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รายงานการประชุมประจําเดือนข้าราชการและบคุลากรสํานักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันศุกร์ที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชมุประยูรศุข   สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นายวสันต์  รัชชวงษ์   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. นายอนันต์  ตันไล้   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแปลงยาว 
๓. นายนครชัย  โพธ์ิขาว   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบางปะกง 
๔. นายสมหมาย  มั่งคั่ง     ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
๕. นางบังอร  ฝ่ายสัจจา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพนมสารคาม 
๖. นางสาวทองสุก  ถาวรวงษ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอราชสาส์น 
๗. นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ 
๘. นางสุทิศา  ซุ่นคง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบางคล้า 
๙. นางสาวพัชยา  ทับทิม   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอท่าตะเกียบ 
๑๐. นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
๑๑.นางสาวเกษณภาเกิดมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. นางสาวฐิตารีย์สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นางสาวบุษยาหน่ายคอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔. นางสาวพัชราภรณ์คงประสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๕. นางสาวพิมพ์พรรณทองดารา  นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๖. นางสาวอรอุมาหน่ายคอน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๗. นางสาววันทนาดิษฐาพร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๘. นางสาวชลธิชา  เอ่ียมศริิ  นักวิชาการศึกษา 
๑๙. นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
๒๐. นางสาวภัทริมณ  เฟ่ืองทอง  นักวิชาการศึกษา 
๒๑. นางนรีกานต์  น่ิมอนงค์    นักจัดการงานท่ัวไป 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑.นายบรรลือศักด์ิ  สิตตานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทราไปราชการ 
 ๒. นางอุบล  ดีรัศมี   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสนามชัยเขต      ไปราชการ 

    ๓. นายอนันท์เฟ่ืองทอง  ศึกษานิเทศก์  ไปราชการ 
      ๔. นางวัชรินทร์ศรีณิบูลย์  ศึกษานิเทศก ์  ไปราชการ 
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       ๕. นางสาวจรัสศรีหัวใจ  ศึกษานิเทศก ์  ไปราชการ 
       ๖. นางชณาภา  และไหม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไปราชการ 
๗. นางสาวอัจฉรา  ธัญยาธีรพงษ์ นักวิชาการศึกษา  ไปราชการ 

       ๘. นางสาวอารยาศิริบรรจง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไปราชการ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.   

 นายวสันต์  รัชชวงษ์  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานการประชุม  
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

วาระก่อนการประชุม 
ประธาน : ๑.ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากหน่วยงานต่าง ๆ

ดังนี้ 
 ๑.๑  นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ 
   ๑.๒.  นายอนันต์  ตันไล้  ได้รับรางวัล MOE AWORD 
   ๑.๓.  นางอุบลดีรัศมี   ได้รับรางวัลโล่เสมา ปปส. 
   ๑.๔.  นางชนม์ปภา  วงษ์ษา ได้รับรางวัลโล่เสมา ปปส. 
 

๒.  การประชุมสัมมนา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ –๒๕๕๙) 

  สรุปข้อคน้พบจากการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)มีประเด็นและข้อสงัเกตที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังแนวโน้มการวางแผนในอนาคตในการจัดการศึกษา  
มีรายละเอียดดังน้ี 

  ๑. การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดประสิทธิภาพ 

 โดยในแผนมีการกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ แต่ไม่ได้กําหนดเง่ือนไขความสําเร็จของ   
 แผน ซึ่งเป็นปัจจัยในการบรหิารแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ พบว่า ในเชิงปริมาณมีผู้จบการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 แต่ในเชิงคุณภาพ มีปัญหาในด้านความรู้ ทักษะการทํางาน และทกัษะทางภาษาของผู้สําเร็จ  
 การศึกษา 
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 ๓. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม พบว่า ได้ผลดีกับผู้เรียนที่เป็นเด็ก  

