
รางานการประชุมผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุโขทัย 
คร้ังที่   ๖  /๒๕๕๖ 

วันที่  ๖   เดือน มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผูมาประชุม 

๑. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๒. นางสาวศรีโสภา มีเจริญ  รองผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย   

 ๓. นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส   ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก 
 ๔. นายชนัญ  คงเมือง   ผอ. กศน. อําเภอทุ.งเสลี่ยม 
 ๕. นางอนันตพร  ยศนันท      (แทน) ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ 

๖. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล  ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร 
๗. นายรามณรงค โตนชัยภูมิ       ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
๘. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย   
๙. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด.านลานหอย 
๑๐. นายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
๑๑. นายจิรพงศ  ผลนาค   ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง 
๑๒. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  
๑๓. นางหทัยภัทร ทองเป@า  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

          ๑๔. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
๑๕. นางสุมิตรา  คงเรือง   พนักงานพิมพ 3 
๑๖. นายวินัส  ทุนแท.ง     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๗. นางพรศิริ  ทรัพยประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๘. นางสาวกัลญารัตน  ถาแก�ว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๙. นายรณชัย   ไชยญะอนุกูล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๐. นางสมร  คล�ายแท�   นักวิชาการศึกษา  
๒๑. นางเจตจํานงค  สมยิ้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี     
๒๒. นางสาวณัฐพร  กันจ�อย  นักวิชาการเงินและบัญชี     

 ๒๓. นายสุธิเชษฐ   สร�อยสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 ๒๔. นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย  นักจัดการงานท่ัวไป   

  
รายช่ือผูไม/มาประชุม 

๑. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ  (ติดราชการ) 
 

รายช่ือผูร/วมประชุม 
 ๑. นางธัญพร  ศิลา   ครู อาสาสมัคร กศน. อําเภอศรีนคร    
 ๒. นายเจษฎา  ดีเหลือ   ครู กศน.ตําบล อําเภอกงไกรลาศ 
 ๓. ว.าท่ีร�อยตรีพนม  วันจันทร  ครู กศน.ตําบล อําเภอเมืองสุโขทัย 
 ๔. นางยุรีรัตน  เปลี่ยนทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ 
 ๕. นายนครินทร  คมขํา   ครู ศรช. อําเภอสวรรคโลก 
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เริ่มประชุมเวลา   13.20 น. 
นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย(ประธานท่ีประชุม) กล.าวเปKดประชุม

แล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต.อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 

การเชื่อมโยงกีฬา กับ To Be Number One และ การประกวดกองเชียร  
๑. การทํางานเชิงรุกของผูบริหาร ผู�บริหารต�องทํางานเชิงรุกและต�องติดตามข.าวสารอยู.เสมอ เพ่ือให�การ

ทํางานทันกับสถานการณ เพราะบางครั้งหนังสือแจ�งเรื่องการทํางานอาจจะมาช�า แต.ในเครือข.ายสังคม
ออนไลนมีการส.งข.าวสารอย.างรวดเร็ว ทําให�การทํางานทันกับสถานการณ 

๒. กระบวนการพัฒนา เรื่องของงานก็สน คนก็สราง เรามุ.งเน�นการทํางาน คนก็ต�องมีการพัฒนา เรื่องการ
ประกวดดีเด.นทุกประเภทเราต�องทํา ถ�าเราไม.ทําแสดงว.าเราไม.ให�ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ
เรา 

๓. มอบหมายใหฝ8ายอํานวยการศึกษาระบบการประชุมทางไกล(VDO Conference)  ต.อไปถ�าเรามีความ
จําเปYนต�องมีการประชุมทางไกล ให�ฝ[ายอํานวยการศึกษาหาข�อมูลว.าเราสามารถใช�โปรแกรมอะไรได�บ�างใน
การประชุมทางไกล เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๕ /๒๕๕๖ 

นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร.าง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม.มีการแก�ไข  
 
ระเบียบวาระที่  ๓ : เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

๓.๑.๑  กลุ/มอํานวยการ 
- ไม/มี 
๓.๑.๒  กลุ/มยุทธศาสตรIและการพัฒนา 
- ไม/มี 
๓.๑.๓  กลุ/มส/งเสริมการศึกษานอกระบบ 
- ไม/มี 
๓.๑.๔  กลุ/มส/งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
- ไม/มี 
๓.๑.๕  กลุ/มส/งเสริมภาคีเครอืข/ายและกิจการพิเศษ 
- ไม/มี 
๓.๑.๖  กลุ/มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- ไม/มี 
๓.๑.๗  กลุ/มตรวจสอบภายใน 
- ไม/มี 

 



 3 

๓.๒  รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๑. โครงการส/งเสริมเยาวชนคนเก/งสุโขทัย  ตานภัยยาเสพติด 

