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 รายงานการประชุมผู�บริหาร ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุโขทัย 
คร้ังที่  ๑/๒๕๕๗ 

วันที่ ๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห�องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

๑. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๒. นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ  รอง ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๓. นายรามณรงค โตนชัยภูมิ       ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
๔. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย   
๕. นายจิรพงศ  ผลนาค    ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง 
๖.  นายชนัญ  คงเมือง   ผอ. กศน. อําเภอทุ/งเสลี่ยม  
๗. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ   
๘. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล  ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร       
๙. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด/านลานหอย  
๑๐. นายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
๑๑. นางสมจิตร  โตนชัยภูมิ (แทน)  ผอ. กศน.อําเภอสวรรคโลก       
๑๒. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  
๑๓. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๔. นางสุมิตรา  คงเรือง   พนักงานพิมพ 3 
๑๕. นางเจตจํานงค  สมยิ้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๖. นางณีรนาท  บุญขํา   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๗. นางพรศิริ  ทรัพยประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๘. นางสาวกัลญารัตน  ถาแก�ว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๙. นายรณชัย   ไชยญะอนุกูล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๐. นางสมร  คล�ายแท�   นักวิชาการศึกษา 
๒๑. นายกฤษชนะ  สิงคาร  นักวิชาการศึกษา   

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

๒๔. นางอนันพร  ยศนันต   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ     
  ๒๕. นายภักดี  วัตนสากล   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
 ๒๖. นางงามตา  พรหมป�Eน  บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
 ๒๗. นางสาวอาภา  จันทรศิริไพบูลย บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

๒๘. นางรัชดา  ศรีปาน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
๒๙. นางนันทวัน  ล�วนงาม  เจ�าหน�าท่ีห�องสมุดฯ 
๓๐. นางสาวประภาพร  พูลสุข  บรรณารักษ  ปฏิบัติการ 
๓๑. นางสาวดลฤทัย  สุทธานูกูล  บรรณารักษ อัตราจ�าง 
๓๒. นางสาวสุกัญญา  แก�วเขียว  บรรณารักษ อัตราจ�าง 
๓๓. นายอมรเทพ   จันทรอินทร  บรรณารักษ อัตราจ�าง 
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รายช่ือผู�ไม0มาประชุม 
 ๑๓. นางหทัยภัทร ทองเปHา  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ   (ไปราชการ) 
รายช่ือผู�ร0วมประชุม 
 ๑. นางธัญพร  ศิลา   ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอศรีนคร 
 ๒. นางสาวกฤตพร  สุวรรณวงศ  ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอศรีสําโรง 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น. 

นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย (ประธานท่ีประชุม) กล/าวเปIด
ประชุมแล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต/อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ทราบ 

๑. สุดยอด กศน. 
๒.  การสํารวจการรู�หนังสือและความต�องการทางการศึกษา 
๓.  การประเมินเทียบระดับการศึกษา 
๔.  ศูนยอาเซียนศึกษา 
๕.  ศูนยฝLกอาชีพชุมชน จะมีการนิเทศเก่ียวกับศูนยฝLกอาชีพ มีการเปIดศูนย OTOP ให�แต/ละอําเภอนํา

ผลิตภัณฑมาว/างจําหน/าย และจะเปIดศูนยซ/อมจักรยาน 
๖.  บ�านหนังสืออัจฉริยะ 
๗.  การเรียนการสอน กศน. ดูกิจกรรมการเรียนการสอน ให�ส/งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�ส/งมาท่ี

จังหวัด ก/อนวันท่ี ๒๐  มกราคม ๒๕๕๗ 
๘.  งานพ/อขุนรามคําแหงมหาราช  กําหนดจัดระหว/างวันท่ี ๑๗ – ๑๙  มกราคม ๒๕๕๗ 
๙.  การประกันคุณภาพการศึกษา  แต/ละอําเภออยู/ระหว/างการดําเนินการ ถ�าต�องการความช/วยเหลือจาก

จังหวัดให�ประสานมา  ซ่ึง สมศ.หน�าจะเข�าประมาณเดือน กุมภาพันธ แล�วการประประโดยต�นสังกัดจะไม/ประเมิน
ในช/วงนี้ จะประเมินหลังจาก สมศ.เข�า 
 ๑๐.   
ระเบียบวาระที่  ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๑๑ /๒๕๕๖ 

ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร/างรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑  
เม่ือวันท่ี ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม/มีการแก�ไข   
 
ระเบียบวาระที่  ๓ : เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

๓.๑.๑  กลุ0มอํานวยการ 
- ไม0มี 
๓.๑.๒  กลุ0มยุทธศาสตร:และการพัฒนา 
- ไม0มี 
๓.๑.๓  กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ 
- ไม0มี 
๓.๑.๔  กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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- ไม0มี 
๓.๑.๕  กลุ0มส0งเสริมภาคีเครอืข0ายและกิจการพิเศษ 
- ไม0มี 
๓.๑.๖  กลุ0มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- ไม0มี 
๓.๑.๗  กลุ0มตรวจสอบภายใน 
- ไม0มี 

 
๓.๒  รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

- ไม0มี 
 
๓.๓  ศูนย:ส0งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

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

ปฏิบัติงานดังนี้ 
 การเตรียมงานการประกันคุณการศึกษา ได�เตรียมการแล�ว โดยมี กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร มาเปHน
วิทยากรพ่ีเลี้ยง,ร/วมงานมหกรรมกีฬาไทคัพ ครั้งท่ี ๒, ประชุมจัดทําแผนการฯ ปU ๒๕๕๗ 

๓.๓.๒ กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายจิรพงศ  ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง (รก. แทน) ผอ.กศน.
อําเภอสวรรคโลก ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

การเตรียมงานประกันได�มีการเตรียมงานในส/วยต/างๆแล�ว และได�มีการไปศึกษาดูงาน ณ กศน.อําเภอไทร
งาม จ.กําแพงเพชร ,ได�ปรับปรุงห�องสมุดเฉลิมราชกุมารี โดยของบประมาณจาก อบจ. 

๓.๓.๓ กศน.อําเภอศรีนคร โดย นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ.กศน.อําเภอศรีนคร ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

ศน.พิมพา  หาญวัฒนะชัย  ศึกษานิเทศกสํานักงาน กศน.ได�เข�ามาดูให�ครั้งหนึ่งแล�ว  เรื่องประกันคุณภาพ 
และได� กศน.อําเภอวังชิ้นเปWนพ่ีเลี้ยง ในการช/วนงานประกันคุณภาพ 

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

การจัดกิจกรรมค/ายยุวกาชาด ได�ขอรางวัลอาสายุวกาชาด  ได�เสนอรางวัลไป ๔ รางวัล ,  ศูนยอาเชียน
ศึกษา ได�จัดนิทรรศการ 

๓.๓.๕ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดยนายรามณรงค โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษา ได�แบ/งผู�รับผิดชอบในแต/ละตัวบ/งชี้แล�ว  
๓.๓.๗  กศน.อําเภอทุ/งเสลี่ยม โดย นายชนัญ  คงเมือง ผอ. กศน. อําเภอทุ/งเสลี่ยมได�รายงานผลการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
การประกันคุณภาพสถานศึกษาได�เตรียมการแล�ว  โดยให� ศน.พิมพา เข�ามาช/วยดูการเตรียมเอกสารในแต/

ละตัวบ/งชี้  ได�ดําเนินการ ประมาณ ๕๐ % , การสร�าง กศน. ตําบล ตอนนี้ได�กําหนดราคากลางแล�ว 
๓.๓.๘ กศน.อําเภอกงไกรลาศ โดยนายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได�รายงาน

ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
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การประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยได� กศน.อําเภอลองเปWนวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
๓.๓.๙ กศน.อําเภอคีรีมาศ  โดยนายสําอางค  บุญเกิด ผอ. กศน.อําเภอคีรีมาศ ได�รายงานผลการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
 มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  

๓.๔  เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ0มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
  ๓.๔.๑  กลุ0มอํานวยการ 

๑. สหกรณ:ออมทรัพย:ครูสุโขทัย  จํากัด 
บุคลากรสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยเปWนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู ๘๗ คน  

