
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ครั้งที่ 1/2564 

วันพุธ ที่  9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564  
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเถิน 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน 22  คน  ดังนี้ 
 1. นายสถาพร  รัศมีเวียงชัย   ประธานกรรมการสถานศึกษา  

2. นางนงนุช  น้อยเนต ร   กรรมการสถานศึกษา 
 3. นายประหยัด  หวันวงศ ์   กรรมการสถานศึกษา 
 4. นายฉัตรชัย  ไชย์บัวแก้ว   กรรมการสถานศึกษา 
 5. นายสุรพงษ์  มาโยง     กรรมการสถานศึกษา 
 6. นายจรัญ  วงศ์เศรษฐี   กรรมการสถานศึกษา 

7.นางชลพิชา  หาญณรงค์   กรรมการและเลขานุการ   
 8.นางสาวศิริวรรณ   ปินเครือ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9.นางฐิติพร  วงศ์ทา    ครู กศน. ต าบล 
 10.นางชื่นกมล   เครือสิงห์แก้ว   ครู กศน. ต าบล   

11.นายพินิจ  จิตรอินทร์   ครู กศน  ต าบล  
 12.นางสาวสุรัตน์ติญา สุขุมิน    ครู กศน. ต าบล 

13.นางณภัสชาภา   ขุมเพชร์    ครู กศน. ต าบล 
14.นายกิตติศักดิ์   วังใน    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
15.นางอโณทัย     ปินตาเขียว                    เจ้าหน้าทีบ่รรณารักษ์ 
16.นายประพันธ์   ต๊ะลิสังวาลย์   ครู กศน. ต าบล 
17.นางสาวรินลดา   วิชัย    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
18.นางสาวระตินุช   หนูเครือ    ครู กศน. ต าบล   
19.นางสาวอทิสุดา ค าทา    คร ูกศน. ต าบล 
20.นางกนกรัตน์  เป็งยาวงศ์   พนักงานบริการ 
21. นางสุมาลัย  ทองบ่อ    ตัวแทนนักศึกษา 

 22. นายธนศักดิ์  บุญเจริญ   ตัวแทนนักศึกษา 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน  

1. นางสาวสุมาลี  เกียล่น  คณะกรรมการสถานศึกษา ติดภารกิจ 
2. นายสมบัติ  วงศ์ใจจา คณะกรรมการสถานศึกษา ติดภารกิจ 
3. นางพัชรินทร์   ปินตาวงศ์ ครูผู้ช่วย   ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.   



                    
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 นายสถาพร รัศมีเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา แนะน าข้าราชการคนใหม่  
นายสิทธิกร  แก้วเกษศรี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
  1.2นางชลพิชา หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความความยินดีกับ        
นายสถาพร รัศมีเวียงชัย รองประธานสภาสมาชิกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และนายประหยัด หวันวงศ์ สมาชิก
เทศมนตรีเมืองล้อมแรด 
  1.3 นางชลพิชา หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอวีดีโอในการรายงานผล

การปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2564) กศน.อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เป็น

สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง ส านักงานกศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ 

เลขที่ 176/1 หมู่ที่ 6 ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โดยมี  นางชลพิชา  หาญณรงค์ ผู้อ านวยการ กศน.

อ าเภอเสริมงาม รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเถิน นางพัชรินทร์  ปินตาวงศ์  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

หัวหน้ากลุ่มงานจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบนายสิทธิกร  แก้วเกษศรี ต าแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มงาน

อ านวยการมีพนักงานงานราชการ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ครูอาสาสมัคร กศน.  จ านวน  1 คน ครู กศน.ต าบล  

จ านวน 8 คน มีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จ านวน 4 คน ในต าแหน่ง บรรณารักษ์   จ านวน 1 คน นักวิชาการศึกษา 

จ านวน 1 คนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 1 คน และพนักงานบริการ จ านวน 1 คน 

       1.4 ขอน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือน 

มีนาคม 2564) ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาประชาชนอ าเภอเถินได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจ นโยบายและจุดเน้นการ
ด าเนินงานของส านักงาน กศน.ประจ าปี 2564 ดังนี้      

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        กศน.อ าเภอเถินด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 และภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564  มีนักศึกษา
ทั้งหมด จ านวน 1,502 คน  

ภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  787  คน 
1.1 ระดับประถมศึกษา    จ านวน 136  คน 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 266  คน 

  1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 385  คน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  715  คน 
  2.1 ระดับประถมศึกษา  จ านวน 90 คน 
  2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 251 คน 



 2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 374 คน 
โดยได้รับงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 453,345 บาท  

ค่าหนังสือเรียนจ านวน173,780 บาทและงบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจ านวน207,830             

บาทกศน.อ าเภอเถินได้มีการน ารูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน และเป็นไปตามนโยบายของ ส านักงาน กศน. 

