รายงาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอห้างฉัตร
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม กศน. อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1.นายบุญช่วย
2.นายไชยวสันต์
3.นายกฤษฎา
4.ร้อยตารวจเอกมานัส
5.นายอนุวัฒน์
6.นายเกรียงศักดิ์
7.นายเพียร
8.นางสาวชนิสรา
9.นางรสาพร
10.นางสาวเปรมสิณี
11.นายชัยรัตชัย
12.นางสาวเกศสุดา
13.นางสาวเกวลิน
14.นางพัชรินทร์
15.นายมณเฑียร
16.นางเกศษิตา
17.นางสาวสุกัญญา
18.นางสร้อยสุวรรณ
19.นางวรินทร์ศิญา
20.นางสาวนัฐกานต์
21.นางสาวสุดาพร
22.นางสาวมัลลิกา
23.นางสาวสุกัญญา
24.นางสาวบุหงา

อินตานวล
ใหม่ทรายเปียง
เทพภาพ
ศรีใจ
วงเวียน
สันเทพ
ทาสุตา
พรมชัย
หม้อศรีใจ
มังจักร์
เอื้อเก่ง
ไชยสวนดอก
อุตมะ
ปินตาวงศ์
นันทะศรี
หวานดี
ชัยสงค์
เตชะธิ
ถาน้อย
วงศ์ต่อม
ทิพย์มณี
ทองคา
นันตี
กิ่งนาระ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
1. พระครูประภัศร์วัชรพงษ์ อภินนโท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ครูชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูอาสาสมัคร กศน.
ครู กศน.ตาบลห้างฉัตร
ครู กศน.ตาบลวอแก้ว
ครู กศน.ตาบลปงยางคก
ครู กศน.ตาบลหนองหล่ม
ครู กศน.ตาบลเวียงตาล
ครู กศน.ตาบลเมืองยาว
ครู ศรช.ตาบลปงยางคก
ครูผู้สอนคนพิการ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ติดกิจนิมนต์

/เริ่มประชุมเวลา.........

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบ
นายบุญช่วย อินตานวล : มอบเลขานุการในการแจ้งวาระที่ 1
นางสาวชนิสรา พรมชัย : (1.) แนะนาข้าราชการครูที่ย้ายมาใหม่ นางรสาพร หม้อศรีใจ ตาแหน่ง ครู
ชานาญการพิเศษ
(2) รายงานผลการดาเนินที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 ถึ งเดื อนมีน าคม 2563 และรายงานผลการจัด การศึก ษาวิช าชีพ รู ปแบบห้ องเรี ยนออนไลน์ (Google
Classroom) และชุดการเรียนรู้ (รับชมวีดีทัศน์)
(3.) การขับเคลื่อนนโยบาย กศน. สู่ กศน. Wow (รับชมวีดีทัศน์)
(4.) รายงานจานวนนักศึกษา กศน.อาเภอห้างฉัตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กศน.ตาบลห้างฉัตร
นายมณเฑียร นันทะศรี
จานวน 43 คน
นางพัชรินทร์ ปินตาวงศ์
จานวน 14 คน
กศน.ตาบลวอแก้ว
นางเกศษิตา หวานดี
จานวน 34 คน
นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก จานวน 10 คน
กศน.ตาบลหนองหล่ม นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ
จานวน 42 คน
กศน.ตาบลเวียงตาล
นางวรินทร์ศิญา ถาน้อย
จานวน 44 คน
นางสาวเกวลิน อุตมะ
จานวน 7 คน
กศน.ตาบลปงยางคก นางสาวสุกัญญา ชัยสงค์
จานวน 42 คน
นางสาวสุดาพร ทิพย์มณี
จานวน 45 คน
กศน.ตาบลแม่สัน
นายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง
จานวน 29 คน
กศน.ตาบลเมืองยาว
นางสาวนัฐกานต์ วงศ์ต่อม
จานวน 41 คน
นายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง
จานวน 5 คน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
นางสาวมัลลิกา ทองคา
จานวน 24 คน
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษลาปาง
จานวน 125 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 505 คน
-มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน. อาเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
- มติที่ประชุม : รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เสนอเพื่อทราบ
—
นางสาวชนิสรา พรมชัย : (1.) โครงการปันน้าใจ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นาร่องกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”
ให้กับนักศึกษา กศน.ตาบลทั้ง 7 ตาบล ตาบลละ 2 คน โดยคัดเลือกพิจารณาจากนักศึกษาที่มีจิตอาสา ประพฤติดี
บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 7
ตาบล
-มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4 ..........

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา
นางสาวชนิสรา พรมชัย : (1.) การพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยทางงานแผนได้ร่าง
แผนการพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
(2.) การพิจารณาประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงของแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย
ทางต้นสังกัดได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุดในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกสังกัดของ กศน. จากผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา สถานศึกษาได้ประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะมีการการ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างความตะหนักตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด จัดอาคารสถานที่ แบบเว้น
ระยะห่าง มีจุดบริการเจลล้างมือ และวัดอุณภูมิ และกาหนดรูปแบบในการเรียนรู้ ตามวิธีเรียน กศน. 2 วิธี รูปแบบที่
1 การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง + ชุดการเรียนรู้ และรูปแบบที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง + ห้องเรียนออนไลน์ (Google
Classroom) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ใน
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการอานวยการ
นางพัชรินทร์ ปินตาวงศ์ : (1.) การพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตามแผนการลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ จากการสารวจจานวนหนังสือวิชาบังคับเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
จึงจะขอจัดซื้อจัดจ้างในวิชาบังคับเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น และรายวิชาบังคับเลือก ขอ
จัดซื้อจัดจ้างวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย และ ลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับ โดยวิชาบังคับเลือกสามารถจัดจ้างได้เท่านั้น
- มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดจ้าง โดยให้รีบดาเนินการเพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
นายบุญช่วย อินตานวล : (1.) ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากร กศน.อาเภอห้างฉัตร
ที่ร่วมกันปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง : (1.) ขอชื่นชมสถานศึกษาที่สามารถนาห้องเรียนออนไลน์ Google
classroom เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดี
นายเกรียงศักดิ์ สันเทพ : (1.) ให้ข้อเสนอแนะในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานกับกลุ่มเป้าหมายของผู้นา
ท้องถิ่น การจั ด กิจ กรรมในด้า นของการใช้ภ าษาอัง กฤษในการสื่ อสารในชี วิต ประจาวั น เพราะปัจจุ บัน มีการใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในการพบปะผู้คนต่างๆ หากมีโอกาสก็จะเป็นวิทยากรในการสอนภาษาอังกฤษให้กับ
ทาง กศน.โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะอยากส่งเสริมในด้านนี้
นายเพียร ทาสุตา : (1.) ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ในช่วงของแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19
ร้อยตารวจเอกมานัส ศรีใจ : (1.) ชื่นชมในความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะครู กศน.อาเภอ
ห้างฉัตรทุกท่าน ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ได้บุคลากรดีๆ มา
สร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการ
นายกฤษฎา เทพภาพ : (1.) แสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากร กศน.อาเภอห้างฉัตร ที่ร่วมกัน
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงของ
แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และขอชื่นชมในการนา Google classroom เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- มติที่ประชุม รับทราบ
/ปิดการประชุม..............

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวสุกัญญา นันตี ผู้จัดทารายงานการประชุม
นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