สหกรณออมทรัพยครูกําหนดให�มีการประชุมใหญ/สามัญประจําปU ในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ โดยแต/ละหน/วยงาน
บริการจะส/งผู�แทนเข�าร/วมประชุมด�วย สําหรับสวัสดิการท่ีสหกรณมีให�กับสมาชิกมีดังนี้ ๑. ทุนสาธารณประโยชน 
คนละ ๑๐๐ บาท ๒.ทุนพัฒนาสมาชิก คนละ ๑๕๐ บาท ๓.ทุนการศึกษา ๓๐๐ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท ๔.ภัย
ธรรมชาติ ไม/เกิน ๒,๐๐๐ บาท และ ๕. อายุครบ ๖๐ ปUได�ไม/เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท  

๒.  โครงการพัฒนาบุคลากรด�านการเงิน บัญชี และการพัสดุ 
งานการเงิน บัญชี และการพัสดุ กลุ/มงานอํานวยการได�จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

ด�านการเงิน บัญชี และการพัสดุ เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห�องประชุมลายสือไท มีผู�เข�ารับการอบรมท้ังหมด
จํานวน........๒๖.......คน ดังนี้ 

กศน.เมืองสุโขทัย    ๓ คน  กศน.บ�านด/านลานหอย ๒ คน 
กศน.คีรีมาศ    ๓ คน  กศน.กงไกรลาศ  ๒ คน 
กศน.ศรีสําโรง    ๔ คน  กศน.ศรีนคร  ๒ คน 
กศน.สวรรคโลก    ๕ คน  กศน.ทุ/งเสลี่ยม  2 คน 
กศน.ศรีสัชนาลัย    ๓         คน  ค/าใช�จ/ายท้ังหมด         ๘,๗๖๐ บาท  

แยกเปWนค/าตอบแทนวิทยากร ............๑,๐๐๐.........บาท , ค/าจ�างบุคคลภายนอก.........๔,๕๐๐..........บาท และค/า
ถ/ายเอกสาร/วัสดุ............๓,๒๖๐........บาท งานการเงินได�เบิกจ/ายจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนรายหัวของ
สถานศึกษาท่ีขอกันไว�เบิกสําหรับจัดโครงการดังกล/าว 

๓.  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
งานบุคลากร กลุ/มงานอํานวยการได�จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห�องประชุมลายสือไท มีผู�เข�ารับการอบรมท้ังหมด
จํานวน........๘๕.......คน ดังนี้ 

กศน.เมืองสุโขทัย     ๑๗ คน  กศน.บ�านด/านลานหอย ๑๒ คน 
กศน.คีรีมาศ      ๖  คน  กศน.กงไกรลาศ  ๑๔ คน 
กศน.ศรีสําโรง      ๖ คน  กศน.ศรีนคร   ๗ คน 
กศน.สวรรคโลก    ๑๑ คน  กศน.ทุ/งเสลี่ยม   ๔ คน 
กศน.ศรีสัชนาลัย      ๐    คน  ค/าใช�จ/ายท้ังหมด    ๔๖,๐๒๐     บาท  

แยกเปWนค/าตอบแทนวิทยากร ๑๐,๐๐๐  บาท , ค/าท่ีพักพาหนะวิทยากร ๕,๐๔๐  บาท ค/าจ�างบุคคลภายนอก  
๒๕,๕๐๐  บาท และค/าถ/ายเอกสาร/ค/าวัสดุ  ๕,๔๘๐ บาท งานการเงินจึงขออนุมัติเบิกจ/ายจากเงินงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาดังกล/าว  ในอัตรา   ๖๐๐  บาท/คน 

 

 



5 

 

๔.  การตรวจสอบภายใน  
สํานักงาน กศน.  โดยหน/วยตรวจสอบภายใน ได�ดําเนินการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี  

และการพัสดุ ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เม่ือวันท่ี  ๑๖-๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๖  ผลการตรวจสอบสรุปสาระสําคัญ ได�ดังนี้ 
  ผลการตรวจสอบใบสําคัญคู/จ/าย เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖  

- การเบิก คชจ.โครงการปฐมนิเทศ และพิธีไหว�ครู นศ.กศน. ไม/สามารถเบิกได�เนื่องจาก 
ไม/มีระเบียบให�เบิก 