แต่เมื่อโตข้ึนสู่วัยรุ่นหรือเป็นนักศึกษา ยังมปัีญหาด้านระเบียบวินัย จิตอาสา จิตสํานึกต่อส่วนรวม 

 ๔. การพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและ 

การประกันคุณภาพภายนอกพบว่า ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกยังไม่ได้รับการยอมรับ 
                    จากบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ เน่ืองจาก มีความเห็นว่าระบบการประเมินยังไม่เหมาะกับ 
  บริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน และมุ่งประเมินร่องรอยเอกสารมากเกินไป ซึ่งสะท้อน 
 คุณภาพการศึกษาได้เพียงบางส่วน 
  ๕. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มคีุณวุฒิ วิทยฐานะสูงข้ึน    
                    แต่คุณภาพการเรียนการสอนและการเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
      ๖. สถานศึกษาให้ความสาํคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายแหลง่เรียนรู้ ภูมิปัญญา และม ี
                    กิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น 
      ๗. หน่วยงาน บุคลากรมกีารทํางานวิจัยเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ 
      ๘. การพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และ 
                   ๙. การเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า สถานศึกษาทุกระดับใหค้วามสําคัญ ทาํให้ผู้เรียนได้รบัการพัฒนา 
                   ทักษะ ICT 
      ๑๐. การรับรองมาตรฐานจาก สมศ  ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
                   อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และ กศน.  พบว่า สถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง จํานวนมากที่สุด คือ  
                   สถานศึกษาสังกัด กศน. คดิเป็นรอยละ ๙๘.๗๖ 
   ๑๑. ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ทีท่ํางานวิจัยเต็มเวลาน้อยมาก   

   ๑๒. จํานวนศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จดัโดยครอบครัวและหน่วยงานอ่ืนๆ    
  ประมาณ ๓๒๑แห่ง จํานวนศูนย์การเรียนของชุมชนและ กศน. มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

๑๓. ประชากรอายุ ๑๕ปี มแีนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น สถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานมีการติดต้ังอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ ๓๐.๙๒ มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับผู้เรียน  
     ๑๔. ผลกระทบต่อคนไทย คุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ ม ี
แนวโน้มไม่น่าพอใจ ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะตํ่ากว่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่ขาด 
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การแสดงออก ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทํางาน ทักษะการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ และทักษะการทํางานที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
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ข้อเสนอแนะ 
๑.  ควรมีข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ปรับปรุงระบบการทดสอบประเมินผลความรู้ ความสามารถ 

และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียน การเทียบโอน และยกระดับ

คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

และการประกอบอาชีพของประชากรทุกช่วงวัย 

 ๒.  ควรมีการกําหนดกลไก หรือแสวงหามาตรการท่ีจะตรวจสอบการวางแผนของหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและต้องกําหนดกลไกและระบบการประสานแผน การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ตามช่วงเวลา และดําเนินการอย่างจริงจัง 
เพ่ือผลักดันการนําแผนพัฒนาการศึกษาแหง่ชาติไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล  

มติที่ประชุม  :รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ประธาน  : ๑.๑โครงการบําบัดทุกข์ บาํรุงสขุ สรา้งรอยย้ิมให้ประชาชน    

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ วัดโพรงอากาศ         
หมู่ที่ ๙  ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว   
๑.๒การจัดพิธ ีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ค่ายสมเด็จ 
พระน่ังเกล้า กองพลทหารราบที่ ๑๑ 

มติที่ประชุม  :รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๒เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๙  เม่ือวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ประธาน :  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมือ่วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการ 
ได้แจ้งให้แล้วทาง http://ccs.nfe.go.thขอให้สถานศึกษาตรวจดูหากมีข้อความใดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอให้

แจ้งแก้ไขได้ทีก่ลุ่มอํานวยการ สํานักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม :รับรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

http://ccs.nfe.go.th/
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ระเบยีบวาระที่  ๓    เรื่องติดตามผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุม 

