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ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกันตัง 

ครั้งท่ี  23/2554 
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ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกันตัง 

................................................................................................................................................................ 

ผู้มาประชุม 

1. นายไพรัช  หัตถิยา    ผอ.กศน.กันตัง 
2. นางสาวนวลจันทร์  กิติพงษ์   ครู (ครู คศ.3) 
3. นางสาวนงเยาว์  ทับเท่ียง    บรรณารักษ์ชํานาญการ   
4. นางสาวอุทุมพร  ดาบทอง    ครูอาสาสมัครฯ 
5. นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย    ครูอาสาสมัครฯ 
6. นางอ้อยใจ  ครุฑมาศ    ครูอาสาสมัครฯ  
7. นางวรรณพร  เดชเพชร    ครู กศน. ตําบลกันตังใต้ 
8. นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น    ครู กศน. ตําบลคลองลุ 
9. นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง    ครู กศน. ตําบลวังวน   
10. นายบุญภพ  ดวงสุด    ครู กศน. ตําบลคลองชีล้อม 
11. นายสุวัฒน์  เพชรขาว    ครู กศน. ตําบลบางสัก  
12. นางสาวอรวรรณ  ปรังพันธ์    ครู กศน. ตําบลกันตัง   
13. นายสุพล  ชูอินทร์    ครู กศน.  ตําบลบ่อน้ําร้อน 
14. นางสาววรรณวิมล  ปรังพันธ์   ครู กศน.  ตําบลควนธานี 
15. นายฒวัติ  สุนทรเต็ม    ครู กศน.  ตําบลย่านซ่ือ   
16. นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ    ครู กศน.  ตําบลนาเกลือ 
17. นางสาวนิตยา  วังเงิน    ครูการศึกษาพิเศษ 
18. นายชาญชัย  ดาบทอง    ครูการศึกษาพิเศษ 
19. นางศิริวรรณ  นันตสินธุ์    ครู กศน. ตําบลเกาะลิบง 
20. นายก่อเส็ม  สะดี     ครู กศน. ตําบลบางหมาก 
21. นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน์    ครู กศน. ตําบลบางเป้า   

ไม่มาประชุม  

               1.นางสาวกาญจนา  รุ่งเมือง    ครูอาสาสมัครฯ ลา 

     2.นายพนม  พนมรัตน์    พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงานห้องสมุด 
3.นายโสพิศ  หิรัญรัตน์    ติดราชการ 



 

เริ่มประชุมเวลา  08.30 น.   

 นายไพรัช  หัตถิยา  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกันตัง  
เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

1.1 การเลื่อนข้ันค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

ประธาน การเลื่อนข้ันค่าตอบแทนพนักงานราชการในรอบปีท่ีผ่านมา ในส่วนของ กศน.
อําเภอกันตัง ครูสุวัฒน์  เพชรขาว ครู กศน.ตําบลบางสัก ไม่ได้เลื่อนข้ันค่าตอบแทน
เนื่องจากปฏิบัติงาน กศน.ตําบลยังไม่ครบ 1 ปี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  1.2 การเลี้ยงเนื่องในโอกาสปีใหม่ 

ประธาน   หลังจากประชุมบุคลากร จะมีการเลี้ยงในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ 2555 ให้กับบุคลากร  

                               กศน. กันตัง มีการแลกของขวัญ ของขวัญมูลค่า 200 บาทข้ึนไป มอบครูวรรณพร  

                               รับผิดชอบในเรื่องอาหาร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้ง  22/2554   

   ท่ีประชุม รับรอง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 22/2554 

       3.1 สรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

ประธาน การประเมินเทียบระดับการศึกษาด้านประมวลประสบการณ์และด้านมิติความรู้
ขณะนี้ได้ดําเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว จํานวนนักศึกษาเทียบระดับท้ังหมด 42 
คน ไม่ส่งแฟ้มจํานวน 7 คน มาสอบท้ังหมด 31 คน สอบผ่าน 29 คน นักศึกษา 2 
คนท่ีสอบไม่ผ่านเพราะมาสอบไม่ครบท้ัง 6 วิชา และไม่มาสอบ 4 คน 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 



                         3.2 การนิเทศภายใน 

ครูนวลจันทร์ ทุก กศน.ตําบล ต้องมีแฟ้มประกันคุณภาพของตนเอง จํานวน 4 แฟ้ม สําหรับแบบ
ตัวอย่างการเขียนแผนการนิเทศให้ครูศึกษาตามตัวอย่างท่ีแจกให้ ให้เขียนแยกเป็น
ข้อ ๆ เป็นงาน ๆ ไป ทุกคนต้องเขียนตามแบบฟอร์มท่ีได้แจกให้  

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 3.2  การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ครูนาฏอนงค์    การจัดทําแผนปฏิบัติการ ของ กศน.ตําบล ได้จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกตําบลมี    