โดยใช้รูปแบบ On-site การพบกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ, รูปแบบ On-air การจัดการเรียนการสอน

ผ่านทางโทรทัศน ์หรือ ETV, รูปแบบ On-line การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หรือห้องเรียนออนไลน์ 

(Google Classroom) และรูปแบบ On-hand จะมีครู กศน.น าแบบฝึกหัดไปให้นักศึกษาได้เรียนถึงบ้าน มีการวัด

และประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ โดยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครู กศน.อ าเภอเถินที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ กศน.อ าเภอเถินได้ส่งเสริมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ ส านักงาน กศน.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี ศักยภาพในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยในภาคเรียนที่ 2/2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 800 

คน ในโครงการหรือกิจกรรมดังนี้ 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาวิชาการ และเสริมสร้างความสามารถ 

พิเศษ 

2.โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ (N-Net) ภาคเรียนที่ 2/2563 

กศน.อ าเภอเถิน 

3.โครงการสถานศึกษาสีขาวห่างไกลยาเสพติด 

4.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา2019 (COVID19) 

5.โครงการศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย จังหวัดล าปาง 

และล าพูน 

6.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง   

7.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   

กศน.อ าเภอเถิน  

8.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะด้านการออกก าลังกาย และสุนทรียภาพ 

           9.โครงการเรียนรู้ด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จ านวน 40 ชั่วโมง กศน.ต าบลเถินบุรี/ 

กศน.ต าบลแม่มอก 



10.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพใน กศน.ต าบล   
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  

โดยได้รับงบประมาณ จ านวน 8,250 บาท เป้าหมายจ านวน 28 คน ในพ้ืนที่ต าบลเวียงมอก  

อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เพ่ือจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กลุ่มเป้าหมายผู้พลาด ผู้ขาดโอกาสให้อ่านออก

เขียนได้ โดยใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชน  สร้างการเรียนรู้

รูปแบบการอ่าน เขียน และคิดเลข ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านออกเขียนได้ และป้องกันการลืมหนังสือ 

  การศึกษาต่อเนื่อง 

     กศน.อ าเภอเถิน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปี 2564 ตามแผนการ

ปฏิบัติงานของกศน.อ าเภอห้างฉัตรตามบริบทพ้ืนที่ ทั้ง 8 ต าบล ประกอบด้วย 

งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

        ได้รับงบประมาณจัดสรร จ านวน 19,320 บาท ในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทและสิทธิ

หน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย  ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 168 คน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ที่ว่าการอ าเภอ

เถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้กับประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมุ่งที่จะเสริมสร้าง

ความสามารถให้กับบคุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละสถานการณ์  

  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  

         ได้รับงบประมาณจัดสรร จ านวน 80,000 บาท ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

กศน.อ าเภอเถิน ด าเนินการจ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้เพ่ือส่งเสริมการออมในชุมชน  ผู้เข้าร่วมโครงการต าบลล้อมแรด  
และแม่ถอดจ านวน 50 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านดอนไชย 

- กิจกรรมบริหารจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  
25 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังหินพัฒนา ต าบลเถินบุรี อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

- กิจรรมการท าฝายชะลอน้ า ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 25 คน ณ บ้านท่าเกวียน ต าบลเวียงมอก 
 อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

- กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม  
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 26 คน ณ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่6 ต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

- การสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพของชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 25 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

- กิจกรรมการท าฝายชะลอน้ าผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 25 คน ณ บ้านหัวน้ า หมู่ที่ 1 ต าบลแม่มอก 
 อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ สุขภาพดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมโครงการ 



จ านวน 26 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ปะหลวง หมู่ 1 ต าบลแม่ปะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ได้รับงบประมาณจัดสรรจ านวน 48,000 บาท กศน.อ าเภอเถิน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ศึกษา 

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 200 คน ณ                   

ศูนย์ศิปาชีพบ้านแม่ต่ า อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง เป็นการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยน าฐานข้อมูลและกระบวนการคิด

ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชด าริ 

  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

        ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3 ลักษณะ คือ 

1. การจัดการศึกษาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หรือรูปแบบกลุ่มสนใจ  
กศน.อ าเภอเถิน ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 20 หลักสูตร ประกอบด้วย 

