
 
 
 
ที่  ศธ  ๐๒๑๐.๔๒๑๖/๗๔๔                                               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                                                                                 อ าเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๒๐ 

 

                       ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง    ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม   ๒๕๖๑ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑      จ านวน  ๑  ชุด 
 

ตามท่ี  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง   ได้ด าเนินการประชุม 
บุคลากร   ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  นั้น 
 

    ในการนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง   ขอส่งรายงาน  
การประชุมประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  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 ๙/๒๕๖๑  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอพุทไธสง  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 
อ าเภอพุทไธสง  จงัหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 



รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ 
วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๓๐ 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 ๑๔.๓๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องขอบคุณบุคลากร       

       ประธาน : ขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและงานตามหน้าที่จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้การผูกผ้าประดับอาคารในพ้ืนที่บ้านแวง  หมู่ ๑  ต าบลบ้านแวง  อ าเภอพุทไธสง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องการศึกษาดูงาน      
       ประธาน : แจ้งการศึกษาดูงานทุกครั้งตั้งแตป่ีงบประมาณ  ๒๕๖๑   ให้สถานศึกษารายงานวา่สามารถน าความรู้           
ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใชไ้ด้อย่างไรบา้ง 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

/๑.๓  เรื่อง... 



 
 

๑.๓  เรื่องสรุปผลการปฏิบตัิงานประจ าปี       
       ประธาน : แจ้งสถานศึกษาจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี       
        มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

๑.๔  เรื่องการบรรจุแต่งตั้งผูไ้ดร้ับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงาน  กศน.  จ านวน  ๓  ราย   

       ประธาน : แจ้งการบรรจุแต่งตั้งผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  สังกัดส านกังาน  กศน.  จ านวน  ๓  ราย  ดังนี ้

๑. นางสาวมาลี  ทรัพย์ฉายแสง  สังกัด  กศน.อ าเภอละหานทราย 
๒. นายปราโมชน์  กิ่งแก้ว  สังกัด  กศน.อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
๓. นายปริญญา  เอ็นมาก  สังกัด  กศน.อ าเภอโนนดินแดง 

        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  ส่งเรียบร้อย  ขอขอบคุณ

ครูณัฐวุฒิ  แฉล้มไธสง และรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  ส่งเรียบร้อย  ขอขอบคุณครูนิตติยา  
กัณหา  ผู้รับผิดชอบ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๔.๒  เรื่องส่งรายงานการประชุมของสถานศึกษา  
       ประธาน : แจ้งการส่งรายงานการประชุมประจ าเดือน  กศน.อ าเภอพุทไธสง  ส่งรายงานการประชุม

ประจ าเดือนเรียบร้อย  ขอขอบคุณครูนิสากร  แฉล้มไธสง  ผู้รับผิดชอบ 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๓  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑(รอบ ๑๒ เดือน)   
       ประธาน : แจ้งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑(รอบ ๑๒ เดือน)   ให้จัดส่ง

เอกสารพร้อมไฟล์ในรูปแบบ  Word  และภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ(ไฟล์ต้นฉบับ  .jpg  ความละเอียดตั้งแต่  ๖๐๐  
พิกเซลขึ้นไป)  บันทึกลงในแผ่น  CD  ส่งส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 

/๔.๔  เรื่อง... 
 



๔.๔  เรื่องสรุปการมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ             
(พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 

       ประธาน : แจ้งสรุปการมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพล
เอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  ดังนี้ 

๑. การขยายผลชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
๒. การขยายผลการค้าออนไลน์  และเปิดพ้ืนที่เพ่ือการจ าหน่ายสินค้า 
๓. การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
๔. การส่งเสริมดูแลสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี 
๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 
๖. การส่งเสริมการอ่าน 
๗. การทบทวนบทบาทและแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน  กศน.ภาค 
๘. การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) 
๙. ครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ(ครูปอเนาะ) 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
       ๔.๕  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 
 
๔.๖  เรื่องการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา  กศน.(การอ่านออกเขียนได้)  ภาคเรียนที่  ๒              

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
       ประธาน : แจ้งการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา  กศน.(การอ่านออกเขียนได้)                     

ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  และ
การเข้าใช้ระบบการบันทึกผลการประเมิน  ในระหว่างวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  
ทางเว็บไซต์  http://๒๐๓.๑๔๗.๒๔.๘๕/STUDENT๖๒/login.php 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๗  เรื่องแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง   
       ประธาน : แจ้งแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดและ            

ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้มีแนวทางในการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
www.nfe.go.th 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๘  เรื่องปฏิทินงานการด าเนินการบริหารการทอสอบ  N-NET  ครั้งที่  ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๑ 
       ประธาน : แจ้งปฏิทินงานการด าเนินการบริหารการทอสอบ  N-NET  ครั้งที่  ๒  ปีการศกึษา  

๒๕๖๑  กศน.อ าเภอ  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบให้ศูนย์สอบแต่งตั้ง  วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒
และด าเนินการสอบวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

/๔.๙  เรื่อง... 
 



๔.๙  เรื่องการส่งข้อมูล  G-PAX/PR  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
       ประธาน : แจ้งการส่งข้อมูล  G-PAX/PR  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในวันที่            

๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  โดยส่งเอกสารรายงานผู้จบการศึกษาและผลการเรียนเฉลี่ยไปยัง  ส านักงาน  กศน.จังหวัด
บุรีรัมย์  และส่งไฟล์  Backup  ข้อมูลนักศึกษาทางอีเมล์  itw๕๑@buriram.nfe.go.th 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๑๐  เรื่องการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
         ประธาน : แจ้งกการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.อ าเภอพุทไธสง  

มีจ านวนทั้งหมด  ๗๕๑  คน  ให้บุคลากรเร่งด าเนินการส ารวจและคีย์ข้อมูลที่ส ารวจลงในระบบ 
         มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๑๑  เรื่องส ารวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
         ประธาน : แจ้งส ารวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๒   
         มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑  เรื่องส ารวจพัสดุประจ าปี 
       ประธาน : แจ้งฝ่ายพัสดุส ารวจพัสดุประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  และจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

ให้เป็นปัจจุบัน 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 

เลิกการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.  
 

                       ลงชื่อ         นิสากร           .ผู้จดรายงานการประชุม 
                            ( นางนิสากร   แฉล้มไธสง ) 

 
    

 
 
                                                                  ลงชื่อ         บุญหลั่น          . 

                                     (นายบุญหลั่น  นานรัมย์) 
                                        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 


