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ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 



 
โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2563 
ครั้งที่ 7/2563 

วันอังคารที่  10 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    
………………………………………………  

ผู้มาประชุม 
1. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
2. นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร  ครูผู้ช่วย 
3. นางสาวภิชชากร  ชูรัตน์  ครูผู้ช่วย 
4. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง แสงอรุณและเขาล้าน 
5. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.นาหูกวาง ทับสะแกและอ่างทอง 
6. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  ครู กศน.ต าบลทับสะแก 
7. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.ต าบลเขาล้าน 
8. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์  ครู กศน.ต าบลนาหูกวาง 
9. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
10. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง    
11. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทัว่ไป 
12. 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 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามแต่งตั้ง 

ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) 
จ านวน 84 ราย โดยให้เดินทางไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยในจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ มีย้ายออก 1 ราย ย้ายเข้า 3 ราย คือ 

   1. นายคมสัน เจริญอาจ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ย้ายไปเป็น รอง ผวจ.นครปฐม  
   2. นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รอง ผวจ.ปัตตานี ย้ายมาเป็น รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์  
   3. นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว ย้ายมาเป็น รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
   4. น.ส.ชไมพร อ าไพจิตร ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สนง.ปลัดกระทรวง มท. ย้ายมา

เป็น รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

/1.2 ลูกจ้างประจ า….. 
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1.2 ลูกจ้างประจ าของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางจรีย์ แก้วชิงดวง พนักงาน

พิมพ์ ระดับ ส.3 มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง ตั้งแต่วันที่  9 
พฤศจิกายน 2563 

1.3 ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 227/2563 
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

- นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐาน 
การศึกษานอกโรงเรียน ส านักงาน กศน. มีหน้าที่ติดตาม ประสานงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่ภาคกลางโดยมีนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นผู้ก ากับและ 
ดูแลในการติดตาม และอ านวยการความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  

- ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก มอบหมายนายสมชาย  วังชัยศรี  พนักบริการ 
ด าเนินการท าความสะอาดห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับสะแก ทุกวันท าการและตัดหญ้าบริเวณหน้า กศน.
ต าบลทับสะแก  

1.4  ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เรียกตัวพนักงานราชการ ครู กศน.ต าบล             
ที่ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล จ านวน 1 ราย มารายงานตัว และท า
สัญญาจ้าง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปฏิบัติงาน ณ กศน.เทศบาลหนองพลับ กศน.อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

1.5 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้แต่ งตั้ งนางวัฒนีย์  พัฒนีย์กานต์                        
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางสะพาน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย ตั้งแต่ 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

1.6 การจัดท าวารสารออนไลน์ของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจาก 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดโครงการจัดท าวารสารออนไลน์ของส านักงาน กศน.จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีหัวข้อ 

- หัวข้อ จดหมายข่าว - น าเสนอข่าวกิจกรรม กศน.อ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ (เดือนละ 2 ฉบับ)  
- หัวข้อ บอกอบอกข่าว - น าเสนอข่าว ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- หัวข้อ เรื่องเล่าจากปก - น าเสนอเรื่องราวจากหน้าปก  
- หัวข้อ ข่าวผู้บริหาร - กศน.อ าเภอ 8 อ าเภอ ส านักงาน กศน.จังหวัด 1 แห่ง  
- ข่าวกิจกรรม ห้องสมุดท้ัง 9 แห่ง - ข่าวกิจกรรมห้องสมุดทั้ง 9 แห่ง  
- ข่าวกิจกรรม ศศช. - ศูนย์การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (กศน.อ าเภอหัวหิน) 
- หัวข้อ ศาสตร์พระราชา ชุด สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 - ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 

อ าเภอบางสะพาน (กศน.อ าเภอบางสะพาน) 
- หัวข้อ เขียนข่าวเล่าเรื่อง - น าเสนอข่าวเด่นของ ส านักงาน กศน. 
โดยให้สื่อสารองค์กร กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ รวบรวมส่งเนื้อหาของข่าวและรูปกิจกรรม

ระหว่าง วันที่ 20-25 ของทุก ๆ เดือนทางอีเมล์ aruttapol@gmail.com 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี  2 .....  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่  6/2563 ได้น ารายงานการ ประชุมขึ้นเว็บไซต์ ของ
ส านักงาน กศน.อ าเภอทับสะแกแล้ว  หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งงานบุคลากรด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
    -  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ       