-ด้านการคหกรรม จ านวน  18  หลักสูตร เช่น การท าซาลาเปา การท าแหนม ขนมไทย  

การท าน้ าพริก เป็นต้น 

-ด้านอุตสาหกรรม จ านวน 4 หลักสูตร เช่น การเย็บกระเป๋าผ้า การเย็บเบาะผ้า เป็นต้น 

-ด้านความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 7 หลักสูตร เช่นการท าตุ้มหูแฟนซี การท าที่ครอบกุญแจ เป็นต้น 

       2. การจัดการศึกษาอาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม 

จ านวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

           -หลักสูตรช่างออกแบบเย็บกระเป๋าผ้า ต าบลล้อมแรด 

           -หลักสูตรช่างท ากระจกอลูมิเนียม ต าบลนาโป่ง 

            -หลักสูตรการปูกระเบื้อง ต าบลเวียงมอก 

            -หลักสูตรการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่(การท าเก้าอ้ี) ต าบลแม่มอก 

           -หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้า ต าบลแม่ถอด 

            -หลักสูตรช่างออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและผ้าพันคอ ต าบลแม่วะ 

          -หลักสูตรช่างไม้การท าชั้นวางของเอนกประสงค์ ต าบลเถินบุรี 

           -หลักสูตรช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้า ต าบลแม่ปะ 

         3. การจัดการศึกษาอาชีพ รูปแบบ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ โดย กศน.อ าเภอเถิน ได้ด าเนินในการจัด

ฝึกอบรมในรูปแบบชั้นเรียน จ านวน 1 หลักสูตร ที่เป็นหลักสูตรที่ประชาชนอ าเภอเถิน นิยม และมีความต้องการ

เรียนรู้มาก คือ หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้า จ านวน 61 ชั่วโมง ในพ้ืนที่ของต าบลนาโป่ง และต าบลเวียงมอก  



        การจัดการศึกษาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน
อ าเภอเถินจนเป็นกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน และเข้มแข็ง ส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์
อาชีพดีเด่นของส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 

         กศน.อ าเภอเถิน ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอ าเภอเถิน จัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตาม

อัธยาศัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) จ านวนกิจกรรม ประกอบด้วย 

        -โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ อ าเภอยิ้ม มีผู้ใช้บริการจ านวน 297 คน 

        -โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ มีผู้ใช้บริการ จ านวน 123 คน 

        -โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมเสาร์หรรษากับห้องสมุดประชาชนอ าเภอเถิน มีผู้ใช้บริการ 

จ านวน 210 คน 

        -โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุดประชุมชน จ านวน 1171 คน 

       - โครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ด้วยรถมินิโมบาย มีผู้ใช้บริการ จ านวน 595 คน 

        -โครงการส่งเสริมการอ่าน (อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน) จ านวน 98 คน 

        -โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จ านวน 47 หมู่บ้าน มีผู้ใช้บริการ จ านวน  2884  คน 

       จากผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 1 -2 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ สามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายได้น าความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการ
เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อชุมชน 
ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และยั่งยืน 

1.4นางชลพิชา หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานจ านวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับประถมศึกษา ชาย 18 คน หญิง 72 คน รวม 90 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ชาย 74 คน หญิง 177 คน รวม 251 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 172 คน หญิง 202 คน รวม 
374 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 715 คน แยกเป็น กศน.ต าบลล้อมแรด 188 คน  กศน.ต าบลแม่วะ จ านวน 67 คน            
กศน.ต าบลแม่ปะ  จ านวน 69 คน กศน.ต าบลแม่มอก  จ านวน 59 คน กศน.ต าบลเวียงมอก จ านวน 53 คน 
กศน.ต าบลนาโป่ง  จ านวน 66 คน  กศน.ต าบลแม่ถอด จ านวน  86 คน กศน.ต าบลเถินบุรี จ านวน 107 คน                        

ในการจัดหาหนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2564 ยังไม่ได้รับงบประมาณในการจัดสรร แต่ได้ด าเนินการจัดส่งแผน

ค่าใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน :  ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564ตามงบประมาณ 2/2563 พลางก่อน 

จ านวน 173,780 บาท แต่ในภาคเรียนที่ 1/2564 จะลดลงตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนที่ลดลง โดยด าเนินการ

จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีส่วนลดจากการจัดซื้อหนังสือเรียนและได้

ด าเนินการคืนเงินไปยังกศน.จังหวัดล าปาง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ส านักงานกศน.จะด าเนินการตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาที่ซ้ าซ้อน กับสถานศึกษาอ่ืน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ซึ่งกศน.อ าเภอเถินมีนักศึกษา 715 คนถ้าซ้ าซ้อนกับสถานศึกษาอ่ืน ก็จะถูกตัดค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาออก 



