
รายงานการประชุม ผู�บริหาร สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่    4/2555 

วันที่   5   เดือน  เมษายน พ.ศ. 2555 
ณ ห�องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

1. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 2. นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส   ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก 
 3. นายแฉล�ม ธนาทิพยกุล          ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
 4. นางภารดี ก่ิงแก�ว    (แทน) ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
 5. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ 
 6. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด7านลานหอย 
 7. นางยุณีรัตน   เปลี่ยนทอง   (แทน) ผอ. กศน. อําเภอทุ7งเสลี่ยม 
 8. นางสาวเสรี  คงเนียม       (แทน) ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย 

9. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ.  กศน. อําเภอศรีนคร 
10. นางสาววรรณธนา  ชูหน�า   (แทน) ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง 
11. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
12. นางหทัยภัทร ทองเปAา  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

          13. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
 14. นายวินัส  ทุนแท7ง     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 15. นายภักดี  รัตนสากล    (แทน) บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  
      ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ (บ7าย) 
 
รายช่ือผู�ไม.มาประชุม  
 1. นางสาวศรีโสภา มีเจริญ  รองผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ไปราชการ 
 2. นายรามณรงค  โตนชัยภูมิ  ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย  ไปราชการ 
 3. นายจิรพงศ  ผลนาค   ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง   ไปราชการ 
 4. นายชนัญ  คงเมือง   ผอ. กศน. อําเภอทุ7งเสลี่ยม  ไปราชการ 
 5. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย  ลาพักผ7อน 
 
รายช่ือผู�ร.วมประชุม 
 1.นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย  นักจัดการงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา   11.00 น. 
  
 นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย(ประธานท่ีประชุม) กล7าวเปDด
ประชุมแล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต7อไปนี้ 
 



ระเบียบวาระที่  1 :  เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ทราบ 
 1.1  การรับรางวัลของ ผอ.สําอาง บุญเกิด   
 1.2  การบําเพ็ญกุศล สมเด็จพระเจ�าภคินีเธอ เจ�าฟAาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
 1.3  ขอขอบคุณท่ีให�ความร7วมพิธีเปDดห�องสมุดประชาชน “อําเภอศรีนคร” ท่ีนําบุคลากรเข�าไปจัด
กิจกรรม 
 1.4  โครงการหนังสือท่ีท7านชอบมอบให�คนอ่ืนอ7าน “ให�ขอหนังสือจากหน7วยงานต7างๆ ภายในอําเภอ
และให� ผอ.กศน.อําเภอและบุคลากรทุกคนเข�าร7วมโครงการในครั้งนี้ด�วย  
 1.5  ยาเสพยติด จังหวัดได�จัดค7ายเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกอําเภอ ให�ทุกอําเภอช7วยในการสนับสนุน 
 1.6  ประเพณีสงกรานต ให�รักษาวินัย ในการเล7นสงกรานต  
 1.7  ขอให�ชมข7าวสารท่ีเผยแพร7ในเว็บไซตต7างๆท่ีเก่ียวข�องกับ กศน.  
 1.8  การเพ่ิมบรรณารักษห�องสมุดอีก 3 แห7ง ได�แก7 อําเภอคีรีมาศ,อําเภอกงไกรลาศ,อําเภอศรีนคร 
 1.9  ระบบ งบประประมาณจาก อบจ.ซ่ึง อบจ.สุโขทัยจะกระจายอํานาจไปให�สมาชิกในเขตละเขต ใน
การพัฒนาพ้ืนท่ี โดยจะจัดสรร งบประมาณไปให� กศน.อําเภอ โดยคณะกรรมสถานศึกษาเข�าไปประสานงานหรือ
เสนอโครงการ  
 1.10 การมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก7พนักงานราชการ,ครู กศน.ตําบล,ครูอาสา ท่ี จังหวัดเชียงรายใน 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2555 
 
ระเบียบวาระที่  2 :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2555 
 
 นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร7าง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2555 ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก�ไข ดังนี้ 
 1. เพ่ิมข�อ 11. การจัดทํายุทธศาสตรกีฬาจังหวัดสุโขทัย ได�บรรจุกีฬา กศน.ไว�ในยุทธศาสตรกีฬาจังหวัด
สุโขทัย ในเรื่องท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
 2. เพ่ิมข�อ 5.2  โดยนายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก ได�เสนอการประชุม
ประจําเดือนควรประชุมต7อดนื่อง เช�า-บ7าย เฉพาะผู�บริหารและผู�เก่ียวข�อง เพ่ือพัฒนาระบบบริหารท่ัวไป,
พัฒนาการจัดกิจกรรม,พัฒนาวิชาการ,พัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบงบประมาณ 
 