๓.๑   กลุ่มอํานวยการ 
๓.๑.๑  การสง่รายงานวันลา    

พิมพ์พรรณ : สถานศึกษาที่ยังรายงานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ อําเภอบางปะกง อําเภอสนามชัยเขต 
อําเภอ  บางน้ําเปรี้ยว และ อําเภอราชสาส์น 

ประธาน :ขอให้แต่ละสถานศึกษารายงานข้อมูลเป็นประจําทุกเดือน 
มติที่ประชุม  :รับทราบ 
 

๓.๑.๒  การขออนุมัติไปราชการ      
พิมพ์พรรณ :การขออนุมัติไปราชการสําหรับผู้บริหารท่ีไปราชการในจังหวัดที่ไม่ใช่เขตติดต่อกับจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ขอให้ส่งเร่ืองการไปราชการก่อนล่วงหน้า ๓ วัน 
ประธาน :การขออนุมัติตนเองตามคําสั่งที่ ๔๘๙ / ๕๑ขอให้รายงานทุกสิ้นเดือน( เฉพาะกรณีไปราชการ

ต่างจังหวัด )การไปราชการมี ๒ กรณีดังน้ี 
๑.กรณีที่สํานักงาน กศน.จังหวัดส่งให้ไปราชการ ตัวอย่าง เช่นมอบหมายผอ.อนันต์  ตันไล้   ผอ.
กศนอําเภอแปลงยาว ไปราชการ สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นผู้ขออนุมัติไปราชการ
แล้วมีหนังสือแจ้งให้ไปราชการ เมื่อเบิกค่าใช้จ่ายให้แนบหนังสือนําที่จังหวัดแจ้งไปราชการพร้อม
หลักฐานขอเบิก 

 ๒. กรณีทีส่ถานศึกษาขอไปราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากร /ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 
ไปราชการ เป็นอํานาจการอนุมัติของสถานศึกษา 

มติที่ประชุม  :รับทราบ 
 

๓.๑.๓  ค่าสาธารณูปโภค   
พัชราภรณ ์ :สรุปเป็นรายสถานศึกษา ได้ดังน้ี 
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ภาพที่ ๒  กศน.อําเภอพนมสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ ๓  กศน.อําเภอราชสาส์น 

 
ภาพที่ ๔  กศน.อําเภอบางคล้า 
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ภาพที่ ๕  กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              ภาพที่ ๖  กศน.อําเภอท่าตะเกียบ 
 

 
              ภาพที่ ๗  กศน.อําเภอแปลงยาว 
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ภาพที่ ๘กศน.อําเภอสนามชัยเขต               

 

 
  ภาพที่ ๙กศน.อําเภอบางปะกง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐กศน.อําเภอคลองเขื่อน 
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          ภาพที ่๑๑  กศน.อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 

 
 

ภาพท่ี ๑๑  สํานกังาน กศน.จังหวัด              
ประธาน :ขอให้สถานศกึษารายงานเป็นประจําทุกเดือน และให้งานอํานวยการเก็บข้อมูลสถิติจากที่

สถานศึกษารายงาน 
มติที่ประชุม  :รับทราบ 
 

๓.๑.๔  การรบั – ส่งหนังสอืราชการ    
ประธาน :  การรับ – สง่หนังสือราชการระหว่างสถานศึกษามายังสํานักงาน กศน.จังหวัด ดีขึ้นมาก  กรณี

มีหนังสือราชการคืนจากสํานักงาน กศน.จังหวัดกลับไปยังสถานศึกษา ให้เจ้าหน้าที่มาเซ็นรับ
เอกสารคืนที่เจ้าของงาน เช่น เอกสารการเงินพบว่ายังขาดลายเซ็นผู้ที่เก่ียวข้อง ขอให้ตาม
เจ้าหน้าที่มาเซน็เอกสารให้ครบไม่ต้องคืนเอกสารกลับไปยังสถานศึกษา 
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๓.๑.๕  งบลงทุน  
อรอุมา :- กศน.อําเภอแปลงยาว  ได้รับงบจัดสรร  ๒๔๘,๗๐๐ บาท  ก่อหน้ีผูกพัน ๒๔๔,๐๐๐บาท    

