
รายงานการประชุมผู�บริหาร ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุโขทัย 
คร้ังที่  ๓/๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห�องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

๑. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๒. นางลําแผน  ทรัทยพร�อม   (แทน) ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
๓. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย   
๔. นายชนัญ  คงเมือง    ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง 
๕. นางสาวนุรัต  วรกฏ   ผอ. กศน. อําเภอทุ0งเสลี่ยม  
๖. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ   
๗. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล  ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร       
๘. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด0านลานหอย  
๙. นายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร  ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
๑๐. นายจิรพงศ  ผลนาค   ผอ. กศน.อําเภอสวรรคโลก       
๑๑. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  
๑๒. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๓. นางหทัยภัทร ทองเป@า  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ    
๑๔. นางสุมิตรา  คงเรือง   พนักงานพิมพ 3 
๑๕. นางณีรนาท  บุญขํา   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๖. นางเจตจํานงค  สมยิ้ม  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. นางวรรณนิดา  ออมสิน  ครู กศน.ตําบล 

๒๕. ว0าท่ี ร.ต.พนม  วันจันทร  ครู กศน.ตําบล 
 ๒๖. นายชนะ  เมฆตานี   ครู กศน.ตําบล 

๒๗. นายทิวา  ยี่ทอง   ครู กศน.ตําบล 
๒๘. นายกฤษณะ  อยู0สุขสวัสด์ิ  ครูศูนยการเรียนรู�ชุมชน 
๒๙. นายสุริยา  คมขํา   ครู กศน.ตําบล 
๓๐. นายนครินทร  คมขํา   ครูศูนยการเรียนรู�ชุมชน 
๓๑. นางสาวนภาพร  ศรีสังข  ครู กศน.ตําบล 
๓๒. นางสาวกัญญาวีร  ทับแก�ว  ครู กศน.ตําบล 
๓๓. นายอลงกรณ  น�อยคํา  ครู กศน.ตําบล 
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รายช่ือผู�ไม4มาประชุม 
 ๑. นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ  รอง ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย (ไปราชการ) 
 
รายช่ือผู�ร4วมประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น. 

นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย (ประธานท่ีประชุม) กล0าวเปJด
ประชุมแล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต0อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ทราบ 

๑.๑  การรับสมัครสอบแข0งขันผู�บริหารระดับจงหวัด/กศน.อําเภอ/และครู กศน.ตําบล ย�าย 
สมัครผู�บริหารระดับจังหวัด เริ่มต้ังแต0วันท่ี ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๗  ปLงบประมาณหน�าหน�าจะมีการเปJด

สอบมากกว0านี้   
ครู กศน.ตําบลย�าย  คือนางสาวพิสมัย  สาซุเซา ครู กศน.ตําบลศรีนคร กศน.อําเภอศรีนคร สํานักงาน 

กศน.จังหวัดสุโขทัย ย�ายไปเปNนครู กศน.ตําบลศรีสงคราม สํานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 
 ๑.๒  การดําเนินงาน To  Be  Number One   
  ขอให� กศน.อําเภอทุกแห0งดําเนินการอย0างต0อเนื่อง จริงจัง พร�อมท้ังบูรณาการในการทํางานของ กศน.เรา
ด�วย/ช0วยรณรงคสวมเสื้อ To Be Number One สีส�มทุกวันพฤหัสบดี 
 ๑.๓  การดําเนินงานยกระดับการศึกษา กศน. โครงการประเมินเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จากการสอบ ๒๖ – ๒๗  เมษายน ๒๕๕๗  ขาดสอบมากกว0าปกติ  ฝาก ผอ.แต0ละอําเภอช0วนเน�นย้ําใน
การรับสมัครและมาสอบ  ครู ๑  คน ต0อนักศึกษาเทียบฯ๑ คนเปNนอย0างน�อย  
 ๑.๔   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดนต�นสังกัด ของสถานศึกษาท้ัง ๕  แห0ง 
  ได�ทําการประเมินแล�ว ๓  แห0ง คือ กศน.อําเภอสวรรคโลก,กศน.อําเภอศรีนคร และกศน.อําเภอ
บ�านด0านลานหอย  เหลืออีก ๒  แห0งคือ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัยและ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 