 สืบเนื่องจากผู�ว.าราชการจังหวัดเปรยกับ กศน.ว.าให�สร�างกระแสการท.องเท่ียวจังหวัดสุโขทัยโดย
ใช�กีฬาเปYนตัวต้ัง และการป@องกันยาเสพติด ทําให�ผู�บริหารดําเนินการของบประมาณ อบจ. 790,000 บาท พร�อม
งบประมาณของเรา 10,000 บาท มุ.งเน�นท่ีกลุ.มเป@าหมายเยาวชนนอกระบบโรงเรียน เยาวชนกลุ.มเสี่ยง และ
ประชาชนท่ัวไป จุดมุ.งหมายเพ่ือส.งเสริมเยาวชนใช�เวลาว.างให�เกิดประโยชน มีกิจกรรมการเชียรท่ีสร�างสรรค มี 2 
กิจกรรม คือ 
 ๑) ผูนํากองเชียรI(Pretty) มีการระกวด 4 รอบ วิธีดําเนินการคือ รับสมัครผู�เข�าแข.งขันทุก
อําเภอ อบรมให�ผู�เข�าประกวด การรับสมัคร สมัครได�ท่ี กศน.อําเภอและ กศน.ตําบลทุกแห.ง วันท่ี ๖ – ๒๐ 
มิถุนายน ๕๖ (รายละเอียดในเอกสาร) 

ประธาน : ขอให� กศน.อําเภอส.งเข�าประกวดอําเภอละ ๑ คน เพราะเปYนการปลูกฝ�งเรื่องระเบียบวินัยจาก
การมีส.วนร.วม มีประสบการณตรง และการประกวดผู�นํากองเชียรสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรม To Be Number 
One ได� จึงขอให� ผอ.กศน.ให�ความสําคัญ สามารถตอบได�ว.า กิจกรรม To Be Number One กศน.อําเภอได�
ส.งเสริมให�นักศึกษาเข�าร.วมได�อย.างไร วิธีคิดเรื่องการบูรณการการทํางานมีความสําคัญ จากกิจกรรมนี้ เราได�
อุปกรณเชียร กลอง ชุดเชียร และผู�ชนะการประกวดก็จะเปYนผู�นําเชียร กีฬา กศน.ของเรา ท้ังกีฬาภาคเหนือ และ 
กีฬา กศน.ระดับประเทศท่ีหนองคาย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 ๒. การพัฒนาตลาดเมืองเก/าสุโขทัย : ตลาด ๗๐๐ ปN (ระยะท่ี ๒) 

เปYนการเปKดพ้ืนท่ีเรื่องผักพ้ืนบ�าน อาหารพ้ืนเมือง  
คาดว.าน.าจะแล�วเสร็จในเดือนกันยายน ๕๖ เรียนเชิญ ผอ.จิรพงศ  ซ่ึงเปYนเลขาคณะทํางาน ช.วย

นําเสนอ   : โครงการตลาดโบราณ ๗๐๐ ปf 
ระยะท่ี ๑ วิจัยชุมชน (๒๕๕๔) 
ระยะท่ี ๒ ขับเคลื่อน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) 

๑) ตลาดผักพ้ืนบ�านอาหารพ้ืนเมือง 
๒) ตลาดโบราณ 
๓) ถนนวัฒนธรรม 
กระบวนการขับเคล่ือน 
๑) การสร�างความเข�าใจ 
๒) ศึกษาดูงาน 
๓) ถอดบทเรียนและออกแบบกิจกรรม 
๔) การออกแบบการบริหารจัดการโดยชุมชน 
๕) ดําเนินกิจกรรม 
๖) สรุปบทเรียนและประเมินผล 

ความคืบหนาการดําเนินกิจกรรมท้ัง ๓ กิจกรรม 
กิจกรรมตลาดผักพ้ืนบาน อาหารพ้ืนเมือง 

 ๑) เวทีสร�างความเข�าใจ คัดเลือกแกนนํา 
๒) ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน 
๓) ออกแบบกิจกรรม และเวทีการบริหารจัดการ 
๔) ดําเนินกิจกรรม 
 



 4 

กิจกรรมตลาดโบราณ 
 จัดกิจกรรมท่ีบริเวณริมสระวัดตระพังทอง แบ.งเปYน ๒ ระยะ  

ระยะท่ี ๑ ผ.านกระบวนการและดําเนินการแล�ว 
ระยะท่ี ๒ แนวคิดพ่ึงตนเอง งดพ่ึงทุนภายนอก ให�อยู.ด�วยตนเองให�ได� เปYนวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตอนนี้แกน

นํากําลังออกแบบกิจกรรมและออกแบบการบริหารจัดการ พรุ.งนี้แกนนํานัดหมายให�เราไปฟ�ง ระยะ ๒ น.าจะ
เกิดข้ึนอย.างช�าท่ีสุดประมาณเดือนกรกฎาคม 

กิจกรรมถนนคนเดินและถนนวัฒนธรรม 
๑) การสร�างความเข�าใจ 
๒) เวทีการออกแบบกิจกรรม 
๓) การดําเนินกิจกรรม น.าจะดําเนินการได�ประมาณเดือนกรกฎาคม ประมาณเดือนกันยายนจะเปKดตัว

กิจกรรม 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 ๓. การประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ 