                                 การปรับแก้บ้างเล็กน้อย เช่น ด้านเป้าหมาย   

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา/ทราบ และถือปฏิบัติ  

4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้าน      

     เศรษฐกิจพอเพียง 

ประธาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2554 ณ 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.คลองลุ มีท้ังหมด 6 ฐาน เช่น การปลูกผัก
เหลียง  การทําปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การ
เลี้ยงกบคอนโด และ การเพาะเห็ดในโอ่ง  

 ครูปรียาภรณ์ ได้เข้าไปติดต่อนายสมนึก  ทองปรุง เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทําป้ายตามฐานต่าง ๆ 
และติดไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องอาหารว่างและเครื่องด่ืมก็ได้ประสานแล้ว 

ครูอุทุมพร กิจกรรมจะเริ่มเวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. พิธีเปิด  

                               โดย ผอ.กศน.กันตัง นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงชื่อทุกฐานและจดบันทึก
การเรียนรู้ในแต่ละฐานแล้วส่งครู กศน.ตําบล เพ่ือให้หน่วยกิจกรรม กพช. ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

      4.2  การดําเนินงานของฝ่ายทะเบียน 

ครูอุทุมพร - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตร 40 ชั่วโมง จะเริ่มเรียนต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 7 
มกราคม 2555 สําหรับกลุ่มท่ีเรียนในวันท่ี 2 มกราคม ให้เปลี่ยนเป็นวันท่ี  9  



มกราคม  2555  นักศึกษาจะต้องเรียนครบ  40  ชั่วโมง  จงึจะออกเกียรติบัตรให้  
ถ้านึกศึกษาเรียนมาจากท่ีอ่ืนมีเกียรติบัติมาก็ให้ผ่านได้ 

   -การสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังหลักสูตรใหม่ 

                               และเก่าท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จะสอนเสริมในวันท่ี 5 มกราคม 2555    

                               ณ อาคารคอซิมบ้ี ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยในช่วงเช้าจะสอนเสริมใน 

                               ระดับ ม.ต้น และช่วงบ่ายในระดับม.ปลาย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

    4.3  การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  ในปีงบประมาณ  2555   

ครูนงเยาว์  สําหรับในปีงบประมาณ 2555  การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม        

                              ท่ีจะดําเนินงาน 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โครงการความรู้สู่ประตูบ้าน   โดยอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่านให้ดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าตําบลไหนมีอาสาสมัคร
เพ่ิมให้แจ้งได้ท่ีห้องสมุดประชาชน 

- ให้ครูกศน.ตําบลไปสํารวจบ้านท่ีมีความพร้อมและอยู่ในชุมชนเพ่ือจัดมุม
หนังสือในบ้านอย่างน้อยตําบลละ  1  แห่งเม่ือได้แล้วให้แจ้งท่ีห้องสมุดเพ่ือจะ
ได้ดําเนินการต่อไป 

- สําหรับห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง ในปีท่ีผ่านมาได้มีการปรับปรุงบริเวณ
ท้ังภายนอกและภายใน บริเวณภายนอกได้มีการปรับปรุงพัฒนาจัดทําระเบียง
ความรู้เพ่ิมเติมบริเวณด้านหน้าของห้องสมุดเพ่ือขยายพ้ืนท่ีให้บริการให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้ใช้บริการห้องสมุดและในขณะนี้ก็ได้
เปิดให้บริการแล้ว และได้ซ่อมแซมห้องน้ํา 2 ห้อง ส่วนในบริเวณภายใน ได้
จัดทํามุมพลังงานโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยพร้อมด้วยเอกสารให้ความรู้ด้านพลังงานแจกฟรีให้กับผู้ใช้บริการ
ด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 การรายงานผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ  2555 
ครูนาฏอนงค์  การรายงานผลการดําเนินงานในปี  2555 ทุกกิจกรรม ให้รายงานทุกวันท่ี  25  ของ 

                               เดือน สําหรับในเดือนธันวาคม 2554 รายงายผลเฉพาะงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

                               เท่านั้น 



มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืน ๆ 

               5.1  หลักฐานการสมัครสมาชิกห้องสมุด   

ครูนงเยาว์  ให้ครูกศน.ตําบลส่งรายชื่อนักศึกษาใหม่พร้อมด้วยหลักฐาน เช่น สําเนาทะเบียน 

                               บ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ และรูปถ่าย 1 รูป เพ่ือ 

                               สมัครสมาชิกห้องสมุด ท่ีส่งมาแล้วมี 7 ตําบล คือ กศน.ตําบลบ่อน้ําร้อน โคกยาง  

                               นาเกลือ คลองลุ วังวน บางหมาก และคลองชีล้อม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

             5.2  การแข่งขันกีฬาเนื่องในวันครู วันท่ี 16 มกราคม 2555  

ประธาน    นักกีฬาต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม  เวลา  12.00  น. 

 

  นิตยา  วังเงิน          นงเยาว์  ทับเท่ียง 
(นางสาวนิตยา  วังเงิน)                                 (นางสาวนงเยาว์  ทับเท่ียง) 
  ครูการศึกษาพิเศษ                           บรรณารักษ์ชํานาญการ 

 พิมพ์รายงานการประชุม                                  จด/ตรวจรายงานการประชุม 
 