  1.5 นายสถาพร รัศมีเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่าการจัดระบบการศึกษา

ของชาติมีระบบการตรวจสอบการรับเงินและส าหรับนักศึกษาของกศน.อ าเภอเถินคงไม่มีนักศึกษาที่ซ้ าซ้อน 

เพราะกศน.ต าบลเราได้ กศน. 5 ดีพรีเมียม ต้องดี มีคุณภาพ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
       ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

4.1 นายสถาพร รัศมีเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แผนการปฏิบัติการ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ด าเนินการสอดคล้องกับท้องถิ่น ใน
การบริหารการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่ให้บริการ สิทธิคนพิการ คนด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาของคณะกรรมการ
และบุคลากรทางการศึกษา โดยพิจารณาแนวทางการด าเนินงานและการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 รอบ 6 เดือน (1เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  

นางชลพิชา หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาได้น าเสนองบประมาณกศน.อ าเภอ 
เถินที่ไดจ้ัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 554,040 บาท ดังนี้ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1 /2564 

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (ส ารองงบประมาณ)จ านวน 200,000 บาท (ภาคเรียน 

2/2563=453,345 บาท) 

1.2 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ส ารองงบประมาณ)จ านวน 80,000บาท(ภาคเรียน 

2/2563=207,830 บาท) 

1.3 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ยังไม่ได้รับการจัดสรร  (ภาคเรียน2/2563=173,780 บาท) 

2. ผลผลิตที่ 4กิจกรรมการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน    จ านวน  80,480 บาท 

2.1 ค่าสาธารณูปโภค       จ านวน  6,000 บาท 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ     จ านวน  3,300 บาท 

2.3 ค่าบริหาร       จ านวน  8,500 บาท 

       2.4 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต    จ านวน  8,280 บาท 

       2.5 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน      จ านวน  35,200 บาท 

       2.6 การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน  19,200 บาท 

 



  3.  ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน  จ านวน 22,160  บาท 

3.1 ค่าสาธารณูปโภค       จ านวน  1,500  บาท 

3.2 ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร     จ านวน  2,260 บาท 

3.3 ค่าบริหาร       จ านวน  5,000 บาท 

3.4 ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุดประชาชน(ยังไม่จัดสรร)   จ านวน       -  บาท 

3.5 ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ต าบล     จ านวน  4,400 บาท 

3.6 ค่าจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย(แม่วะ,แม่ปะ,เวียงมอก)  จ านวน  7,500 บาท 

3.7 ค่าสาธารณูปโภคกศน.ต าบลสร้างใหม่    จ านวน   1,500 บาท 

3.8 ค่าสื่อ กศน.ต าบลสร้างใหม่(ยังไม่จัดสรร)   จ านวน        -  บาท 

  4. ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน    จ านวน 108,300  บาท 

       4.1 1 อ าเภอ 1 อาชีพ      จ านวน  17,100  บาท 

      4.2 อาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)    จ านวน  33,600  บาท 

                4.3 ชั้นเรียนวิชาชีพ(31 ชั่วโมงขึ้นไป)    จ านวน  57,600  บาท 

  5. โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  จ านวน  28,800 บาท 

  6. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สุงอายุ   จ านวน  34,300 บาท 

  แผนการด าเนินงานงานการศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาส 3 – 4 (เมษายน 2564 - กันยายน 2564) 

1.การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   

1.1 โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันโรคระบาดในชุมชน  รุ่นที่ 1  ต าบลเวียงมอก  

แม่มอก รุ่นที่ 2 ต าบลล้อมแรด ต าบลแม่ถอด รุ่นที่ 3 ต าบลนาโป่ง ต าบลแม่ปะ รุ่นที่ 4 ต าบลเถินบุรี แม่วะ  

       2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน   

2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกก าลังกายอย่างถูกต้องให้สมวัย  

บ้านดอนไชย ต าบลล้อมแรด บ้านแม่เติน ต าบลแม่ถอด บ้านน้ าดิบ ต าบลแม่วะ 

  2.2 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านท่าหลวง 

ม.4 ต าบลเถินบุรี บ้านหัวน้ า ต าบลแม่มอก 

  2.3 โครงการลดพุง ลดโรค พัฒนาศักยภาพจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน บ้าท่ามะเกว๋น 

ต าบลแม่ปะ บ้านนาดป่ง ต าบลนาโป่ง 

  2.4 โครงการฝึกอบรมมลพิษการเผาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน บ้านหนองหอย ต าบลเวียงมอก 

 