ระเบียบวาระที่  3 : เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
  3.1.1 กลุ.มอํานวยการ, กลุ.มตรวจสอบภายใน  
        1)  การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

สํานักงาน กศน.แจ�งแผนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ดังนี้ 
1. ให�บันทึกข�อมูลผู�ลงทะเบียน ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2555 ให�เสร็จภายในวันท่ี  4 เมษายน 

2555 โดยเน�นย้ําให�ตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องเนื่องจาก การบันทึกข�อมูลนําเข�าระบบมีความผิดพลาดและ
ส7งกลับแก�ไขถึง 50 %  



  2. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 สํานักทะเบียนราษฎรจังหวัด จะเปSนหน7วยงานในการจัดพิมพ
รายชื่อ โดยสํานักงาน กศน.จังหวัด จะประสานขอรับรายชื่อและจัดส7งให�กับนายอําเภอเพ่ือนําไปติดประกาศ ณ 
ท่ีว7าการอําเภอและท่ีทําการผู�ใหญ7บ�าน ท้ังนี้ เพ่ือให�ผู�ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อเพ่ือการไปใช�สิทธิ ทํา
ประชาคมหรือเลือกต้ังต7อไป  
  3. วันท่ี 11 – 15 พฤษภาคม 2555  เปSนช7วงตรวจสอบรายงานและเพ่ิมรายชื่อของสมาชิก
กรณีรายชื่อตกหล7น จากการลงทะเบียนระหว7างวันท่ี 18 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2555 และไม7มีชื่ออยู7ในบัญชี
รายชื่อ ซ่ึงไม7ใช7การรับลงทะเบียนใหม7  ท้ังนี้อาจต�องหาหลักฐาน คือ ใบสมัครเก7ามายืนยันว7าได�เคยลงทะเบียน
ไว�จริงแต7รายชื่อตกหล7น และกรณีท่ีลงทะเบียนผ7านเว็บไซตหากไม7มีหลักฐานแสดง แต7ยืนยันว7าได�ลงทะเบียนไว�
แล�ว อาจอนุโลมโดยให�กรอกใบลงทะเบียนใหม7ได� 

4. วันท่ี 16  พฤษภาคม 2555 กศน.อําเภอ จัดทํารายชื่อสมาชิกท่ีตกหล7นส7งให�กับนายอําเภอ  
เพ่ือปDดประกาศ 

5. วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 นายอําเภอประกาศรายชื่อสมาชิกผู�ลงทะเบียน เพ่ือมาใช�สิทธิ 
ในการทําประชาคม/เลือกต้ัง ต7อไป 
  อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้ยังไม7มีการจัดต้ัง สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและยังอยู7ใน
ระหว7างการจัดต้ังคณะกรรมการกองทุนฯ ดังนั้น สํานักงาน กศน. จึงได�รับมอบหมายเปSนหน7วยงานรับ
ลงทะเบียนและนําเข�าระบบไปพลางก7อนจนกว7าจะมีการมอบหมายหน7วยงานอ่ืนเปSนผู�รับผิดชอบอย7างเปSน
ทางการ ซ่ึงคาดว7า จะดําเนินการเปSนผู�รับใบลงทะเบียนฯ จนถึงวันท่ี  30  มิถุนายน 2555 หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ทราบต7อไป ท้ังนี้  อาจไม7ต�องสรุปรายงานจํานวนผู�ลงทะเบียนเปSนรายวันและ
ประชาสัมพันธรณรงคให�สตรีมาลงทะเบียนเหมือนท่ีเคยปฏิบัติมา 
  ท้ังนี้ สํานักงาน กศน. ได�แจ�งให�ทราบอีกครั้งว7า นโยบายการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เปSนวาระแห7งชาติและนโยบายเร7งด7วนท่ีรัฐบาลเร7งให�ดําเนินการ โดยสํานักงาน กศน.ได�รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย ดร.สุชาติ    ธาดาธํารงเวช) ให�เปSนหน7วยงานผู�แทนของ
กระทรวงศึกษาธิการ เข�าร7วมขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายดังกล7าว ซ่ึงควรจะเปSนความภาคภูมิใจของชาว 
กศน.ทุกคน ซ่ึง สํานักงาน กศน.ส7วนกลาง ทราบและเข�าใจป�ญหาต7างๆ ท่ีพบในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือให�การ
ดําเนินงานรับลงทะเบียนบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได�ต้ังเปAาหมายไว� จึง
ใคร7ขอความอนุเคราะหและความร7วมมือจากบุคลากร เจ�าหน�าท่ี ของสํานักงาน กศน.ทุกคน ให�ปฏิบัติหน�าท่ี
อย7างแข็งขัน ทุ7มเท รอบคอบ ไม7สร�างป�ญหาและความแตกแยกในองคกรและระหว7างภาคีเครือข7ายท่ีปฏิบัติงาน
ในภารกิจเดียวกัน รวมท้ังขอให�ใช�วิจารณญาณในการแก�ไขป�ญหาทุกอย7างให�ราบรื่นต7อไป  
 
