
ระเบียบวาระการประชุม 
โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประจ าเดือนมกราคม  2563 
ครั้งที่ 3/2563 

วันพุธที่  22 มกราคม  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    

………………………………………………  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1.1  ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ นางพิสมัย ศักดิ์เกิด ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอ           
ทับสะแก 
      ๑.๒ จิตอาสาพระราชการ 904 วปร. เปิดรับสมัครวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ขอให้ครู
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครจิตอาสา 
      ๑.3 โครงการอ าเภอยิ้มและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มกราคม 
2563 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บ้านนาตาปะขาว ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
      1.4 การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองหินจวง หมู่ที่ 12 ต าบลห้วยยาง ผู้ได้รับเลือกคือ                  
นายพนม ชื่นชม บ้านชายทะเลทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เลือกวันที่ 8 มกราคม 2563 ผู้ได้รับเลือกคือ................................ 

    1.5 การจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจ าปี 
2563  ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 มอบรัตนาวลี เข้าประชุมแทนรายงานผลการประชุม 
     
มติที่ประชุม...............................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชุม......................................................................................................................................................... ....... 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
    -  
มติที่ประชุม................................................................................................................................................................    

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
      4.1 การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษา ตามประกาศลงวันที่ 19 เมษายน 2555 และ 22 พฤศจิกายน 2562 
มาใช้ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 แทน (3 มาตรฐาน 52 ประเด็น) 
      4.2 การยืมเงินใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จ านวน 5,000  บาท ขึ้นไปต้องเข้า PO เครดิตร
ร้านค้า ยืมเงินงบประมาณ หรือยืมเงินรายได้สถานศึกษา 
      4.3 การนิเทศกิจกรรม ก่อนจัดกิจกรรมให้แจ้งคณะกรรมการนิเทศภายในก่อนทุกครั้ง มีการ
รายงานรูปภาพกิจกรรมที่มีผู้นิเทศอยู่ด้วย 
 



 
 

      4.4 การใช้โทรศัพท์ส านักงานทางไกล ให้แจ้งเรื่องการประสานงานด้วยว่าเรื่องอะไร เพ่ือ
แนบรายงานส่งพร้อมหลักฐานเบิกจ่ายเงิน 
      4.5 การออกนอกสถานที่ ขอให้ลงสมุดคุมขออนุญาตออกนอกสถานที่ทุกครั้ง 
      4.6 การรายงานสัปดาห์วันครู  หนึ่งค าขวัญ หนึ่งสถานศึกษา รายงานการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
(อ.นิยะดา) 
      4.7 โครงการกีฬา กศน.ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี วนัที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 (อ.
สุรพงษ์/อ.สมิตา)    
      งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      4.6 การเปิดห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom  (อ.สุรพงษ์) 
      4.7 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) วัน
อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนทับสะแกวิทยา (อ.สุรพงษ์) 
      4.8 การประเมินเทียบระดับการศึกษา 
   4.8.1 มิติประสบการณ์ : การประเมินเชิงประจักษ์ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 
   4.8.2 มิติความรู้ความคิด วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามสอบโรงเรียน
เทศบาลวัดธรรมิการาม อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      4.9 การจัดตารางสอบรายวิชาบังคับ/รายวิชาเลือก (อ.สุมิตรา)  
      กลุ่มงานอ านวยการ 
      4.10 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 วัน
พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.สุรพงษ์) 
      4.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคลังข้อมูลด้านวิชาการ TKP วันที่ 28 – 30 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.สุรพงษ์) 

    งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
                         4.12 ........................................................................................................................ ................ 
      งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
      4.13 .......................................................................................................................................  
      งานแผนงาน 
      4.14 ........................................................................................................................ ................ 
      งานกิจการพิเศษ          

    4.15......................................................................................................................... ................. 
      งานนิเทศและติดตามผล 
      4.16 ติดตามการเบิกจ่ายประจ าไตรมาสที่ 1 – 2 (อ.สมิตา) 
      งานการเงินและบัญชี 
      4.17 ........................................................................................................................ ................ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.1 การจัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะ 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................... 
 
