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บันทึกการประชุมบุคลากรประจําเดือนธันวาคม 
ครั้งท่ี 13 /๒๕๕๗  วันจันทร# ท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ  ห)องประชุมศูนย#การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี
............................................................................................................................................................... 

ผู)มาประชุม  31   คน 
  ๑. นายวิเชียร  โชติช�วง   ผอ.กศน.อําเภอนาทวี      ประธาน  
 2. นางสนุิตย�  ไชยถาวร   ครู     
 3. นางอุทัยวรรณ  บาํรุงชาต ิ  ครู 
 4. นางพัทธยา  โชติรัตน�   บรรณารักษ� 
  5. นายมนตรี  ไข�มุกข�         พนักงานพิมพ�   
  6. นางสาวณิชากร  หมัดร�าหมาน  ครูอาสาสมัครฯ 
 7. นางปราณี  จันแก5ว   ครูอาสาสมัครฯ 
  8. นายพรชัย  ทองคง   ครูอาสาสมัครฯ 
 9 .นางพรทิพย�  ราชสุวรรณ  ครูอาสาสมัครฯ  
 10. นายศราวุฒิ  บุตรแสง    ครูศูนย�การเรียนชุมชน    
 11. นางโชติรส  นิยมเดชา   ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑2. นางข�อซีย;ะ  หมะหวี              ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 13. นางลัดดาวรรณ  บุตรแสง  ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑4. นางสนุี  วิชัย    ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑5. นางอุทัยทิพย�  บุญชุม    ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑6. นายโยธนิ  พรหมณี       ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 17. นางนนัทิภาคย�  เรืองเขียว  ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 18. นางจารุวรรณ  นกแก5ว   ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑9. นางนุรีซัน  อาแว   ครูกศน.ตําบล 
           20. นางสาวคุรุสนีย�  วาน ิ   ครูกศน.ตําบล 
           21. นางรัตนากรณ�  สุวรรณศรี  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
  22. นายอดุลย  เห็นดีน   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 23. นายสยาม  จันแก5ว   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒4. นางสุจนิดา  เยบ็และ             ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒5. นางวิยดา  หวันปะรัตน�  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒6. นางสาวรจนา  ดูอามัน   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒7. นางกมลชนก  จอมทอง  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 28. นายอนันต�  นิลพงษ�      ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 29. นางสาวนัยนา  หวนัเส็น  ครูผู5สอนคนพิการ 
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 30. นายสกล   สวุรรณสนิท  ลูกจ5าง 
 31. นางสาวอังคณี  จันอิ             ลูกจ5าง 

ผู)ไม2มาประชุม   

  1. นางสาวนุจรี  หัสแหล;ะ  ลาปBวย 
 2. นางสาวสิริมา  ล�าเม;าะ  ลาปBวย 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 

 นายวิเชียร โชติช�วง ผู5 อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี        
เปCนประธานการประชุมได5ดําเนินการตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้ 