  งานพื้นฐาน 

4.1 การส่งเอกสารขอจบหลักสูตรของนักศึกษา ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓                
ให้ด าเนินการรวบรวมหลักฐานประกอบการยื่นขอจบการศึกษา ส่งงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่             
13 พฤศจิกายน 2563 โดยให้จัดเรียงเอกสารตามรายการ ดังนี้ 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป – ใส่ถุงพลาสติกที่อยู่ในตะกร้าโต๊ะนายทะเบียน 
(รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สวมเสื้อเชิ้ตขาวมีปก ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ทรงผมสุภาพ 
รวบผมสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับใดๆ ไม่มีหนวด ไม่มีเครา) 

 แบบค าร้องขอจบการศึกษา (กรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย) 
 หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (ให้ครูส าเนาแนบมาพร้อมด้วย) 
 ใบสมัคร 
 ใบลงทะเบียน 4 ภาคเรียน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาวุฒิการศึกษา(เดิม) 
 ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา  
 ส าเนาหลักฐาน อ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 

(กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับการหลักฐานการจบฯ) 
 หลักฐานการเทียบโอน (ถ้ามี) วุฒิการศึกษา(ศึกษาต่อที่อ่ืน ฉบับจริง, เอกสารการ

เทียบโอน) 
 เอกสารการประเมินคุณธรรมฯ 
 เอกสารการท ากิจกรรม กพช. (แบบสรุปกิจกรรมฯ) 
 
 
 

  
/ตารางสรุป…… 
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และได้มีการสรุปจ านวนนักศึกษาจบหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ที ่ กศน.ต าบล ระดับประถม(คน) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (คน) 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (คน) 

หมายเหตุ 

1 กลุ่มแสงทอง  1 6  
2 กลุ่มรุ่งตะวัน  1   
3 กศน.ต าบลห้วยยาง  2 2  
4 กศน.ต าบลแสงอรุณ  1   
5 กศน.ต าบลเขาล้าน  2 3  
6 กศน.ต าบลทับสะแก 1 5 6  
7 กศน.ต าบลนาหูกวาง 1 3 1  
8 กศน.ต าบลอ่างทอง  2 1  
 

4.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินการจัดท า
แผนฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดที่ต้องด าเนินการ
จัดท าแผนฯ ดังนี้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ใบความรู้ (ถ้ามีนอกเหนือจากหนังสือเรียน) 
 ใบงาน – แบบฝึกหัด 
 ข้อสอบกลางภาค 10 ข้อ  
 อ่ืนๆ 
 เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้ Upload File แผนการเรียนรู้ฯ หมายเลข 1-5 เข้า

ระบบ Drive ที่ลิงค์ http://gg.gg/teachplan263 
(ร่าง) ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กศน.อ าเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ที ่ ว.ด.ป. 
รายวิชา / ระดับ 

หมายเหตุ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 6 ธันวาคม 63 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
2 13 ธันวาคม 63 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
 20 ธันวาคม 63 ปฐมนิเทศ  

3 26 ธันวาคม 63 สังคมศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ กรต. 
4 27 ธันวาคม 63 สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
5 3 มกราคม 64 ศาสนา และ

หน้าที่พลเมือง 
ศาสนา และหน้าที่

พลเมือง 
ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 

 

6 10 มกราคม 64 การพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคม 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 
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ที ่ ว.ด.ป. 
รายวิชา / ระดับ 

หมายเหตุ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

7 17 มกราคม 64 การเงินเพ่ือชีวิต1 การเงนิเพื่อชีวิต2 การเงินเพ่ือชีวิต3  
8 24 มกราคม 64 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา1  
9 30 มกราคม 64 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กรต. 