- การเบิก คชจ.ไปราชการ นับเวลาไปราชการไม/ถูกต�อง ไม/เปWนไปตามระเบียบ 
- เบิกเงินแต/ไม/มีใบเสร็จรับเงิน  (สถานศึกษายังไม/ส/งใบเสร็จรับเงินให�หน/วยงาน) 
- การแต/งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู�ตรวจรับพัสดุ แต/ใบตรวจรับพัสดุผู�ลงนามไม/ใช/ 

ผู�ได�รับการแต/งต้ัง 
- การเบิก คชจ.กับหน/วยงานราชการ เช/นค/าบํารุงสถานท่ี ต�องเปWนใบเสร็จรับเงิน  

มิใช/ใบสําคัญรับเงิน 
- การเบิกค/าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ ให�ระบุหมายเลขรถยนตราชการใน 

ใบเสร็จรับเงินหรือใบส/งของทุกครั้ง 
- การเบิกค/าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีรถยนตส/วนตัว ให�ใช�ใบรับรองแทน 

ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ  บก.111) ทุกครั้ง มิใช/ใช�แบบท่ีจัดทําข้ึนมาเอง 
เงินทดรองราชการ 
- ไม/ได�บันทึกบัญชี , ไม/ได�นําเงินทดรองฝากธนาคาร , บันทึกรายการไม/ครบถ�วน ,ไม/ได� 

ตรวจสอบการเคลื่อนไหว 
เงินฝากธนาคาร 
- การทํางบเทียบยอด , มีเงินฝากธนาคารค�างจ/าย ,บันทึกรายการบัญชีไม/ครบถ�วน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ไม/ได�นําดอกเบ้ียส/งรายได�แผ/นดิน , การเบิกเงินเพ่ือไว�ใช�จ/ายข�ามปU งปม. ปฏิบัติไม/ 

เปWนไปตามท่ีระเบียบกําหนด , ไม/ได�ทําทะเบียนคุมเงินท่ีเบิกมาพักไว� 
การบัญชี  
- มีบัญชีพักสินทรัพยคงค�าง , ไม/ได�ปรับปรุงบัญชีคงค�าง บัญชีรับรู�ฯ, ไม/ได�รายงาน 

ประจําเดือนและงบทดลองจากระบบ GFMIS ให� สํานักงาน.สตง. , บันทึกรับเงินผิดประเภท 
  เงินประกันสัญญา 

- ยอดเงินประกันสัญญาในธนาคารกับทะเบียนคุมแตกต/างกัน , ไม/ได�นําเงินประกัน 
สัญญาฝากคลัง 

เงินอุดหนุน อปท. 
- ไม/ได�นําดอกเบ้ียส/งรายได�แผ/นดิน, มีเงินคงเหลืออยู/ในบัญชีเงินฝากคลัง โดยไม/ทราบ 

เปWนเงินเหลือโครงการใด 
  เงินเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 

- ไม/ได�บันทึกรายการรับ – จ/าย ในระบบ GFMIS 
๓.๔.๒  กลุ0มยุทธศาสตร:และการพัฒนา 

  ๑)  ผู�ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ จะเข�าตรวจเย่ียมโรงเรียน 
วันอาทิตยท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
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นายวัชรินทร จําปU ผู�ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ จะเข�าตรวจเยี่ยมโรงเรียน 2 
แห/ง ดังนี้ 

เขต 1 โรงเรียนบ�านหนองจัง หมู/ 1 ตําบลบ�านด/าน อําเภอบ�านด/านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ�านคลองยาง (โรงเรียนขยายโอกาส) ตําบลคลองยาง อําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย  
 

  ***   หมายเหตุ  :   กําหนดการจะแจ�งให�ทราบอีกครั้ง ท้ังนี้เพ่ือให� ผอ.สถานศึกษา ท่ีอยู/ในพ้ืนท่ีดังกล/าว
เข�าร/วมต�อนรับ 

๓.๔.๓  กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ 
๑)  กําหนดการสอบ N-NET ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