เหลือเงินส่งคืน ๔,๗๐๐ บาท  
 -  กศน.อําเภอพนมสารคาม  ได้รับงบจัดสรร  ๔๗๒,๘๐๐ บาท  ก่อหน้ีผกูพัน ๔๗๐,๐๐๐ บาท 

เหลือเงินส่งคืน ๒,๘๐๐บาท 
 -  กศน.อําเภอราชสาส์น  ได้รับงบจัดสรร  ๖๒๑,๓๐๐ บาท  ก่อหน้ีผูกพัน ๕๓๐,๐๐๐ บาท 
 เหลือเงินส่งคืน ๙๑,๓๐๐ บาทงวดที่ ๒ กําหนดส่งมอบงาน วันที่  ๓  มนีาคม  ๒๕๕๙  และงวด

ที่ ๓  กําหนดส่งมอบงานวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๙   
 -  กศน.อําเภอบางคล้า  ได้รับงบจัดสรร  ๒,๓๕๙,๒๐๐ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการขอใช้ที่ดินส่วน

ราชการของที่ว่าการอําเภอบางคล้าแต่ยังไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตได้เน่ืองจากต้องรอผัง
ที่ดินของที่ราชพัสดุจากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจะสามารถขออนุญาตใช้
ที่ดินได้ ตามมติ ครม.ได้ขยายเวลาในการก่อหน้ีผูกพันไปถึงเดือน มีนาคม 

ประธาน :กศน.อําเภอบางคล้าให้ประสานกับธนารักษ์ เร่ืองผังการก่อสร้าง วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙             
มอบ ผอ.สุทิศา  ซุ่นคง  และ  อ. อรอุมา  หน่ายคอน  เขา้ร่วมประชุมที่จังหวัด 

มติที่ประชุม  :รับทราบ  
 

๓.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
 ๓.๒.๑  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
บุษยา :รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณณ วันที่ ๓ มีนาคม๒๕๕๙เวลา มีรายงบดังน้ี 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ ๑ งบอุดหนุน ปี ๕๘ (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
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ภาพที่ ๒ งบอุดหนุน ปี ๕๙  (ค่าจัดการจัดการเรียนการสอน) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓  งบอุดหนุน   (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
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ภาพท่ี  ๔  งบอุดหนุน (คา่หนังสือเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ๕  งบดําเนนิงาน (หลักสูตรระยะสัน้) 
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                              ภาพที่  ๖  งบดําเนนิงาน (การศึกษาเพื่อพฒันาทักษะชีวิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ๗   งบดําเนินงาน (การศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) 
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ภาพท่ี  ๘   งบดําเนินงาน (หมู่บ้านเรียนรูต้ามรอยพระยุคลบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ๙  งบดําเนนิงาน (การใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม) 
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ภาพท่ี  ๑๐  งบดําเนินงาน (ส่งเสริมการรูห้นังสือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพท่ี  ๑๑  งบดําเนินงาน (คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา) 
 
 
 
 



16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ภาพท่ี  ๑๒  งบดําเนินงาน (คา่เดินทางไปราชการ) 
 

 
 

                            ภาพที่  ๑๓  งบดําเนนิงาน (คา่วัสดุสํานักงาน) 
 



17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ภาพท่ี  ๑๔  งบดําเนนิงาน (ค่าวัสดุ) 
 
ประธาน :ขอให้รีบดําเนินการจัดกิจกรรมและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าท่ีกําหนด 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๓.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๓.๓.๑  การสง่เสริมการรู้หนังสือ    