          3. การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.1 โครงการจัดกระบวนการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าปุ๋ยไส้เดือน   ต าบลแม่ปะ

และต าบลนาโป่ง 

  3.2 โครงการจัดกระบวนการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษและการ

ประดิษฐ์ของใช้ ต าบลแม่ถอด เถินบุรี แม่วะ ล้อมแรด 

  3.3 โครงการจัดกระบวนการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าก้อนเบญจคุณ             

ต าบลแม่มอก ต าบลเวียงมอก 

  4. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  

4.1  พัฒนาอาชีพหลักสูตระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง  

4.1.1.การท าหน้ากากผ้า 3 ชั่วโมง  บ้านแพะหลวง  ต าบลล้อมแรด 
4.1.2 การเย็บกระเป๋าบรรจุขวดเจลแอลกอฮอล์ 15 ชั่วโมง  บ้านท่านาง ต าบลล้อมแรด 

4.1.3  การท าหน้ากากผ้า 3 ชั่วโมง กศน.ต าบลเถินบุรี ต าบลเถินบุรี 
4.1.4 การสานตะกร้าเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติก 3 ชั่วโมง กศน.ต าบลเถินบุรี ต าบลเถินบุรี 
4.1.5 การสานปิ่นโตจากไม้ไผ่ 5 ชั่วโมง บ้านวังทอง ต าบลเถินบุรี 
4.1.6 การสานกระต๊ิบข้าวเหนียวจากใบตาล 5 ชั่วโมง บ้านท่าช้าง ต าบลแม่วะ 
4.1.7 การท าเจลแอลกอฮอล์ 3 ชั่วโมง บ้านศรีบุญเรือง ต าบลแม่วะ 
4.1.8 การท าขนมแยมโรล 5 ชั่วโมง บ้านท่าช้าง ต าบลแม่วะ 

   4.1.9 การท าหน้ากากผ้า  3 ชั่วโมง บ้านเสลียมหวาน ต าบลแม่วะ 
  4.1.10 การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ   5 ชั่วโมง บ้านเด่นไม้ซุง ต าบลเวียงมอก 
  4.1.11 การท าขนมโดนัททอด  3  ชั่วโมง บ้านหนองหอย ต าบลเวียงมอก 

  4.1.12 การท าเจลแอลกอฮอล์ 3 ชั่วโมง บ้านหัวน้ า ต าบลแม่มอก 

  4.1.13  การท าก้อนเบญจคุณ 5  ชั่วโมง บ้านสะพานหิน ต าบลแม่มอก 

  4.1.12 การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 5 ชั่วโมง บ้านกุ่มเนิ้ง ต าบลแม่มอก 

  4.1.14 การท าเจลแอลกอฮอล์ 3 ชั่วโมง บ้านนาบ้านไร่ ต าบลแม่ถอด 

  4.1.15 สานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 15  ชั่วโมง บ้านดงไชย ต าบลแม่ถอด 

  4.1.16  การท าหน้ากากผ้า 5 ชั่วโมง บ้านท่ามะเกว๋น ต าบลแม่ปะ 
  4.1.17 การท าพรมเช็ดเท้า  10 ชั่วโมง บ้านแม่ปะหลวง ต าบลแม่ปะ 
  4.1.18 .การท าเจลแอลกอฮอล์ 3 ชั่วโมง บ้านนาโป่ง ต าบลนาโป่ง 

  4.1.19 การท าแหนม 5  ชั่วโมง บ้านสันหลวง ต าบลนาโป่ง 

  4.1.20 การท าขนมดอกจอก 5 ชั่วโมง บ้านนาเบี้ย ต าบลนาโป่ง 



4.2พัฒนาอาชีพช่างพ้ืนฐาน 31 ชั่วโมงข้ึนไป  
4.2.1 ช่างไม้ การท าชั้นวางเอนกประสงค์  จ านวน 35 ชั่วโมง กศน.ต าบลล้อมแรด ต าบลล้อมแรด 

4.2.2 ช่างก่อสร้างพ้ืนฐานการฉาบปูน  จ านวน 35 ชั่วโมง กศน.ต าบลเถินบุรี ต าบลเถินบุรี 
4.2.3 ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและการท าผ้าขาวม้า  จ านวน 35 ชั่วโมง กศน.ต าบล         
แม่วะ ต าบลแม่วะ 
4.2.4 ช่างก่อสร้างพ้ืนฐานการเทพ้ืนปูน  จ านวน 35 ชั่วโมงบ้านเด่นไม้ซุง ต าบลเวียงมอก 
4.2.5 ช่างก่อสร้างพ้ืนฐานการฉาบปูน จ านวน 35 ชั่วโมง  บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ต าบลแม่มอก 
4.2.6 ช่างตัดเย็บผ้ากระเป๋าผ้า จ านวน 35 ชั่วโมง  บ้านแม่ปะแพะ ต าบลแม่ปะ 
4.2.7 ช่างไม้ การท าชั้นวางเอนกประสงค์  จ านวน 35 ชั่วโมง กศน.ต าบลแม่ถอด ต าบลแม่ถอด 
4.2.8  ช่างไม้ การท าเก้าอ้ี จ านวน 35 ชั่วโมง กศน.ต าบลนาโป่ง ต าบลนาโป่ง 

