
๑ 

 

รายงานการประชุมประจ าเดือน 
ของบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง 

ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๔ 
วันจันทร์ ที่  ๑๓  ธันวาคม    ๒๕๕๔   เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง 
 

................................................................ 
บุคลากรฯ ผู้มาประชุม 

๑. นางอรอุษา  แสนเดช    ผอ. กศน.อ าเภอเมือง 
๒. นายปรีชา  ชาญป้อม    ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นางสุดา  ชาญป้อม    ครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางไพลิน  ธงธวัช    ครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางธิดารัตน์  เปาะทอง   บรรณารักษ์ช านาญการ 
๖. นางสาวถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร  ครูอาสาฯ 
๗. นางสาวมณฑิรา  กินจิบ   ครูอาสาฯ 
๘. นายกิติศักดิ์  ไชยจิตร์   ครูอาสาฯ 
๙. นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต   ครูอาสาฯ 
๑๐. นางสิริมา  ทองไสย    ครูอาสาฯ 
๑๑. นางสุพัตรา  บุญชัยแสน   ครู กศน.ต าบลบ้านควน 
๑๒. นายวิชาญ  ทับทิม    ครู กศน.ต าบลทับเที่ยง 
๑๓. นางณัฏฐพร  รัศมีปาน   คร ูกศน.ต าบลควนปริง 
๑๔. นายอ านาจ  เทพพูลผล   ครู กศน.ต าบลนาท่ามเหนือ 
๑๕. นางสาวสุนิสา  คงศิลป์   ครู กศน.ต าบลบางรัก 
๑๖. นางอารีย์  ทองดี    ครู กศน.ต าบลนาบินหลา 
๑๗. นายสุทธิพล  จริงจิตร   ครู กศน.ต าบลนาโต๊ะหมิง 
๑๘. นางสุพรรณี  จริงจิตร   ครู กศน.ต าบลบ้านโพธิ์ 
๑๙. นางสาวศุภวรรณ  อนุพันธนันท ์  ครู กศน.ต าบลนาโยงใต้ 
๒๐. นางชนาธิป  ลิ้นหล่อ     ครู กศน.ต าบลโคกหล่อ 
๒๑. นายพิชัย  นาคสอ้ิง    ครู กศน.ต าบลนาตาล่วง 
๒๒. นายสัญญาลักษ์  มุขแสง   ครู กศน.ต าบลหนองตรุด 
๒๓. นางจุติมา  หัตถิยา    ครู ศูนย์การเรียนชุมชนควนขนุน 
๒๔. นายพงศ์ศักดิ์  ปานศรี   ครู กศน.ต าบลนาพละ 
๒๕. นางพวงเพชร  เมืองนก   ครู กศน.ต าบลนาท่ามใต้ 
๒๖. แม่ชีมะลิวัลย์  แก้วมี    ครู กศน.ต าบลน้ าผุด 
๒๗. นางสาวเมธาวี  มานะกล้า   ครูสอน ปวช. 
๒๘. นางสาวพรพิมล  เนียมสุ้น   ครูสอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน 
๒๙. นางประภาศรี  เปาวัลย์   ครูสอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน 
๓๐. นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ 

        ผู้จดรายงานการประชุม 
 

/บุคลากร... 



๒ 

 

 
 
บุคลากรฯ ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นายเชต  ชัยเพชร   พนักงานพิมพ์ดีด ดูแลห้องสมุด 
๒. นางจิราวรรณ  ชูอินทร์  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ดูแลห้องสมุด 

บุคลากรฯ ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอ านาจ  เทพพูลผล  ครู กศน.ต าบล 
๒. นายสุทธิพล  จริงจิตร   ครู กศน.ต าบล 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 

นางอรอุษา  แสนเดช  ผอ.กศน.อ าเภอเมือง  เป็นประธานการประชุม 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
   ไมมี่ 
 
ระเบียบวารที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ของ 

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง 
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔   เมื่อวันจันทร์ที ่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ตามเอกสาร  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  โดยไม่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 ๓.๑ การติดตามผู้เรียนในการเข้าสอบ 
ประธาน  การติดตามผู้เรียนในการเข้าสอบปลายภาค   ในการปฐมนิเทศนักศึกษามาประมาณ 

๕๐ เปอร์เซ็น  นักศึกษาเหล่านั้น ปัจจุบัน มาเรียนเป็นปกติหรือไม่ ครูต้องติดตามนักศึกษาท่ี
ไม่มาติดต่อครู  หรือ ไม่มาพบกลุ่ม ขอให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่อง  หาก
นักศึกษาท างาน จากการวิเคราะห์ผู้เรียน    นักศึกษาอยู่ไหน ท างานที่ไหน จะต้องมีประวัติ
การติดตาม โดยวิธีการไหนก็ได้  นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่ม เรียนเป็นกลุ่ม 
ติดตามจากเพ่ือนสู่เพ่ือน จากผู้ปกครอง  โทรติดตาม ให้นักศึกษาเป็นตัวแทน  หาสาเหตุ 
ปัญหา และต้องแก้ไขให้ได้    ดูว่านักศึกษามีปัญหาอะไร  ต้องจัดให้ตรง  หากไปต่างจังหวัดก็
ต้องด าเนินการส่งตัวไปให้ทันกับเวลาด้วย 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
ประธาน ๓.๒ การด าเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านทุจริตการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย กกต. 
  ให้ อ.ปรีชา  ก าหนดวัน ก าหนดไว้ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  จะมีการอบรม การต่อต้าน