กระบวนการทางสังคมท่ีให�ทุกภาคส.วน ร.วมแลกเปลี่ยน เรียนรู�  บนพ้ืนฐานของป�ญญา  ความรู�และความ
สมานฉันท โดยมีการจัดกระบวนการอย.างเปYนระบบ  และต.อเนื่องเพ่ือนําไปสู.การมีข�อเสนอเชิงนโยบาย ให�ผู�ท่ี
เก่ียวข�องนําไปปฏิบัติ กําหนดเปYนนโยบายสาธารณะ 
  ๑) การปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการ 
 ๒) การปฏิรูประบบเกษตรกรรม 
 ๓) การปฏิรูปโครงสร�างอํานาจ 
 ๔) การปฏิรูประบบการเมือง 
 ๕) การปฏิรูปโครงสร�างและกฎหมายด�านท่ีดิน 
 ๖) การปฏิรูปการศึกษา 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 ๔. สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของจังหวัดสุโขทัย 
สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของจังหวัดสุโขทัย มีท้ังหมด ๕๙ สภา รวมท้ัง ๙ อําเภอ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๓.๓  ศูนยIส/งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอ 
๓.๓.๑ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย โดย นายสมมาตร  คงเรือง ผอ.กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ได�รายงานผลการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
กิจกรรมท่ี ๑ ลายสือไทย จัดกิจกรรมสอนลายสือไทย ทุกวันเสารท่ีถนนคนเดินจังหวัดสุโขทัย 
กิจกรรมท่ี ๒ การสอนภาษาจีน เปKดสอน ๑ ห�อง วันจันทรถึงวันศุกร เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
กิจกรรมท่ี ๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ท่ีสถานีขนส.งจังหวัดสุโขทัย สอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให�กับพนักงานขับรถ 
กิจกรรมท่ี ๔ To Be Number One จังหวัดสุโขทัยส.ง To Be Number One เข�าประกวดระดับประเทศ 

กรรมการจะมาประเมิน ๑๔ มิถุนายน ๕๖ จะมีการจัดนิทรรศการโดยรวบรวมกิจกรรมของทุก กศน.อําเภอ มาจัด
นิทรรศการโดย กศน.อําเภอเมืองเปYนเจ�าภาพ 
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ประธาน : ให�นักศึกษา กศน.ทุกคนสมัครเปYนสมาชิก To Be Number One รวมท้ังนักศึกษาเทียบระดับ
และนักศึกษา ม.๖/๘เดือนก็ต�องสมัครด�วย 

กิจกรรมท่ี ๕ จัดกิจกรรมอบรมการถ.ายทอดภูมิป�ญญา ร.วมกับจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 
๓.๓.๒ กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส ผอ.กศน.อําเภอสวรรคโลก ได�รายงานผล

การปฏิบัติงานดังนี้ 
 กิจกรรมท่ีภูมิใจคือการบริจาคโลหิตช.วยชีวิตคน, กิจกรรมศูนยฝkกอาชีพชุมชนอําเภอสวรรคโลก มี
นายอําเภอเปYนประธาน เปYนสิ่งท่ีดี ทุกกิจกรรมต�องผ.านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ นายอําเภอรู�
รายละเอียดของ กศน.ค.อนข�างดี ทําให�การทํางานร.วมกันดีมาก ในบางกิจกรรมฝkกอาชีพท่ีไม.สอดคล�องกับความ
ต�องการของชุมชน นายอําเภอก็ให�ทําเวทีประชาคมใหม. ซ่ึงก็เปYนสิ่งท่ีดี 
 การต้ังกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาใกล�จะหมดวาระ อยากหารือท่ีประชุม กศน.อําเภอ
สวรรคโลกต้ังท่ีปรึกษาเพ่ิมอีก ๒ คน ต้ังเปYนกรรมการไม.ได�เพราะจะทําให�เกิน ๙ คน จึงขอเรียนท่ีประชุม 
ประธาน : เพ่ิมเติม กศน.อําเภอสวรรคโลก ให�ทุกอําเภอไปทําป@ายชมรม To Be Number One ท้ังระดับอําเภอ
และตําบล เวลามีกิจกรรมภายนอกก็ให�นําป@ายไปชูด�วย  ตําแหน.งว.างท่ี กศน.อําเภอสวรรคโลก ขอให�ผู�บริหารทุก
ท.านยื่นความจํานงต้ังแต.บัดนี้เปYนต�นไป เรื่อง ม.๖/๘ เดือน ต�องขอขอบคุณทุกอําเภอท่ีร.วมกันหากลุ.มเป@าหมาย 
ยอดประมาณ ๕๒๐ คน เรื่องกรรมการสถานศึกษาท่ี ผอ.กิตติศักด์ิ เสนอ จะก่ีคนถ�าเปYนประโยชนกับการ
ดําเนินงานก็ไม.เปYนไร  
รอง ผอ. : ด�วยความเคารพรัก ดิฉันเปYนห.วง เล.นกับนักการเมืองค.อนข�างจะยุ.งยาก อยากให�พึงระวัง ถ�าท่ีปรึกษา
นั้นเปYนผู�ทรงคุณวุฒิท่ีไม.มีตําแหน.งทางการเมืองไปเปYนไร แต.ถ�ามีตําแหน.งทางการเมืองน.าเปYนห.วง อยากบอกว.า 
ทําอย.างไรก็ได�อย.าให�นักการเมืองเข�ามา 