10 31 มกราคม 64 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กัญชาและกัญชงศึกษาเพ่ือใช้
เป็นยาอย่างชาญฉลาด 

 

11 7 กุมภาพันธ์ 64 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ความเป็นพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 

12 13 กุมภาพันธ์ 64 สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา กรต. 
13 14 กุมภาพันธ์ 64 ศาสนา และ

หน้าที่พลเมือง 
ศาสนา และหน้าที่

พลเมือง 
ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  

 21 กุมภาพันธ์ 64 สอบกลางภาค  
14 28 กุมภาพันธ์ 64 การพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม 
กัญชาและกัญชงศึกษาเพ่ือใช้

เป็นยาอย่างชาญฉลาด 
 

15 7 มีนาคม 64 การเงินเพ่ือชีวิต1 การเงินเพ่ือชีวิต2 การเงินเพ่ือชีวิต3  
16 14 มีนาคม 64 การเงินเพ่ือชีวิต1 การเงินเพ่ือชีวิต2 ชีววิทยา1  
17 21 มีนาคม 64 สอนเสริม/ค่ายวิชาการ/ประกวดโครงงาน  
18 28 มีนาคม 64 สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา  

3-4  
เมษายน 2564 

สอบปลายภาค 

 
หมายเหตุ  ครั้งที่ 3,9,12  ตรงกับวันเสาร์ จัดท าแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) มอบหมายงานตาม
รายวิชา เพื่อให้พบกลุ่มครบ 18 ครั้ง (วันปฐมนิเทศ / สอบกลางภาค ไม่นับรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. รายการลงทะเบียน…. 
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1. รายการลงทะเบียนตามแผนฯ 
 

วิชาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที่ 
วิชาที่ลงทะเบียน 

หมาย
เหตุ 

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

1 วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ 5  
2 สังคมศึกษา 3 สังคมศึกษา 3 สังคมศึกษา 3  
3 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 2  
4 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม 
1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม 
1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม 
1  

5 การเงินเพ่ือชีวิต1 2 การเงินเพ่ือชีวิต2 3 การเงินเพ่ือชีวิต3 3  
6     ชีววิทยา1 3  
7     กัญชาและกัญชงศึกษาเพ่ือ

ใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด 
3  

8     ความเป็นพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย 

1  

รวม 11 รวม 13 รวม 21  
 
หมายเหตุ  1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนไม่เกิน 14 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

2. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนไม่เกิน 17 หน่วยกิต/ภาคเรียน 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนไม่เกิน 23 หน่วยกิต/ภาคเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. รายการจ านวน…. 
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2. รายการจ านวนสัปดาห์ที่พบกลุ่มในแต่ละรายวิชา 

หมายเหตุ   1. ก าหนดเปิดภาคเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 ธันวาคม 2563               
(6 ธันวาคม 2563) 
  2. ก าหนดการสอบ N-Net 2/2563 ตามก าหนดของ สทศ. วันที่ 7 มีนาคม 2564 
  3. ก าหนดการสอบปลายภาค 2/2563 ตามประกาศของส านักงาน กศน. วันที่ 3-4 
เมษายน 2564 
  4. ก าหนดวันปฐมนิเทศ 1 ครั้ง / สอบกลางภาค 1 ครั้ง รวมเป็น 20 ครั้ง 
เดือน ธันวาคม 2563  วันพบกลุ่ม (วันอาทิตย์)  6  16  20  27  =  4 ครั้ง 
เดือน มกราคม 2564  วันพบกลุ่ม (วันอาทิตย์)  3  10  17  24  31 =  5 ครั้ง  
เดือน กุมภาพันธ์ 2564  วันพบกลุ่ม (วันอาทิตย์)  7  14  21  28  =  4 ครั้ง  
เดือน มีนาคม 2564  วันพบกลุ่ม (วันอาทิตย์)  7  14  21  28  =  4 ครั้ง 

/มอบหมายภารกิจ…. 

จ านวนสัปดาห์ที่พบกลุ่ม 

ที ่

วิชาที่ลงทะเบียน 

หมาย
เหตุ 

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 
รายวิชา พบ

กลุ่ม 
(ครั้ง) 

รายวิชา พบ
กลุ่ม 
(ครั้ง) 

รายวิชา พบ
กลุ่ม 
(ครั้ง) 

1 วิทยาศาสตร์ 5 วิทยาศาสตร์ 5 วิทยาศาสตร์ 4  
2 สังคมศึกษา 5 สังคมศึกษา 5 สังคมศึกษา 3  
3 ศาสนา และหน้าที่

พลเมือง 
2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 2 ศาสนา และหน้าที่

พลเมือง 
2  

4 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

1  

5 การเงินเพ่ือชีวิต1 3 การเงินเพ่ือชีวิต2 3 การเงินเพ่ือชีวิต3 2  
6 สอนเสริม/ค่ายวิชาการ/