ทุจริตการเลือกตั้ง  กิจกรรมมีในช่วงบ่าย  ให้นักศึกษารายงานตัว  ๑๒.๐๐ น. 
/กลุ่มเป้าหมาย... 



๓ 

 

 
 กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน  ครู กศน.ละ ๖ คน  กิจกรรมจัดไม่ค้างคืน 
ประธาน ๓.๓ การด าเนินการจัดกิจกรรม สคบ. ของแต่ละ กศน.ต าบล และการรายงานผล 
  แผนการด าเนินการจัดกิจกรรม สคบ. มี ๗ กิจกรรม  ครูจะต้องด าเนินการจัดท าและ

รายงานทุกเดือน   เดือน พย. มีอ านาจ  กับศุภวรรณ  ที่รายงาน   จะต้องมีการเคลื่อนไหว  
ไม่ใช่จบแล้วรายงานครั้งเดียว  บางกิจกรรมครูจะต้องด าเนินการจัดทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ขอให้
ครจูัดและรายงานด้วยความสม่ าเสมอตามท่ีได้มีข้อตกลงกัน ส าหรับการอบรมแกนน า 
ประธาน เลขา ที่ปรึกษา กศน.อ าเภอเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม  เราสามารถน ามาบูรณาการ
ในวิชาเรียนของนักศึกษาได้  ส านักงานงาน กศน. และส านักงานจังหวัดจะติดตามเป็นระยะ 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน ๓.๔ การจัดส่งแผนการเรียนรู้รายบุคคล และสัญญาสัญญาการเรียนรู้รายบุคคล 
  การด าเนินการส่งแผนการเรียนรู้รายบุคคล และส่งสัญญาการเรียนรู้ ปัจจุบันแผนของ

ผู้เรียนมี  มี ๒ แบบ คนไม่มีเวลามาพบกลุ่ม ใช้สัญญาการเรียนรู้รายบุคคล และแผนที่เขา
จะต้องเรียนรู้ ให้นักศึกษา ๑ ชุด ครู ๑ ชุด เพ่ือการยืนยันการเรียนรู้ตามแผน และแผนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีพบกลุ่ม  และติดตามผู้เรียน จากผู้ปกครอง เพ่ือน  จะได้รู้ปัญหา และ
น าไปสู่การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา   หรือการท าวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อหาปัญหา 
เด็กท่ีไม่มาพบกลุ่ม  ไม่มาเรียน  เป็นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ครู
ได้ด าเนินการวิจัย  หาวิธีการ ทดลองแก้ไขปัญหา ตั้งแต่กระบวนการแรก  เพราะอะไร  ขอให้
ครทูุกคนตระหนักถึงการวิจัย และต้องด าเนินการท าวิจัย หาสาเหตุ  หาวิธีการแก้ไข และ
ทดลองแก้ไข   ส าหรับเมืองมีนักศึกษาเข้าสอบไม่ถึง ร้อยละ ๖๐  จะต้องท าให้ได้ร้อยละ ๘๐  

 ขอให้ครูมีวิจัย/ส่ง ผอ. ทุกคน ก่อนสอบ   วันจันทร์หน้า ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ส่งสัญญาการ
เรียนรู้ นักศึกษาคนใดที่ไม่เรียน  ขอให้ลาออก  ขอให้ครูตามจนสุดความสามารถ   ตามถึง
บ้าน  นักศึกษาท่ีพบกลุ่ม จัดท าสัญญาการเรียนรู้ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 ขอให้ส่งผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลก่อน 
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน ๓.๕ การส่งแผนบูรณาการ 
  แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรม และได้ด าเนินการจัดท า

แผนแล้ว ขอให้ส่งแผนบูรณาการให้ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือท าการขออนุมัติด าเนินการ 
ครูวิชาญ จังหวัดจะจัดส่งให้  ในแต่ละกลุ่มในแต่ละอ าเภอ เป็นผู้จัดท า  เป็นปัจจุบัน ที่ได้มาแล้ว ได้

เฉพาะระดับประถม  
ประธาน  การจัดท าแผน หากได้ท าบูรณาการแล้ว การด าเนินการจัดท าแผนจะต้องด าเนินการ

