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บันทึกการประชุมบุคลากรประจําเดือนธันวาคม 
ครั้งท่ี 14 /๒๕๕๗  วันจันทร# ท่ี  8  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 
 24. นางสาวนุจรี  หัสแหล;ะ  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 25. นางสาวสิริมา  ล�าเม;าะ   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒6. นางสุจนิดา  เยบ็และ             ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒7. นางวิยดา  หวันปะรัตน�  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒8. นางสาวรจนา  ดูอามัน   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒9. นางกมลชนก  จอมทอง  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
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 30. นางสาวนัยนา  หวนัเส็น  ครูผู5สอนคนพิการ 
 31. นางสาวอังคณี  จันอิ             ลูกจ5าง 

ผู*ไม4มาประชุม   

  1. นายอนันต�  นิลพงษ�  ขาดราชการ 
 2. นายสกล   สุวรรณสนิท  ลาปBวย 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 

 นายวิเชียร โชตชิ�วง ผู5อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี        
เปCนประธานการประชุมได5ดาํเนนิการตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้ 

เร่ืองก4อนวาระการประชุม 

 ไม�มี  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ*งเพ่ือทราบ 

 1.1 รายงานผลการเข5าร�วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แจ5งให5บุคลากรทุกคนที่เข5าร�วมกิจกรรมรายงาน
กิจกรรม 
 1.2 ให5มีความพร5อมในเร่ือง สถานที่ ครู นักเรียน และอุปกรณ� เพื่อพร5อมที่จะให5การต5อนรับแก�ผู5มาเยี่ยม  
 1.3 มอบหมายให5 นางสุนิตย� ไชยถาวร หัวหน5ากลุ�มงานการศึกษานอกระบบ จัดทําหนังสือเรียนเชิญ 
ผู5อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (นางวรรญา ทิพย�ดนตรี) เปCนประธานในพิธีเปJดกิจกรรมค�ายเสริมสร5าง
ค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ในวันที่ 16 ธนัวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ค�าย ร.5 พัน 3             
(ค�ายมหาจักรีสิรินธร) ตาํบลท�าประดู� อําเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองบันทึกการประชุม 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

 กลุ4มการศึกษานอกระบบ 

  3.1 อาจารย�สุนิตย�  ไชยถาวร  แจ5งให5 กศน.ตําบลทุกตําบล ดําเนินการส�งรายชื่อผู5ไม�รู5หนังสอื 
จํานวน 113 คน พร5อมท้ังให5คุณครูทุกคน แจ5งว�ามีการจัดการเรียนการสอนวันไหน 
  3.2 อาจารย�สุนิตย�  ไชยถาวร  แจ5งให5 กศน.ตําบลทุกตําบล ส�งตารางการจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรม เพ่ือสะดวกต�อการลงไปนิเทศ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

          4.1  กลุ4มอํานวยการ  

  1. อาจารย�อุทัยวรรณ บํารุงชาติ  แจ5งผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปNงบประมาณ 
2557 มีค�าคะแนนผลการประเมินเท�ากับ 93.23 อยู�ในระดับคุณภาพดีมาก  
  2. อาจารย�อุทัยวรรณ บํารุงชาติ  แจ5งการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (ตวับ�งชี้ที่ 1.5) ของผลสอบวัดผลสมัฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2557 หลักสูตร 2551 
กศน.อําเภอนาทวี   อยู�ในระดับคุณภาพต5องปรับปรุงเร�งด�วน (4.76) ซ่ึงต่ํากว�าปNที่แล5ว คือ ต5องปรับปรุง (5.37)  
โดยมีข5อสังเกตว�าทุก  ตัวบ�งชี้ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู5เรียน และผู5รับบริการส�วนใหญ�มีระดบัคุณภาพอยู�ในเกณฑ�  
ดีมาก แต�ในตัวบ�งชี้ที่ 1.5 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู5เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน          
อยู�ในระดับปรับปรุงเร�งด�วน  

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.2  งานการเงิน บุคลากรและสวัสดิการ 

  1. อาจารย�พรทิพย� ราชสุวรรณ  แจ5งทุกวันจันทร�ถ5าหากบุคลากรท�านใดมาเข5าประชุม
ไม�ได5 หากยังไม�ส�งใบลาให5โทรแจ5ง ผอ. เท�านั้น ถ5าบุคลากรท�านใดไม�ปฏิบัติตามข5อตกลงดังกล�าวได5 ให5ลงรับบนัทึก
การประชุมขาดราชการ 

  2. อาจารย�พรทิพย� ราชสุวรรณ  การซ้ือวัสดุ เน5นร5านท่ีทํา GFแล5ว การยืมเงินไปซ้ือ
วัสดุให5ตรวจสอบราคา และร5านให5ชัดเจน 

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.3  งานวิเคราะห#นโยบายและแผน 
 