๓.๓.๓ กศน.อําเภอศรีนคร โดย นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ.กศน.อําเภอศรีนคร ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ.านมาเรื่องการแก�ไขป�ญหาครัวเรือนท่ียากจน กศน.อําเภอศรีนครก็ได�ตั้ง
คณะกรรมการโดยมีนายอําเภอเปYนประธาน มีหัวหน�าส.วนราชการเปYนคณะกรรมการ ได�มีการประชุมแบ.งกลุ.ม
เป@าหมายว.าจะรับผิดชอบเรื่องอะไร 
 โครงการบําบัดฟmnนฟู กศน.อําเภอศรีนคร ได�มีส.วนร.วมเปYนวิทยากร แนะนําให�ผู�สนใจเรียนต.อ และนํา
หลักสูตรระยะสั้นแนะนําอาชีพเข�าไปร.วมด�วย 
ประธาน : รองเลขา  ได�มาดูศูนยฝkกฯ อุตรดิตถ ขอให�ประสานงานกับอําเภอและจังหวัดเพ่ือแก�ป�ญหายาเสพติด 

๓.๓.๔ กศน.อําเภอศรีสําโรง โดยนายจิรพงศ  ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 ทุกวันอังคารมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย “แว.นขยาย” เวลา ๓ – ๔ ทุ.ม ทาง FM ……………ตอนนี้
กําลังเน�นประเด็นเรื่องการอยู.กับสายน้ํา มีประมาณ ๑๐ ตอน ขณะนี้ผ.านไปแล�ว ๒ ตอน เปYนองคความรู�ท่ีอยากให�
เผยแพร.ประชาสัมพันธด�วย 
 กิจกรรม ช.วงวันท่ี ๖ – ๙ พฤษภาคม เข�าร.วมอบรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ได�รับแนวคิด
เก่ียวกับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มีการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกต เน�นผู�เข�าประเมิน
ต�องประเมินทุกมาตรฐาน แล�วนํามาอภิปรายกันแล�วสรุปร.วมกันว.าให�คะแนนแต.ละตัวบ.งชี้เท.าใด 
 กิจกรรม ช.วงวันท่ี ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ได�จัดทําหลักสูตรวิชาเลือกใหม.ท้ังหมด ได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาแล�ว วิชาเลือกของศรีสําโรงจะไม.เหมือนใคร มีการปรับหน.วยกิตเปYน ๓ หน.วยกิต 
รายวิชาท่ีภูมิใจนําเสนอเปYนการต.อยอดจากรายวิชาลายสือไทยเปYนวิชาจารึกศึกษา ส.งเสริมความรู�เก่ียวกับท�องถ่ิน 
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 กิจกรรม ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม มีการประชุม ๔ ฝ[าย กรรมการสถานศึกษา นักศึกษา ครู และผู�บริหาร 
ประชุมเรื่องงบประมาณพัฒนาสังคม และ ท่ีได�รับจัดสรร และเรื่องสื่อ และได�จัซ้ือสื่อเรียบร�อยแล�ว 
 วันท่ี ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม  เข�าร.วมประชุมแทน ผอ.จังหวัด เลขา ให�นโยบายว.า สถานศึกษาทุกแห.ง
ขอให�มีชมรมอาสายุวกาชาด และกองลูกเสือ และให�ผู�บริหารเข�าร.วมอบรมยุวกาชาด และลูกเสือ เลขาธิการ กศน.
ขอให� สํานักงานยุวกาชาด รับเรื่องเข�าเพ่ือการประเมินเชิงประจักษ ซ่ึง สํานักงานยุวกาชาดก็รับเรื่อง ก็เปYนอีก
ทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถนําผลงานมาใช�ในการประเมินเชิงประจักษได�ด�วย 
 วันท่ี ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ได�เข�าร.วมอบรม weblog ซ่ึงสะดวกต.อการใช�งานมากกว.าเว็บไซต จะมีการ
อบรมครูเรื่องการเขียน weblog ในสัปดาหหน�า 
ประธาน : ให�ทุกอําเภอส.งผลงานเด.น เปYนรายงาน ๑ ชิ้น ให�ทําสําเนา ๒ ชุด ให� ผอ.จังหวัด ๑ ชุด และ ให�
ศึกษานิเทศก ๑ ชุด เพ่ือนําเสนอศึกษานิเทศกท่ีจะมานิเทศในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๕๖ 
รอง ผอ. : เทศบาลตําบลในเมือง ได�ติดต.อดิฉันมา ให�เปYนหัวหน�าโครงการทําพจนานุกรมภาษาจังหวัดสุโขทัย 

๓.๓.๕ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดยนายรามณรงค โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 นอกจากในเอกสารมีกิจกรรมเพ่ิมเติมคือ 
 กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เน�นทักษะชีวิตด�านกีฬา เนื่องจากอําเภอศรีสัชนาลัยโดดเด.นเรื่อง
กีฬา 
 ๑) ลงแข.งขันเพ่ือประชาสัมพันธ 
 ๒) กิจกรรมออกหน.วยเคลื่อนท่ีกับอําเภอ ก็มีการทําใบความรู� 
 ๓) นํานักศึกษาเข�าร.วมกิจกรรม 
 ๔) นําผู�รู�เข�ามาถ.ายทอด 
 วันท่ี ๘ จะมีแข.งขันกีฬาภายใน เพ่ือคัดเลือก 
 กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬา เพ่ือประชาสัมพันธ และเปYนตัวแทน กศน.ศรีสัชนาลัย เข�าแข.งขันในระดับต.างๆ 
 กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีใช�แหล.งเรียนรู�ภูมิป�ญญา ตอนนี้ออกแบบกระบวนการเรียนรู� ใบ
เรียนรู� และวัดผลประเมินผลเรียบร�อยแล�ว ข้ันตอนต.อไปจะเอาแหล.งเรียนรู�และภูมิป�ญญามาประชุมกัน เพ่ือร.วม
จัดกระบวนการเรียนรู� 
ประธาน 