จัดท าอย่างน้อยก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย ๑ สัปดาห์  เมื่อเปิดภาคเรียน ปฐมนิเทศ และ
ด าเนินการสอนได้แล้ว  นัดหมายกับผู้เรียนก่อน  แผนการจัดที่ด าเนินการแล้ว ขอให้ส่งก่อน  
และแผนที่ได้รับบูรณาการจากการอบรม  ขอให้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การเอา
แผนบูรณาการ  หรือการบูรณาการ จะท าให้การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความสะดวก และง่ายขึ้น  ครูจะต้องมีการพัฒนา    หากไม่มีการขับเคลื่อนการ
ท างานของครู ครูไม่พัฒนาตนเอง งานก็จะไม่เคลื่อน อ าเภอก็จะไม่ได้รับการพัฒนา หากวิชาใด
ที่ยังไม่ได้น าไปบูรณาการร่วมกันในวันอบรม ขอให้ครูด าเนินการในส่วนของครูได้  ให้เป็น
รูปธรรม  การวิเคราะห์ร่วมกับผู้เรียน และท าแผนให้เหมาะสมและ 

 
/สอดคล้อง... 



๔ 

 

 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน คือการสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ขอให้ครูได้
ปรับใหม่ในภาคเรียนหน้า นัดกับผู้เรียนอย่างน้อย ก่อนเปิด ๑ สัปดาห์ เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา 
บูรณาการ หรือท าแผนการจัดการเรียนรู้  

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน ๓.๕ การส่งรูปถ่ายของักศึกษา  
  ขอให้ครูด าเนินการจัดส่งรูปถ่ายของ นักศึกษา เด็กท่ีมาพบกลุ่มปกติ  หากเด็กไม่มีรูป

ถ่าย ให้ครูด าเนินการถ่ายเองได้เลย ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูป หรือ โทรศัพท์  ส่งมาเฉพาะ
นักศึกษาท่ีรูปถ่าย เพื่อด าเนินการท าบัตร สคบ. 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน ๓.๖ การด าเนินการจัดหาเสื้อทีม ของ กศน.อ าเภอ  
ณัฏฐพร  จากการที่ได้ด าเนินการ ยังหาข้อตกลงไม่ได้ในรูปแบบ และสี ที่ร้านค้าเขามีขนาดที่

ส าเร็จรูป นอกจากเขามาวัดไชด์ และท าได้คือ ขยายเข้า-ออก  
ผอ  ขอให้พิจารณาร่วมกัน ในรูปแบบ สี ที่ได้น าเสนอตามรูปแบบ ขอให้ครูพิจารณาและ

หาข้อตกลงร่วมกัน 
มตทิี่ประชุม เสื้อบาติก อัดผ้ากาว  สีเขียวตอง แบบเสื้อเป็นภาพ หอนาฬิกา และรถตุ๊ก ๆ   
ประธาน ๓.๗ การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน เป็นเรื่องของการจัดท าฐานข้อมูล ขอให้ อ.ปาณิสรา เป็น

ผู้ด าเนินการ 
อ.ปาณสิรา  จากข้อมูล กศน.ที่ได้ให้ครู เป็นผู้ส ารวจข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวางแผนการจัด

กิจกรรม ซึ่งได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมไปแล้ว แต่ครูยังมิได้จัดท าส่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร
มายังกลุ่มงานแผนฯ ส าหรับข้อมูลภูมิปัญญา ได้ส่งแล้ว ซึ่งได้มอบให้ครูกิติศักดิ์  ได้น าไปสรุป
รายงานส่งจังหวัด  เรียบร้อยแล้ว ส าหรับข้อมูลอื่นๆ ขอให้ครูด าเนินการจัดส่ง โดยการสรุป
ข้อมูล วิเคราะห์มาให้เรียบร้อย  เพ่ือการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขณะนี้ครูได้ 
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้อย่างไร 

ครูวิชาญ  ก าลังด าเนินการอยู่ ยังไม่เรียบร้อย  
อ.ปาณิสรา  บางข้อมูล ไม่จ าเป็นจะต้องลงไปเก็บที่พ้ืนที่   เราสามารถจัดหาได้จากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ และบางข้อมูลจะต้องลงไปเก็บเอง  โดยการสัมภาษณ์  โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน ที่
จะต้องน าไปจัดกิจกรรมในเรื่องอาชีพ   และน ากลับมาเก็บไว้เป็นสารสนเทศพ้ืนฐาน   