  กําหนดสอบ N-NET ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ประกาศรายชื่อท่ีนั่งสอบ สนามสอบ 
วันท่ี ๕  มกราคม ๒๕๕๗   กศน.จังหวัดสุโขทัยมี  ๑๑  สนามสอบ  กําหนดส/งรายชื่อคณะกรรมการสนามสอบให� 
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ภายในวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  สทศ กําหนดส/งคู/มือให�ศูนยสอบ ๒๐  มกราคม 
๒๕๕๗ เม่ือศูนยสอบได�รับคู/มือและจะส/งให�สนามสอบทันที ศูนยสอบจะส/งมอบข�อสอบให�สนามสอบ ในวันท่ี ๒๑  
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
  ๒)  กําหนดการสอบเทียบระดับการศึกษา  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
  กําหนดการสอบเทียบระดับการศึกษาครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๒ – ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มิติ
ความรู� ความคิด จํานวนผู�สอบ ๔๕  คน 
 

สนามสอบเทียบระดับ ประถม ม.ต�น ม.ปลาย รวม 
๑. เมืองสุโขทัย ๐ ๐ ๐ ๐ 
๒. คีรีมาศ ๓ ๐ ๐ ๓ 
๓. ศรีสัชนาลัย ๖ ๒ ๑ ๙ 
๔. ศรีสําโรง ๓ ๐ ๐ ๓ 
๕. สวรรคโลก ๒ ๑๐ ๑๘ ๓๐ 
             รวม ๑๔ ๑๒ ๑๙ ๔๕ 

 ๓)  แผนการดําเนินงานเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑.  รับสมัคร    พฤศจิกายน – ธันวาคม 
  ๒.  ปฐมนิเทศ/แนะแนว   มกราคม 
  ๓.  ทบทวนความรู�/ทําแฟHมประสบการณ  มกราคม- สิงหาคม  
  ๔.  สอบทฤษฎี  กศน. ครั้งท่ี ๑  เมษายน 
  ๕.  สอบทฤษฎี  สทศ.   ๑๐ - ๑๑  พฤษภาคม 
  ๖.  สอบทฤษฎี  กศน. ครั้งท่ี ๒   กรกฎาคม 
 ให� กศน.อําเภอท่ีทําหน�าท่ีเทียบระดับการศึกษา แจ�งข�อมูล จํานวนผู�สมัครรุ/นท่ี ๒  ให�สํานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย  ภายในวันท่ี ๘  มกราคม ๒๕๕๗  สํานักงาน กศน.จังหวัดรายงานขอสนับสนุนงบประมาณ ภายใน
วันท่ี ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗ 
 ๔)  กําหนดสอบปลายภาคเรยีนท่ี ๒/๒๕๕๖   
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กําหนดสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖  วันท่ี ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๗  กําหนดสั่งข�อสอบในวันท่ี ๙  
มกราคม ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต  www.nfe.thai.com  กศน.อําเภอเปWนผู�สั่งข�อสอบ สํานักงาน กศน.จังหวัดต�อง
ตรวจสอบ 
 ๕)  ประกาศสถานศึกษาท่ีทําหน�าท่ีเทียบระดับการศึกษา 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๖ กําหนดสถานท่ีทําหน�าท่ีเทียบระดับ
การศึกษาของจังหวัดสุโขทัย  ๗  แห/งเขตบริการทางการศึกษาคือจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู/ 

๑. กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย 
๒. กศน.อําเภอคีรีมาศ 
๓. กศน.อําเภอศรีสําโรง 
๔. กศน.อําเภอสวรรคโลก 
๕. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
๖. กศน.อําเภอทุ/งเสลี่ยม 
๗. กศน.อําเภอศรีนคร 
กรณีสถานศึกษาใดท่ีทําหน�าท่ีเทียบระดับการศึกษาก/อนประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ใช�

บังคับให�ดําเนินการต/อให�แล�วเสร็จ 
 ๖)  การจัดการศึกษาทางไกล  หลักสูตรอาเซียนศึกษา 
  การจัดการศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ครู กศน.ตําบล  กําหนดชี้แจงนโยบายทาง ETV ในวันท่ี 
๑๓  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.ขณะนี้สื่อพร�อมแล�ว รอชี้แจงการดําเนินงานแก/ผู�บริหารและ
ผู�เก่ียวข�อง  โดย สถาบัน กศน.ภาค  ในเดือน มกราคมและให� กศน.อําเภอกันเงินการสัมมนาของครู กศน.ตําบล ๓  
วัน  ๒  คืน  หวัละ ๗๕๐  บาท 