ชลธชิา   :ข้อมูลการส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ  วันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  สรุปได้ดังน้ี 

อําเภอ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย* 

จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ 
รับการสํารวจ(คน) 

จํานวน 
ผู้รู้หนงัสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผู้ไม่รู้หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความต้องการเข้าศกึษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ไม่
รู้หนังสือ(คน) 

ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่พบข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ เพ่ิม 
   

127,688 13,056 10.22 1,455 12,553 503 101 227 175 เมือง 

38,438 24,716 64.30 0 24,492 213 49 148 16 บางคล้า 

63,852 6,643 10.40 85 6,537 106 22 65 19 บางนํ้าเปร้ียว 

73,676 27,746 37.65 0 25,988 1,756 1,042 242 472 บางปะกง 

43,527 3,725 8.55 48 3,566 159 38 95 26 บ้านโพธิ์ 

พนมสารคาม 66,785 7,422 11.11 102 7,356 66 5 54 7 



18 
 

10,641 3,134 29.45 0 3,069 65 6 50 9 ราชสาส์น 

58,769 10,964 18.65 3,006 10,149 542 12 454 61 สนามชัยเขต 

25,100 5,211 20.76 0 5,106 
105 10 92 3 แปลงยาว 

36,156 2,339 6.46 0 1,912 427 24 287 116 ท่าตะเกียบ 

11,301 6,280 55.57 0 6,271 9 4 4 1 คลองเขื่อน 

555,933 111,236 20.00 4,696 107,375 3,951 1,313 1,718 905 รวม 

 
จากตาราง ผลการสํารวจการรู้หนังสือฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวม พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทราได้ 
ดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล เพ่ิม ๔,๖๙๖ คน เป็นจํานวน๑๑๑,๒๓๖คน  
คิดเป็นร้อยละ ๒๐ของกลุ่มเป้าหมายจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน  ๓,๙๕๑  คน  มีความ 
ต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน ๑,๓๑๓  คน  ไม่ต้องการเรียน จํานวน ๑,๗๑๘ คน และไม่กรอก 
ข้อมูลจํานวน ๙๐๕  คน 
กศน.อําเภอที่มีการเพ่ิมข้อมูลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา มากที่สุด ๓ ลําดับ   
คือ  กศน.อําเภอสนามชัยเขต เพ่ิม ๓,๐๐๖ คน  รองลงมาคือ กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพ่ิม ๑,๔๕๕     
คนและ กศน.อําเภอพนมสารคาม เพ่ิม ๑๐๒  คน ตามลําดับ 
กศน.อําเภอที่มีร้อยละการสํารวจและการกรอกข้อมูลมากที่สุด ๓ ลําดับ คือ อําเภอบางคล้า ร้อยละ  
๖๔.๓๐ รองลงมา คือ อําเภอคลองเขื่อน ร้อยละ ๕๕.๕๗   และอําเภอบางปะกง ร้อยละ ๓๗.๖๕ 

 
๓.๔   กลุ่มอัธยาศัย 
๓.๔.๑  การออกหน่วยบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจําเดือน มีนาคม 

ภัทริมณ  :  ตารางการออกหน่วยบริการรถห้องสมุดเคล่ือนที่ ประจาํเดือน มีนาคม  มีดังน้ี 
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ประธาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนสื่อสําหรับส่งเสริมการอ่าน อําเภอละ 

๑๕๐,๐๐๐  บาท ยกเว้นกศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  สํานักงาน กศน.จังหวัด  
๒๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งน้ี ให้บรรณารักษ์ทําแบบสํารวจความต้องการ  ทํารายการส่ง      มายัง
สํานักงาน กศน. จังหวัด ในวันที่ประชุมบรรณารักษ์สัญจร ที่ห้องสมุดประชาชนอําเภอ   บางน้ํา
เปร้ียว 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๓.๕  กลุ่มภาคีเครือขา่ยและกิจการพเิศษ 
  ๓.๕.๑  การรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด ประจําปี ๒๕๕๙ 
  ทางเว็บไซด์  www.nfe.go.th/admis 
ทิวารัตน์  :  ขอให้ สถานศึกษาเข้ารายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด ประจําปี ๒๕๕๙ ไตร