เร่ืองก2อนวาระการประชุม 

 ไม�มี  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ)งเพ่ือทราบ 

 1.1 แจ5งเร่ืองคุณพ�อ ผอ.ขนิษฐา  มะลสิุวรรณ ผู5อํานวยการศูนย� กศน. อําเภอเทพา  จังหวัดสงขลา   
ได5เสียชีวิต และตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
 1.2 เร่ืองการรายงานประจาํวัน  11 ตําบล  และ 4  ฝBาย กําหนดส�งถึงอาจารย�ณิชากร  หมัดร�าหมาน  
ก�อนเที่ยง 
 1.3 การรายงานการรับชม ETV  11 ตําบล  ให5 ศูนย� กศน.ตาํบลทุกตําบล รายงานก�อนเวลา 16.00น. 
ของวันอาทิตย� 
 1.4 การรายงานกิจกรรมหลังจดัเสร็จ  ไม�เกิน  5  วัน ให5รายงานการจัดกิจกรรมให5เสร็จสิ้นนบัจากวันที่จัด
กิจกรรม 
 1.5 เงินงบประมาณ / เงินรายได5สถานศึกษา (กรณียืมเงินรายได5สถานศึกษาต5องนาํหลักฐานมาล5างเงินยืม 
ภายใน 3 วัน ) 
 1.6 การศึกษาข้ันพื้นฐาน   
  การจัดกระบวนการเรียนการสอน ต)องดําเนินการให)เป9นขั้นตอนตามกระบวนการ ดังน้ี 
   1. จัดทําตารางสอน 
   2. จัดทําแผนการสอน 
   3. บันทึกหลังสอน 
และมีการจัดทํากิจกรรม ก.พ.ช. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน  
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู)เรียน ฝ?ายงานการศึกษานอกระบบต)องร2วมกันออกแบบกิจกรรมให)
ชัดเจนว2าทํากิจกรรมอะไรทีไ่หน เป@าหมายเป9นใคร ทั้งกิจกรรมที่ใช)งบประมาณและไม2ใช)งบประมาณ 
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  กิจกรรมนักศึกษา เช2น ชมรม องค#กรนักศึกษาออกแบบกิจกรรมให)ชัดเจนและมีการ
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งชมรมทุกตําบล 
 งานทะเบียนวัดผล การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปAการศึกษา 2557 ซึ่งมีกําหนดสอบระหว2าง
วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2557 ในรายวิชาบังคับส2วนรายวิชาเลือกรอหนังสือสั่งการ และการสอบ N – NET มี
กําหนดสอบในวันที่ 22  กุมภาพันธ#  2558   
 1.7 กิจกรรมการศึกษาต2อเน่ือง ให)ช2วยการออกแบบการจัดกิจกรรมและระบุวันเวลาในการจัด
กิจกรรมให)ชัดเจนรวมถึงผู)รับผิดชอบกิจกรรมน้ันๆเป9นใครเพ่ือสะดวกในการติดตามและประสานงาน 
 1.8 กิจกรรมชายแดนภาคใต5มีกิจกรรมตามโครงการ 

   1. โครงการส�งเสริมการเรียนรู5ภาษาสันติสุข 
   2. โครงการเปOดโลกเรียนรู5ให5ผู5สูงอายุพหุวัฒธรรม 
   3. โครงการส�งเสริมการเรียนรู5สู�สถาบันปอเนาะ 
   4. โครงการส�งเสริมการเรียนรู5เกษตรธรรมชาติสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 
   5. โครงการส�งเสริมการเรียนรู5เยาวชนคนรักษ�ถ่ิน 
   6. โครงการสตรีไทยหัวใจแกร�ง 
 ให)ร2วมกันออกแบบกิจกรรมและกิจกรรมไหนสามารถบูรณาการได)บ)างเพ่ือสะดวกในการจดักิจกรรม  
 1.9 การศึกษาตามอัธยาศัย  ให)อาจารย#พัทธยา  โชติรัตน# ออกแบบการจัดกิจกรรมในวันที ่2 
เมษายน 2558 โดยให)นําผลงานการจัดกิจกรรมทุกอย2างมานําเสนอและมอบรางวัลทุกอย2างที่มีการประกวด 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองบันทึกการประชุม 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

 ไม�มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

          4.1  กลุ2มอํานวยการ 

 อ.อุทัยวรรณ  แจ)งเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. สรุปผลการจัดกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบัติการวิทยากรสอนวชิาชีพระยะสัน้ ฯ    
ประจําปQ 2558 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  ณ ศาลาเอนกประสงค� กศน. อําเภอนาทวี  สรุปผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นการประเมิน ได5ดังนี ้
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    1. ด5านสภาวะแวดล5อม (คะแนนที่ได5 4.25 อยู�ในระดับความพึงพอใจ  ดี) 
    2. ด5านปSจจยันาํเข5า (คะแนนทีไ่ด5 4.25 อยู�ในระดับความพึงพอใจ  ดี) 
    3. ด5านกระบวนการ (คะแนนทีไ่ด5 4.22 อยู�ในระดับความพงึพอใจ  ดี) 
    4. ด5านผลผลิต (คะแนนที่ได5 4.45 อยู�ในระดับความพึงพอใจ  ดี) 
โดยภาพรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการวิทยากรสอนวชิาชีพระยะสั้น ฯ  ได5คะแนน  4.29  
อยู�ในระดับความพงึพอใจ  ดี และข5อเสนอแนะ  

