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นายอุทัย กมลศิลป
นางพวงพยอม  ศรีกุล
นางรัชนี  โชติสุวรรณ
นางวารุณี  ไชยกุฉิน
นางพรทิพย  พลมั่น
นายจันสี  กําลังหาร
นางพรรณี  พระสวาง
นายสุวัฒนชัย  สิงหาอาจ
นางประภาศรี  จุลมณี
นางสาวกฤตยาพร  วรเชษฐ
นายเทอดพงษ ผลจันทร
นายอุทัย  ทิพฤาชา
นางสาวสุนิสา  แสงสิงห
นายสุทัศน  ลือจันดา
นายมานิตย นิลผาย
นายจักรพงษ  พงษจิตรภักดิ์
นายอัชวี  สุวะศรี
นายภูดิศ  สินภักดี
นายกิตติภัทร  ลับแล
นางวารี  ทิพฤาชา
นางวรดา  ภนิูคม
นางสุภาภรณ  รังใส
นางสาวสวาด  พลกลา
นายวัฏจักร  มีทิพย
นางสาวปญาภรณ  โพธ์ิแสง
นางกัญญาภัค  ลือจันดา
นายทวิช  ขันวิเศษ
นายเจริญ  คําอํา
นายอัครชาติ  จันทระ
นางกรรยา  โปะประนม
นางสาวสุวิมล  รัฐวร
นายวินัย  กมลศิลป
นายพรหมพันธ พลมั่น
นางสาวจินตนา  ภูไวยพัฒน
นางเวณิกา  ขันวิเศษ
นางปุณดา  คําแดงใสย
นางสาวกัลญาพร  หัวโนนมวง
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อุทัย  กมลศิลป
พวงพยอม ศรกุีล
รัชนี  โชติสุวรรณ
วารุณี  ไชยกุฉิน
พรทิพย  พลมั่น
จันสี  กําลังหาร
พรรณี  พระสวาง
สุวัฒนชัย  สิงหาอาจ
ประภาศรี  จุลมณี
กฤตยาพร  วรเชษฐ
เทอดพงษ ผลจันทร
อุทัย  ทิพยฤาชา
สุนิสา  แสงสิงห
สุทัศน ลือจันดา
มานิตย นิลผาย
จักรพงษ  พงษจิตรภักดิ์
อัชวี  สุวะศรี
ภูดิศ  สินภักดี
กิตติภัทธ  ลับแล
วารี  ทิพฤาชา
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กัญญาภัค  ลือจันดา
ทวิช  ขันวิเศษ
เจริญ  คําอํา
อัครชาติ  จันทระ
กรรยา  โปะประนม
สุวิมล  รัฐวร
วินัย  กมลศิลป
พรหมพันธ  พลมั่น
จินตนา ภูไวยพัฒน
เวณิกา  ขันวิเศษ
ปุณดา  คําแดงใสย
กัลญาพร  หัวโนนมวง



ผูไมเขาประชุม  ไมมี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอุทัย  กมลศิลป ผอ.กศน.อําเภอหนองพอก เปนประธานในการประชุม รายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจําป ๒๕๕๖ รุนท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๔ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผูเขาอบรม ครูอาสากศน.
รุนท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ “ ครผููสอนคนพิการ/ครูศรช
รุนท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ “ ครูกศน.ตําบล

                       รุนท่ี ๕ ระหวางวันท่ี ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ “ ครูจินตนา  ภูไวยพัฒน
                             ผูท่ีไมสามารถเขารวมการอบรม ใหบันทึกเสนอแจงเหตุผลกอนลวงหนา

๑.๒ เรื่องการสอบตําแหนงครูผูชวย สํานักงาน กศน. กําหนดสอบ เดือน
สิงหาคม  ๒๕๕๖ สําหรับ ครูกศน.ตําบล ท่ีมีอายุงานครบ ๓ ป มีสิทธิ์สมัครสอบ