  1. อาจารย�ณิชากร หมัดร�าหมาน  แจ5ง ศูนย� กศน.ตาํบลแต�ละตําบล ดําเนนิการขออนุมัติ

จัดกิจกรรม และโครงการท่ีได5รับอนุมัติจากจังหวัดแล5ว สามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�มได5จาก file และ จาก 
facebook กลุ�ม กศน.อําเภอนาทวี 

ที่ประชุม     รับทราบ 

 4.4 กลุ4มงานการศึกษานอกระบบ 

  1. อาจารย�รัตนากรณ�  สุวรรณศรี  แจ5งดําเนินการแต�งต้ังคณะทํางานกิจกรรมค�าย
เสริมสร5างค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแล5ว และให5บุคลากรท่ีมีรายชื่อตามคําสั่งปฏิบัติงานตามหน5าท่ี            
ท่ีได5รับมอบหมายอย�างเคร�งครัด 
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   2. อาจารย�สุนิตย� ไชยถาวร  แจ5งส�งบุคลากร ศูนย� กศน.อําเภอนาทวี เข5าร�วมอบรม
โครงการครู กศน. รุ�นใหม� สายพันธ�วิทย� เพื่อพี่น5องชายแดนใต5 ตามหลักสูตร “สนุกกับกระบวนการวิทย�              
สร5างนักคิด ครู กศน.” ระหว�างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2557 ณ สถานบัน กศน. ภาคใต5  จงัหวัดสงขลา           
ตามรายชื่อ ดังนี ้
    - นางโชติรส  นิยมเดชา 
    - นางอุทัยทพิย�  บุญชุม   
    - นายอดุลย  เห็นดนี 

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.6  กลุ4มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

  1. อาจารย�พัทธยา โชติรัตน�  แจ5งเรื่องกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติประจําปN 2558     
ขอความร�วมมือบุคลากรทุกคนร�วมบริจาคของขวัญ และเข5าร�วมกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ                               
ในวันเสาร� ท่ี 10 มกราคม 2558 

ที่ประชุม รับทราบ 

 4.7 กศน.ตําบล (ทั้ง  10 ตําบล ) 

   1. อาจารย�นันทิภาคย� เรืองเขียว หัวหน5า กศน.ตําบลคลองทราย เชิญบุคลากร        
ศูนย� กศน.อําเภอนาทวี ทุกคนร�วมทําบุญทอดผ5าปBา  ณ ศูนย� 90 สมเด็จพระศรีนครินทร�ฯ ตําบลคลองทราย    
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา     

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
   1. มอบหมายให5 อาจารย�ณิชากร  หมัดร�าหมาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวนั 
ภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวัน 
   2. มอบหมายให5 อาจารย�รัตนากรณ�  สุวรรณศรี รายงานการถ�ายทอดสดการศึกษา
ทางไกลผ�านดาวเทียม ช�อง ETV ภายในเวลา 16.00 น. ของวันอาทิตย�ทาง Line กลุ�ม กศน.อําเภอนาทว ี
   3. กําหนดให5 กศน.ตําบลทุกตําบล นาํข�าวส�งให5 อาจารย�สกล  สุวรรณสนิท             
เพื่อข้ึนข�าวประชาสัมพนัธ�อาทิตย� ละ 1 เร่ือง ต�อตําบล 
   4. เร่ืองค�ายค�านิยม 12 ประการที่เรือนจํา มอบหมายให5 อาจารย�สุจินดา เยบ็และ 
ประสานการจัดกิจกรรม 
   5. เร่ืองจัดพิมพ�หนังสือภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและภาษามลายู มอบหมายให5         
อาจารย�สุนติย� ไชยถาวร ดาํเนินการ 
   6. กําหนดการแข�งขันกีฬา วันที่ 24 ธันวาคม 2557  ณ สนามปลักหนู               
เวลา 09.00 น. และได5มีการหยิบฉลากแบ�งสายการแข�งขันกีฬาออกเปCน 2  สาย คือ ระหว�างสาย A – A                  



โซนวัฒนธรรม - โซนชายแดน  และ B 
   7 ศูนย� กศน
และมีการแลกของขวัญคนละ 300 บาท

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  11.๐๐  น.    

 

 

      ( นายวิเชียร  โชตชิ�วง )                                               
ผู5อํานวยการศูนย� กศน.อําเภอนาทว ี                                            
     ผู5ตรวจบันทึกการประชุม   

 

B - B  โซนเมือง - โซนเขาน้ําค5าง 
ศูนย� กศน. อําเภอนาทวี กําหนดจัดงานฉลองวันข้ึนปNใหม� วนัที่ 

บาท 

)                                                 ( นางสาวอังคณี  จนัอิ 
                                                  ผู5บันทึกการประชุม
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อําเภอนาทวี กําหนดจัดงานฉลองวันข้ึนปNใหม� วนัที่ 29 ธันวาคม 2557 

นางสาวอังคณี  จนัอิ ) 
ผู5บันทึกการประชุม 