ประธาน  ฝากให้ อ.ปาสรา    หากวิธีแก้ไขปัญหา สาเหตุอะไร ท าไมครู กศน. จึงไม่สามารถ
ท างานได้ทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนด  ให้ครูได้วางแผนการท างานให้ ให้จัดล าดับความส าคัญ  
ต้องมีปฏิทินส่วนตัว  ในช่วงไหนต้องท าอะไรก่อนหลัง  งานอะไรส่งวันไหน หากครูไม่มีการ
วางแผน ไม่สนใจ งานไม่ทัน งานไม่เสร็จ แม้กระทั่งงานการเรียนการสอน   งานทุกอย่างไม่ได้
ยาก  การจัดส่งงานล่าช้า  มีผลต่อผลงาน ความดีความชอบ เราตกลงตั้งกติกากัน หากต่อไป 
ใครท างานหรือส่งงานไม่ทันตามก าหนดเวลา จะมีผลต่อความดีความชอบ ในการประเมินของ
ครู ปีละ 2 ครั้ง  ครูไม่ใช่มีหน้าที่สอนเด็กให้ผ่านไปในแต่ละสัปดาห์  โดยไม่ด าเนินการอะไร 
มันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้   ตั้งแต่การนัดส่งงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะมีผลทันทีต่อผล ต่อการ
ประเมินความดีความชอบ   คนไหน ส่งล่าช้า  ไม่ส่งงาน แม้กระทั่วครูอาสาฯ  กิจกรรมไหน 
ใครไม่รายงาน  ในการจัดท า ไม่ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด กี่ครั้ง การตรงต่อเวลา  ครู กศน.
ต้องขับเคลื่อน  อย่าสร้างพฤติกรรมที่เป็นตัวถ่วงขององค์กร   ตกลงเป็น ข้อตกลงร่วมกัน 

/ของครู... 
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ของครูจะใช้วิธีการนี้  หากใครจะเสนอแนะวิธีการอ่ืน ขอให้ให้เสนอได้ ขอให้มีมติที่ประชุม 
บุคลากรด้วย  

มติที่ประชุม ครูมีมติเห็นด้วยกับข้อตกลงการส่งงาน มาเป็นข้อในการพิจารณาผลการประเมินในละครั้ง  
ประธาน  ส าหรับงานข้อมูลพื้นฐาน กศน. ๑-๖  ขอให้ครูก าหนดวันแล้วเสร็จด้วย 
อ.ปาณิสรา  การส่งข้อมูลพื้นฐาน ได้ติดตาม ส าหรับครั้งนี้ให้ครูเป็นผู้ก าหนดวันส่งเอง  
มตทิี่ประชุม มีมตสิ่งข้อมูล วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
ประธาน  ข้อ ๔.๑ การด าเนินการจัดอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
  มีอาชีพบางอาชีพ  ในภาพรวมที่ครูส่งมา  เช่น อาชีพท าอาหารขนม เมื่อผู้เรียนเรียน

จบแล้ว ต้องมีอาชีพขายขนม  อาชีพเพ่ือการมีงานท า กลับไปเปิดร้าน หรือท าขนมส่งทุกคนมี
วัตถุประสงค์ ที่มาเรียน ต้องน าไปประกอบอาชีพได้เท่านั้น  หากมีความต้องการที่เหมือนกัน 
สามารถรวมกลุ่มได้ อาจเปิดการสอน หรือส่งไปเรียนที่อ่ืน 

ครอู านาจ  มีกลุ่มท ายาง  ท าน้ ายาง ผลิตเป็นแผ่น  เป็นจุดที่ซื้อยาง  เขาท ากันเอง  หากจัดเพ่ือ
การประกอบอาชีพ  เขาต้องการจะแปรรูปยางพารา หากจะมีการเชื่อมโยง จากการท าอยู่แล้ว 
ปัจจุบัน มีกลุ่ม รับซื้อน้ ายาง  เป็นความต้องการที่จะท าแปรรูปจากน้ ายาง เป็นยางแผ่น  หรือ
การท าอย่างอ่ืนกับกลุ่มนี้ได้หรือไม่  

ครกูิติศักดิ์  อาชีพการแปรรูป หากได้มีการสนับสนุน จะส่งเสริมในด้านอาชีพมีงานท าของ
ชาวบ้านที่มีอาชีพ น้ ายางพารา กับยางแผ่น ราคาต่าง กัน สามเท่าตัว วันไหนน้ ายางขึ้นราคา 
ขายน้ ายาง หากน้ ายางลดราคา ก็ท ายางแผ่น   

ประธาน  เห็นด้วยในการประกอบอาชีพนี้ ในกลุ่มรับซื้อน้ ายาง  เพ่ือให้เขาได้ท ายางแผ่นได้  
น าเข้าสู่กระบวนการของเข้าเนื้อหาตามหลักสูตร  เข้าสู่อาชีพ ทักษะอาชีพ มีการบริหาร
จัดการ มีแผนการด าเนินงาน ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร  มีการท าบัญชี  เพื่อการท าให้
เกิดมีอาชีพ มีงานท า  