  4.3  1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
  4.3.1 การเย็บกระเป๋าผ้า  61 ชั่วโมง  กศน.ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่ปะ 
  นางชลพิชา หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่ากศน.อ าเภอเถินจะ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่3 
  นายสถาพร  รัศมีเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา การด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 

2564 มี 2 ไตรมาส ไตรมาสที่ 3และ4 ตามที่ชี้แจงการท าแผน โครงการ โดยไตรมาสที่ 4 ยังไม่ได้รับงบประมาณ

จัดสรร ดังนั้นขอมติที่ที่ประชุมลงความเห็นในการการอนุมัติการจัดสรรแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  

ไตรมาสที่ 3 – 4 (เมษายน 2564-กันยายน 2564)  

  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานและการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

  4.2 นางชลพิชา หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่ง
สถานศึกษามีอ านาจในการจัดหาหนังสือเรียนอยู่ 2 วิธี คือ การจัดซื้อและการจัดจ้าง โดยการจัดซื้อ จะซื้อหนังสือ
จากส านักพิมพ์ที่ท าส าเร็จไว้แล้วส่วนการจัดจ้างโดยจ้างส านักพิมพ์ตามรูปแบบที่เราต้องการ  โดยวิธีการจัดซื้อ มี
ข้อดี คือ หนังสือมีความหลากหลายให้เราเลือกเพราะมีส านักพิมพ์หลายส านักพิมพ์ ข้อเสียคุณภาพ กระดาษ
ค่อนข้างต่ า โดยการจ้างส านักพิมพ์จ้างผู้รู้นักวิชาการมาเขียนหนังสือวางขายทั่วไปซึ่งเนื้อหาอาจไม่ตรงกับความ
ต้องการของเราและมีอาจารย์จากหลายท่านมาเขียนต าราและการวางขาย ส่วนการจัดจ้างจะพิมพ์จากต้นฉบับ จาก
ส านักงานกศน.จัดท าไว้ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ตามมาตรฐานและและตัวชี้วัดในรายวิชา ตรงตาม
ส านักงานกศน.ก าหนด สถานศึกษาได้ด าเนินการวางแผนกับคณะครูแล้วจะด าเนินการจัดจ้างพิมพ์ตามที่
ส านักงานกศน.พิมพ์ไว้ โดยระบุชื่นสถานศึกษาไว้ในหนังสือทุกเล่มทุกหน้า กศน.อ าเภอเถิน โดยจะขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาว่าภาคเรียนที่ 1/2564 กศน.อ าเภอเถิน จะด าเนินการจัดจ้างโดยใช้ต้นฉบับต้นฉบับ
ส านักงานกศน.โดยจะจัดสรรตามจ านวนที่ส ารวจความต้องการของนักศึกษา แต่ไม่เกินงบประมาณตามที่



ส านักงานกศน.ก าหนดและไม่เกินราคากลางตามประกาศของส านักงานกศน. ตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ในรายวิชาดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา วิชาบังคับและบังคับเลือก 
1.พค 11001 วิชาคณิตศาสตร์                    จ านวน  16 เล่ม 
2.สค 11001 วิชาสังคมศึกษา                     จ านวน  16 เล่ม 
3.สค 11002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง    จ านวน  16 เล่ม 
4.สค 11003 วิชาการพัฒนาตนเองสังคมฯ      จ านวน  16 เล่ม 
5.ทช 11002 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา              จ านวน 10 เล่ม 
6.อช 11002 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ      จ านวน 10 เล่ม 
7.พว 12011 วิชาวัสดุศาสตร์ 1                    จ านวน 16 เล่ม 
8. สค12021 วิชาการเงินเพ่ือชีวิต1                จ านวน 17 เล่ม 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับและบังคับเลือก 
1.พต 21001 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตฯ         จ านวน 59 เล่ม 
2.สค 21001 วิชาสังคมศึกษา                     จ านวน 59 เล่ม 
3.สค 21002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง    จ านวน 59 เล่ม 
4.สค 21003 วิชาการพัฒนาตนเองสังคมฯ      จ านวน 59 เล่ม 
5.ทช 21002 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา              จ านวน 20 เล่ม 
6.ทช 21001 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง              จ านวน 21 เล่ม 
7.อช 21001 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ      จ านวน 22 เล่ม 
8. สค12021 วิชาการเงินเพ่ือชีวิต2                จ านวน 25 เล่ม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับและบังคับเลือก 
1.พต 31001 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตฯ       จ านวน 71 เล่ม 
2.สค 31001 วิชาสังคมศึกษา                     จ านวน 69  เล่ม 
3.สค 31002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง    จ านวน 72 เล่ม 
4.สค 31003 วิชาการพัฒนาตนเอง สังคมฯ     จ านวน 56 เล่ม 
5.ทช 31002 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา            จ านวน  35 เล่ม 
6.อช 31002 วิชาทักษะการขยายอาชีพ         จ านวน 45 เล่ม 
7. สค 32029 วิชาการเงินเพ่ือชีวิต3              จ านวน 61 เล่ม 

