
รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนพฤษภาคม   2561 

ครั้งที่  5/2561 
วันพฤหัสบดี ที่  31 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก    

………………………………………………  

ผู้มาประชุม 
1. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก  
2. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง แสงอรุณและเขาล้าน 
3. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.นาหูกวาง ทับสะแกและอ่างทอง 
4. นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง  ครู กศน.ต าบลทับสะแก  
5. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.ต าบลเขาล้าน 
6. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ  
7. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
8. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม  
    1. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  ลา  
    2. นางสาวเกษร   ฤทธิกูล  ลา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-  

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม           
โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การสอบผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย 
1.2 การแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยในโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
1.3 เน็ตประชารัฐ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม  2561 ได้น ารายงานการประชุม
ขึน้เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   - 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
      4.1 การสอบ n-net ก าหนดการสอบวันที่ 26 สิงหาคม 2561 แจ้งครูติดตามนักศึกษาเข้า
สอบ และต้องมีการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ n-net 
      4.2 รายงานนักศึกษาเทียบระดับ 1/2561  เปิดรับสมัครในเดือนเมษายน  2561  
      4.3 เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  

- ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาทุกแห่งให้
ด าเนิน การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 74.29 และให้จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 
2561 ให้ทางส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือตรวจสอบและด าเนินการเบิกจ่ายภายในไตรมาส 3 
และในส่วนของกิจกรรม/โครงการงบด าเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ให้จัดกิจกรรม/โครงการให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  

   4.4 การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS61 
- ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน

ผ่านระบบ DMIS ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
1. การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของรายบุคคล ให้รายงานผลการ

ด าเนินงานก่อน วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ให้กับ กศน.อ าเภอ (รายบุคคล คือ ครุอาสาสมัคร , ครู กศน.ต าบล , 
บรรณารักษ,์ ผู้รับผิดชอบโครงการ/เงินกัน, และผู้ที่เก่ียวข้อง) 

2. การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของ กศน.อ าเภอ ให้รวบรวมการรายงาน
ผล ทุกโครงการ/กิจกรรมของรายบุคคล รายงานให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายในวันที่ 5 ของ
เดือน ถัดไป ทั้งนี้ เพ่ือทางส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานให้กับ 
ส านักงาน กศน. ต่อไป (ตามหนังสือ ที่ ศธ 0210.44/439 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561)  

   4.5 การรายงานนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้ทุกสถานศึกษาส่งข้อมูลภายใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ระบบปิดวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และประมวลผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
แก้ไขข้อมูลซ้ าซ้อน ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพ่ือส่งส านักงาน กศน. และเป็นข้อมูลส าหรับจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป  

   4.6 การรายงานข้อมูล GPA ภาคเรียนที่ 1/2561 รายงาน 24 พฤศจิกายน 2561 และ
เทอมนี้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยการตรวจไขว้ข้อมูลเพื่อตรวจความถูกต้องของข้อมูล และ
ตรวจสอบความ ซ้ าซ้อนของข้อมูล  

   4.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา เลือก 1/2561 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561  

   4.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบออนไลน์(สอบซ่อมระหว่างวันที่ 31 
กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561  

   4.9 แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรและผู้ประกอบการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- ทางสถาบันการศึกษาทางไกล ได้จัดโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อน าร่องการ

ขับเคลื่อน กลุ่มวิสาหกิจ / ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน โดยให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือก บุคลากร 2 
คน และผู้ประกอบการ 2 คน เพื่อเข้าอบรมออนไลน์และเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการก่อนจบหลักสูตรให้กับ
ผู้เรียน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2561 

 
 
 

/บุคลากรและผู้ประกอบการ…… 
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- บุคลากรและผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ 1.นางสาวรัตนาวลี สิงห์คาร            

กศน.อ าเภอทับสะแก ผู้ประกอบการ คือ นางสุภาวดี ตรีอัมพร จ าหน่ายกล้วยอบกรอบ 2.นางสาวสมงาม            
อ้อมคล้าย กศน.อ าเภอกุยบุรี ผู้ประกอบการ คือ นางสาวศศิธร ขยชัยภูมิ เกษตรอินทรีย์บ้านหนองจอก จ าหน่าย 
ไข่อินทรีย์ และเห็ดฟาง ห้องเรียน/หน่วยการเรียนรู้  ช่วงเวลาเรียนรู้/ท ากิจกรรม | ก าหนด Feedback ผลงาน   

 1. พ้ืนฐานส าหรับการตลาคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่18-24 มิถุนายน 2561 ไม่มี
กิจกรรมมอบหมาย  

 2. การน าเสนอสินค้า/บริการบนตลาดออนไลน์ วันที่ 15 มิถุนายน  - 8 กรกฏาคม  
2561 ภายใน วันที่ 13 กรกฏาคม 2561  

 3. การใช้เครื่องมือ สังคมออนไลน์  วันที่ 9-22 กรกฏาคม 2561  ภายใน วันที่ 27 
กรกฏาคม 2561  

 4. การประชาสัมพันธ์และการตลาดบนสื่อออนไลน์  วันที่ 23 กรกฏาคม  -                   
5 สิงหาคม 2561 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  

5.การบริการลูกค้าและบริการหลังการขาย วันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2561 
ไม่มีกิจกรรมมอบหมาย  