ประกวดโครงงาน 
1 สอนเสริม/ค่ายวิชาการ/

ประกวดโครงงาน 
1 ชีววิทยา1 2  

7     กัญชาและกัญชงศึกษา
เพ่ือใช้เป็นยาอย่างชาญ
ฉลาด 

2  

8     ความเป็นพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย 

1  

9     สอนเสริม/ค่ายวิชาการ/
ประกวดโครงงาน 

1  

รวมจ านวน (สัปดาห์) 18 รวมจ านวน (สัปดาห์) 18 รวมจ านวน (สัปดาห์) 18  

รวม 17 ครั้ง 
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มอบหมายภารกิจการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ที ่ รายวิชา ระดับ พบกลุ่ม (ครั้ง) จ านวน (คน) ผู้รับผิดชอบ 
1 วิทยาศาสตร์ พว 11001 ประถม 5 

1 นิยะดา วิทยาศาสตร์ พว 21001 ม.ต้น 5 
วิทยาศาสตร์ พว 31001 ม.ปลาย 4 

2 สังคมศึกษา สค 11001 ประถม 5 
1 ยุพเยาว์ สังคมศึกษา สค 21001 ม.ต้น 5 

สังคมศึกษา สค 31001 ม.ปลาย 3 
3 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 

11002 
ประถม 2 

1 พรพิมล 
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 
21002 

ม.ต้น 2 

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 
31002 

ม.ปลาย 2 

4 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
สค 11003 

ประถม 2 

1 สมิตา 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
สค 21003 

ม.ต้น 2 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
สค 31003 

ม.ปลาย 1 

5 การเงินเพ่ือชีวิต1 สค 12021 ประถม 3 
1 บุญทิพย์ การเงินเพ่ือชีวิต2 สค 22016 ม.ต้น 3 

การเงินเพ่ือชีวิต3 สค 32029 ม.ปลาย 2 
6 ชีววิทยา1 พว33031 ม.ปลาย 2 

2 สุมิตรา/ภัณฑิรา 
7 กัญชาและกัญชงศึกษาเพ่ือใช้เป็น

ยาอย่างชาญฉลาด ทช 33098 
ม.ปลาย 2 

8 ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย สค02002 

ม.ปลาย 1 

 
หมายเหตุ  รายละเอียดที่ต้องด าเนินการจัดท า (ตามจ านวนครั้งที่พบกลุ่ม) 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ใบความรู้ (ถ้ามีนอกเหนือจากหนังสือเรียน) 
3. ใบงาน – แบบฝึกหัด 
4. ข้อสอบกลางภาค 10 ข้อ 

 
/5.อ่ืนๆ..... 
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5. อ่ืนๆ 
6. เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้ Upload File แผนการเรียนรู้ฯ หมายเลข 1-5 เข้าระบบ Drive ที่

ลิงค ์
http://gg.gg/teachplan263 

 
 

วิทยาศาสตร์ 3 ระดับ 
 
 

สังคมศึกษา 3 ระดับ 
 
 

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 3 ระดับ 
 
 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 3 ระดับ 
 
 

การเงินเพ่ือชีวิต 3 ระดับ 
 
 

ชีววิทยา1 / กัญชาและกัญชงศึกษาเพ่ือใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด / ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ม.ปลาย 
 

ชีววิทยา1 / กัญชาและกัญชงศึกษาเพ่ือใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด / ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ม.ปลาย 
 

4.3 การตรวจสอบข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ย GPA ระดับอ าเภอ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2563  

4.4  แนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แนวทางการเปิด - ปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และปิดภาคเรียน ในวันที่ 10 
เมษายน 2563 และขอให้ สถานศึกษาด าเนินการตามหนังสือส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ศธ 
0210.44/1763 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้ด าเนินการแขวนรายละเอียดแนบไว้ที่  
 https://www.facebook.com/groups/1853509024929937 กลุ่มงานสารบรรณ กศน.อ าเภอทับสะแก 

/4.5 การรับสมัคร…… 

https://www.facebook.com/groups/1853509024929937%20กลุ่มงานสารบรรณ%20กศน.อำเภอทับ
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4.5 การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ด าเนินการรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 