  2)  การติดตั้งคอมพิวเตอร: กศน.ตําบล 

ให�ศูนย กศน.อําเภอ ท่ียังดําเนินการก7อสร�างไม7แล�วเสร็จ ให�สํารวจและแจ�งสถานท่ีมีความ
พร�อมในการจัดวางครุภัณฑ สํานักงาน ให�สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2555 
เนื่องจากใกล�จะหมดการขยายเวลาในการติดต้ัง 
 
  3) รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา กศน.ตําบล/แขวงท่ีพร�อมจะติดต้ังครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  มี 6 แห7ง อําเภอเมืองได� 2 แห7ง 
 
  3.1.2 กลุ.มยุทธศาสตร:และการพัฒนา, กลุ.มส.งเสริมภาคีเครือข.ายและกิจการพิเศษ 



        - ไม7มี 
 
  3.1.3 กลุ.มส.งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ.มส.งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ.มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       1) การตรวจข�อสอบ ปลายภาคเรียนท่ี 2/2554  
พบสภาพป�ญหา ดังนี้ ไม7กรองรหัสประจําตัวนักศึกษา รหัสวิชา รหัสสถานศึกษา,กรรมการคุมสอบไม7เซ็นชื่อ,ไม7
กรอกชื่อสถานศึกษา,ฝนรหัสผิด/ใช�ปากกาฝนรหัส,ส7งกระดาษคําตอบล7าช�า,ไม7ตรวจความเรียบร�อยของ
กระดาษคําตอบ,ไม7ส7งใบเซ็นชื่อเข�าสอบ ฯลฯ 
  สรุปการนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปZการศึกษา  2554 
 สํานักงาน  กศน.จังหวัดสุโขทัย  ได�แต7งต้ังคณะกรรมการจาก  สํานักงาน  กศน.จังหวัดสุโขทัย   
ไปนิเทศติดตามการจัดสอบปลายภาคเรียนท่ี  2/2554  สนามสอบของ  กศน.อําเภอ  11  สนามสอบ  ระหว7าง  
วันท่ี  10-11  มีนาคม  2555  สรุปผลในภาพรวม  ตามประเด็นการนิเทศ  ดังนี้ 
 
1.  สนามสอบ 

ระดับความเหมาะสม  
รายการ มาก 

(๓) 
ปานกลาง 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

 
หมายเหตุ 

1.  ความสะดวกในการเดินทางมาสนามสอบ 10 1   
2.  ความเหมาะสมของห�องสอบ 
     2.1 ลักษณะโต̂ะ  เก�าอ้ี 

 
8 

 
3 

  

     2.2  ความสว7างในห�อง 7 4   
     2.3  ระยะห7างของโต̂ะ 5 5 1  
     2.4  รายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบท่ีหน�าห�องสอบ 6 4 1  
3.  การจัดผังห�องสอบ 4 4 3  
4.  การจัดห�องกรรมการกลาง 6 5   
2. แบบทดสอบ 

