
 
 

รายงานการประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 
วันอังคารที่  8  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  

ครั้งที่ 2 /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 กิจกรรม 2 เมษา จัดที่หอประชุมอ าเภอทับสะแก จัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ เป้าหมายต าบลๆ
ละ 15 คน มีการประกวดดังนี้ 
     1.1.1 ประกวดโครงงานของแต่ละ กศน.ต าบล และครูอาสาสมัคร ต าบลละ 1 โครงงาน  มีการ
มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ชนะการประกวด 
     1.1.2 ประกวดการต าส้มต าไทย ของนักศึกษาแต่ละ กศน.ต าบลๆละ 2 คน (แต่งกายแบบไทย         
มีลีลาประกอบ ) 
     1.1.3 ประกวดการแต่งกายชุดไทย  
     1.1.4 ประกวดซุ้ม กศน.ต าบล  
  - นิทรรศการภายในงาน  มอบ อ.นิยะดา  รับผิดชอบเรื่องประชาธิปไตย , อ.บุญทิพย์ เรื่องเก่ียวกับ
ขยะ อ.จิราพร มอบเรื่องบัญชีครัวเรือน นิทรรศการ กศน.อ าเภอทับสะแก เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ  
  - กิจกรรมห้องสมุด จัดมุมส่งเสริมการอ่าน มุมแสดงหนังสือสมเด็จพระเทพฯ และเลี้ยงพระรับอรุณ 
07.00 น. มีการตักบาตรอาหารแห้ง พระจ านวน 9 รูป  มอบ อ.เกษร ประสานงาน 
  1.2 แผนการจัดกิจกรรม กศน. ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทย บริเวณชายแดนชุมพร  
ปีงบประมาณ 2558  
  - กศน.ต าบลอ่างทอง จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
  - กศน.ต าบลห้วยยาง จัดโครงการถักกระเป๋าจากเชือกล่ม  
  - กศน.ต าบลนาหูกวาง จัดโครงการปลูกพืชสมุนไพร  
  - กศน.ต าบลเขาล้าน จัดโครงการสกรีตเสื้อ  
ปีงบประมาณ 2559 
  - กศน.ต าบลทับสะแก จัดโครงการสกรีตเสื้อ  
  - กศน.ต าบลทับสะแก (ครูอาสาฯ) จัดโครงการช่างไม้ จ านวน 25 คน จัด 2 กลุ่ม  
  - กศน.ต าบลห้วยยาง จัดโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ จัด 2 กลุ่ม ทั้งในส่วน กศน.และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  1.3 การประเมิน บรรณารักษ์ละพนักงานบริการ ให้มีการท ารูปเล่มคนละ 1 เล่ม ส่งวันที่ 25 
มีนาคม 2559  
  1.4 โครงการพัฒนารูปแบบ กศน.ต าบล ให้จัดสรรงบประมาณต าบลละ 5,000  บาท พัฒนาด้าน
การจัดท าสื่อท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
  - จัดท าสื่อ นิทรรศการ บรรยากาศในเอื้อต่อการเรียนรู้  
  - การปฏิบัติงานตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้รับทราบ  
  1.5 การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ถ้ามีการลงพ้ืนที่นอกเหนือจากแผนต้องยื่นขออนุมัติจาก ผู้อ านวยการ
ก่อนทุกครั้ง 
  1.6 การลาหยุดงานต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะหยุด 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

/ระเบียบวาระท่ี2......... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕9 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม                   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๓.๑  การติดตามรายงานผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 อ.ศันสุนีย์  แจ้งในที่ประชุม ให้มี

การส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 
๓.๒  การจัดท าแผนการสอน/บันทึกหลังสอน  อ.นภาพร แจ้งให้มีการส่งบันทึกหลังสอนภายในวัน

จันทร์ ของทุกอาทิตย์ 
๓.๓  การติดตามบันทึกข้อมูลต าบล กศน.ต าบล(เว็บไซต์) จากการส ารวจข้อมูลหลักของ เว็บไซต์ 

กศน.ต าบล มีการอัพเดชอย่างต่อเนื่อง มีการสงกิจกรรมหลัก เกือบ 90 % สรุปภาพรวมของอ าเภอพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

ภาพรวมอ าเภอ 

 
 

3.4  การจัดท าแผน กศน.ต าบล แผนพัฒนา 2559  อ.ศันสุนีย์ แจ้งให้ครูทุกท่าน                            
ส่งภายใน 31 มีนาคม 2559 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวารที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
๔.๑  การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 อ.สุมิตรา แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงาน ที่ได้รับ

มอบหมายในค าสั่ง ของแต่ละสนามสอบ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างรอบครอบและถูกต้อง  
๔.๒  โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  อ.นิยะดา แจ้งเรื่องการจัดโครงการ

อบรมเปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล จะจัดที่ สหกรณ์ยูเนี่ยนบ้านพุดตะแบก ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 
 

/4.3 การเร่งรัด...... 
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 ๔.๓  การเร่งรัด ติดตามการจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 2 ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ                   

กศน.ต าบล ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  อ.ศันสุนีย์ แจ้งเรื่องโครงการกิจกรรมที่จัดในไตรมาสที่ 2 
   - กศน.ต าบลอ่างทอง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการปูกระเบื้อง  หลักสูตร
การจักรสานเส้นพลาสติก 
   - กศน.ต าบลทับสะแก จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
   - กศน.ต าบลห้วยยาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
หลักสูตรการเดินไฟฟ้าภายในอาคาร 
   - กศน.เขาล้าน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรถักกระเป๋าจากเชือกล่ม  โครงการ
เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

๔.๔  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  อ.นภาพร แจ้งการก าหนดการ
เข้าประชุมตามที่ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

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