๑.๓ เรื่องการคัดเลือกประเภทหนวยงาน ในสังกัดสํานักงาน กศน. ท่ีจัดและ
หรือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเดน  มอบหมายให
บรรณารักษหองสมุด จัดทํารายงานเพ่ือประกอบการคัดเลือก

๑.๔ เรื่องการพัฒนาบุคลากรโครงการเสริมสรางศักยภาพ ครู กศน. ป ๒๕๕๖
ครูทุกคนท่ีเขารวมการอบรมใหศึกษารายละเอียดกําหนดการ

                      ๑.๕ เรื่องการแขงขันกีฬา ท่ีจังหวัดหนองคาย
สํานักงาน กศน. กําหนดจัดงานในวันท่ี ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖

๑.๖ เรื่องการประเมินกศน.ตําบล ใหดําเนินการจัดกิจกรรมตามเกณฑมาตรฐาน
กศน.ตําบล ซ่ึงประกอบดวย ๔ ดาน ศึกษารายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให

๑.๗ เรื่องการประชุมนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ สถานศึกษาเปดหองเรียน
สอนอาชีพท่ีนักเรยีนตองการมีความรู เพ่ือไปประกอบอาชีพ

๑.๘ เรื่องการใชสารเสพติดในสถานศึกษา ใหครูทุกคนตรวจปสสาวะ สวน
นักศึกษาใหตรวจเฉพาะกลุมเสี่ยง

ท่ีประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
แจงในเว็บไซด กศน.อําเภอหนองพอก

ท่ีประชุม  รับรอง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการ
                  ๓.๑ เรื่องการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มอบหมายใหครูพรทิพย  พลม่ัน ติดตอ
ประสานงาน ครูสุรินทร เปนวิทยากรใหความรู



๓.๒ เรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) กําหนดจะเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา เดือนธันวาคม
๒๕๕๖

๓.๓ เรื่องเทียบระดับจบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อยางมีคุณภาพ กศน.อําเภอหนองพอก
มีนักศึกษา จํานวน ๗๐ คน ดําเนินการขยายเวลาจนถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

        ๓.๔ เรื่องการจัดกิจกรรมกพช. มอบหมายหัวหนากศน.ตําบล ดําเนินการจัดกิจกรรม
ท่ีประชุม รับทราบและดําเนินการ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา
ไมมี

ท่ีประชุม -

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
๕.๑ เรื่องการแขงขันกีฬาระดับโซน กศน.อําเภอหนองพอก เปนตัวแทนในการ

แขงขันกีฬาประเภทฟุตบอล รวมกับ กศน.ตําบลเกษตรวิสัย ซ่ึงกําหนดแขงขันรอบคัดเลือกในวันท่ี ๖
สิงหาคม ๒๕๕๖ มอบหมายครูเทอดพงษ ผลจันทร ,ครูวัฏจักร  มีทิพย ,ครูภูดิศ  สินภักด,ีครูอัชวี
สุวะศรี ฝกซอมนักกีฬาและดําเนินการนํานักกีฬาเขารวมในการแขงขัน

๕.๒ เรื่องการพัฒนาบุคลากร  ศีกษาดูงานท่ี อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบขีรีขันธ
มอบหมาย ครูจินตนา  ภูไวยพัฒน  จัดทํากําหนดการ

ท่ีประชุม รับทราบและดําเนินการ

ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๐น.

 ลงชื่อ รัชนี  โชติสุวรรณ ผูบันทึกการประชุม
(นางรัชนี  โชติสุวรรณ)

ครูอาสาสมัครฯ

ลงชื่อ    วารุณี  ไชยกุฉิน ผูตรวจบันทึกการประชุม
(นางวารุณี  ไชยกุฉิน)

ครอูาสาสมัครฯ

ลงชื่อ พวงพยอม  ศรีกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม
(นางพวงพยอม  ศรีกุล)

 ครู รักษาการในตําแหนง
ผอ.กศน.อําเภอหนองพอก