15 พฤศจิกายน 2563 รายงานจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครปัจจุบัน ดังนี้ 
       1. กลุ่มแสงทอง มีนักศึกษามาสมัครแล้ว จ านวน 8 คน 
      2. กลุ่มรุ่งตะวัน มีนักศึกษามาสมัครแล้ว จ านวน 3 คน 
      3. กศน.ต าบลอ่างทอง มีนักศึกษามาสมัครแล้ว จ านวน 4 คน 
      4. กศน.ต าบลนาหูกวาง มีนักศึกษามาสมัครแล้ว จ านวน 8 คน 
      5. กศน.ต าบลทับสะแก มีนักศึกษามาสมัครแล้ว จ านวน 16 คน 
      6. กศน.ต าบลเขาล้าน มีนักศึกษามาสมัครแล้ว จ านวน 5 คน 
      7. กศน.ต าบลห้วยยาง มีนักศึกษามาสมัครแล้ว จ านวน 3 คน 
      8. ครูภิชชากร  ชูรัตน์  ครูผู้ช่วย มีนักศึกษามาสมัครแล้ว จ านวน 2 คน 
4.6 สรุปจ านวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สรุปจ านวน 

นักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมทั้งจังหวัด 69.23 % กศน.อ าเภอ            
ทับสะแก 74.55 % อยู่ล าดับที่ 2 ของจังหวัด 

4.7 การก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาค
เรียนที่ 1/2563 ได้ด าเนินการจัดส่งส านักงาน กศน.จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

  4.8  เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและ 
ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มีการด าเนินการประเมินเทียบระดับครั้งที่ 2/ 2563 ดังนี้ 

-เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการประเมิน วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 
-ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรรหาคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ วันที่ 1- 30 

พฤศจิกายน 2563 
 

/ปฐมนิเทศ…. 
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-ปฐมนิเทศ จัดท าแฟ้มประสบการณ์ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 

2564  
-จัดสอบการประเมินเทียบระดับครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 20- 21 มีนาคม 

2564 
-การสัมมนาวิชาการและอนุมัติผลการประเมินเดือน เมษายน 2564 

4.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดสถานศึกษาให้ท าหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับที่  4) ให้มีการก าหนดให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็น
สถานศึกษาที่ท าหน้าที่เทียบระดับการศึกษาเพ่ิมเติม ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบางสะพานน้อย 

งานประกันคุณภาพ 
4.10 การก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 ๔  ส่งส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

4.11 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ก าหนด
ส่งส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  

งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง  

4.12 ..............-.................................................................................................... .................. 

  งานการศึกษาตามอัธยาศัย  

  4.13  การด าเนินงานห้องสมุดประชาชนตามข้อสั่ งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 

ตามที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้จัดให้มี
การจัด เวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือระดมความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. เรื่อง ความคาดหวังของนักศึกษา กศน.
ต่อ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษาของ กศน. ใน 5 ภูมิภาค และได้มีการน าเสนอผล
การ ประชาพิจารณ์ในภาพรวมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัด อบุลราชธานี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการท าประชาพิจารณ์ดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                     
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุดประชาชนหลาย
ประเด็นดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนการ ด าเนินงานห้องสมุดประชาชนเป็นไปตามแนวนโยบายและข้อสั่งการ 
ส านักงาน กศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ท่าน ก ากับดูแลห้องสมุดประชาชนทุกประเภทในพ้ืนที่
ด าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการดังนี้ 

1. จัดห้องสมุดประชาชนให้มีบรรยากาศที่ดี อาคารพร้อมเข้าใช้บริการ แอร์เย็น 
อินเตอร์เน็ตแรง ปรับรูปแบบการให้บริการห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่มีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถ ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วไว้บริการ โดยให้โดยโยงเรื่องการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
ประชาชนเข้าไปด้วย 

 
 

/2 จัดให้มีวัสดุ… 
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2. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ปลั้กไฟ และมีการ

ซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ ไว้บริการในห้องสมุดประชาชน 
3. จัดให้ห้องสมุดประชาชนมีพ้ืนที่ส่วนตัวในการใช้บริการ เช่นบล็อก หรือห้อง

ประชุมกลุ่มเล็ก ห้อง E-Sport (จัดท าพ้ืนที่ในการให้บริการตามความต้องการและสนใจของผู้มาใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชนอย่างเหมาะสม) 