๑) ได�การบริหารจัดการเรียนรู�   ๒)  ได�เรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓.๓.๖ กศน.อําเภอบ�านด.านลานหอย โดยนายสําราญ  ใจดา  ผอ.กศน.อําเภอบ�านด.านลานลาย ได�

รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนประกันคุณภาพภายใน มีการทํา SWOT และทบทวนการดําเนินงาน

โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีผ.านการประเมินภายนอกแล�ว ได�ประสานไปยังอําเภอลอง จังหวัดแพร. ซ่ึงได�
คะแนนประเมินสูงสุด และ กศน.อําเภอเมือง และ กศน.อําเภอร�องกวางด�วย 

๒) ตรวจฉ่ี ถ�าพบสารเสพติดจะเอาไปเข�าค.าย 
๓) นิเทศ กศน.ตําบล วันนี้ได�นิเทศ กศน.ตําบลตลิ่งชันและได�รายงานข้ึน facebook แล�ว 
๔) พัฒนาศูนยเรียนรู� และแหล.งเรียนรู� ให� กศน.ตําบลละ ๑ อย.างจะให�นักศึกษาแต.ละกลุ.มหมุนเวียนไป

เรียนรู� 
๕) บ�านหนังสืออัจฉริยะ ได�ดําเนินการซ้ือโต~ะเก�าอ้ีเรียบร�อยแล�ว วันท่ี ๔ มิ.ย. ได�จัดสาธิตมุมบ�านหนังสือ

ตัวอย.าง และจะมีการจัดประกวดบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
๖) โครงการแก�ป�ญหาความยากจน ได�ไปสํารวจใหม.แล�ว วันท่ี ๑๐ มิ.ย. นัดประชุม เชิญนายอําเภอและ

พัฒนาชุมชน มาร.วมประชุม 
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๗) โครงการจบ ม.๖/๘ เดือน ครูสับสนว.าจะฟ�งใครดี ระหว.างจังหวัดกับศูนยเทียบระดับ ตอนนี้ กศน.
อําเภอบ�านด.านลานหอยรายงานกลุ.มเป@าหมายเปYน ๐ เนื่องจากผู�เข�าเรียนยังไม.จ.ายค.าลงทะเบียน 
อยากให� กศน.จังหวัดชี้แจงให�ความกระจ.าง 
ประธาน : การบริหารจัดการอยู.ท่ีศูนยเทียบระดับ แต.การส.งข�อมูลต�องส.งท้ังจังหวัดและศูนยเทียบ
ระดับ 

๘) การอบรมยุวกาชาด กศน.อําเภอบ�านด.านลานหอยจะไปอบรมระหว.างวันท่ี ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน ๕๖ 
ยังตัดสินใจไม.ได� 

๓.๓.๗  กศน.อําเภอทุ.งเสลี่ยม โดย นายชนัญ  คงเมือง ผอ. กศน. อําเภอทุ.งเสลี่ยมได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) โครงการ ม.๖/๘ เดือน มีนักศึกษา ๔๕ คน กํานันผู�ใหญ.บ�าน ทางอําเภอก็สนับสนุน อยากให�ทาง
จังหวัดกับศูนยเทียบระดับคุยกันให�ชัดเจนเพ่ือให�สามารถดําเนินการได�ชัดเจน เพราะจะมีผลกับการ 

๒) กิจกรรมติดตามผู�ตกเกณฑ จปฐ. ได�ประชุมกันแล�วกับนายอําเภอ จากการประชุมว.า คนไหนท่ี
สามารถพัฒนาได�ก็ให� กศน.อําเภอรับผิดชอบ ตอนนี้กําลังลงพ้ืนท่ีสํารวจอีกครั้ง โดยต้ังคณะกรรมการ 
ก.อนรายงานจังหวัด กศน.ทุ.งเสลี่ยม ก็ปรับแผนการฝkกอาชีพจากงบประมาณท่ีได�รับ 

๓) To Be Number One กศน.ทุ.งเสลี่ยมขอให�สาธารณสุขช.วยประชาสัมพันธด�วยว.า กศน.ทุ.งเสลี่ยมมี
กิจกรรม To Be Number One ตอนนี้วางแผนซ�อมเข�าประกวด 

๔) นิเทศกิจกรรมบ�านหนังสืออัจฉริยะทุกตําบล ได�ผลเปYนท่ีน.าพอใจ ชาวบ�านให�ความสนใจรออ.าน
หนังสือจาก กศน. และตามร�านก�วยเต๋ียวก็บอกว.าเปYนตัวส.งเสริมการขายอย.างดี ตอนนี้ส.งข�อมูล
มาแล�ว ๑ ตําบล ๑ บ�านหนังสืออัจฉริยะ 