 



 
 

  
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  

6.1 หลักสูตรมะพร้าวทับสะแก / การประชุมครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2563 
6.2 การจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล (อ.ภัณฑิรา) 
6.3 การประเมินระดับการรู้หนังสือ / การตรวจสอบวุฒิการศึกษา (อ.ยุพเยาว์) 
6.4 การน าสื่อ / หนังสือ เวียนให้บ้านหนังสือชุมชน (เกษร) 
6.5 สรุปรายงานวันเด็กแห่งชาติ  (เกษร) 
6.6 หนังสือขอบคุณ (สรุปรายการของบริจาคที่ได้รับ) (เกษร) 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนมกราคม  2563 

ครั้งที่ 3/2563 
วันพุธที่  22 มกราคม  2562 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    

……………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
2. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง แสงอรุณและเขาล้าน 
3. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.นาหูกวาง ทับสะแกและอ่างทอง 
4. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  คร ูกศน.ต าบลทับสะแก 
5. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.ต าบลเขาล้าน 
6. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์  ครู กศน.ต าบลนาหูกวาง 
7. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ 
8. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
9. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง    
10. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทั่วไป 
11. นางเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง 

ผู้ไม่มาประชุม  
      -    

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการ
ประชุม  โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1.1  ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ นางพิสมัย ศักดิ์เกิด ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอ           
ทับสะแก 
      ๑.๒ จิตอาสาพระราชการ 904 วปร. เปิดรับสมัครวันที่ 1 -10 ของทุกเดือน ขอให้ครู
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครจิตอาสา และรายงานให้ ผอ.ทราบ 
      ๑.3 โครงการอ าเภอยิ้มและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มกราคม 
2563 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่  2 บ้านนาตาปะขาว ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

1.3.1  มอบนางนิยะดา อินไชยยา  จัดกิจกรรมและบริการน้ าดื่มสมุนไพร 
1.3.2 มอบนางสาวเกษร ฤทธิกุล  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประดิษฐกิ๊บติดผม 

      1.4 การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองหินจวง หมู่ที่  12 ต าบลห้วยยาง ผู้ได้รับเลือกคือ                  
นายพนม ชื่นชม บ้านชายทะเลทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เลือกวันที่ 8 มกราคม 2563 ผู้ได้รับเลือกคือ นายสรรชัย พรามณีย์ 

/1.5 การจัดงานท่องเที่ยว…. 



 
 

-2- 
    1.5 การจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจ าปี 

2563  ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 มอบรัตนาวลี เข้าประชุมแทนรายงานผลการประชุม 
     
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
      ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้น ารายงานการ
ประชุมขึน้เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
       -  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     4.1 การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษา ตามประกาศลงวันที่ 19 เมษายน 2555 และ 22 พฤศจิกายน 
2562 มาใช้ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 แทน (3 มาตรฐาน 52 ประเด็น) 
      4.2 การยืมเงินใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่าเงิน
งบประมาณ จ านวน 5,000  บาท ขึ้นไปต้องเข้า PO เครดิตร้านค้า ยืมเงินงบประมาณ หรือยืมเงินรายได้
สถานศึกษา แต่ค่าวิทยากรยืมไม่ได้    
      4.3 นางนิยะดา  อินไชยยา รายงานสัปดาห์วันครู  หนึ่งค าขวัญ หนึ่งสถานศึกษา สรุปในที่
ประชุมใช้ค าขวัญว่า “ครู กศน.อ าเภอทับสะแก ก้าวไกลยุค 6G สามัคคี สร้างศิษย์ดีคู่คุณธรรม” รายงานการเยี่ยม
บ้านนักศึกษา ได้ด าเนินการรายงาน ส านักงาน กศน.จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
      4.4 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร  นัดหมายโครงการกีฬา กศน.ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563  จะมีพิธีเปิดวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. กศน.อ าเภอ                
ทับสะแก ออกเดินทางวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และเดินทางกลับวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2563  
      งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      4.5 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร แจก E - Mail ให้ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ต าบล 
คนละ 10 E - Mail  เพ่ือใช้ในการเปิดห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom  และแจ้งให้ครูลงทะเบียนคุม 
E – Mail  
      4.6 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร แจ้งเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนทับสะแกวิทยา  
      4.7 การประเมินเทียบระดับการศึกษา 
   4.8.1 มิติประสบการณ์ : การประเมินเชิงประจักษ์ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 
   4.8.2 มิติความรู้ความคิด วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามสอบโรงเรียน
เทศบาลวัดธรรมิการาม อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      4 .8  การจัดตารางสอบรายวิชาบั งคับ/รายวิชาเลือก  รอส านั กงาน กศน .จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ก าหนดและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

