
รายงานการประชุมผู�บริหาร ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุโขทัย 
คร้ังที่   ๗  /๒๕๕๖ 

วันที่  ๓   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห�องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

๑. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 ๒. นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส   ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก 

๓. นายรามณรงค โตนชัยภูมิ       ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
๔. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย   
๕. นายมนู  อนันตะ    (แทน) ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง 
๖. นายชนัญ  คงเมือง   ผอ. กศน. อําเภอทุ5งเสลี่ยม  
๗. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ   
๘. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล  ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร       
๙. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด5านลานหอย  
๑๐. นายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ       
๑๑. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  
๑๒. นางหทัยภัทร ทองเป@า  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

          ๑๓. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
๑๔. นางสุมิตรา  คงเรือง   พนักงานพิมพ 3 
๑๖. นางพรศิริ  ทรัพยประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๘. นายรณชัย   ไชยญะอนุกูล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๙. นางสมร  คล�ายแท�   นักวิชาการศึกษา  
๒๐. นางเจตจํานงค  สมยิ้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี      

 ๒๑. นายสุธิเชษฐ   สร�อยสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 ๒๒. นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย  นักจัดการงานท่ัวไป   

๒๓. นางสาวพิมพ  ธรรมไชยกูล  บรรณารักษ อัตราจ�าง 
๒๔.  นางนงคนุช  บัวเพ็ง   ครู กศน.ตําบล 
   

รายช่ือผู�ไม1มาประชุม 
๑. นายจิรพงศ  ผลนาค   ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง  (ไปราชการ) 

 
รายช่ือผู�ร1วมประชุม 
 -  
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๐ 

นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย(ประธานท่ีประชุม) กล5าวเปHดประชุม
แล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต5อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 
 ๑.  ขอขอบคุณทุกท5านท่ีร5วมจัดกิจกรรมการแข5งขันกีฬา ภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓  และเข�าร5วม กีฬา กศน.
เกมส  ณ จังหวัดหนองคาย  
 ๒.  งานมุทิตราจิต  นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส  ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก  จัดในวันท่ี  ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖  ณ โรงแรมเลเจนดา  สุโขทัย   

๓.  ย�าย ผอ.กศน.อําเภอ ภายในจังหวัด ได�ตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาย�าย โดยให� นายจิรพงศ   
ผลนาค  ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง  ย�ายไปเปJน ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก    และนายชนัญ  คงเมืองผอ. กศน. 
อําเภอทุ5งเสลี่ยม ย�ายไปเปJน ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง   
 ๔.  การรับสมัครครูผู�ช5วยฯ ในวันท่ี  ๑๖ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  และพนักงานราชการบนจังหวัด ๒ 
ตําแหน5ง คือนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการศึกษา 

๕.   นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.  ได�ให�นโยบาย สรุปสาระสําคัญ  
๑)  งบ ส.ส. ให�โทรหา ส.ส.ด5วน 
๒)  หนังสืออัจฉริยะ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๖ ซ้ือได�เลย หนังสือพิมพซ้ือเหมือนเดิมยี่ห�อเดิม  
๓)  เทียบระดับของใหม5ถ�าลงเสริม ๗๕๐ บาท   โครงการเทียบระดับให�ใช�ชื่อ เทียบระดับ

การศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔)  ให�สํานักงาน กศน.จังหวัดดําเนินการซ้ือหนังสือ ๙  ชุดงบเหลือจ5าย 
๕)  กฐิน ประชุมลีกาเดน  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๖)  ศูนยอาเชียนศึกษา เปHดทุกอําเภอ  
๗)  สอนอาชีวศึกษา ร5วมกับอาชีวศึกษา เปHดสอนพวกช5างยนต  ซ5อมคอม 
๘)  ให�สํานักงาน กศน.จังหวัดเปHดปวช 
๙)  ให�ดูแลกศน.ตําบล ให�มีคนทํางานทุก กศน.ตําบล  กศน.ตําบลต�องมีครูครบทุกตําบล และให� 

กศน.ตําบลมีชีวิต ให�มีการจัดกิจกรรมต5างๆ 
๑๐)  ขอทําmou กับict 
๑๑)  ปลอดผู�ไม5รู�หนังสือร�อยเปอรเซนต 
๑๒)  แบบสอบถามสํารวจผู�ไม5รู�หนังสือ สํารวจเสร็จภายใน3เดือน 
๑๓)  ให�ทําline กลุ5มครูศรช.มีนศ อยู5ในกลุ5ม 
๑๔)  การพบกลุ5ม พบ๙ ชม. ๓ ชม. ศึกษาด�วยตนเอง 
๑๕)  ป@าย  ม.๖  ใน ๘  เดือน ให�เปลี่ยนใหม5 

๖.  การแก�ไขป�ญหายาเสพติดให�สถานศึกษา รายงานทุกระยะ 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๘  /๒๕๕๖ 
นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร5าง

รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘ เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม5มีการแก�ไข   
   
ระเบียบวาระที่  ๓ : เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

๓.๑.๑  กลุ1มอํานวยการ 
- ไม1มี  
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๓.๑.๒  กลุ1มยุทธศาสตร9และการพัฒนา 
- ไม1มี  

๓.๑.๓  กลุ1มส1งเสริมการศึกษานอกระบบ 
- ไม1มี  

๓.๑.๔  กลุ1มส1งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
- ไม1มี  

๓.๑.๕  กลุ1มส1งเสริมภาคีเครอืข1ายและกิจการพิเศษ 
- ไม1มี  

๓.๑.๖  กลุ1มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- ไม1มี  

๓.๑.๗  กลุ1มตรวจสอบภายใน 
- ไม1มี  

       
๓.๒  รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

  ๑)  การเปJนวิทยากร อพม.  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย 
  ๒)  การอบรมจัดทําแผนการเรียนรู�แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ระหว5างวันท่ี ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บ�านหมอรีสอรท ต.เมืองเก5า จ.สุโขทัย 
 

๓.๓  ศูนย9ส1งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
 ๓.๓.๑ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย โดย นายสมมาตร  คงเรือง  ผอ.กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 โครงการ To be  number one  ได�จัดตรวจป�สสวะ นักศึกษา /การแข5งขันกีฬา นักศึกษา กศน./ส5ง
นักศึกษาเข�าร5วมประกวดบันไดดาว,มอบ ใบประกาศวิชาชีพให�แก5นักศึกษา,ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 ๓.๓.๒ กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส ผอ.กศน.อําเภอสวรรคโลก ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 การจัดการแข5งขันกีฬา กศน.เกมส,สรุปการแข5งขัน/ป�ญหาในการแข5งขัน,ศึกษาเรียนรู�สู�ประชาคมอาเซียน,
ปลัดกระทรวงศึกษาได�เดินทางมาวิทยาลัยเกษตร กศน.สวรรคโลกได�ไปตอนรับ 
 ๓.๓.๓ กศน.อําเภอศรีนคร โดย นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ.กศน.อําเภอศรีนคร ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 การสร�าง กศน.ตําบล ยังไม5เรียบร�อย,การเตรียมสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินจาก สมศ. 
 ๓.๓.๔ กศน.อําเภอคีรีมาศ โดย นายสําอางค  บุญเกิด ผอ.กศน.อําเภอคีรีมาศ ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง,เปHดโลกการเรียนรู� มีการประกาศผลหมู5บ�านต�นแบบชุมชนเข�มแข็ง ได�แก5 
บ�านหนองจิก,บ�านน้ําพุ,บ�านป@อม 
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๓.๓.๕ กศน.อําเภอบ�านด5านลานหอย โดยนายสําราญ  ใจดา  ผอ.กศน.อําเภอบ�านด5านลานลาย ได�
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 การว5างแผนการใช�งบประมาณ,การประเมิน พนักงานราชการ,การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในการ
เปJนคณะกรรมการผู�ดําเนินการประเมิน 

๓.๓.๖ กศน.อําเภอศรีสําโรง โดยนายจิรพงศ  ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

-  ไม5มี  
 ๓.๓.๗ กศน.อําเภอกงไกรลาศ โดยนายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได�รายงาน
ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 ความสําเร็จการแข็งขันกีฬา กศน.เกมส ณ จังหวัดหนองคาย  นักศึกษาอําเภอกงไกรลาศได�เหรียยรางวัล
มา ๒ ประเภท ได�สร�างชื่อเสียงให�จังหวัดสุโขทัย 
 ๓.๓.๘ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดยนายรามณรงค  โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 การสอบของนักศึกษา  ม.๖ ใน ๘  เดือน  มีนักศึกษาผ5านการสอบ ท้ัง ๙ วิชา ๒ ท5าน,การแข5งขันกีฬา 
กศน.เกมส ณ จังหวัดหนองคาย กีฬาฟุตบอล ได�รางวัลท่ี ๒ ซ่ึงเปJนนักศึกษาจากอําเภอศรีสัชนาลัยและอําเภออ่ืนๆ  
 ๓.๓.๙  กศน.อําเภอทุ5งเสลี่ยม โดย นายชนัญ  คงเมือง ผอ. กศน. อําเภอทุ5งเสลี่ยมได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 การแข5งขันกีฬา กศน.เกมส  ณ จังหวัดหนองคาย,การยกย�าย ผอ.กศน.อําเภอไม5ได�เขียนขอย�ายแต5เปJนการ
พิจารณาย�าย,การเตรียมรับการประเมินจาก สมศ. ,การต5อเติมอาคาร กศน.ข�างหลัง 
 