อ.ปาณิสรา  ประเดน็ของเรื่องอาชีพเพ่ือการมีอางานท า  ดูหลักสูตรของ กศน.จังหวัด และดูจาก
จังหวัดอ่ืน ที่สามารถน ามาใช้กันได้  ที่ครูน ามาก าหนดไว้ในแผน  มีหลักสูตรหรือไม่  ทุกวิชา 
จะต้องมีหลักสูตรรองรับ  และต้องเป็นความต้องการของเขาจริง ๆ  ต้องมีกระบวนการ ตาม
โครงสร้าง  ปัจจุบันหลักสูตร ยังไม่ออกมาเป็นทางการจากกรม หากมีการจัดท าเสร็จ เราก็
สามารถน ามาใช้ได้ เมื่อมาแล้ว เราจะต้องน าไปท าใบงาน ใบความรู้ หรือแผนการจัดการเรียน
การสอน หรือจัดท าเอกสารอ่ืน ๆ ที่เขายังไม่จัดท าให้ หรือจัดท าการขออนุญาตตามแบบการ
ขอตามแนวทางการศึกษาต่อเนื่อง ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ  ของ ครูอ านาจ  มีหลักสูตรแปร
รูป  การที่เราก าหนดชั่วโมง   เราต้องมีหลักสูตรรองรับ ไม่ใช่นโยบายอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง ก็
ไปตัดทอนหลักสูตรที่เขามีหลาย ๆ ชั่วโมงออก  เป็นเช่นนั้นไม่ได้หลักสูตรที่อนุมัติไว้กี่ชั่วโมง ก็
ต้องจัดตามนั้น    หากไม่มีหลักสูตร แต่เปน็ความต้องการของชาวบ้าน  เราอาจจะใช้หลักสูตร
ที่มีอยู่ แต่น ามาเขียนใหม่ เพ่ือให้เป็นกระบวนการ แต่หากเราใช้ของจังหวัด หรือจังหวัดอ่ืน ๆ 
ที่ผ่านกรมแล้ว เราสามารถใช้ได้เลย แต่ต้องดูให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนด้วย  
ขณะนี้ได้ประมาณการไว้ในแผนแล้ว ยังไม่ลงรายวิชาไว้ ในกลุ่มอาชีพที่เขาท าอยู่แล้วไม่เอา
หลักสูตรไปสอนอีก แต่จะต้องน าเอาสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ  ก็สามารถท าได้  หากเป็น  

/หลักสูตร... 
 



๖ 

 

 
หลักสูตรนของชาวบ้าน ที่เป็นภูมิรู้  เราก็สามารถน ามาเขียน โดยเชิญเขามาเป็นผู้รู้ และเขียน
เป็นโครงสร้าง ใน ๔ ข้อ และขออนุมัติ โดย ผอ.สถานศึกษาสามารถอนุมัติได้  

ครกูิตศิักดิ์  การท ายางเป็นอาชีพที่ยั่งยืน บางแห่งเขาเอาเศษยางมาปั่น เพิ่มมูลค่า ท าเป็นอย่าง
แผ่นดิบ  เห็นควรสนับสนุนอาชีพท่ีใกล้เคียงกับอาชีพที่เขาท าอยู่แล้ว หาแนวทางในการพัฒนา
ต่อยอดอาชีพของเขา  

ประธาน  จากบริบทของอ าเภอเมือง  ก็ต้องให้การสนับสนุนในการท ายางพารา  ที่ได้เสนอมา มี
จ านวนมาก ได้แก่ กลุ่มการท าบาติก การท าอาหารขนม ของสุพัตรา เป็นการตัดเย็บเสื้อผ้า ให้
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าตัดเสื้อผ้าสตรี เป็นอะไร ตัดเสื้อโหล หรือ  นอกจากสอนให้ท าเป็นต้อง
บริหารจัดการให้เป็นด้วย  

อ.ปาณิสรา  บางหลักสูตรมีอยู่แล้ว แต่หลักสูตรไม่ครบโครงสร้าง  อาจจะเอาหลักสูตรมาปรับใหม่ 
เพ่ือให้ครบโครงสร้างทุกข้ันตอน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ  แต่หากเราจะมานั่งเขียน
หลักสูตรใหม่  ในระยะเวลาเราสามารถด าเนินการเขียนทันหรือไม่  ต้องดูระยะเวลาการท า
ด้วย 

ประธาน   ต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้วย  เมื่อเรียนต้องมีอาชีพ มีงานท า  
อ.ธิดารัตน์  มีชาวบ้านสอบถาม อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การท าน้ ายาซักผ้า  

ล้างจาน เขาใช้งบประมาณของเขา  แต่ขอให้มีวิทยากรไปสอน  เขารวมกลุ่มและให้เราไป
สนับสนุนการสอน จะได้หรือไม่ 

ประธาน   ไม่ขัดข้อง   มอบให้ ครูถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร ไปจัดการเรียนการสอน และ 
 ให้เป็นส่วนงานของห้องสมุด  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  ๔.๒ การด าเนินการกิจกรรม ค่ายตามรอยพระยุคลบาทศึกษาศาสตร์วิชาการ ในวันที่ 

๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  ค่ายนี้ ศรช.ละ ๑๐ คน การออกแบบค่าย วันแรก  เป็นกิจกรรม
ตามรอยพระยุคลบาท  และเรื่องของอาเซียนศึกษา  อ.สถาพร   วันที่สอง เรื่องของ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อ.สถาพรแนะน าให้ท ารูปแบบ เรลลี่ หรือ พวกเราจะมีความคิด
เห็นเป็นอย่างไร  รูปแบบการท า ท าให้เด็กไม่เบื่อ สนุกสนาน หรือท าเปน็ฐาน หรือท าเป็น
รูปแบบอื่น 