๑.๕   การแข0งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.  “สุดยอด กศน.  ปL ๒” 
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ส0งทีมเข�าร0วม การแข0งขันสุดยอด กศน.ระดับภาคเหนือ ซ่ึงจัดการแข0งขันข้ึนในวันท่ี 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เชียงใหม0ฮอลล ศูนยการค�าเซ็นทรัลพลาซ0า เชียงใหม0 แอรพอรต โดยมีทีมเข�าร0วม
แข0งขันในครั้งนี้รวม ๖ ทีม จาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ โดยจะคัดเลือกให�เหลือเพียง ๓ ทีม เพ่ือเปNนตัวแทนของ
ภาคเหนือ ไปแข0งขัน สุดยอด กศน.ระดับประเทศต0อไป 

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสํานักงาน กศน. ได�ให�เกียรติ มอบรางวัลแก0ทีมผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก
เข�ารอบตัดสิน จํานวน ๓ ทีม คือ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก และ สํานักงาน 
กศน.จังหวัดเชียงราย และจะเข�าร0วมแข0งขันในระดับประเทศในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อิมแพคอารีน0า เมือง
ทองธานี 
 ๑.๖   ลูกเสือ 
  ๑)  การตรวจกองลูกเสือ 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  ได�จัดอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือวิสามัญรุ0นใหญ0  ข้ันความรู�ชั้นสูง (A.T.C) 
ให�กับบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน  2556  ณ ค0ายลูกเสือชั่วคราว 
แหล0งเรียนรู� “บ�านคุ�มจันทร”  แคมปh    ตําบลปากแคว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ไปแล�วนั้น    สํานักงาน 
กศน.จังหวัดสุโขทัย  ขอให�ท0าน และบุคลากรในสังกัดทุกคน เข�ารับการตรวจกองลูกเสือสามัญรุ0นใหญ0 ข้ันความรู�
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ชั้นสูง (A.T.C)  ในวันท่ี  ๒๖ – ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ค0ายลูกเสือชั่วคราว แหล0งเรียนรู� “บ�านคุ�มจันทร” แคมปh  
ตําบลปากแคว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  เวลา ๐๗.๓๐ น.โดยแต0งกายด�วยชุดผู�กํากับลูกเสือวิสามัญ  และเบิก
ค0าใช�จ0ายในการเดินทางจากสถานศึกษา 
 ๒)  การอบรมลูกเสือ (เปJดกอง) 
สํานักงานส0งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย กําหนดอบรมลูกเสือ ให�กับ
นักศึกษา กศน. หลักสูตร “เตรียมลูกเสือวิสามัญ” โครงการฝiกอบรมลูกเสือ กศน. หลักสูตร “เตรียมลูกเสือ
วิสามัญ” เพ่ือพัฒนาครู เจ�าหน�าท่ี บุคลากร  และนักศึกษา กศน.  สังกัด สํานักงานส0งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย โดยจัดการอบรมแบบค0ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน  ให�กับกลุ0มเป@าหมาย
นักศึกษา กศน.  จํานวน  ๙๐ คน และเจ�าหน�าท่ี    ๓๕ คน  รวมท้ังหมด  ๑๒๕  คน ในระหว0างวันท่ี  ๒๘ - ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  
 ๓)  งานชุมนุมลูกเสือ กศน.  ครั้งท่ี ๒  
สํานักงานลูกเสือแห0งชาติ ร0วมกับสํานักงานส0งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กําหนดจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งท่ี ๒ ระหว0างวันท่ี 20 – 24 มิถุนายน 2557 ณ ค0ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี
 ๑.๗  รายการ ก๊ิกกะดู0 สงครามเพลง ให�แต0ละอําเภอส0งตัวแทนเข�าประกวด 
 ๑.๘ ครูไปศึกษาดูงานต0างประเทศ 
  คณะท่ี ๑  ครู กศน.ทุ0งเสลี่ยม ๑ คน,ครู กศน.สวรรคโลก  ๑  คน,ครู กศน.ศรีนคร  ๑  คน
,บรรณารักษ ๑  คน คือ นางรัชดา  ศรีปาน บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย,ลูกจ�างประจํา 
๑ คน คือ นายธีรศักด์ิ  มวลศรี พนักงานพิมพ ๓ สํานักงาน กศน.จังหวดสุโขทัย 
  คณะท่ี ๒  ผู�บริหาร (เกาหลีใต�,ญ่ีปุnน) ผอ.กศน.อําเภอศรีนคร,ผอ.กศน.อําเภอทุ0งเสลี่ยม,ผอ.กศน.
อําเภอกงไกรลาศและข�าราชการ ๑ คน 

มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๒ /๒๕๕๗ 

ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร0างรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒  
เม่ือวันท่ี ๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม0มีการแก�ไข   
 
ระเบียบวาระที่  ๓ : เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

๓.๑.๑  กลุ4มอํานวยการ 
   -  ไม0มี 

๓.๑.๒  กลุ4มยุทธศาสตร9และการพัฒนา 
   -  ไม0มี 

๓.๑.๓  กลุ4มส4งเสริมการศึกษานอกระบบ 
-  ไม0มี 

๓.๑.๔  กลุ4มส4งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
-  ไม0มี 
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๓.๑.๕  กลุ4มส4งเสริมภาคีเครอืข4ายและกิจการพิเศษ 
-  ไม0มี 

๓.๑.๖  กลุ4มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
-  ไม0มี 

๓.๑.๗  กลุ4มตรวจสอบภายใน 
         -  ไม0มี 

๓.๒  รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
  -  ไม0มี 

 
๓.๓  ศูนย9ส4งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

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

ปฏิบัติงานดังนี้ 
 วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  กศน.อําเภอเมืองสุโขทัยร0วมกับเทศบาลบ�านกล�วยและสาธารณะสุขจังหวัด
สุโขทัย จัดอบรมนักศึกษาในเก่ียวกับโครงการ To  Be  Number One, การแข0งขันรายการก๊ิกกะดู0 สงครามเพลง 

๓.๓.๒ กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายจิรพงศ  ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอสวรรคโลก ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

ได�เพ่ิมงานวิชาการมากข้ึน  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน ได�มีการปรับโครงสร�างหลักสูตร เน�นภาพร0วม 
ได�มีการรวมเปNน ๓  หน0วยกิต  มีนโยบายให�นักศ฿กษาทําโครงงาน ในวิชาท่ีมี ๓  หน0วยกิต ,การการทําแผนแบบ
บูรณาการ 

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

ได�ขอความอนุเคราะหตู�แดงจากตํารวจ,การต0อสัญญาการใช�สถานท่ีห�องสมุด,การขอย�ายพ้ืนท่ีของครู กศน.
ตําบลนครเดิฐ,การประเมินโดยต�นสังกัด 

๓.๓.๔ กศน.อําเภอศรีสําโรง โดยนายชนัญ  คงเมือง ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง ได�รายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้  

การปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีนายอําเภอเปNนประธาน มีนักศึกษา ๒๐๐  คน,งานพัฒนาผู�เรียนจะได�มีการ
ส0งแผนในการพัฒนาผู�เรียนให�จังหวัดทราบต0อไป 

๓.๓.๕ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดยนางลําแพน  ทรัพยพร�อม  (แทน) ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับภาษาอังกฤษ  โดย ดร.จันทร  โกศล  โดยมีบุคลากรและข�าราชการใน
อําเภอศรีสัชนาลัย  และบุคลากร กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย เข�าอบรมดังกล0าว,การปฐมนิเทศนักศึกษา,การศึกษาดู
งานเรื่องการประกันภายนอกโดยสถานศึกษา โดย สมศ. ได�มี กศน.อําเภอตรอนและกศน.อําเภอลับแล เข�ามา
ศึกษาดูงาน 
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๓.๓.๗  กศน.อําเภอทุ0งเสลี่ยม โดย นางสาวนุรัต  วรกฎ ผอ. กศน. อําเภอทุ0งเสลี่ยมได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

