
 
 
 
ที่  ศธ  ๐๒๑๐.๔๒๑๖/๗๐๗                                              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                                                                                 อ าเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๒๐ 

 

                       ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง    ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๑ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๑      จ านวน  ๑  ชุด 
 

ตามท่ี  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง   ได้ด าเนินการประชุม 
บุคลากร   ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  นั้น 
 

    ในการนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง   ขอส่งรายงาน  
การประชุมประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
                              
 

                    (นายบุญหลั่น  นานรัมย์) 
                     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 

 
 
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ งานธุรการและสารบรรณ 
โทร. ๐-๔๔๖๘-๙๓๙๐ 
โทรสาร ๐-๔๔๖๘-๙๓๙๑ 
 
 
 
 

 
“คนบุรีรัมย์  ครอบครัวเดียวกัน  สายเลือดเดียวกัน  ลูกหลานรัชกาลที่ ๑” 

 

 



รายงานการประชุม 
บุคลากรศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอพุทไธสง  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 
อ าเภอพุทไธสง  จงัหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 



รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอพุทไธสง  อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  
************************************************************ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญหลั่น  นานรัมย์  ต าแหน่ง ผอ. กศน. อ าเภอพุทไธสง 
๒. นางสาวบุปผา  เงินประโคน  ต าแหน่ง  ครู คศ.๑   
๓. นางจิราพร  โพธิข า   ต าแหน่ง ครู อาสาสมัครฯ 
๔. นางเนตรนภิสา  แสไธสง  ต าแหน่ง  ครู อาสาสมัครฯ 
๕. นางทิพย์ปราณี  ประเสริฐโส  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๖. นางรัฎชนก  บุญครอบ   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๗.  นางศุภวรรณ  ดวงภมร  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๘. นางนิสากร  แฉล้มไธสง  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๙. นายณัฐวุฒิ  แฉล้มไธสง  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๑๐. นางสาวนิตติยา  กัณหา  ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล 
๑๑. นางณัฐพร  กองไธสง   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๑๒. นางสาวกัญฐณา  วิทักษบุตร  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๑๓. นางทิพวรรณ มนตรีพงษ์  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๑๔. นายขวัญชาติ  วิทักษบุตร  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล   
๑๕. นางอรอุษา  สถิระนาคะภูมินทร์ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล   
๑๖. นางสาววริศรา ลิไธสง  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล   
๑๗. นางสาวธิดา  แสงแก้ว  ต าแหน่ง ครู ศรช.   
๑๘. นางพิริยา   วุฑฒิชัยพันธุ์  ต าแหน่ง ครู ศรช. 
๑๙. นางบุนยนุช      สอนไธสง  ต าแหน่ง ครู ปวช. 
๒๐. นางสาวพรปวีณ์  โชคธนาวิศิษฐ์ ต าแหน่ง จนท. บรรณารักษ์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องขอบคุณบุคลากร       

       ประธาน : ขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและงานตามหน้าที่จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องขอเชิญร่วมบ าเพ็ญกุศลถวายผา้พระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย      
       ประธาน : แจ้งขอเชิญร่วมบ าเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย  กศน.อ าเภอ               
พุทไธสง  ได้ร่วมท าบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

/๑.๓  เรื่อง... 
 
 



๑.๓  เรื่องการถวายผา้กฐินพระราชทานของส านักงาน  กศน.  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑         
       ประธาน : แจ้งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของส านักงาน  กศน.  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อ าเภอ               
พุทไธสง  ได้ร่วมท าบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
        มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๑.๔  เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผา้พระกฐินพระราชทานปี  ๒๕๖๑         
       ประธาน : แจ้งการขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี  ๒๕๖๑  กศน.อ าเภอ               
พุทไธสง  ได้ร่วมท าบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
        มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่   ๗/๒๕๖๑  ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา  
๔.๑  เรื่องส่งรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจ าเดือนและรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ

เป็นรายเดือน  
       ประธาน : แจ้งการส่งรายงานสรุปวันลาบุคลากร  กศน.อ าเภอพุทไธสง ประจ าเดือนสิงหาคม 