4. จัดให้ห้องสมุดประชาชนมีมุมบริการร้านกาแฟอาหารว่างเช่นน าสินค้าของ
นักศึกษาหรือกลุ่มอาชีพ ที่ กศน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนมาจ าหน่าย (โดยจัดให้มีตามความเหมาะสมกับ
บรรยากาศและสถานที่ของห้องสมุดประชาชน) 

5. จัดหาหนังสือ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันมีบริการยืมคืน และอ่าน
หนังสือแบบออนไลน์ 

6. จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดประชาชนให้โล่งกว้างมีมุมบริการ มุมเด็ก          
ที่แบ่งเป็นสัดส่วน ดูทันสมัย สดใสน่าเข้าไปใช้บริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ 

7. จัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นแบบออนไลน์ เช่น การส ารวจความต้องการใน
การซื้อหนังสือของ ห้องสมุดประชาชน 

8. จัดหาหนังสือส าหรับผู้พิการหนังสือเสียงหนังสือส าหรับคนตาบอด และพ้ืนที่
อ านวยความสะดวกคน พิการ (โดยประสานงานขอรับทราบข้อมูล และแนวทางการสนับสนุนได้จากศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

ทั้ งนี้  ให้ สถานศึ กษ าด า เนิ นการรายงานผลให้ ส านั ก งาน  กศน .จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

งานแผนงาน  
4.14 แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน 

กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดแนบท้าย แขวนไว้ที่ กลุ่มงานสารบรรณ กศน.อ าเภอทับสะแก
https://www.facebook.com/groups/1853509024929937 

4.15 ภารกิจ “เร่งด่วน” ที่จะต้อง “จับต้องได้” ภายใน 6 เดือน ของเลขาธิการ กศน. 
(นายวรัท พฤกษาทวีกุล) “คนส าราญ งานส าเร็จ” 

ในการประชุมมอบนโยบาย และภารกิจเร่งด่วน ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด อ าเภอ และสถานศึกษาขึ้นตรงทั่วประเทศเข้าร่วม 
ประชุม  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. มอบ 12 ภารกิจ 
เร่งด่วนขับเคลื่อนงาน กศน. โดยทุกภารกิจทุกคนต้องด าเนินงานให้เกิดผลงานที่สามารถจับต้องได้ ตาม 
ค่านิยมหลัก (Core value) “คนส าราญ งานส าเร็จ” ส าหรับภารกิจที่ส าคัญประกอบด้วย 

1. น้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่น 
ไทยงาม” เพ่ือความกินดีอยู่ดี  มีงานท า เช่น โคกหนองนาโมเดล ,คลองสวยน้ าใส , พลังงานทดแทน 
(แสงอาทิตย์) , จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

2. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 
 

 
/3. เร่งผลักดัน….. 
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3. เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... ให้ส าเร็จ และปรับโครงสร้าง 

การบริหารและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร่ง  “การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่มี 
ประสิทธิภาพ” 

4. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสภาวะ 
ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน Credit Bank System / E-exam รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา 
ผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพ่ือสร้างคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

5. พัฒนา Bigdata ของ กศน. ที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ข้อมูลและสารสนเทศ กศน.                  
ที่ทันสมัย จะปรากฎบนหน้าจอมือถือทันที เมื่อคุณต้องการ” รวมทั้งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานของ 
กศน. ต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล “ตีฆ้องร้องป่าว ข่าวชาว กศน.” 

6. พัฒนาระบบการเรียนรู้ ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital 
Science Museum ,ศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
“เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา” 

7. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล Digital Literacy ให้กับบุคลากร กศน. ทุก
ระดับ และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพเพ่ือการมีงานท า “Re-Sit Up-Skill และออก ใบรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนในการฝึกอาชีพและส่งเสริม 
การตลาด เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ขยายช่องทางการจ าหน่าย 

10. ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของส านักงานทุกแห่ง และแหล่งเรียนรู้ทุก 
แห่ง ให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการด้วย มิตรไมตรี “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” 

11. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของซาว กศน. “กศน.เกมส์” และกิจกรรมเชื่อม 
ความสัมพันธ์ของพ่ีน้องชาว กศน. 

12. บูรณการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและ 
ภูมิภาค “ทีม กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ”  
เพิ่มเติม 

1) ในปีงบประมาณ 2564 ขอให้ ส านักงาน กศน.จังหวัด เตรียมการกับ  “โครงการ 1 
ต าบล                1 อาชีพ” ที่เป็นอัตลักษณ์และบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง โดยสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาค ส่วนอ่ืน ๆ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเข้มข้น เป้าหมาย คือ การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในการกินดีอยู่ดี ธ ารงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์และ ภูมิปัญญาของชุมชน  

2) “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” กศน.งานเรามีคือความผาสุกของประชาชน เราใกล้ชิด 
ชุมชนทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ ทุกจังหวัด ในท่ามกลางที่งบประมาณประเทศมีจ ากัด เราต้อง  
“ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” ไม่จ าเป็นต้องสร้างอาคารใหญ่โต เลขาธิการ กศน. จึงให้นโยบาย 
“กศน. งามตา ประชาชื่นใจ” โดยเชิญชวนพ่ีน้องชาวกศน. ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู อาคาร สถานที่ทุกแห่ง เช่น ทาสี 
ปัดเช็ดกวาด ท าความสะอาด ถางหญ้า ตกแต่ง ให้สวยงาม สะอาดตา ปลอดภัย (โดยเฉพาะ ศรช.หลาย แห่ง
เสื่อมโทรมมาก) ร่วมมือกันท า หากไม่ไหวชวนเครือข่ายชุมชน มาลงแรงช่วยกัน 

 
 

/งานกิจการพิเศษ...... 
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      งานกิจการพิเศษ          

   4.16 นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งครูจัดท า
รายงานการประชาสัมพันธ์ การติดป้าย ศส.ปชต. 
      งานนิเทศและติดตามผล 
     4.17 การส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2563ขอให้ 
สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 
ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ http://202.29.172.133/sar ภายใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้ส านักงาน กศน.จังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดส่งให้ส านักงาน กศน.
ต่อไป 
   - นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก  แจ้งให้มีการ
นิเทศกิจกรรมทุกครั้งที่จัดกิจกรรม และรายงานผลการนิเทศให้เป็นปัจจุบัน 
      งานการเงินและบัญชี 
      4.18  นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งจะมีการ
อบรมบัญชี การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่ พร้อมกับการประชุมเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง ก าหนดการรอส าน านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     5.1 ขอให้สถานศึกษารายงานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2563 รูปเล่มเอกสาร  
   - นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก มอบหมาย
นางสาวสมิตา  โชติดาว จัดท าเอกสารส่งตามเวลาที่ก าหนด เน้นย้ ารายงานกิจกรรม Best Practice 
ของกศน.ต าบล 
     5.2 นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งว่าผู้อ านวยการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ กศน.อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 

5.2.1 แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายให้บุคลากร กศน.อ าเภอทับสะแกปฏิบัติงานในหน้าที่
พนักงานขับรถยนต์ทางราชการ 

5.2.2 แต่งตั้งพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม ให้อยู่เวร
ตามค าสั่ง และมีการบันทึกให้เป็นปัจจุบัน และถ้ามีการเปลี่ยนเวร ต้องบันทึกให้ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ
อนุญาตก่อนทุกครั้ง ตัวอย่างแบบการเปลี่ยนเวรให้ขอตัวอย่างจากจังหวัด 

5.2.3 การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับต้องมีการตรวจพัสดุให้ครบถ้วน
ก่อนเซ็นต์ทุกครั้ง 

5.2.4 การเขียนโครงการเกิน 100,000 บาท ให้เขียนชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกัน โครงการศึกษาดูงาน 1 ปี สามารถจัดได้ 2 ครั้งๆ ละไม่ เกิน 7 วัน ถ้าเกิน 7 วัน 
จะต้องมีการรายงานผลให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทราบทุกครั้ง 

5.2.5 การจัดอาชีพกิจกรรมเกิน 30 ชั่วโมง ต้องจัดให้มีขอบเขตความเหมาะสม 
การก าหนดจ านวนชั่วโมงกับหลักสูตรให้สอดคล้องกัน 

