
กศน.อ าเภอบ้านแพ้ว  ประชุมบุคลากร 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.- 16.30 น 

เพื่อก ากับติดตามเร่งรัดการด าเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี ้

 

1. สรุปรายละเอียดเพิ่มเตมินโยบายและจุดเน้นของ ส านักงาน กศน.ปีงบประมาณ2556 

 - ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชนจัดสรรให้ กศน.ต าบลละ 20,000 บาท วัสดุไม่เกิน 2,000 บาท 

 - ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชนจัดสรรให้ ส.ส. 500,000 บาท (จัดอาชีพ) สามารถใช้เงินดังกล่าว 25% 

เพื่อเป็นการศึกษาดูงาน  คา่รถจ่ายตามจริง คา่เบี้ยเลีย้ง คนละ 120 บาท/คน/วัน  ท่ีพักไม่เกนิ 500 

บาท/คน/วัน   

 - ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชนจังหวัด ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600 – 1,200 บาท  

 - ท าเวทีประชาคมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบล/ ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชนอ าเภอ ผู้บรหิารมอบนโยบาย

ให้ครู กศน.ต าบลทุกแห่ง จัดท าเวทีประชาคมพร้อมกับประชุมกรรมการ กศน.ต าบล และให้

ประสานงานนัดประชุม หาวัน/เวลา/สถานท่ี ต่อไป 

 - การจบ ม. 6 ภายใน 8 เดือน โดยวิธีการเทยีบระดับการศึกษา ผู้ที่มาลงทะเบยีนตอ้งจบ ป. 6 

หรือเทียบเทา่ ต้องสอบผ่าน 9 หมวดวชิา ประเมินท าแฟ้มผลงาน และมีคณะกรรมการประเมินผลงาน

ในพื้นที่จริง  มีการปัจฉิมนิเทศและฝึกกระบวนการกลุม่ 

 - กศน.อนิเตอร์ ส านักงาน กศน. ก าหนดให้จังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัดสมุทรสาครก าหนดให้ 

อ าเภอกระทุม่แบนเป็นอ าเภอน าร่อง สอนโดยครูชาวต่างชาต ิสอน English Program เรียนฟรไีม่ต้องเก็บ

เงินส านักงาน กศน. ขอให้รับไดไ้ม่เกิน 30 คน ส านักงานกศน.จะโอนเงินค่าใช้จ่ายไปให้ชดเชย

คา่ลงทะเบยีนไปให้ ก าหนดให้กศน.อ าเภอเมือง 7 คน กศน.อ าเภอกระทุม่แบน. 6 คน กศน.อ าเภอบา้น

แพ้ว 2 คนและผอ.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ก าหนดกับ ผอ.กศน.อ าเภอในวันท่ี 14 พฤศจกิายน 2555 

ณ ห้อง KM ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 09.00 น. 

 

 

 

 



2. การเปิดเว็บไซด์ ของส านักงาน กศน. WWW.NFE.GO.TH  

 - ผู้บรหิาร ก าหนดให้ ผู้รับผิดชอบได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป หัวหนา้งานการศึกษาตอ่เนื่อง 

หัวหนา้ฝ่ายงานการศึกษาขัน้พื้นฐาน หัวหนา้งาน ปวช.  หัวหนา้ฝ่ายแผน งานการเงิน  หัวหนา้งานพัสดุ 

หัวหนา้ฝ่ายงานการศึกษาตามอัธยาศัย หัวหน้างานโครงการพระราชด าริ หัวหนา้งานประกันคุณภาพ

การศึกษา เปิดดู เว็บไซด์ ของส านักงาน กศน. WWW.NFE.GO.TH ทุกวัน เพื่อติดตามข่าวสารข้อมูล  

(ขึ้นหน้า web site กศน.บา้นแพ้ว) และศึกษาผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานตา่งๆมาปรับใชแ้ละ

พัฒนาการปฏิบัตงิานของ กศน.อ าเภอบา้นแพ้วให้ดยีิ่งขึน้ 

3. การเรียนรู้ WebblogGotoknow/ facebook / www.nfebanphaeo.net 

 - ปรับรูปภาพของบุคลากร ให้เป็นชุดปกติขาว ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ สถานที่ท างานให้ชัดเจน 

และเป็นทางการมากยิ่งขึ้น ผอ.กศน.อ าเภอบา้นแพ้ว ก าหนดให้ทุกคนตอ้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ 

ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ผอ. กศน.อ าเภอบา้นแพ้ว สมศ. นักศึกษา ประชาชน ได้รับทราบ

เป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง และสิ่งที่ส าคัญที่สุดให้ถอืเป็นหน้าที่ของทุกคนท่ีต้องปฏิบัต ิและจะมีการ

ตรวจสอบ อย่าสม่ าเสมอ 

 - ผู้บรหิารก าหนดให้ อาจารย์อลงกรณ์  เต๋งสมุทร ครูประจ ากลุ่ม กศน.อ าเภอบา้นแพ้ว เป็น