ท่ี สถานศึกษา จํานวนผู�ลงทะเบียน หมายเหตุ 
๑ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ๑  
๒ กศน.อําเภอกงไกรลาส ๑๐  
๓ กศน.อําเภอคีรีมาศ ๑๐  
๔ กศน.อําเภอบ�านด/านลานหอย ๗  
๕ กศน.อําเภอทุ/งเสลี่ยม ๖  
๖ กศน.อําเภอศรีนคร ๖  
๗ กศน.อําเภอศรีสําโรง ๑๔  
๘ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ๑๔  
๙ กศน.อําเภอสวรรคโลก ๑๔  
     รวม ๘๒  

 
 การจัดต้ังศูนยอาเซียนศึกษากําหนดให� กศน.อําเภอทุกแห/งจัดต้ังศูนยอาเซียนศึกษา เพ่ือให�บริการการ
เรียน การสอน ภาษาอาเซียน  บริการสื่อเรียนรู�เก่ียวกับอาเซียนให�กับประชาชน  โดยให�รายงานความก�าวหน�าการ
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จัดต้ังศูนยอาเซียนทุกๆเดือน  โดยไตรมาศแรก กําหนดให�รายงาน  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลานี้ยังไม/มี
ความก�าวหน�า 
 ๗)  รายงานการติดตามโครงการศูนย:ฝIกอาชีพชุมชน โดยหน0วยหน0วยตรวจสอบภายใน 
  ประเด็นตรวจสอบ 

๑.  การดําเนินงานไม/เปWนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 
๑.๑  จังหวัดไม/ส/งเสริม สนับสนุนให�เปWนสถานฝLกอบรมอาชีพหรือแหล/งจําหน/ายผลผลิต 
๑.๒   อําเภอยังไม/สามารถต้ังศูนยฝLกอาชีพ  ชุมชนอําเภอเพ่ือให�เปWนศูนยฝLกอบรมศูนยแดง 

จําหน/าย ผลผลิต 
       ๑.๓  คณะกรรมการท้ังจังหวัด/อําเภอ ไม/มีส/วนรวมในการขับเคลื่อน 
  ๒.  การดําเนินงานได�บรรลุวัตถุประสงค 
       ๒.๑  กลุ/มผู�ว/างงานไม/ได�นําความรู�ไปใช�ประโยชนในการประกอบอาชีพ 
       ๒.๒  หลักสูตรไม/สอดคล�องกับการสร�างงาน สร�างอาชีพ 
       ๒.๓  ไม/ได�ติดตามผู�รับการอบรมหลังการอบรม 
  ข�อเสนอแนะ 

๑. ทําตามนโยบาย 
๒. ทําศูนยฝLกกลางในการจัดแสดงผลงาน 
๓. ประสานคณะกรรมการศูนยฝLกอาชีพในระดับจังหวัดให� เพียงพอ ชัดเจน 
๔. กลั่นกรองหลักสูตรอาชีพให�เหมาะสม 
รายงานความก�าวหน�า/ป�ญหา/อุปสรรค  ติดตามผู�เข�ารับการอบรม 
 
๓.๔.๔  กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑)  การดําเนินงานการให�บริการรถโมบาย ส0งเสริมการอ0าน 

        ป�ญหาการให�บริการรถโมบาย ตามแผนการให�บริการรายอําเภอท่ีเสนอจังหวัดมา 
๑.  เม่ือรถโมบาย ออกให�บริการตามแผนการให�บริการท่ี กศน.อําเภอ แจ�งมา  เม่ือรถออกไปตามกําหนด

วัน  เวลา แล�วเม่ือถึงสถานท่ีนัดหมายกลับไม/มีครู กศน.ตําบล หรือเจ�าหน�าท่ีของแต/ละอําเภอมาบริการ ปล/อยให�
เปWนหน�าท่ีของคนขับรถโมบาย รับผิดชอบฝwายเดียว (บางอําเภอ) 

๒.  ครู กศน.แต/ละตําบล  ไม/ประสานงานล/วงหน�ากับ โรงเรียน  เม่ือขับรถโมบายไปถึงแล�ว ยังไม/มีครู
มาถึงสถานท่ีนัดหมาย  (บางอําเภอ) 

