
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อ าเภอทับสะแก 
วันอังคาร  ที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 

ครั้งที่ 2/2561 
ณ  กศน.ต าบลทบัสะแก  อ าเภอทับสะแก 

******************* 
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  

 7. นายบุญสม   สีเหลือง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 8. นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข   
 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  นางสาวเกษร  ฤทธิกูล  ต าแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง 
  
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แนะน าตัว 
 1.2  แนะน าบุคลากร กศน.อ าเภอทับสะแก และ กศน.ต าบล 
 1.3  คณะกรรมการสถานศึกษาแนะน าตัวเอง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  - 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
3.1 การหมดวาระในการเป็นกรรมการสถานศึกษา ประธาน แจ้งในที่ประชุม กรรมการ

สถานศึกษาเรื่องการหมดวาระในการเป็นกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปีแต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ จึงมีการประกาศสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นใหม่ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยการติดประกาศสรรหา ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับสมัคร และตรวจสอบ
คุณสมบัติ และประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก สถานศึกษาได้ผู้สมัคร จ านวน 8 คน    

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวารที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  4.1 นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกในที่ประชุม และการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจัดส่ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาให้ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์                               
ทราบภายใน 15 วัน จากวันแต่งตั้ง และน าเสนอบทบาทหน้าที่ กศน.อ าเภอ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาดังนี้ 
   1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2. ส่งเสริม  สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
   4. จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพ้ืนที่ 
   5. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ละมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบ 
   7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
   8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
   11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนด 
   12. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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  4.2 นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก น าเสนอบทบาท
หน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   1. ให้ค าปรึกษา  และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. ส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
   3. ติดตามและเสนอแนะผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา 
   4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก าหนด 
  4.3 นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ชี้แจงนโยบายและ
จุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
      1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
        2. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       1. ขับเคลื่อน กศน.สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
       2. พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons” (SDPs) ที่มีทักษะด้าน
ดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
       3. เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
รูปแบบต่างๆ 
       4. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได้ ขายได้” 
       6. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
       1. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
       2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม 
       3. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM 
Education) 
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   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       1. ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช้ 
       2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ 
       3. เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
       4. ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ 
   5. พลิกโฉม กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G” 
       1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการ
เรียนรู้ : GOOD Teacher 
       2. พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง :Good Place Best Check-In 
       3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ต าบล : Good Activties 
       4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน :Good Partnership 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
       1. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
       2. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว 
       3. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
      1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ 
      2. ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ 
      3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  ให้ตรงกับสายงานหรือความช านาญ 
  ภารกิจต่อเนื่อง 
  1. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อ
หนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
   2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา 
  2. การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
   ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้
หนังสือการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตของประชาชน 
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  3. การศึกษาต่อเนื่อง 
   1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน และอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
   2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้ าหมายมุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการด ารงชีวิต  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
   3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การบ าเพ็ญประโยชน์ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบิหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การอนุรักษ์พ ลังงาน  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. การศึกษาตามอัธยาศัย 
   1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
   2) จัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ เพ่ื อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่าน เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
  4.4 นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ชี้แจงมาตรฐาน          
ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างมีความสุข 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน ทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะ การแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   การศึกษาต่อเนื่อง 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนใช้ความรู้จากภูมิปัญญาและใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 
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   การศึกษาตามอัธยาศัย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผู้รับบริการได้รับความรู้และหรือประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 
   มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและการให้บริการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพของหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.7คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  4.5 แผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2561  
   นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง ครู กศน.ต าบล ชี้แจงแผนการจัดกิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ  2561  ดังนี้ 
   1. โครงการประชุมชี้แจงนักศึกษา กศน. 
   2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดท าหลักสูตรวิชาเลือก มะพร้าวทับสะแก 1 
   3. โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ 
   4. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 
   5. โครงการศึกษาเรียนรู้เทิดทูลพระมหากษัตริย์ 
   6. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 
   7. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดท าหลักสูตรวิชาเลือก มะพร้าวทับสะแก 2 
   8. โครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 
   9. โครงการอาสาสมัครนอกโรงเรียนป้องกันสาธารณภัย 
   10. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
   11. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาสถานศึกษา 3 D  
   12. โครงการร้อยห้าสิบปีระลึกคุณพระบิดาประวัติศาสตร์ไทย 
   13. โครงการพัฒนาสังคมและสังคม หลักสูตรการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ 
   14. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่   
   15. โครงการทักษะชีวิติหลักสูตรสร้างภูมิคุมกันยาเสพติด 
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   16. โครงการทักษะชีวิติหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ    
   17. โครงการทักษะชีวิติหลักสูตรดูแลสุขภาพจิต    
   18. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ 
   19. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการท าเชื้อเห็ดภูฐาน 
   20. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ 
   21. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรรู้จักพอเพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน 
  4.6 จ านวนนักศึกษา 

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   
  4.7 การจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน       

นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบล น าเสนอการส ารวจหนังสือเรียนรายวิชา
บังคับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีขั้นตอนการส ารวจดังนี้  
   1. ให้ครูส ารวจหนังสือท่ีมีอยู่จริงใน กศน.ต าบล 
   2. ส ารวจจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา 
   3. ค านวณจ านวนหนังสือท่ีต้องการ 
   4. สรุปยอดหนังสือที่ต้องการเพิ่มในแต่ละ กศน.ต าบล 
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. ใส่ชื่อหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จ้างพิมพ์บริเวณมุมขวาด้านล่าง ห้ามใช้ตรายางประทับ 
   เนื้อใน 
   1. ขนาดรูปเล่ม 8.25 นิ้ว คูณ 11.75 นิ้ว (A4) บวกลบไม่เกินร้อยละ 2 
   2. กระดาษปรู๊ฟ ความหนาไม่ต่ ากว่า 45 แกรม หรือกระดาษปอนด์ ความหนาไม่
ต่ ากว่า 65 แกรม 
   3. พิมพ์ระบบออฟเซท 1 สี พิมพ์ 2 ด้าน 
   4. การเข้าเล่มไสสันทากาว 
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  5. ใส่ชื่อหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จ้างพิมพ์บริเวณด้านล่างตรงกลางของหน้าหนังสือ            
ทุกหน้า ห้ามใช้ตรายางประทับ 
  ที่ประชุมรับทราบการจัดจ้างพิมพ์ หนังสือเรียนของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ    

ระเบียบวารที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กศน.อ าเภอทับสะแก นางมณีรัตน์  
อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ชี้แจงหลักการเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คือ   

1) สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการ  โดยให้เลือกกันเอง
จากกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

2) ในกรณีที่มีคะแนนที่เท่ากัน  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาออกเสียงชี้ขาด 

ผลการคัดเลือกมติที่ประชุมเลือกนายค ารณ  ห้วยหงษ์ทอง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
การศึกษา  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  และจะน าเสนอรายชื่อผู้ที่ ได้รับการสรรหาเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามแต่งตั้งค าสั่งต่อไป  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
  รายละเอียดการประชุมตามเอกสารน าเสนอที่แนบท้ายรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)    
  - 
เลิกประชุม  ๑2.๐๐ น. 
 
 
 
       (นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง)                                 (นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล) 
               ครู กศน.ต าบล                                                ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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