 ด)านกระบวนการ 
    1. วิทยากรและผู5นําเสนอ มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถโน5มน5าวให5มีส�วนร�วมอย�าง
น�าสนใจ 
  ด)านผลผลิต 
    1. กิจกรรมที่จัดช�วยให5วิทยากรสอนวิชาชีพระยะสัน้ เกิดความม่ันใจ ได5รับ
ข�าวสารทีช่ัดเจน เข5าใจง�ายและสามารถนาํไปใช5เปCนแนวปฏิบัตไิด5จริง 

    2. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5)  ตามตารางดังนี้ 

กลุ2มสาระ 
ปAงบประมาณ 2556 ปAงบประมาณ 2557 

คะแนนพัฒนาการ ร5อยละของผู5เข5าสอบท่ีมคีะแนนสงูกว�า
ขีดจํากัดล�างของค�าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร5อยละของผู5เข5าสอบท่ีมคีะแนนสงูกว�า
ขีดจํากัดล�างของค�าเฉลี่ยระดับประเทศ 

1. ทักษะการเรียนรู) 65.43 45.47 0.00 
2. ความรู)พ้ืนฐาน 42. 81 40.96 0.00 
3. การประกอบอาชีพ 48.82 53.23 0.50 
4. ทักษะดําเนินชีวิต 54.03 52.16 0.00 
5. การพัฒนาสังคม 47.36 59.46 0.50 

เฉลี่ย 5 สาระ 51.69 50.26  
คะแนนเชิงปริมาณ เต็ม 7.5  3.76  
คะแนนเชิงพัฒนาการ เต็ม 2.5  1.00  
รวมคะแนนท้ังหมด เต็ม 10  4.76  
ระดับคุณภาพ  ต)องปรับปรุงเร2งด2วน  

 

ที่ประชุม     รับทราบ 
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          4.2  งานการเงิน บุคลากรและสวัสดิการ 

 อ.พรทิพย#  แจ)งเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังน้ี   

  1. เร่ืองขอเชิญบุคลากร ศูนย� กศน.อําเภอนาทวี เข5าร�วมอบรมโครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร   การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู5 เพื่อส�งเสริมค�านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ระยะที่ 1 รุ�นที่ 10 ในวันที่  7  มกราคม  2558  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ�  อําเภอหาดใหญ�  
จังหวัดสงขลา 
  2. การยืมเงิน กรณีการยืมเงินซ้ือวัสดุ ภายใน 3 วัน ให5 กศน.ตาํบลทุกตําบล นาํหลักฐาน

มาล5างนับจากวันรับเช็คเงินสด 

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.3  งานวิเคราะห#นโยบายและแผน 
 

                  อ.ณิชากร  แจ)งเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. การขออนุมัติกิจกรรม เน5นย้ําให5 ศูนย� กศน.ตําบลแต�ละตําบล ดําเนนิการขออนุมัติ  

จัดกิจกรรม เพื่อที่จะมีการตรวจสอบเอกสารว�าถูกต5องหรือไม�ในการขอจัดกิจกรรม และกิจกรรมชายแดนภาคใต5มี
กิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
    1. โครงการส�งเสริมการเรียนรู5ภาษาสันติสุข 
    2. โครงการเปOดโลกเรียนรู5ให5ผู5สูงอายุพหุวัฒธรรม 
    3. โครงการส�งเสริมการเรียนรู5สู�สถาบันปอเนาะ 
    4. โครงการส�งเสริมการเรียนรู5เกษตรธรรมชาติสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 
    5. โครงการส�งเสริมการเรียนรู5เยาวชนคนรักษ�ถ่ิน 
    6. โครงการสตรีไทยหัวใจแกร�ง 

ที่ประชุม     รับทราบ 

  4.4  งานพัสดุ 

 อ.มนตรี  แจ)งเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

  ไม�มี 

ที่ประชุม     รับทราบ 
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  4.5 กลุ2มงานการศึกษานอกระบบ 