  มติที่ประชุมเห็นชอบให้สถานศึกษาจัดหาสื่อหนังสือเรียนส าหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการจัดจ้าง รายวิชาและจ านวนที่เสนอภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจัดซื้อ
ราคาที่ไม่เกิน ราคากลางที่ส านักงานกศน.ประกาศ 

4.3 นางชลพิชา  หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  แจ้งก าหนดค่าเป้าหมาย 



สถานศึกษาและด าเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพ  สืบเนื่องจากการท าประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา ของกศน.อ าเภอเถินต้องด าเนินการประกันคุณภาพตนเองและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นไปตามค่ามาตรฐาน การประเมินคุณภาพนั้นสถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนด
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผู้รับบริการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2564 
  มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประเด็นการพิจารณาท่ี1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับ 

หลักสูตรสถานศึกษา  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 

บังคับท่ีไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยก าหนดจาก  

 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน หรือ  

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

 จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้  

ทั้งนี้ ในการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ เพ่ือเป็นค่าเป้าหมาย ให้ 

สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายเฉพาะรายวิชาที่มีแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีที่ 

สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จ านวน 2 

ภาคเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่มีอยู่ 

ครั้งล่าสุดของแต่ละรายวิชา มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูลตั้งตั้งในการก าหนดค่าคะแนนเป้าหมาย ดังกล่าว 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับที่

สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 
ประถมศึกษา  
     - ทักษะการเรียนรู ้ 47.78 
     - ภาษาไทย 51.67 
     - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 35.84 
     - คณิตศาสตร ์ 31.11 
     - วิทยาศาสตร ์ 37.78 
     - ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 56.67 
     - ทักษะการประกอบอาชีพ 52.50 
     - พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 41.67 
     - สุขศึกษา พลศึกษา 50.00 
     - เศรษฐกิจพอเพียง 46.67 
     - ศิลปศึกษา 38.34 



     - สังคมศึกษา 50.00 
     - ศาสนา และหนา้ที่พลเมือง 56.67 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับที่

สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 
     - การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 46.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น  
     - ทักษะการเรียนรู ้ 32.08 
     - ภาษาไทย 50.57 
     - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 26.47 
     - คณิตศาสตร ์ 22.84 
     - วิทยาศาสตร ์ 25.54 
     - ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 41.11 
     - ทักษะการพัฒนาอาชีพ 39.00 
     - พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 32.22 
     - สุขศึกษา พลศึกษา 51.96 
     - เศรษฐกิจพอเพียง 36.05 
     - ศิลปศึกษา 34.06 
     - สังคมศึกษา 39.48 
     - ศาสนา และหนา้ที่พลเมือง 29.11 
     - การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 38.36 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     - ทักษะการเรียนรู ้ 34.96 
     - ภาษาไทย 47.15 
     - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 20.05 
     - คณิตศาสตร ์ 20.22 
     - วิทยาศาสตร ์ 24.61 
     - ช่องทางการขยายอาชพี 54.49 
     - ทักษะการขยายอาชีพ 33.22 
     - พัฒนาอาชีพให้มีความมัน่คง 43.63 
     - สุขศึกษา พลศึกษา 51.07 
     - เศรษฐกิจพอเพียง 39.41 
     - ศิลปศึกษา 24.65 
     - สังคมศึกษา 37.56 
     - ศาสนา และหนา้ที่พลเมือง 37.40 
     - การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 29.07 



 

 