๓.๔  เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ1มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
  ๓.๔.๑  กลุ1มอํานวยการ 

๑)  การถวายกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ี รายการ ว/ด/ป สถานท่ี หมายเหตุ 
๑ สํานักงาน กศน. ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโคกสมานคุณ  ตําบล

หาดใหญ1  อําเภอหาดใหญ1  
จังหวัดสงขลา 

 

๒ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ 

ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม  
แขวงบางพลัด  เขตบาง
พลัด  กรุงเทพฯ 

 

๓ คุรุสภา ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ 

ณ วัดตันตยาภิรม  พระ
อารามหลวง  ตําบลทับ
เท่ียง  อําเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

 

 
 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
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๓.๔.๒  กลุ1มยุทธศาสตร9และการพัฒนา  
๑) ให�แต5ละอําเภอส5งข�อมูล EIS ไตรมาศ ๔ ด�วย 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
๓.๔.๓  กลุ1มส1งเสริมการศึกษานอกระบบ 
๑)  การอบรมหลักสูตรการใช�ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน9 

   ให�แต5ละอําเภอเตรียมตัวในการอบรมผู�ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการลงทะเบียนนักศึกษาออนไลน ใน
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
๒) การตรวจกระดาษคําตอบ การสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ 
ตามท่ีสํานักงาน กศน.  ได�มอบหมายให�สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เปJนผู�ดําเนินการตรวจ

กระดาษคําตอบจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖  นั้น สํานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัย ได�กําหนดการตรวจกระดาษคําตอบ ในวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖   ในภาคเช�า ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
๓.๔.๔  กลุ1มส1งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

    -  ไม5มี 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

๓.๔.๕  กลุ1มส1งเสริมภาคีเครอืข1ายและกิจการพิเศษ 
๑)   การอบรมยุวกาชาด  ระหว5างวันท่ี  ๒๔ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ยังดําเนินการเหมือนเดิม  

โดยมี ครูและนักศึกษา จาก ๖ อําเภอ เข�าร5วม ได�แก5 อําเภอเมือง,อําเภอบ�านด5านลานหอย,อําเภอกงไกร
ลาศ,อําเภอสวรรคโลก,อําเภอทุ5งเสลี่ยม,อําเภอศรีนคร 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

 
๓.๔.๖  กลุ1มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑)  เตรียมความพร�อมรับการประเมินเพ่ือพัฒนาอย1างต1อเนื่อง  
 ๑.๑  การส5ง SAR เพ่ือเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ ๓ ต�องส5ง SAR ย�อยหลัง ๓ ปg 

(ปg ๒๕๕๓- ๒๕๕๕) ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ไปยัง  สมศ.  
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

 ๑.๒  การส5งอัตลักษณ/เอกลักษณ ของสถานศึกษาท่ียังไม5ได�ส5ง อัตลักษณ/เอกลักษณ 
มาให� สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  เห็นชอบให�ส5งมาด�วย 
  ให�แต5ละอําเภอเตรียมรับการประเมินภายนอก จาก สมศ.   (๘  อําเภอ) 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

๒)  ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู�แบบบูรณาการหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

จากการประชุมครั้งท่ี ๗ ในวันท่ี ๓ กรกฎาคม หัวหน�ากลุ5มนิเทศฯ ได�เสนอให�มีการจัดการประชุม
ปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู�แบบบูรณาการหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในวันท่ี 
๑- ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให�ครู กศน.ตําบลและบุคลากรท่ีเก่ียวข�องทุกคนในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
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  ๓.๔.๗  กลุ1มตรวจสอบภายใน 
       ๑)  การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประจําปgงบประมาณ ๒๕๕๖ (ปย.๑,ปย.๒ รอบ ๖ 
เดือนหลัง)  

สํานักงาน กศน. กําหนดให� กศน.อําเภอ ทุกแห5ง ส5งรายงานการจัดวางระบบและการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒) รอบ ๖ เดือนหลัง เพ่ือสรุปผลในภาพรวม ส5งให�สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ขอความอนุเคราะห กศน.อําเภอทุกแห5ง จัดส5งการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ประจําปgงบประมาณ ๒๕๕๖ (ปย.๑,ปย.๒ รอบ ๖ เดือนหลัง) ให�กลุ5มตรวจสอบภายใน สํานักงาน 
กศน.จังหวัดสุโขทัย ภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  ตามหนังสือท่ีแจ�งไปแล�วนั้น 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  -  ไม5มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องอ่ืน ๆ 

๕.๑  การตรวจสอบอาคารสถานท่ี การปรับปรุง  ต5อเติม กศน.ตําบลหรือ กศน.อําเภอ ให�แต5ละอําเภอแจ�ง
รายงานผลมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยด�วย 

 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

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

ปHดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 
 

    นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย ผู�จดรายงานการประชุม 
                นางริสา  วัฒนะรัตน  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