 อ.สุนิตย# และ อ.รัตนากรณ#  แจ)งเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. การสํารวจรายชื่อผู5ไม�รู5หนังสือ  กศน.ตําบล ท่ียังไม�ดําเนินการสํารวจรายชื่อผู5ไม�รู5

หนังสือ ได5แก� กศน.ตําบลท�าประดู�  กศน.ตําบลปลักหนู  กศน.ตําบลคลองกวาง  ให5ดําเนินการส�งรายชื่อผู5ไม�รู5

หนังสือ ท่ี อ.สุนิตย� ไชยถาวร ให5เรียบร5อย 
  2. ตารางการจัดกิจกรรมของตําบล แจ5งให5 กศน.ตําบลทุกตําบล ส�งตารางการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรม เพ่ือจัดทําแผนการนิเทศ  
  3. การประเมินโครงงานและกพช. ได5ดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการลงประเมิน
โครงงานและกพช. ตามตารางดังนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 58 วันอังคารที่ 10 ก.พ. 58 วันพุธที่ 11 ก.พ.58 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 58 
1. ศรช.เทศบาลนาทว ี 1. กศน.ตําบลนาหมอศรี 1. กศน.ตําบลฉาง 1. กศน.ตําบลทบัช5าง 
2. กศน.ตําบลคลองทราย 2. กศน.ตําบลปลักหน ู  2. กศน.ตําบลสะท5อน 
3. กศน.คลองกวาง 3. กศน.ตําบลท�าประดู�  3. กศน.ตําบลประกอบ 
 4. กศน.ตําบลนาทว ี   
 
ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.6  กลุ2มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

                  อ.สกล  แจ)งเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. แจ5งกําหนดการฝVกอบรมบุคลากรด5าน ICT เน5นย้ํา ศูนย� กศน.อําเภอนาทวี ได5
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรฝVกอบรมให5ความรู5ด5าน ICT แก�บุคลากรครู ในเรื่องการแก5ปSญหาการใช5
งานคอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ตเบ้ืองต5น ได5แบ�งออกเปCน 2 กลุ�ม เริ่มเรียนภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 

2557 
  2. การประชาสัมพันธ�ข�าว กศน.ตําบล เน5นย้ําให5 ศูนย� กศน.ตําบลทุกตําบล  
ประชาสัมพันธ�ข�าวผ�านเว็บไซต� กศน.ตําบล ด5วย และนําข�าวมาส�งให5 อ.สกล เพ่ือท่ีจะได5ลงประชาสัมพันธ�ผ�าน
เว็บไซต� กศน.อําเภอนาทวี และ กศน.จังหวัดสงขลาต�อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

          4.7 งานกศน.ตําบล 
 

                  อ.พรชัย  แจ)งเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดงัน้ี 
   1. เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ได5ดําเนินการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง            
ภายในวันท่ี 27 มกราคม 2558 
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 4.8 กศน.ตําบล (ทั้ง  10 ตําบล ) 

   1. กศน.ตําบลคลองกวาง เร่ืองเปOดหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ วิชาการจัดขันหมากไทย
ดอกไม5สด 
   2. กศน.ตําบลฉาง เร่ืองคอมพิวเตอร�ใช5งานไม�ได5 
   3. กศน.ตําบลคลองทราย อาจารย� กมลชนก จอมทอง ขอบคุณทุกคนที่ร�วมทําบุญงาน
ศพพี่สาว 
   4. กศน.ตําบลประกอบ เร่ืองการตรวจรับการจ5างเหมาว�าการแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับ ทาง กศน.อําเภอนาทวี จะมีการแต�งตั้งใครเปCนผู5ตรวจรับบ5างอย�างไร ก่ีคน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
   1. เร่ืองกิจกรรมงานโครงการพิเศษ และการออกแบบจัดนทิรรศการ 
   2. เร่ืองสถานที่เข5าร�วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2557 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  11.๐๐  น.    

 

 

      ( นายวิเชียร  โชตชิ�วง )                                                 ( นางสาวอังคณี  จนัอิ ) 
ผู5อํานวยการศูนย� กศน.อําเภอนาทว ี                                                 ผู5บันทึกการประชุม 
     ผู5ตรวจบันทึกการประชุม   

 