๕) จังหวัดเคลื่อนท่ี วันท่ี ๒๐ มิถุนายน อําเภอขอให�นําอาชีพท่ีหลากหลายไปสาธิต ขอรถโมบายเข�าร.วม 
๖) แก�ไขป�ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได�ขอชุดตรวจสารเสพติด แต.มัธยมขอก.อนยังไม.ได� อาจจะต�องใช�

งบพัฒนาผู�เรียนซ้ือชุดตรวจ(ชุดละ ๓๐ บาท) 
๓.๓.๘ กศน.อําเภอกงไกรลาศ โดยนายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได�รายงาน

ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) เรื่อง ม.๖/๘ เดือน ถ�าได�รับการประกาศให�เปYนศูนยเทียบระดับก็จะทําให�ได�กลุ.มเป@าหมายมากกว.า ก็

ขอฝากไว� 
๒) การจัดอบรมลูกเสือ ทางกงไกรลาศมีรายชื่อประมาณ ๕๐ คน พร�อมท่ีจะเข�ารับการอบรม และต้ังกอง

ลูกเสือไว�เรียบร�อยแล�ว 
๓.๓.๙ กศน.อําเภอคีรีมาศ โดย นายสําอางค  บุญเกิด ผอ.กศน.อําเภอคีรีมาศ ได�รายงานผลการ 

ปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) นิเทศหมู.บ�านชุมชนต�นแบบ จะคัดเลือกเปYนหมู.บ�านต�นแบบชุมชนคนเข�มแข็ง 
๒) บ�านหนังสืออัจฉริยะ ตําบลหนองกระด่ิง 
๓) การจัดอาชีพให�กับกลุ.มท่ีตกเกณฑ จปฐ. เขาสนใจเรื่องอาหาร กศน.อําเภอ จะจัดอบรมให� 
 
๓.๔  เรื่องท่ีหัวหนากลุ/มงานเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  ๓.๔.๑  กลุ/มอํานวยการ 
๑. เปอรเซ็นการเบิกจ.าย 
หัวหน�ากลุ.มอํานวยการได�แจ�งผลการเบิกจ.าย 

  ๒. การจัดหา/จัดจ�าง ครูศูนยการเรียนชุมชน (ครู ศรช.) เพ่ิมเติม 
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  สํานักงาน กศน.  สั่งการให� กศน.อําเภอจ�างครู ครู ศรช. ประจํา กศน.ตําบล  โดยใช�งบประมาณ
จ�างในอัตราเดิม  (๑๑,๖๘๐) ให�ครบทุกตําบล 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได�ดําเนินการเรียกบรรจุ ครู ศรช. ให�สถานศึกษา ๓  แห.ง  รวม  
๕ อัตรา  ดังนี้ กศน.ศรีสําโรง  ๓  อัตรา, กศน.กงไกรลาศ และกศน.อําเภอศรีสัชนลัย อําเภอละ  ๑  อัตรา บัดนี้ 
มีผู�มารายงานตัว  ๓  คน (ศรีสัชนาลัย,ศรีสําโรง) สละสิทธ  ๑ คน (ศรีสําโรง) สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยกําลัง
ดําเนินการเรียกเพ่ิมอีก ๓ คน 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

๓.๔.๒  กลุ/มยุทธศาสตรIและการพัฒนา  
- ไม.มี 
๓.๔.๓  กลุ/มส/งเสริมการศึกษานอกระบบ 
๑)  เรื่องการแกไขเลขท่ีบัตรประชาชนซํ้าซอน   แจ�งให�สถานศึกษาตรวจสอบข�อมูลอีกครั้ง ท่ี

หน�าเว็ปของ  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  เลือกท่ีเมนู  ระบบ MIS  ให�แก�ไขให�เสร็จภายใน ๑๐-๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖ 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

๒) การส.งข�อสอบปลายภาค  มีอําเภอทุ.งเสลี่ยมและอําเภอคีรีมาส ท่ีส.งมาแล�ว 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

๓.๔.๔  กลุ/มส/งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑)  การคัดเลือกส่ือหนังสือ กศน.ตําบล 
กลุ.มงานการศึกษาตามอัธยาศัย  ได�ดําเนินการ แต.งต้ังคณะกรรมการ  จํานวน  ๑๓  ท.าน  เข�า

ร.วมการคัดเลือกหนังสือ กศน.ตําบล  ท่ีศูนยหนังสือจุฬาฯ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
ประธาน : ๖๐ % เปYนหนังสืออาเซียน ๓๐ % หนังสือท่ีสํารวจจากสื่อ  ๑๐% หนังสืออ่ืนๆ 

๒. การคัดเลือกบรรณารักษIและหองสมุดประชาชนยอดเย่ียมระดับประเทศ ประจําปN ๒๕๕๕  
แจ�งสถานศึกษา เน�นย้ําเรื่องการส.งแบบประเมินบรรณารักษและห�องสมุดประชาชน (ยกเว�นอําเภอ

บ�านด.านลานหอย)  ให�ส.งทุกห�องสมุด  และส.งท้ัง  ๒  ประเภท  คือ 
๑)  ประเภทบุคคล 
๒)  ประเภทหน.วยงาน 