/กลุ่มอ านวยการ..... 
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      กลุ่มงานอ านวยการ/บุคลากร 
      4.9 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร นัดหมายโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00 น. ณ กศน.ต าบลทับสะแก อ าเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   4.9.1 แจ้งครูเชิญองค์กรนักศึกษาแต่ละต าบลเข้าร่วมการประชุมโครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 
13.00 น. ณ กศน.ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
      4.10 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร นัดหมายผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมข้อมูลเข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคลังข้อมูลด้านวิชาการ TKP วันที่ 28 – 30 มกราคม  2563 ณ กศน.ต าบลทับสะแก 
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

4.11 การใช้โทรศัพท์ส านักงานทางไกล ให้แจ้งเรื่องการประสานงานด้วยว่าเรื่องอะไร เพ่ือ
แนบรายงานส่งพร้อมหลักฐานเบิกจ่ายเงิน 
      4.12 การออกนอกสถานที่ ขอให้ลงสมุดคุมขออนุญาตออกนอกสถานที่ทุกครั้ง 

    งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
                         4.13 เน้นการจัดกิจกรรม โครงการให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จริง และรายงานผลทุกครั้งหลังจัด
กิจกรรม / โครงการ 
      งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
      4.14 ให้งานอัธยาศัยด าเนินการหมุนเวียนหนังสือ ลงบ้านหนังสือชุมชนอย่างต่อเนื่อง  มอบ
นางสาวเกษร ฤทธิกุล ก าหนดลงพื้นที่ทุกวันที่ 8 ของเดือน หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ เลื่อนเป็นวันจันทร ์

4.15 มอบนางสาวเกษร ฤทธิกุล การน าสื่อ / หนังสือ เวียนให้บ้านหนังสือชุมชน  
4.16 มอบนางสาวเกษร ฤทธิกุล  สรุปรายงานวันเด็กแห่งชาติ   
4.17 มอบนางสาวเกษร ฤทธิกุล  ท าหนังสือขอบคุณ (สรุปรายการของบริจาคที่ได้รับ 

      งานแผนงาน 
      4.14 นางสาวสมิตา โชติดาว ติดตามการเบิกจ่ายประจ าไตรมาสที่  1 – 2 ให้รีบด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 27 มกราคม 2563 
      งานกิจการพิเศษ          

    4.15 แจ้งครู กศน.ต าบลตรวจสอบบัตรกรรมการ ศส.ปชต. หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ส่งคืนแก้ไข 
      งานนิเทศและติดตามผล 
      4.16 การนิเทศกิจกรรม ก่อนจัดกิจกรรมให้แจ้งคณะกรรมการนิเทศภายในก่อนทุกครั้ง            
มีการรายงานรูปภาพกิจกรรมที่มีผู้นิเทศอยู่ด้วยทุกครั้ง การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ติดตามงานของ
ผู้บริหารไม่ใช่การจับผิด 
      งานการเงินและบัญชี 
      4.17 ...............-..................................................................................................................... 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5..... 



 
 

 
 
 
 



 
 

โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนมกราคม  2563 

ครั้งที่ 3/2563 
วันพุธที่  22 มกราคม  2562 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    

……………………………………………… 
 

 