5.2.6 การประเมินพนักงานราชการ ตั้งแต่ปี 2563 มีการจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานราชการใช้ในการเลื่อนขั้นเป็นรายอ าเภอ ผู้บริหารทุกอ าเภอเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว 
เนื่องจากท าให้ผู้บริหารสามารถควบคุมบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 
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5.2.7 การส่งแบบประเมินคัดเลือก ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2563  
  - มอบนายสุรพงษ์   อนันต์ธนสาร ส่งแบบประเมินข้าราชการดี เด่น 

ประจ าปี ๒๕63  
    - มอบนางสาวสมิตา  โชติดาว ส่งประเมินคัดเลือก สาขา นักศึกษา กศน.  
ประเภท ศิษย์ปัจจุบัน กศน. ดีเด่น ประจ าปี ๒๕63 
    - มอบนางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร ส่งประเมินพนักงานราชการ  ดีเด่น
ประจ าปี ๒๕63 
    - มอบนางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม ส่งแบบประเมิน กศน.ต าบล ดีเด่นประจ าปี 
๒๕63 
    - มอบนาสุมิตรา  สุขอวบอ่อง ส่งแบบประเมินครูอาสาสมัคร ดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕63 
    - มอบนางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์ ส่งแบบประเมิน ครู กศน.ต าบล ดีเด่น
ประจ าปี ๒๕63 
    - มอบหมายนางนิยะดา  อินไชยยา ส่งแบบประเมินเครือข่ายดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕63 
     

5.3 วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  ครั้งที่ 10               
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม  2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 

 5.3.1 ข้าราชการได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) และบรรจุใหม่ 
   นายสมศักดิ์  คงชู เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน (ประมงอ าเภอทับสะแก)ย้ายมา

จากอ าเภอสามร้อยยอด 
 5.3.2 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยยาเสพติด 
   ครั้งที่ 6 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เริ่มจากหาดแหลมกุ่ม 
   ครั้งที่ 7 วันที่ 18 พฤศจิกายน  2563 เริ่มจากวัดวังยางไปทางหนองหอยถึง            
                                                           บ้านครูกุหลาบวนกลับวัดวังยาง              
                                                           ต.อ่างทอง 
        ครั้งที่ 8 วันที่ 5 ธันวาคม  2563 พ้ืนที่อ าเภอทับสะแก 
      5.3.3 ส านักงานสาธารณสุข แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพด้วย DPAC pkk Krtogenic Diet Model คือ 
  - กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ นางสาวนริศรา  ตุ้มธรรมรงค์ 
  - กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย ได้แก่ นางภัทรพร  อินทร์เผือก 
  เห็นควรเชิญให้มาเป็นวิทยากรอบรมให้ กศน.อ าเภอทับสะแก เพ่ือให้

ความรู้ในโครงการทักษะชีวิต 
      5.3.4 ผู้สูงอายุดีเด่นประเภท ผู้สูงอายุ 80 ปี สุขภาพดี  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประกวดและคัดเลือกบุคคลต้นแบบและผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุ 80 ปีสุขภาพดี ระดับจังหวัด โดยลงประเมินในพ้ืนที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอ่างทอง และบ้านผู้สูงอายุ เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่นประเภท ผู้สูงอายุ 80 ปี 
สุขภาพดีผลการประกวดและคัดเลือก มีดังนี้ 

/รองชนะเลิศ…. 
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  รองชนะเลิศผู้สูงอายุดีเด่น “ผู้สูงอายุ 80 ปีสุขภาพดี”ได้แก่ นายสมาน 

แดงประเสริฐ เป็นผู้สูงอายุในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอ่างทอง เห็นควรให้ผู้สูงอายุร่วมเป็น
วิทยากรอบรมให้กับผู้สูงอายุ กศน.อ าเภอทับสะแกด้วย 

        5.3.5 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA )ประจ าปี 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งประกาศผล
คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผล ในอ าเภอทับสะแกดังนี้        

ล าดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง  
ล าดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
ล าดับที่ 3 เทศบาลต าบลทับสะแก  
ล าดับที่ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  
ล าดับที่ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลแสงอรุณ  
ล าดับที่ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  
ล าดับที่ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสะแก (ไม่ผ่านเกณฑ์) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2563 
ครั้งที่ 7/2563 

วันอังคารที่  10 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    
………………………………………………  

 

    
 

    
 

    
  

 
 

 



 