วิทยากรฝึกอบรมเรื่องการท า website โดยใช้โปรแกรม Joomlaในwww.nfebanphaeo.net              

การเรียนรูก้ารใช้ web  bolggotoknow / facebookให้กับคณะครู กศน. และบุคลากร กศน.อ าเภอบา้น

แพ้ว ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจกิายน 2555 ณ กศน.อ าเภอบา้นแพ้ว 

4. บรรยายสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ตามมาตรฐาน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี ้

 ซึ่งจากการประชุมกลุ่มย่อย วันที่ 12 พฤศจกิายน 2555 สรุปสาระส าคัญโดย ได้แบง่ 

ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชีข้องการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมี 12 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ด ี  

ผู้รับผิดชอบ คอื 1.นางสาวพันธชา ยังมาก 2. นายชาคริต  จันทร์ตรีซึ่งไดส้รุปสิ่งที่ต้องปฏิบัติ 

ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนนิการ 

  

http://www.nfebanphaeo.net/


ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพงึประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ คอื 1.นางสาวอุไรวรรณ ปานเนือง 2.นางสาวกัญญา หงษส์มศรซีึ่งได้สรุปส่ิงที่ตอ้ง

ปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนนิการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ คอื 1. นางสาวบีบีฮวา สะมัท 2. นางสาวสุรินธร นาคคุม้ 3. นายอลงกร เตง๋สมุทร

ซึ่งได้สรุปส่ิงที่ตอ้งปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนนิการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคดิเป็นท าเป็น  

ผู้รับผิดชอบ คอื 1.นายชาญชัย  สุนทรชื่น  2.นางสาววมิาภรณ์ วุฒิพงศซ์ึ่งได้สรุปส่ิงที่ตอ้ง 

ปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนนิการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ คอื 1. นางสาววรรณละภา โตแดง  2. นางสาวอ้อมใจ จันทร์เนยีม                     

3. นางสาวภัทรวดี กัญจาซึ่งไดส้รุปสิ่งที่ต้องปฏิบัตใินการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบ และด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ คอื 1. นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ  2. นายชาญชัย  สุนทรชื่น  

3. นางสาวสกุลรัตน ์เฮ้งเจริญสุข  4. นางสาวศิรพิร วงศศิ์ลป ์5. นางสาวอารีย์ ฉิมบุญอยู่ 

6. นางสาวอินอร บัวผัน 7. นางสาวบีบีฮวา สะมัท 8. นางสาวสุรินธร นาคคุม้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา 

ผู้รับผิดชอบ คอื 1. นางนภาพร เตมิสายทอง2. นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ                           

3.นางศริิวรรณ เอี้ยงชะอุ่ม 4. นางมาฆนาฏ  สุขเงิน  5. นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง 

6. นางสาววชิุรี  สุขส าราญ7. นายเสวก  ทองสวัสดิ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้นสังกัด 

ผู้รับผิดชอบ คอื 1. นางศริิวรรณ เอี้ยงชะอุ่ม 2. นางสาวสกุลรัตน ์ เฮ้งเจริญสุข 

3. นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง 



ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งสถานศกึษา 

ผู้รับผิดชอบ คอื1. นางนภาพร เตมิสายทอง  2. นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ                            

3. นางศริิวรรณ เอี้ยงชะอุ่ม 4. นางมาฆนาฏ  สุขเงิน  5. นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง 

6. นางสาววชิุรี  สุขส าราญ7. นายสุเมศ พชิัย 8.นางสาวสกุลรัตน ์ เฮ้งเจริญสุข   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 

สถานศกึษา  

ผู้รับผิดชอบ คอื1. นางนภาพร เตมิสายทอง  2. นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ                            

3. นางศริิวรรณ เอี้ยงชะอุ่ม 4. นางมาฆนาฏ  สุขเงิน  5. นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง 

6. นางสาววชิุรี  สุขส าราญ7. นายสุเมศ พชิัย 8.นางสาวสกุลรัตน ์ เฮ้งเจริญสุข 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศกึษา 

ผู้รับผิดชอบ คอื1. นางนภาพร เตมิสายทอง  2. นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ                            

3. นางศริิวรรณ เอี้ยงชะอุ่ม 4. นางมาฆนาฏ  สุขเงิน  5. นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง 

6. นางสาววชิุรี  สุขส าราญ7. นายสุเมศ พชิัย 8.นางสาวสกุลรัตน ์ เฮ้งเจริญสุข 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน

และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

ผู้รับผิดชอบ คอื1. นางนภาพร เตมิสายทอง  2. นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ    

3. นางศริิวรรณ เอี้ยงชะอุ่ม 4. นางมาฆนาฏ  สุขเงิน  5. นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง 

6. นางสาววชิุรี  สุขส าราญ7. นายสุเมศ พชิัย 8.นางสาวสกุลรัตน ์ เฮ้งเจริญสุข 

 
5. ก าหนดปรับพื้นฐานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555   ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2555 ณ 

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์  

 ก่อนเสร็จสิ้นการประชุมผู้บรหิารไดม้อบหมายให้ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่และจะมีการติดตาม

งานที่รับผิดชอบในเรื่องการประกันคุณภาพทุกสัปดาห์ 

 



  

   

 