ช0วยกันแก�ไขป�ญหาค0าตอบแทน,รับสมัครนักศึกษาเพ่ิมข้ัน ครู ๑ คน ต0อนักศึกษา ๖๕  คน ครูอาสาต�องมี
นักศึกษา,ได�รับเปNนสถานศึกษาเทียบระดับ,การเข�าร0วมอบรมเกษตรธรรมชาติ ณ ศูนยฝiกอุตรดิตถ 

๓.๓.๘ กศน.อําเภอกงไกรลาศ โดยนายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได�รายงาน
ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

การร0วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี โดยได�มีรถโมบายเข�าร0วม ณ ตําบลท0าฉนวน,การร0วมกิจกรรมสุดยอด 
กศน. ณ จังหวัดเชียงใหม0และได�เข�าศึกษาดูงาน ณ  ศูนยอาเซียนจังหวัดเชียงใหม0 

๓.๓.๙ กศน.อําเภอคีรีมาศ  โดยนายสําอางค  บุญเกิด ผอ. กศน.อําเภอคีรีมาศ ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

การร0วมกิจกรรมสุดยอด กศน. ณ จังหวัดเชียงใหม0,การรับสมัครนักศึกษา,กศน.อําเภอคีรีมาศ และ
บุคลากร ร0วมทําบุญและรดน้ําดําหัวผู�ใหญ0 กศน.จังหวัดสุโขทัย,ส0งบุคลากร กศน. 3 คนเข0าร0วมอบรม เวิรดเพรส,
อบรมความรู�เบ้ืองต�นเกษตรกรรมธรรมชาติ ตามโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติ ณ ศูนยฝiกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ อําเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมรับทราบ 
  

๓.๔  เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ4มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
  ๓.๔.๑  กลุ4มอํานวยการ 

๑) การถวายผ�ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปL ๒๕๕๗ 
  กระทรวงศึกษา ได�มีการถวายผ�ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปL ๒๕๕๗ โดย

สามารถร0วมบริจาค ได�ท่ี โอนเงินเข�าบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี  
“กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ” เลขท่ี  ๐๕๙-๑-๓๑๘๘๖-๕  พร�อมส0งสําเนาใบโอน ให�กลุ0มบริหารงานค
รังและสินทรัพย  สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบด�วย หรือ ส0งธนาณัติสั่งจ0าย “ปณฝ. 
ศึกษาธิการ ๑๐๓๐๔”  ชื่อผู�รับ หัวหน�ากลุ0มบริหารงานคลังและสินทรัพย  สํานักอํานวยการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมรับทราบ 
๓.๔.๒  กลุ4มยุทธศาสตร9และการพัฒนา  
- ไม0มี 
๓.๔.๓  กลุ4มส4งเสริมการศึกษานอกระบบ 
การสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในวันท่ี ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗  มาผู�ขาด

สอบ ร�อยละ ๕๐  และจะทดสอบของ สทศ. ในวันท่ี ๗ - ๘  มิถุนายน ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมรับทราบ 

๓.๔.๔  กลุ4มส4งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
- ไม0มี 
๓.๔.๕  กลุ4มส4งเสริมภาคีเครอืข4ายและกิจการพิเศษ 
- ไม0มี 
๓.๔.๖  กลุ4มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- ไม0มี 
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  ๓.๔.๗  กลุ4มตรวจสอบภายใน   
- ไม0มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่องครูอาสาสมัคร กศน. บางอําเภอมีมากบางอําเภอมีน�อย ให�มีการกระจายครูอาสาฯ 
  ๔.๒  อินเตอรเน็ตห�องสมุดและ กศน.ตําบลบางแห0ง ยังมีป�ญหาไม0สามารถใช�งานได� 

มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องอ่ืน ๆ 
  -  ไม4มี 

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

ปJดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

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

 
 
 