2.1  ความชัดเจนของตัวพิมพ  ข�อความ  ตัวเลือก  ฯลฯ 
ส7วนใหญ7มีความชัดเจน  รายวิชาเลือกบางวิชา  ตัวเลือกไม7ครบถ�วน  ข�อคําถามไม7ชัดเจน  เช7น  
ให�อ7านบทร�อยกรองแล�วตอบคําถาม  แต7ไม7มีบทร�อยกรอง  เปSนต�น 
 2.2  ความครบถ�วน  สมบูรณของจํานวนแบบทดสอบ 
 ส7วนใหญ7  ครบถ�วนสมบูรณ  วิชาเลือก  บางวิชาจํานวนข�อสอบไม7ครบ  กระดาษคําตอบไม7มี 
3. การดําเนินการสอบ 
3.1 กรรมการคุมสอบต7อห�อง        �  1  คน    9  แห7ง     �  2  คน  2  แห7ง 
3.2 ผู�เปSนกรรมการคุมสอบ          �  ครู กศน.  2  แห7ง     �  ครูสังกัดอ่ืน  11  แห7ง 
     4.  ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 4.1 ห�องสอบบางห�องแสงสว7างไม7เพียงพอ  ควรปรับปรุง 
 4.2 การจัดท่ีนั่งสอบ  ควรจัดให�นั่ง  1 คน ต7อ  1  โต̂ะ (บางแห7ง) 
 4.3 ควรติดรายชื่อหน�าห�องสอบและรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบรวมให�ชัดเจน 



 4.4 กรรมการคุมสอบ  ไม7ควรอธิบายข�อสอบใดๆ เพ่ิมเติม 
 4.5 กรรมการคุมสอบ  ควรปฏิบัติตามระเบียบให�เคร7งครัด 
 4.6 ควรติดปAายบอกสนามสอบท่ีหน�าสนามสอบให�เด7น / ชัดเจน ขนาดตัวอักษรมองเห็นง7าย 
 4.7 ควรติดผังอาคารสอบ/ห�องสอบ/ท่ีนั่งสอบให�ชัดเจน 
 4.8 ห�องกรรมการกลาง  ควรจัดให�อยู7ในห�องท่ีเปSนศูนยกลางห�องสอบ  สามารถสังเกตเห็นได�ชัดเจน  
สะดวกในการติดต7อ 
 

3.2 รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
  - ไม7มี 
 
 3.3 เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ.มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
  3.3.1 กลุ.มอํานวยการ, กลุ.มตรวจสอบภายใน 

1) การคัดเลือกข�าราชการพลเรือนดีเด.น ระดับจังหวัด ประจําป< 2554 
  จังหวัดสุโขทัย แจ�งผลการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนดีเด7น ระดับจังหวัด ประจําปZ  
2554 จํานวน 3 ราย คือ นายสําอางค   บุญเกิด  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอคีรีมาศ  และข�าราชการในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  และท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองสุโขทัย ซ่ึงได�เข�ารับ 
ใบประกาศเกียรติคุณเปSนข�าราชการพลเรือนดีเด7น ประจําปZ 2554 ในวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ณ ศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน ประจําปZ 2555 
 

2) การประกาศผลผู�ผ.านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนข�าราชการ และเล่ือนข้ันค.าจ�างลูกจ�างประจํา ครั้งท่ี 1 ( 1 เมษายน 2555 ) 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย โดยผู�บังคับบัญชาชั้นต�นได�ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการและเลื่อนข้ันค7าจ�างประจํา  ครั้งท่ี 1  
( 1 เมษายน 2555 ) ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ  ก.ค.ศ และกระทรวงการคลังกําหนด และได�ประกาศให�
ทราบโดยท่ัวกัน 
 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
  สนง.กศน.ได�แจ�งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลื่อนค7าตอบแทนประจําปZของ พนง.ราชการ โดยให�ถือปฏิบัติต้ังแต7 1 ตุลาคม 
2554 เปSนต�นไป (รายละเอียดตามหนังสือ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ท่ี ศธ 0210.80(1) /118  ลงวันท่ี    3
กุมภาพันธ 2555 ) สรุปสาระสําคัญ ได�ดังนี้  

ประเมินปZละ 2 ครั้ง (1 ตุลาคม–31 มีนาคมของปZถัดไป และ 1 เมษายน – 31 มีนาคม )   
  การประเมิน เริ่มรอบแรก ผู� บังคับบัญชาและ พนง.ราชการ แต7ละคน ร7วมกันวางแผน
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปAาหมาย กําหนดตัวชี้วัด  ระหว7างรอบการประเมิน ผู�บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงาน 
ให�คําปรึกษาแนะนํา ช7วยเหลือ แก�ไข ครบรอบการประเมิน ผู�บังคับบัญชาประเมินผลตามหลักเกณฑท่ี สนง.
ปลัด ศธ.กําหนด จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับคะแนนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพร�อมท้ังแจ�งให� พนง.
ราชการ ทราบ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 80%  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  20 % 