ครสูิริมา  อยากให้ด าเนินการจัด โดยค านึงถึง กิจกรรม กพช. ของผู้เรียนด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม และร่วมกันด าเนินการเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ครอู านาจ  เห็นด้วยกับรูปแบบ  แต่อยากให้ออกแบบให้นักศึกษาได้รู้แหล่งท่องเที่ยว แต่ใน
รูปแบบของภาษาอังกฤษ 

อ.ไพลิน  เนื้อหาน่าจะเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 
 
มติที่ประชุม  จัดเป็นรูปแบบของฐานการเรียนรู้ 
ประธาน  ให้ออกแบบฐานการเรียนรู้ประมาณ ๔ ฐาน  ขอให้ครูที่รับผิดชอบในแต่ละฐาน  

ออกแบบรายละเอียดของกิจกรรมอีกครั้ง อย่างน้อยกลุ่มละ ๔ ชุด  และก าหนดส่งแผน
รายละเอียดการจัดในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ประธาน  ๔.๓ การรายงานผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมการแผน  การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแต่ละโครงการ รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
/อ.ปาณิสรา... 



๗ 

 

 
 
อ.ปาณิสรา  ส าหรับในเรื่องของ รายงานประเมินตนเอง ที่ผ่านมาปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
 โครงการของ กศน. จะเป็นโครงการที่พัฒนาผู้เรียน และโครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ

ของ สมศ. และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เราได้ด าเนินการไปแล้ว  จะแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวแผนการด าเนินการให้ครูทราบ  ในเชิงปริมาณที่วางแผนไว้ ส าหรับงบประมาณ อาจจะ
คลาดเคลื่อน รอให้มีการจัดสรร ๑๐๐ เปอร์เซ็น 
๑. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ เป้าหมาย ๑๗๕ คน ครูสุทธิชัย ธรรมโชโต รับผิดชอบ 
๒. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการมีอาชีพมีงานท า เป้าหมาย ๓๒๐ 

คน  ครู ถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร เป็นผู้รับผิดชอบ 
๓. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เป้าหมาย ๓๒๐ คน ครูถนอมรัตน์ แคว้น

โอฬาร เป็นรับผิดชอบ 
๔. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป้าหมาย  ๙๖๐ ครูถนอมรัตน์ แคว้น

โอฬาร เป็นผู้รับผิดชอบ 
๕. โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือการพึ่งตนเองแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย ๑,๖๐๐ คน ครูถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ส าหรับ
โครงการนี้  เป็นโครงการที่ได้ก าหนด และมีกิจกรรมที่เพ่ิมเข้ามาจากการที่ได้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ เพิ่มการพัฒนาผู้เรียน หรือประชาชน
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เขามีความตระหนักใน
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และสามารถน าไปปรับใช้
ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้ได้ ตามแนวทางดังกล่าว  รวมไปถึงการใช้ชีวิตใน
สภาพแวดล้อม หรือวิกฤตจากภัยธรรมชาติ หากเกิดขึ้นจะสามารถด ารงชีวิตสามารถที่จะ
ท าอย่างไรให้มีชีวิตอยู่บนความขาดแคลนในเรื่องของอาหารการกิน  ได้ใส่ในเรื่องของการ
เพาะถั่วงอก  หรือการปลูกผักที่ไม่ต้องใช้ดิน ในด้านความรู้ตามปรัชญา ขอให้ครูได้
วางแผนและน าไปสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม ไม่ว่าจะไปศึกษาดูงาน และกลับมาเรียนรู้ การ
จัดอาชีพสามารถสอดแทรกได้ในระหว่างการด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้เขา
สามารถที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือ การน าไปใช้หากเกิดภัยภิบัตรเกิดขึ้น  ในบาง
กิจกรรม ต้องน าข้อเสนอของเครือข่าย กรรมการสถานศึกษาที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้มา
ด าเนินการเพ่ิมเติม  

ส าหรับการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดในทุกโครงการ  ครูถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร เป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด 
๖. โครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย   เป็นการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ครูสุทธิชัย ธรรมโชโต เป็น
ผู้รับผิดชอบ  

ในการท างานครูทุกคนต้องการด าเนินการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย การท างาน 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายถือเป็นเรื่องส าคัญมาก  ไม่ว่าจะเป็นการท างานใด ๆ ก็แล้วแต่ จะต้องมี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม  จากบทบาทภารกิจของครู กศน.ต าบล เช่น ในกศน. ต าบลมี
คณะกรรมการ ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการของ กศน.ต าบลก็เช่นเดียวกัน จะต้องให้
คณะกรรมการเห็นขอบด้วย เปรียบเสมือนกันกับอ าเภอ ซึ่งต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษา 

/เห็นชอบ... 
 