ท้ังนี้  สํานักงาน  กศน.จังหวัดสุโขทัย  ได�ทําหนังสือแจ�งเตือนให�ส.งให�เสร็จสิ้น ภายในวันท่ี ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
๓.  การประกวดบานหนังสืออัจฉริยะ 
ให�สถานศึกษาดําเนินการจัดประกวดบ�านหนังสืออัจฉริยะในอําเภอท่ีท.านรับผิดชอบ คัดเลือกให�

เหลือ กศน.ตําบลละ  ๑  แห.ง  และเม่ือคัดเลือกเหลือ กศน.ตําบลละ ๑  แห.งแล�วนั้น ให� แจ�ง กศน.จังหวัดสุโขทัย
ทราบ  เพ่ือจัดคณะกรรมการระดับจังหวัด ไปคัดเลือกให�เหลือ ๑ แห.ง ในกศน.อําเภอ  โดย สํานักงาน กศน.จังหวัด
จะเชิญคณะกรรมภาคีเครือข.ายท่ีเก่ียวข�อง  เข�าร.วมคัดเลือกในครั้งนี้ด�วย  เพ่ือนํามาคัดเลือกให�เหลือ ๑ แห.งใน
ระดับจังหวัดต.อไป 
ประธาน : ให�ทุกตําบลประกวดให�เสร็จภายในเดือนมิถุนายน เกณฑและมาตรฐานตัวชี้วดัได�ขอยืมจาก กศน.
จังหวัดพิจิตรท้ังหมด เม่ือประกวดเสร็จแล�วจะประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

๓.๔.๕  กลุ/มส/งเสริมภาคีเครอืข/ายและกิจการพิเศษ 
๑)  การอบรมหลักสูตร  “การจัดการศึกษาออนไลนI BLOG”/ เทคนิคการนาํเสนออย/างมือ

อาชีพ 
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ประธาน : วันท่ี ๑๗ มิถุนายน จะมอบ Notebook และอบรมเรื่อง weblog ด�วย ครู กศน.ตําบลทุกคน และ ทุก
กลุ.มบนจังหวัด ต�องมี Blog ของตนเอง ฝ[ายพัสดุต�องทําเรื่องโอนให�ครูทันทีเลย 
ประธาน : ป�ญหาเรื่องเครือข.ายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ๑.เรื่องเครือข.ายผมจะประสานกับ CAT ให�ป@องกันป�ญหา ให� กศน.อําเภอเข�าอบรมอย.างเดียว 
  ๒.  การอบรมลูกเสือ 
  อบรมวันท่ี ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ค.ายลูกเสือคุ�มจันทร แค�มป�  
ประธาน :  กศน.จังหวัดจ.ายค.าลงทะเบียนให�คนละ ๒,๕๐๐ บาท กศน.อําเภอจ.ายค.าเดินทาง อบรมเสร็จให� กศน.
อําเภอทุกแห.งเปKดกองลูกเสือทันที 
 

๓.๔.๖  กลุ/มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑. การอบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดําเนินการจัดอบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต�นสังกัด ให�กับ

บุคลากรสังกัดสํานักงาน กศน.ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส.วนกลาง โดยแบ.งเปYน ๒ 
หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรท่ี ๑ อบรมทบทวนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต�นสังกัด ระยะเวลา ๑ วัน ในวันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลิตเต้ิลด๊ัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปYนหลักสูตรสําหรับผู�ท่ีผูท่ีเคยผ/านการอบรม
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต�นสังกัดแล�ว ทางโครงการจัดท่ีพักให� ๑ คืน (คืนวันท่ี  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
และอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ ส.วนค.าพาหนะและค.าเบ้ียเลี้ยงขอความกรุณาเบิกจากต�นสังกัด 

หลักสูตรท่ี ๒ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต�นสังกัด ระยะเวลา ๔ วัน ระหว.างวันท่ี ๑๑ – ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลิตเต้ิลด๊ัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปYนหลักสูตรสําหรับผู�ท่ียังไม/เคยผ/านการ
อบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต�นสังกัด ทางโครงการจัดท่ีพักให� ๔ คืน (คืนวันท่ี ๑๐  – ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๖) อาหารกลางวัน ๔ ม้ือ และอาหารเย็น ๑ ม้ือ ส.วนค.าพาหนะและค.าเบ้ียเลี้ยงขอความอนุเคราะหเบิกจาก
ต�นสังกัด 

คุณสมบัติผู�เข�าอบรม รายชื่อผู�เข�ารับการอบรมท้ัง ๒ หลักสูตร มีดังนี้  
หลักสูตรท่ี ๑  อบรมทบทวนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน/ง วิทยฐานะ หมายเหตุ 

๑ นายป�ณณพงศ    ท�าวอาจ ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัด ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๙ มิ.ย.๕๖ 
๒ นางสาวศรีโสภา   มีเจริญ รอง ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัด ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๙ มิ.ย.๕๖ 
๓ นายสมมาตร       คงเรือง ผอ.กศน.อําเภอ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๙ มิ.ย.๕๖ 
๔ นายรามณรงค  โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อําเภอ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๙ มิ.ย.๕๖ 