  แบบฟอรม มี 3 แบบ (ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินพฤติกรรม และแบบสรุป) 
  พนักงานราชการ รายใด ได�ผล 2 ครั้ง ตํ่ากว7าระดับ ดี ให�ผู�บังคับบัญชาเสนอหัวหน�าส7วน
ราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ�าง  
  ให�นําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาในการต7อสัญญาจ�าง(ไม7ต่ํากว7าระดับดี) ให�
หน7วยงานต�นสังกัด เก็บผลการประเมินไว�อย7างน�อย 2 รอบการประเมิน  เลื่อนค7าจ�างปZละ 1 ครั้ง ( 1 ตุลาคม 
ของทุกปZ 
 

4)  แบบฟอร:มการขออนุมัติเบิกจ.ายเงิน 
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได�จัดทําตัวอย7างหนังสือราชการ ในการขออนุมัติเบิกจ7ายเงิน เพ่ือให�เกิดความ
ถูกต�อง ชัดเจน มากยิ่งข้ึน ( รายละเอียดตามหนังสือ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ท่ี ศธ 0210.80(1)/258 ลง
วันท่ี 2 มีนาคม 2555 ) 
 

5) การจัดการความรู� “ระเบียบกระทรวงการคลังว7าด�วยการเบิกค7าใช�จ7ายในการไปราชการ 
พ.ศ.2550 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม” 
   
  3.3.2 กลุ.มยุทธศาสตร:และการพัฒนา, กลุ.มส.งเสริมภาคีเครือข.ายและกิจการพิเศษ 
       1) ศูนย:ฝAกอาชีพชุมชน 
  สํานักงาน กศน.ได�จัดสรรงบประมาณการดําเนินงาน ตําบลละ 20,000 บาท เรียบร�อยแล�ว มี
หลักสูตร 100 หลักสูตร จะมีการเปDดศูนยฝ_กอาชีพ ณ เมืองทองธานี ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 
 
       2)  แจ�งการใช�งานระบบ sukho mail 
 ให�ใช� sukho mail  ในการรับ – ส7งงาน,ระบบเตือนงาน,ให�บันทึกการนัดงานใน Google calendar 
 
.  3.3.3 กลุ.มส.งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ.มส.งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ.มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       1) องค:กรนักศึกษา 
  ให�มีการจัดต้ังองคกรนักศึกษาระดับจังหวัด ในอยู7ในวาระภายใน 1 ปZ  มีผู�แทนคณะกรรมการ
องคกรนักศึกษา กศน.อําเภอหรือเขต ไม7น�อยกว7า 2 คน 
 
       2) การสอนภาษาอาเซียนของสถานศึกษา กศน. 
  มี 4 อําเภอท่ีเปDดสอนภาษาอาเซียน และให�อําเภอท่ียังไม7ได�เปDดสอน ให�เปDดสอนด�วย 
  
       3) การสอบ N-NET/NT 
       4) การเทียบระดับ 
 

3.3.4 ศูนย:การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
 ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ 



 3.4.1 กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย โดย นางสาวเสรี  คงเนียม(แทน) ผอ.กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ได�
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้   
 การสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา,วันนัดพบแรงงาน,การมอบใบประกาศนียบัตรผู�
จบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2554 
 3.4.2 กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 การสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554,ร7วมงานหมากม7วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก,ผลการสอบ NT 
ของ กศน.อําเภอสวรรคโลก,ผลการสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554 ของ กศน.อําเภอสวรรคโลก,เปDดประตูสู7
อาเซียน, 
 3.4.3 กศน.อําเภอศรีนคร โดย นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 การเปDดห�องสมุดประชาชน อําเภอศรีนคร,การทอดผ�าปmาได�เงินประมาณ 1 แสนบาท,แผนการพัฒนา
ปรับปรุงห�องสมุดหลังเสร็จพิธี 
 3.4.4 กศน.อําเภอคีรีมาศ โดย นายสําอางค  บุญเกิด ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 ประเมินโครงการนักศึกษา,โครงการจัดกระบวนการเรียนรู� การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยโดยใช�ฐานการเรียนรู�ชุมชนแบบมีร7วนร7วมของภาคีเครือข7าย,การสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554,การรับ
สมัครกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,ร7วมงานชุมชนลูกเสือไทย ร�อยใจ กศน.,โครงการสัญจรเจ�าหน�าท่ี
บรรณารักษ,โครงการปลูกการอ7าน สานป�ญยา 2 เมษา รักการอ7าน ฯลฯ 
 3.4.5 กศน.อําเภอบ�านด7านลานหอย โดย นายสําราญ ใจดา ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานการจัดหาหนังสือเรียน,สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554,การตรวจ
เยี่ยม กศน.อําเภอบ�านด7านลานหอยของปลัดอําเภอหัวหน�าฝmายปกครอง,หน7วยบําบัดทุกข บํารุงสุข สร�างรอยยิ้ม
ให�อําเภอบ�านด7านลานหอย ฯลฯ 