6.การปรับปรุงแก้ไขผลงาน วันที่ 13-19 สิงหาคม 2561 ภายใน 24 ส.ค. 2561  
7.สัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติการก่อนจบ ช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 สิงหาคม 

2561 อนุมัติผลการเรียนภายใน วันที่ 30 กันยายน 2561 
4.10 คัดเลือกครูและนักศึกษาเพ่ือส ารวจเน็ตประชารัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ส านักงาน กศน.ให้มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการเน็ตประชารัฐ โดยให้จัดหานักศึกษาในการจัดเก็บข้อมูล และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้คว บคุมการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยให้มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 6 คนและนักศึกษาทั้งหมด 30 คน รวม 36 คน 
โดยแบ่งพ้ืนที่การจัดเก็บดังนี้ 

- แบ่งเป็น 6 พ้ืนที่การส ารวจเฉลี่ยหมู่บ้านละ 105 คน  
1.หัวหิน (10) + ปราณบุรี (4)  = 14 หมู่บ้าน ส ารวจ รวม 1,470 คน  
2.สามร้อยยอด (14) + กุยบุรี (7)  = 21 หมู่บ้าน ส ารวจ รวม 2,205 คน  
3. อ าเภอเมือง    = 20 หมู่บ้าน ส ารวจ รวม 2,100 คน 
4.อ าเภอทับสะแก  = 20 หมู่บ้าน ส ารวจ รวม 2,100 คน  
5.อ าเภอบางสะพาน  = 29 หมู่บ้าน ส ารวจ รวม 3,045 คน  
6.อ าเภอบางสะพานน้อย   = 15 หมู่บ้าน ส ารวจ รวม 1,575 คน 

รวม 119 หมู่บ้าน ส ารวจ ทั้งหมด 12,495 คน 

 - บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 6 คนที่คัดเลือกได้แก่  
1.นางตติยา พุดเทศ   พ้ืนที่ส ารวจ หัวหินและปราณบุรี  
2.นางสาวสมิตา โชติคาว   พ้ืนที่ส ารวจ สามร้อยยอดและกุยบุรี  
3.นางสาวค านวน หวังเจริญ  พ้ืนที่ส ารวจ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
4.นางสาวศันสนีย์ ศรีพรหมทอง  พ้ืนที่ส ารวจ อ าเภอทับสะแก  
5.นางสาวทัณฑิมา สุขเกษม  พ้ืนที่ส ารวจ บางสะพาน  
6.นายณัฐวุฒิ รอดทรัพย์   พ้ืนที่ส ารวจ อ าเภอบางสะพานน้อย  
 
 
 
 

/เกณฑ์การเลือกนักศึกษา…. 
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- เกณฑ์การเลือกนักศึกษา  

1.ต้องมีสมาร์ทโฟนและแท็บเลต ที่ใช้ระบบแอนดรอย์  
2.ต้องมีทักษะการใช้สามร์ทโฟนและแท็บเลตเป็นอย่างดี 

- ก าหนดการส ารวจ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม สิงหาคม 2561 (ก่อนออกส ารวจจะมีการอบรมการ 
ใช้แอพเพ่ือการส ารวจก่อนการส ารวจ)  

4.11 smart farmer / smart onie  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

6.1 ประกาศผลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี 2560 ระดับกลุ่มจังหวัดสมุทรคีรี 
- ขอแสดงความยินดี กับ กศน.อ าเภอปราณบุรี และ กศน.อ าเภอทับสะแก  ได้รับ

คัดเลือกบ้าน หนังสือชุมชนต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดสมุทรคีรี ได้แก่ บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และบ้าน ห้วยแห้ง  หมู่ที่ 1 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือส่งไปคัดเลือกระดับภาคต่อไป  
  6.2 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการอ่าน ปี 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดสมุทรคีรี 

- ขอแสดงความยินดี กับ กศน.อ าเภอหัวหิน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่ม
จังหวัด สมุทรคีรี ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้ห้องสมุด
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือส่งไปคัดเลือกระดับภาคต่อไป 
  6.3 การประเมินระดับการรู้หนังสือ ก าหนดวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 –วันที่ 15 สิงหาคม 
2561 
  6.4 การตรวจสอบวุฒิ  มอบหมายครูยุพเยาว์  เยาวหลี ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน  
  6.5 มอบครูจิราพร  ยอดแก้ว  ส ารวจจ านวนหนังสือเพ่ือจัดซื้อหนังสือ  
  6.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก วิชามะพร้าวทับสะแก  ครั้งที่ 2 
เลื่อนเป็น วันที่ 19-24 สิงหาคม  2561 
  6.7 มอบครูสุมิตรา  สุขอวบอ่อง แจกคู่มือนักศึกษาให้นักศึกษาใหม่แต่ละต าบล พร้อมท าสมุด
คุม 
  6.8 แจ้งครู ทุกท่านจัดท าบันทึกหลังสอนส่ง ให้เป็นปัจจุบัน  
  6.9 แจ้งครู ทุกท่านจัดส่งแผนการพบกลุ่มให้ครบตามจ านวนครั้งที่พบกลุ่ม  
   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประจ าเดือนพฤษภาคม   2561 
ครั้งที่  5/2561 

วันพฤหัสบดี ที่  31 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก    

 

 

  