๒๕๖๑  ส่งเรียบร้อย  ขอขอบคุณครูณัฐวุฒิ  แฉล้มไธสง และรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑  ส่งเรียบร้อย  ขอขอบคุณครูนิตติยา  กัณหา  ผู้รับผิดชอบ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๔.๒  เรื่องส่งรายงานการประชุมของสถานศึกษา  
       ประธาน : แจ้งการส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑  กศน.อ าเภอพุทไธสง                

ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ ส่งเรียบร้อย  ขอขอบคุณครูนิสากร  แฉล้มไธสง  ผู้รับผิดชอบ 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๓  เรื่องผังสถานที่จอดรถผู้เข้าร่วมงาน  PTT  THAILAND  GRAND  PRIX  ๒๐๑๘  ระหว่างวันที่          

๕-๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
       ประธาน : แจ้งบุคลากรประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เข้าร่วมงาน  PTT  THAILAND  GRAND  PRIX  ๒๐๑๘  

ระหว่างวันที่ ๕-๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑  จอดรถได้ที่สนาม  ส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  รองรับรถผู้เข้าร่วมงานได้
จ านวนทั้งหมด  ๓๐๐  คัน 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๔  เรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ส าหรับครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงาน  กศน. 
       ประธาน : แจ้งการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ส าหรับครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงาน  กศน. 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

/๔.๕  เรื่อง... 
 



       ๔.๕  เรื่องโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 

       ประธาน : แจ้งโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๖  เรื่องการส่งหลักฐานแก้ไขการเบิกจ่ายเงิน 
       ประธาน : แจ้งการการส่งหลักฐานแก้ไขการเบิกจ่ายเงิน  ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  

๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๗  เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑   
       ประธาน : แจ้งรายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ กศน.อ าเภอ

พุทไธสง  ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑  เรียบร้อย  ขอขอบคุณ
ผู้รับผิดชอบ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๘  เรื่องการรับ-ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
       ประธาน : แจ้งการรับ-ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  

กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  และสอบปลายภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๖  
กันยายน  ๒๕๖๑  เมื่อการสอบสิ้นสุดลงให้ด าเนินการน าแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
ส่งส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  ภายในวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๙  เรื่องการด าเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษา          

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๕๑  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                
(E-Exam) 

       ประธาน : แจ้งการด าเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๕๑  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กศน.อ าเภอพุทไธสง  สอบที่ศูนย์สอบ  กศน.อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๑๐  เรื่องการจัดหาวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  “การฝึกอบรมประชาชน” 
         ประธาน : แจ้งการจัดหาวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  “การฝึกอบรมประชาชน”  วิทยากร

ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรรับรองหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ  ทักษะในสาขาวิชา
หรือหลักสูตรนั้นๆ 

         มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

/๔.๑๑  เรื่อง... 
 



๔.๑๑  เรื่องสรุปการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ           
(พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 

         ประธาน : แจ้งสรุปการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)  (๑)การขยายผลชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยมยั่งยืน  (๒)การขยายผลการค้าออนไลน์
และการเปิดพ้ืนที่เพ่ือการจ าหน่ายสินค้า  (๓)การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา                
(๔)การส่งเสริมดูแลสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่  (๕)การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย  (๖)การส่งเสริมการอ่าน   
(๗)การทบทวนบทบาทและแนวทางการด าเนินงาของสถานบัน  กศน.ภาค  (๘)การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (๙)ครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

         มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๔.๑๒  เรื่องโครงการการอบรมแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ  กศน.อ าเภอ              
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 

         ประธาน : แจ้งผู้เข้ารับการอบรมโครงการการอบรมแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของ  กศน.อ าเภอ  ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงาน  กศน.
จังหวัดบุรีรัมย์   รุ่นที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  มอบหมายนางศุภวรรณ  ดวงภมร  นางอร
อุษา สถิระนาคะภูมินทร์  นางสาววริศรา  ลิไธสง  นางสาวกัญฐณา วิทักษบุตร   

         มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑  เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
       ประธาน : แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑               

๑  เมษายน – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  ให้ผู้เข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินในวันที่                   
๑๘  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  กศน.อ าเภอนาโพธิ์   

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

เลิกการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 

                       ลงชื่อ         นิสากร           .ผู้จดรายงานการประชุม 
                            ( นางนิสากร   แฉล้มไธสง ) 

 
    

 
 
                                                                  ลงชื่อ         บุญหลั่น          . 

                                     (นายบุญหลั่น  นานรัมย์) 
                                        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 