ประเด็นการพิจารณาท่ี1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 

คุณลักษณะที่ดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้รับการยกย่อง 

 เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี 

จ านวน 30 คน (จ าแนกเป็นระดับการศึกษา : ประถมศึกษา จ านวน 5 คน ม.ต้น จ านวน 12 คน ม.ปลาย จ านวน 

13 คน) 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 

อย่างมี วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความสามารถ 

 ในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ แก้ไขปัญหาได้อย่าง 

ถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้ จ านวน 25 คน (จ าแนกเป็นระดับ

การศึกษา : ประถมศึกษา จ านวน 5 คน ม.ต้น จ านวน 10 คน ม.ปลาย จ านวน 10 คน) 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 

 ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถสร้าง 

โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จ านวน 25 คน (จ าแนก

เป็นระดับการศึกษา : ประถมศึกษา จ านวน 5 คน ม.ต้น จ านวน 10 คน ม.ปลาย จ านวน 10 คน) 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือ 

ประยุกต์ใช้  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร การศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน การด าเนิน

ชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 30  คน (จ าแนกเป็นระดับการศึกษา : 

ประถมศึกษา จ านวน 5 คน ม.ต้น จ านวน 12 คน ม.ปลาย จ านวน 13 คน) 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  

ประเด็นการพิจารณาท่ี1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์ 

หรือ ตัวอย่างที่ดี  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษา และหรือจ านวนกลุ่ม 



 ผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จ านวน 40 คน  

    นายสถาพร  รัศมีเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่าสถานสึกษาก าหนดค่า
เป้าหมายของสถานศึกษาไว้ชัดเจน การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  คุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่าง บุคคลต้นแบบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ถือว่าผ่านสูงกว่ามาตรฐานก าหนด 

4.4  นายสถาพร  รัศมีเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาการพัฒนาและ 
ปรับปรุง กศน.อ าเภอเถิน ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเถินและกศน.ต าบลล้อมแรด 
  นางชลพิชา  หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ในประเด็นการพิจารณาปรับปรุง
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเถิน   เนื่องจากได้ย้ายกศน.ต าบลล้อมแรดอยู่ข้างๆห้องสมุด ซึ่งกศน.ต าบลค่อนข้างคับ
แคบ จะขอความเห็นชอบการใช้พ้ืนที่ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเถิน หนึ่งล็อคด้านขวามือทางเข้าติดกับกศน.ต าบล
ล้อมแรดกั้นห้องและด าเนินการติดเครื่องปรับอากาศเพ่ือบริการให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการได้สะดวกสบายและจัด
กิจกรรมส าหรับกศน.ต าบลโดยไม่รบกวนผู้มาใช้บริการห้องสมุดประชาชนอ าเภอเถิน โดยจะใช้งบประมาณในการ
กั้นห้องโดยใช้อลูมิเนียมและกระจก ซี่งจะใช้งบประมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างพ้ืนฐานแต่งบประมาณไม่เพียงพอ
จึงต้องหางบประมาณเพ่ิมเติม 
  นายสถาพร  รัศมีเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สอบถามว่าห้องที่ กศน.ต าบลล้อม
แรดกั้นบรรจุคนได้จ านวนเท่าใด งบประมาณการกั้นห้องเท่าใด 
  นางฐิติพร  วงศ์ทา  ครูกศน.ต าบลล้อมแรด กล่าวว่าถ้ากั้นห้องแล้วจะบรรจุคนได้จ านวน 50 คน
และงบประมาณในการกั้นห้องประมาณ 25,000 บาท  
  มติที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอ าเภอเถินและกศน.ต าบลล้อมแรด 
เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการกศน.ต าบลล้อมแรด 

4.5 นางชลพิชา  หาญณรงค์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  เสนอเรื่องการปรับปรุงห้อง 
สุขา กศน.อ าเภอเถิน ซึ่งมีปัญหาท่อน้ าไม่ดูดซึม ไม่สามารถใช้งานเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่เข้ามาติดต่อ กศน.อ าเภอเถิน โดยใช้งบประมาณอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 
  นายสถาพร  รัศมีเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่า สุขาเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องให้
นักศึกษา ประชาชนและผู้รับบริการแก่ผู้มาติดต่อกศน.อ าเภอเถิน 
  มติที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงห้องสุขา กศน.อ าเภอเถิน 
ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
 
 

      นางสาวศิริวรรณ  ปินเครือ                                       นายสิทธิกร แก้วเกษศรี 
                  ผู้จดรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
     (นางชลพิชา  หาญณรงค)์ 

    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเสริมงาม 



  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเถิน 
 