3.4.6 กศน.อําเภอศรีสําโรง โดย นางสาววรรณธนา  ชูหน�า (แทน) ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง ได�รายงาน
ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

การสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2554 ,การตรวจเยี่ยม กศน.ตําบลของ ผอ.จังหวัด,เข�าร7วมโครงการ
อําเภอเคลื่อนท่ี,การประเมินโดยต�นสังกัด,การรับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 3.4.7 กศน.อําเภอกงไกรลาศโดย  นายภักดี  รัตนสากล (แทน) ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได�รายงาน
ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 การจัดทําข�อสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2554, ศึกษาดูงาน ณ จ.ประจวบคีรีขันธุ,ร7วมงานชุมชนลูกเสือ
ไทย ร�อยใจ กศน.,จัดเก็บข�อมูลความจําเปSนพ้ืนฐาน,หน7วยบําบัดทุกข บํารุงสุข สร�างรอยยิ้มให�อําเภอกงไกรลาศ 
 3.4.8 กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดย นางภารดี ก่ิงแก�ว (แทน) ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 การรับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,ร7วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ีการนําเสนอโครงงานนักศึกษา
,กศน.วังชิ้น ศึกษาดูงาน 
 3.4.9 กศน.อําเภอทุ7งเสลี่ยม โดย นางยุณีรัตน  เปลี่ยนทอง (แทน) ผอ. กศน. อําเภอทุ7งเสลี่ยมได�
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 การประเมินโดยต�นสังกัด,รับมอบนโยบายยาเสพติดจากผู�ว7าราชการจังหวัด,การสอบปลายภาคเรียนท่ี 
2/2554,ร7วมเข�าค7ายเพ่ือพัฒนาตนเองให�เปSนคนดีของสังคม,การรัยสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
 



ระเบียบวาระที่  4 :  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1) การขอเข�าพบและการนําเสนอโครงการ 
  ด�วยสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู7หัว (องคการ
มหาชน)  ได�จัด  “โครงการส7งเสริมการเรียนรู�เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว7างเดือนมกราคม – เดือน
กันยายน 2555  
ณ พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู7หัว  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
ส7งเสริมการเรียนรู�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและเกิดเจตคดิท่ีดีมีความรู� แก7นักศึกษา ประชน
ชน หน7วยงานภาครัฐและเอกชน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 4.2 สืบสานประเพณี วันสงกรานต: 
  ทําบุญสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และรดน้ําดําหัวผู�บริหาร ในวันพุธท่ี 18 เมษายน 2555 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5   : เร่ืองอ่ืน ๆ 
 5.1)  งานสัปดาห:ส.งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก ประจําป< 
2555 
  มหาเถรสมาคมมีมติ เม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม  2553  ให�มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา  
ปZ 2555  เปSนพิเศษ ให�ใช�ชื่องานว7า “งานฉลองสัมพุทธชยันตี  2,600 ปZ แห7งการตรัสรู�ของพระพุทธเจ�า”  ระยะ
จัดงาน 29 พฤษภาคม  -  4 มิถุนายน  2555 โดยจัดงานเปSน 3 ลักษณะ คือ ด�านการปฏิบัติบูชา ด�านวิชาการ 
และด�านกิจกรรมเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปSนเจ�าภาพหลักในการสนับสนุนจัดกิจกรรม 
  ในส7วนของสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ให�บูรณาการงานดังกล7าวกับทุก
กิจกรรมการเรียนรู� ของ กศน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 5.2) วันพระยาลิไท ท่ีอําเภอศรีสัชนาลัย ในวันท่ี 8 เมษายน 2555 
 5.3) ขอขอบคุณท่ีร.วมจัดกิจกรรมในการเปPด ห�องสมุดประชาชนอําเภอศรีนคร 
 

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

ปDดประชุมเวลา  15.35 น. 

       
 
 (นางหทัยภัทร  ทองเปAา)         (นางริสา  วัฒนะรัตน)  
       ผู�จดการประชุม       ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

............................ผู�พิมพ 
 