๓.  ครู ไม/มีการเตรียมกิจกรรม  ไม/มีความพร�อมในการให�บริการกับนักเรียนท่ีมาร/วมกิจกรรม (กิจกรรม
น�อยมาก) ไม/หลายหลาย (บางโรงเรียนมีต/อว/าว/ามาแล�วไม/เห็นมีกิจกรรมอะไร) 

๔.  ไม/ดูแลคนขับรถโมบาย  บางครั้งปล/อยให�คนขับรถโมบาย จัดกิจกรรมกับนักเรียน ผู�บริการ ตามลําพัง   
๒) การดําเนินงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

กลุ/มงานอัธยาศัยได�ดําเนินการตามนโยบาย โดยได�ดําเนินการจัดทําแผนการนิเทศบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
ท้ังหมด  ๔๕๓  แห/ง ในจังหวัดสุโขทัย ทุกตําบล   
 โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  ได�แต/งต้ังคณะกรรมการนิเทศบ�านหนังสืออัจฉริยะ ประจําปU
งบประมาณ  ๒๕๕๗  โดยมีคณะกรรมการนิเทศฯ ท้ังหมด  ๙  ท/าน  จะแบ/งสายการเทศฯ ดังนี้ 
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แผนการนิเทศบ�านหนังสืออัจฉริยะ  

ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

************************************** 
ท่ี กศน.อําเภอ วันท่ี ตําบล หมู0บ�าน หมายเหตุ 

๑ - อําเภอคีรีมาศ 
  ๑. บ�านห�วยน้ําใส ม.๑ ต.สามพวง 
  ๒. บ�านหนองจิก  ม. ๑ ต.หนองจิก 
  ๓. บ�านนาเค�าหมู ม.๓ ต.นาเชิงคีรี 
  ๔.  บ�านบึงยายหอม ม.๕ ต.ทุ/งหลวง 
- อําเภอบ�านด0านลานหอย 
  ๑. บ�านหนองหญ�าปล�อง ม.๕  
  ๒. บ�านวังน้ําขาว ม. ๒ 
  ๓. บ�านห�วยไคร�  ม. ๕ ต.วังน้ําขาว 
  ๔. บ�านวังพง  ม.๑๘ ต.วังน้าํขาว 
- อําเภอศรีสัชนาลัย 
  ๑.  บ�านปwาง้ิว ม.๙ 
  ๒.  บ�านปwาง้ิว ม. ๓  
  ๓.  บ�านแม/สิน  ม. ๑ 
  ๔.  บ�านแม/คุ  ม. ๘ ต.บ�านตึก 

๒๐-๒๔  ม.ค. ๕๗ ๑๐ 

๗ 

๑๑ 

๕๐ 

๓๖ 

๘๔ 

 

ท่ี กศน.อําเภอ วันท่ี ตําบล หมู0บ�าน หมายเหตุ 

๒ - อําเภอสวรรคโลก-  
  ๑.  บ�านหนองปwาตอ ม.๑ ต.ท/าทอง 
  ๒.  บ�านวังตาเลน ม. ๖ ต.ปากน้ํา 
  ๓.  บ�านชุมนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
  ๔.  บ�านหย/อมใหญ/ ม.๒ ต.วังพิณพาทย 
- อําเภอเมืองสุโขทัย 
  ๑.  บ�านเหนือวัด ม. ๒ ต.บ�านกล�วย 
  ๒.  บ�านคลองด/าน  ม. ๕ ต.บ�านสวน 
  ๓.  บ�านกระชงค  ม.๔ ต.บ�านหลุม 
  ๔.  บ�านตระพังโพธิ์ศรี ม.๘ ต.วังทองแดง 
- อําเภอศรีนคร 

๒๐-๒๔  ม.ค. ๕๗ ๑๔ 

๑๐ 

๕ 

๙๙ 

๔๙ 

๒๕ 

 



10 

 

  ๑.  บ�านทุ/งเลน  ม.๕ ต.ศรีนคร 
  ๒.  บ�านศิริบูรณาราม ม.๒ ต.คลองมะพลับ 
  ๓.  บ�านบึงพระยอด ม.๔ ต.คลองมะพลับ 
  ๔.  บ�านนิคมพัฒนา ม. ๖ ต.นครเดิฐ 

