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ระเบียบวาระการประชุมขาราชการ และบุคลากร สังกัดสํานักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งท่ี  ๖  / ๒๕๕๙   

วันศุกรท่ี  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมประยูรศุข  สํานักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา  

…………………………………………………………………………………. 

วาระกอนการประชุม 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรือ่งประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

  ……………………………………………………………………………………………………………..………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕ /๒๕๕๙ วันท่ี  ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ประธาน  : รายงานการประชุมดังกลาว ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันท่ี ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบแลวทาง http://ccs.nfe.go.th ขอใหสถานศึกษาตรวจสอบหาก 

มีสถานศึกษาใดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอใหแจงแกไขขอมูลไดท่ีกลุมอํานวยการ  

 มติท่ีประชุม : ...........................................................................................................................................  

  

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑   กลุมยุทธศาสตร 

๓.๑.๑  รายงานการเบิกจายงบประมาณ    

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  ๓.๒  กลุมการศึกษานอกระบบ 

๓.๒.๑ สรุปผูเขาสอบ – ขาดสอบภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘   (ฐิตารีย) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๓.๒.๒ สรุปผลการสอบ n-net ๒/๒๕๕๘   (ฐิตารีย) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒.๓ สรุปขอมูลผูสมัครเขากลุมเปาหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย 

(ฐิตารีย) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๓   กลุมการศึกษานอกระบบ 

๓.๓.๑ การสํารวจผูไมรูหนังสือ (ชลธชิา) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพ่ือทราบ 

๔.๑   กลุมอํานวยการ 

๔.๑.๑ การเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของอาสาสมัครญ่ีปุน  (พัชราภรณ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

๔.๒   กลุมการศึกษานอกระบบ 

 ๔.๒.๑  ฐานขอมูลผูเรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  

สํานักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา    (ชณาภา) 

มติท่ีประชุม :    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๒.๒  ฐานขอมูลอัพโหลดรายบุคคลนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเทอม ๑/๒๕๕๙      

ณ  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙  (ชณาภา) 

มติท่ีประชุม :    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๓  echo English แอพพิเคช่ันเพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทย    

ทุกคน  (ชณาภา) 

มติท่ีประชุม :    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๔  การนําเสนอโปรแกรมการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๕๕๑  (ฐิตารีย) 

มติท่ีประชุม :    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๕  กําหนดการสงขอมูลรายช่ือผูเขาสอบ n-net ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

(ฐิตารีย) 

มติท่ีประชุม :    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๖ พิธีเปดศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม      

ประจําตําบล  (ประธาน)              

มติท่ีประชุม :    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๔.๓   กลุมภาคีเครือขาย 

๔.๓.๑  การจัดกิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙  (ทิวารัตน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๓.๒ การสงมอบชุดทดสอบเพ่ือตรวจสอบสารเสพติดในปสสาวะแบบตลับคู  

(ชุดตรวจยาบา และกัญชา)  (ทิวารัตน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๓ การสรรหาองคกรและบุคคลในหนวยงาน เพ่ือเขารับการพิจารณารับ

รางวัลโลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแหงชาติ ป ๒๕๕๙ 

(ทิวารัตน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๔ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

(ทิวารัตน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๕ การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ประจําป ๒๕๕๙  (ทิวารัตน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๖ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๘  (ทิวารัตน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 5 

๔.๓.๗ รับสมัครผลงานเพ่ือคัดกรองและคัดเลือกเปนรางวัลสูงสุดระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป ๒๕๕๙ (ทิวารัตน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๘ การจัดโครงการพัฒนาจิตสูอาสาสมัครสภากาชาดไทยสูอําเภอ ตําบล  

หมูบาน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ประจาํป ๒๕๕๙ (ทิวารัตน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 - 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี) 

     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

           


