

35 มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
สําหรับนักศึกษาท่ีสงสัยติดเชื้อหรือป�วย ด�วย
โรคโควิด-19 โดยไม>ถือเปLนวันลาหรือวันหยุด
เรียน หรือไม> 

�  - สถานศึกษาแจ�งแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษาท่ีสงสัยติดเชื้อหรือ
ป�วย ด�วยโรคโควิด-19 โดยไม>ถือ
เปLนวันลาหรือวันหยุดเรียน 

มิติท่ี 5 นโยบาย 
36 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ�ความรู�การปNองกัน

โควิด19 แก>นักศึกษา และผู�ปกครองโดยการ
ประชุมชี้แจงหรือผ>านช>องทางต>าง ๆ อย>างน�อย 
1 ครั้ง ก>อนหรือวันแรกของการเปoดเรียน 
หรือไม> 

�  - สถานศึกษาประชาสัมพันธ�ความรู�
ผ>าน Website กศน.อําเภอ 
Facebook กศน.อําเภอ และ Page 
Facebook กศน.ตําบล ก>อนเปoด
ภาคเรียน 
 

37 มีนโยบายและแนวทางการปNองกันการแพร>
ระบาดโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาอย>างเปLน
ลายลักษณ�หรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม> 

�  - สถานศึกษาจัดทําประกาศแนว
ทางการปNองกันการแพร>ระบาดโรค
โควิด-19 

38 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม> �  - สถานศึกษามีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการ
เตรียมความพร�อมก>อนเปoดภาคเรียน 
เพ่ือเฝNาระวังและปNองกันการแพร>
ระบาดของโรคโควิด-19 

39 มีการแต>งต้ังคณะทํางานปNองกันการแพร>ระบาด
โรคโควิด-19 และกําหนดบทบาทหน�าท่ีอย>าง
ชัดเจน หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการแต>งต้ัง
คณะทํางานปNองกันการแพร>ระบาด
โรคโควิด-19 และกําหนดบทบาท
หน�าท่ีอย>างชัดเจน 

40 มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส>ง 
เว�นระยะห>างระหว>างบุคคล จัดท่ีนั่งบนรถหรือ
มีสัญลักษณ�จุดตําแหน>งชัดเจน หรือไม>  (กรณีมี
รถรับส>ง ถ�าไม>มีรถรับส>งให�ทําเครื่องหมายใน
ช>อง "มี") 
 
 

�  - สถานศึกษามีการกําหนดระยะห>าง
ระหว>างบุคคลในการนั่งรถรับส>ง
นักศึกษาและมีการจัดทําความ
สะอาดบนรถรับส>ง 

/มิติท่ี๖... 



๑๔ 
 

ข�อ ประเด็น มี ไม>มี การดําเนินการของสถานศึกษา 
มิติท่ี 6 การบริหารการเงิน 
41 มีแผนการใช�งบประมาณในการปNองกันการแพร>

ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความจําเปLนและ
เหมาะสม หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการจัดทําแผนการใช�
งบประมาณตามท่ีสํานักงาน กศน.
กําหนด 

42 มีการจัดหาซ้ือวัสดุอุปกรณ�ปNองกันโรคโควิด-
19 สําหรับนักศึกษา ในสถานศึกษา เช>น 
หน�ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล� สบู> หรือไม> 

�  - สถานศึกษาจัดซ้ือเจลแอลกอฮอล� 
สําหรับนักศึกษาและผู�ท่ีเข�ามาติดต>อ 

43 มีการประสานแสวงหาแหล>งทุนสนับสนุนจาก
หน>วยงาน องค�กร หรือเอกชน เช>น ท�องถ่ิน 
บริษัทห�างร�าน NGO เปLนต�น เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมการปNองกัน การแพร>ระบาดของโรคโค
วิด-19 หรือไม> 

�  - สถานศึกษามีการประสานรับการ
สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ�ปNองกันโรคโค
วิด-19 จากหน>วยงานและองค�กรท่ี
เก่ียวข�อง 

44 มีการจัดบุคลากร/จ�าหน�ท่ี ดูแลสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล�อมในสถานศึกษาหรือไม>มี 

�  - สถานศึกษาประสานงานไปยัง
สาธารณสุขอําเภอขอรับการ
สนับสนุนเจ�าหน�าท่ีดูแลสุขอนามัย
และสิ่งแวดล�อมในการจัดกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร�อมก>อนเปoดภาคเรียนเพ่ือเฝNาระวังและปNองกัน
การแพร>ระบาดของโรคโควิด 19 ได�  ๔๔  คะแนน อยู>ในเกณฑ�การประเมินท่ีสถานศึกษาสามารถเปoดเรียนได� 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ    

 
/ระเบียบวาระ... 





๑๖ 
 

โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕6๓ 

ครั้งท่ี ๒/256๓ 
ณ  กศน.ตําบลทับสะแก  หมู8ท่ี ๔ ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕6๓ 

ครั้งท่ี ๒/256๓ 
ณ  กศน.ตําบลทับสะแก  หมู8ท่ี ๔ ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 