๘ 

 

 
เห็นชอบแผนก่อนจะไปด าเนินการในแต่ละปี  รวมไปถึงแผนพัฒนาของ กศน.ต าบลด้วย  ซึ่ง
จะมีความสอดคล้องกับแผนของอ าเภอ  ส าหรับเจ้าของโครงการ เป็นผู้วัดผลประเมิน 
๗. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  เป็นการส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านจัดท านวัตกรรม ส่งเสริม
การอบรมด้านวิชาการ  รวมไปถึงการติดตามการท างานของครู ตามหลักวงจรคุณภาพ   
อ.สุดา  ชาญป้อม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

๘. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการ 
เป้าหมาย คนพิการ ๑๓ คน  ครูคนพิการ ๒ ท่าน รับผิดชอบ 

๙. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ เป้าหมาย
ผู้สูงอายุ จ านวน ๒๐ คน  ครูถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร รับผิดชอบ 

๑๐. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป้าหมาย ๔๕,๐๐๐ คน  
อ.ธิดารัตน์  เปาะทอง เป็นผู้รับผิดชอบ 

๑๑. โครงการพฒันาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมาย ๑,๐๔๐ คน   
อ.ธิดารัตน์  เปาะทอง เป็นผู้รับผิดชอบ 

๑๒. โครงการพัฒนา กศน.ต าบลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป้าหมาย 
๔,๘๐๐ คน  ครู กศน. และครู ศรช. เป็นผู้รับผิดชอบ ๑๖ คน  ครู ๑ ครู ต้องรับผิดชอบ
เป้าหมาย  ๓๐๐ คน  

๑๓. โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป้าหมาย  ๒,๐๐๐ คน   ๒ ภาคเรียน  
ครูสิริมา  ทองไสย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ส าหรับการศึกษาพ้ืนฐาน ภารกิจการ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดคุณภาพ ครู กศน.จะต้องเป็นผู้ด าเนินการ และจะต้องเป็นกิจกรรมที่
เน้นการท าให้บรรลุเป้าหมาย ในข้อที่ สมศ.  หรือ การประเมินคุณภาพภายใน ได้มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  

๑๔. โครงการจัดการเรียนการสอนส าหรับคนพิการ เป้าหมายคนพิการ ๑๘ คน ต่อภาคเรียน 
รวม ๓๖ คน ครูผู้สอนคนพิการเป็นผู้รับผิดชอบ 

๑๕. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป้าหมาย ๕๘ คน  ครู 
เมธาวี  มานะกล้า เป็นผู้รับผิดชอบ 

๑๖. โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมือง  เป้าหมายนิเทศในกิจกรรมหลัก คือ การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การติดตามนิเทศ หลายรูปแบบ มีทั้งระบบ
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  จากการไปที่พ้ืนที่ จากการประชุม    
อ.ปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมี  ครู กิติศักดิ์ ไชยจิตร์ เป็นผู้หัวหน้างาน 
เป็นผู้รวบรวม สรุปผล และน าเสนอหากมี ตามท่ีได้คัดเลือกไว้ในประชุมคราวก่อน 

๑๗. โครงการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   อ.ปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว 

๑๘. โครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมาย เป็น
นักศึกษา จ านวน ๑,๒๓๔ คน  

๑๙. โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๓ D  เป้าหมาย ๖๔๐ คน 
 

/๒๐.โครงการ... 



๙ 

 

๒๐. โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ค่ายพระยุคลบาท ศึกษาศาสตร์วิชาการ” 
เป้าหมาย ๘๐ คน 

๒๑. โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน” เป้าหมาย 
๑๔๐ คน  

๒๒. โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาเรียนรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป้าหมาย ๑๖๐ คน 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะเป็น ครูสิริมา  ทองไสย เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี อ.ปรีชา 
ชาญป้อม ในฐานะเป็นหัวหน้างานคอยติดตาม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
๒๓. โครงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นครูถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร 
๒๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ  เป็นโครงการที่ท า

ขึ้นเพ่ือยกระดับจากการประเมินคุณภาพภายใน ที่เป็นจุดด้วย ที่จะพัฒนาสารสนเทศ เป็น
ครูกิติศักดิ์  ไชยจิตร์ รับผิดชอบ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ร่วม
ด าเนินการในส่วนของที่ตนเองรับผิดชอบ 

๒๕. โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการเทียบระดับ  เป้าหมาย ๓๘ คน ครูกิติศักดิ์  
 ไชยจิตร รับผิดขอบกิจกรรม 

ขอให้ครู ดูตัวชี้วัดในแต่ละข้อ ในแต่ละโครงการ  ส าหรับในแต่ละโครงการ จะก าหนด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการไว้  เพื่อมีจุดหมายในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
บรรลุผลที่ก าหนดไว้ ที่สอดคล้องไว้กับมาตรฐาน  ขอให้ครูได้ศึกษาและอ่านมาตรฐาน
การศึกษา ของ กศน. ท่องให้จ า เพ่ือจะได้รู้ว่าครูจะต้องด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างไร 
มีอะไรที่จะต้องด าเนินการให้มีคุณภาพ  ขอให้ครูดู มาตรฐาน  ส าหรับมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับ
ผู้เรียน จะเก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ ๒ และ ๓ ส าหรับมาตรฐานอ่ืน ๆ จะเก่ียวข้องกับครูผู้สอน 
วิทยากร เครือข่าย การบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เสริมเพ่ือให้การด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย  รายละเอียดจะก าหนดไว้แล้ว ขอให้น าไปเป็นฐานในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จที่เราได้ก าหนดไว้ 