๓ - อําเภอทุ0งเสล่ียม 
  ๑.  บ�านชัยอุดม ม. ๑ ต.กลางดง 
  ๒.  บ�านวังธาร  ม. ๔ ต.ทุ/งเสลี่ยม 
  ๓.  บ�านท/าต�นธง  ม. ๑ ต.ไทยชนะศึก 
  ๔.  บ�านใหม/ ม. ๓ ต.เขาแก�วศรีสมบูรณ 
- อําเภอกงไกรลาศ 
  ๑.  บ�านหนองหลอด ม.๗ ต.ไกรกลาง 
  ๒.  บ�านดงยาง  ม. ๔ ต.ดงเดือย 
  ๓.  บ�านหนองกระทุ/ม ม.๙ ต.ไกรกลาง 
  ๔.  บ�านประดู/เฒ/า  ม. ๗ ต.กง 
- อําเภอศรีสําโรง 
  ๑.  บ�านวัดใต�  ม. ๒  ต.วัดเกาะ 
  ๒.  บ�านโรงเจyก  ม. ๕  ต.สามเรือน 
  ๓.  บ�านท/ามะกะสัก  ม. ๖ ต.ราวต�นจันทน 
  ๔.  บ�านพัฒนา   ม. ๓  ต.คลองตาล 

๒๐-๒๔  ม.ค. ๕๗ ๕ 

๑๑ 

๑๓ 

๓๒ 

๕๑ 

๕๗ 

 

 
หมายเหตุ    แผนการนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม 

๓)  การดําเนินงานห�องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” และห�องสมุดประชาชนอําเภอ   
-  แต/ละห�องสมุดเสนอแผนการดําเนินงานของแต/ละห�องสมุด ว/าในปUงบประมาณนี้ได�ดําเนินการ

อะไรบ�าง  
-  รายงานผลการดําเนินงาน  ในปUงบประมาณท่ีผ/านมาว/าได�ดําเนินการอะไรไปบ�าง  

กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย   การดําเนินการบ�านหนังสืออัจฉริยะ/ปรับปรุงห�องสมุด/เวปไซตเชื่อมโยง 
กศน.อําเภอคีรีมาศ   จัดกิจกรรมส/งเสริมการอ/าน/ประกวดหมู/บ�านเชื่อมโยงกับหมูบ�านต�นแบบ 
กศน.อําเภอศรีสําโรง  ส/งเสริมการอ/านผ/าน Facebook   
กศน.อําเภอสวรรคโลก   ปรับปรุงห�องสมุด 
กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย   จัดกิจกรรมห�องสมุด ๓D ,การพัฒนาบ�านหนังสืออัจฉริยะมี  ๘๔  แห/ง  จะให�ได�  

๑๐๐ % ในปU ๒๕๕๗ 
กศน.อําเภอทุ/งเสลี่ยม  ได�จัดทําสื่อกิจกรรมต/างๆ,พัฒนาบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.อําเภอศรีนคร  พัฒนาบ�านหนังสืออัจฉริยะ, 
กศน.อําเภอกงไกรลาศ   นโยบายห�องสมุด ๓D 
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กศน.อําเภอบ�านด/านลานหอย จัดทําแผนพัฒนาห�องสมุด,ปรับภาพลักษณห�องสมุด,พัฒนาบ�านหนังสือ
อัจฉริยะ 
 

๔.  การดําเนินงานตามโครงการเรียนรู�ถิ่นฐานบ�านเกิด เมืองกําเนิดลายสือไทย (งานพ0อขุนรามคําแหง
มหาราช) 

-  การดําเนินการตามโครงการพ/อขุนรามคําแหงมหาราช  ครั้งนี้ จะจัดข้ึนระหว/างวันท่ี  ๑๗-๑๙  
มกราคม  ๒๕๕๗ นี้  โดยมีรายละเอียดตามโครงการฯ และคําสั่งท่ีแนบมาพร�อมนี้ 
 

๓.๔.๕  กลุ0มส0งเสริมภาคีเครอืข0ายและกิจการพิเศษ 
   -  ไม/มี  

๓.๔.๖  กลุ0มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   -  ไม/มี 
  ๓.๔.๗  กลุ0มตรวจสอบภายใน        

-  ไม/มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

-  ไม/มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม/มี 
 

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

ปIดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
 
 

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