 
หลักสูตรท่ี ๒  อบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด วันท่ี ๑๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน/ง วิทยฐานะ หมายเหตุ 

๑ นายสําอางค      บุญเกิด ผอ.กศน.อําเภอ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๒ นายชนัญ         คงเมือง ผอ.กศน.อําเภอ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๓ นายธรรมรัตน   เตชะบุญบันดาล ผอ.กศน.อําเภอ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
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๔ นายจิรพงศ       ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๕ นายกิตติศักดิ์    พันธุโอภาส ผอ.กศน.อําเภอ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๖ นางยุณีรัตน      เปลี่ยนทอง ครู ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๗ นางริสา          วัฒนะรัตน บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๘ นายภักดี         รัตนสากล บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๙ นางงามตา       พรหมป�nน บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๑๐ นางอนันตพร    ยศนันท บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 
๑๑ นางรัชดา         ศรีปาน บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ เข�าพัก ๑๐ มิ.ย.๕๖ 

 
ให�ผู�เข�าร.วมอบรมหลักสูตรท่ี ๒ ระหว.างวันท่ี ๑๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เตรียม Notebook ไปด�วย และ
สํานักงาน กศน.จังหวัดให�เตรียมเครื่องปริ๊นซไปด�วย ๑ ชุด 

๒. การนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงาน กศน.ได�มอบหมายให�หน.วยศึกษานิเทศกทําหน�าท่ีนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให�เกิดคุณภาพ สอดคล�องกับจุดเน�นยุทธศาสตร
การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปfงบประมาณ ๒๕๕๖ และนิเทศเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�ารับการประเมินภายนอกรอบสาม โดยมอบหมายให� นางพิมพา    หาญวัฒนะชัย  ศึกษานิเทศกสํานักงาน 
กศน. ดําเนินการนิเทศในวันท่ี ๑๗ และ ๒๑ มิถุนายน ๕๖ ขอให� กศน.อําเภอดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร�อมรับ
การนิเทศดังนี้ 

๑)    ให� กศน.อําเภอทุกแห.งทําการบันทึกข�อมูลตามแบบนิเทศท่ี กศน.จังหวัดสุโขทัยส.งให� ส.งแบบนิเทศ
พร�อมไฟลรูปภาพในรูปแบบ CD-ROM ให� กศน.จังหวัดสุโขทัยภายในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๒)    ให� กศน.อําเภอศรีนครเตรียมความพร�อมรับการนิเทศ ในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ กศน.
อําเภอศรีสําโรง รับการนิเทศในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕ 
ประธาน : ให�ทุกอําเภอส.งผลงานเด.น เปYนรายงาน ๑ ชิ้น ให�ทําสําเนา ๒ ชุด ให� ผอ.จังหวัด ๑ ชุด และ ให�
ศึกษานิเทศก ๑ ชุด เพ่ือนําเสนอศึกษานิเทศกท่ีจะมานิเทศในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๕๖ 

๓. ติดตามเรื่องการส/งบัตรขอสอบ   
เนื่องจากมี กศน.อําเภอท่ีส.งบัตรข�อสอบมีเพียง ๒ อําเภอ คือ กศน.อําเภอคีรีมาศ และ กศน.อําเภอ 

ทุ.งเสลี่ยม ขอให� กศน.อําเภอท่ีเหลือกรุณาส.งด�วยเพราะเจ�าหน�าท่ีจะต�องนําบัตรข�อสอบวิชาบังคับไปคัดเลือกท่ี
สถาบัน กศน.ภาคเหนือในวันท่ี ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
   

๓.๔.๗  กลุ/มตรวจสอบภายใน        
- ไม.มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๑. เรื่องกีฬา กศน.เกมสI  จะไม.มีการแข.งขันในระดับจังหวัด ให� กศน.อําเภอท่ีมีจุดแข็งแต.ละประเภท
รับผิดชอบไปเลย แต.จะมีเพียงการแข.งขันกรีฑาเท.านั้น เชิญ ผอ.กิตติศักด์ิ ประธานจัดการแข.งขัน กับ ผอ.สมมาตร 
ฝ[ายเลขา 
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ผอ.สมมาตร : ได�กําหนดแผนจัดคัดกรีฑาวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม เนื่องจากสํานักงาน กศน.จัดอบรมพัสดุท่ีนครนายก 
จึงขอเลื่อนมาเปYนวันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม จะมีการคัดนักกีฬาด�วยในวันท่ี ๙ กรกฎาคม โดยให�โซนเหนือกับโซนใต�
คัดเลือกกันมาก.อน 
ผอ.กิตติศักดิ์ : กระบวนการทางโซนเหนือตกลงกันแล�วว.าคัดเลือกมา ๒ ทีมภาคเช�าแข.งไขว�สาย ภาคบ.ายชิงกัน 
ฝากให� กศน.อําเภอเมืองประสานสนามกีฬาของสถาบันการพลศึกษา กีฬาห�าขุนศึก แข.งวันท่ี ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ กีฬา กศน.ภาคเหนือ แข.งวันท่ี ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไมมี่  

-------------------------------------- 

ปKดประชุมเวลา  17.00 น. 
นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย   ผู�บันทึกการประชุม 
นางริสา  วัฒนะรัตน  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

 