ส าหรับข้อตกลงที่จะต้องน ามาตกลงร่วมกัน  ของ การที่จะท าให้นักศึกษาจบภายใน 
๔ ภาคเรียน  ขอมติด้วย เพ่ือจะได้วางข้อก าหนดการพัฒนาไว้ และข้อตกลงที่ครูทุกคนจะต้อง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ เราต้องมมีาตรการที่จะให้ข้อมูลเพ่ิมมากข้ึน ต้องมีความ
พยายามที่จะด าเนินการ ต้องก าหนดมาตรฐานร่วมกัน ตกลงกันที่ ร้อยละ ๔๐ ผู้เรียน  ส าหรับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ในสาระความรู้พื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
คือ เกรด ๒ และร้อยละ ๗๐ ผลสัมฤทธิ์วิชาหลักท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ย ISD ของประเทศ 

มติที่ประชุม ครูมีมติตามข้อตกลงที่จะพัฒนาผู้เรียนตามข้อตกลง 
ประธาน  ที่ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด ถือเป็นตัวก าหนดชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การดเนินการงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของแผนปฏิบัติการประจ าปี และเพ่ือที่จะ
ยกระดับคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และของ SAR ประจ าปีของ อ าเภอ 

อ.ปาณิสรา   ส าหรับการรายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
ในบางกิจกรรมที่ได้มีการด าเนินการจัดแล้ว ขอให้รายงานผลการจัดกิจกรรมในรอบเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วย ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน จะต้องส่งรายงานไปยัง ส านักงาน กศน.จังหวัด  
ขอให้ครูได้รายงานในเชิงปริมาณมาก่อน เพ่ืองานสารสนเทศจะได้ด าเนินการสรุปและรวบรวม
ก่อน  ส าหรับการรายงานในเชิงคุณภาพเพ่ือดูความส าเร็จ ให้รายงานตามมาอีกครั้ง  

/รายงาน... 
 



๑๐ 

 

 
 รายงานนี้จะตรงกับแผนที่เราได้ก าหนดไว้   จากแบบที่ให้ไว้  เช่น กิจกรรมที่ด าเนินการจัดใน

ไปแล้วในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  ส าหรับห้องสมุดให้รายงานทั้ง ๒ รูปแบบ    แบบที่ให้ไว้ งานสารสนเทศ สามารถใช้

รายงานทั้ง ๒ แบบ คือ รายงานประจ าเดือน และรายงาน สส.จ. รายไตรมาส   
  ในกิจกรรมอัธยาศัยไม่ต้องใช้ใบสมัคร  แต่ส าหรับการกิจกรรมอ่ืน ๆ ต้องให้ผู้เรียนได้

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม   อัธยาศัยมีการประเมินด้วย จะพูดในหัวข้อต่อไป 
  การรายงานกิจกรรมของอ าเภอ  ให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน  เมื่อมีการจัด

กิจกรรมเสร็จ ในเชิงปริมาณ ครูสามารถด าเนินการได้ทันที เพ่ือการน าส่งรายงาน ส านักงาน 
กศน.จังหวัดได้ทันเวลา ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน  แต่หากผู้ที่จัดกิจกรรมและจบในวันที่ ๒๕ 
ก็อาจจะขอข้อมูลเลย  

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน  กศน.ต าบลหากมีการจัดท าแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการส่งแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของ กศน.อ าเภอเพ่ือให้ผู้บริหาร อนุมัติแผนให้แล้วเสร็จ 
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ถ้ามี    
ประธาน  ส าหรับการจัดงานเฉลิมฯ ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง  ขอให้ไปด าเนินการจัดเก็บในวันที่ ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๔  ฐาน ใครครูไปเก็บให้เรียบร้อยแล้ว  
ส าหรับการด าเนินงานมาในปีนี้  อยากที่จะด าเนินการจัดท าบุญ และน าอาหารปิ่นโต

มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ครูจะเห็นด้วยหรือไม่ และขอให้ก าหนดวัน 
มติที่ประชุม  เห็นด้วยที่จะให้มีการเลี้ยงท าบุญ และร่วมประทานอาหาร ก่อนวันสิ้นปี  ในวันที่ ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยนิมนตพ์ระมา ๕ รูป ณ ห้องประชุม ของอ าเภอ  
   

ที่ประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๐๐  น. 
  
 
 

   ปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ ์
(นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

อรอุษา  แสนเดช 
(นางอรอุษา  แสนเดช ) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