มาสที ่๑  ให้รายงานวันที่  ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๙ 
ไตรมาสที ่๒  ให้รายงานวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑   กลุ่มอํานวยการ 
๔.๑.๑  การประเมินพนักงานราชการ รอบท่ี ๑ 

พิมพ์พรรณ :อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาจาก ๖๐ คน เป็น ๔๐ คน และ
คะแนนพฤติกรรม  ๒๐ คะแนน  (การมาปฏิบัติราชการ การลา การขาดงาน การมาสาย)   

ประธาน :จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือช้ีแจงเคร่ืองมือการประเมิน 
           สมรรถนะ  ๘๐  คะแนน  และ พฤติกรรม  ๒๐  คะแนน  นัดประชุม  ๒๑  มนีาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๑.๒  การขอเอกสารหนังสือรับรองเงนิเดือน 
พิมพ์พรรณ : รูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนมี ๒ แบบ คือ ๑. แบบของข้าราชการ ๒. แบบของพนักงาน

ราชการและลกูจ้างช่ัวคราว ตามเอกสารที่แจกให้แต่ละสถานศึกษา  สําหรับข้าราชการ/พนักงาน
ราชการและลกูจ้างช่ัวคราว ให้สถานศึกษาทําหนังสือราชการส่งมายังสํานักงาน กศน.จังหวัด 
ส่วนลูกจ้างที่จา้งตามระเบียบพัสดุ สถานศึกษาสามารถออกหนังสือรับรองได้เอง 

 -กรณีการกู้เงิน  การเซ็นเอกสารการกู้เงินหรือเซ็นค้ําประกันต่างๆ ต้องมาดําเนินการต่อหน้า
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ําประกัน 

มติที่ประชุม :รับทราบ 

http://www.nfe.go.th/admis
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๔.๑.๓  การรบัสมัครพนักงานราชการ   
พิมพ์พรรณ : สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารบัการบรรจุเป็นพนักงาน

ราชการ ครู กศน.ตําบล (กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ  จํานวน ๒ อัตรา และ กศน.อําเภอบางปะกง 
จํานวน ๑ อัตรา  ) และพนักงานราชการ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน ๑  
อัตรา ปิดรับสมัคร วันที ่๑๑  มีนาคม ๒๕๕๙  กําหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่
๑๙  มีนาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๑.๔  การสง่เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย 
พรทิพย์ :ฝากเรื่องกบข. ที่สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วยังไม่มารับเอกสาร จํานวน ๕ ราย 

๑. นางประภาพร ย้ิมดี   ๒.  นางอุบลดี  รศัมี  ๓.  นางสาวชุลีพร  นุรารักษ์   
๔. นางเตือนจิตร ราศีมีน  ๕.  นางเจริญศร ี โอสถานนนท์   
ขอให้ติดต่อรับเอกสารไม่เกินวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๑.๕  การเบิกจ่ายเงินเดือน 
ประธาน :สําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจํา ขณะนี้มีปัญหาเก่ียวกับการหักจ่ายให้แก่บุคคลท่ี ๓       

สํานักงาน กศน. ยังไม่มีการดําเนินการหักจ่ายบุคคลที่ ๓ ขอให้แต่ละทา่นดําเนินการจ่ายเอง    
ไปก่อน 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๑.๖  การจัดจ้างถ่ายเอกสาร 
ประธาน :  กรณีการซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารแต่ไมม่ีเคร่ืองถ่ายเอกสาร ถือว่าผิดระเบียบพัสดุ 
เคร่ืองถ่ายเอกสารสามารถเช่าได้กรณีที่สํานักงานมีการถ่ายเอกสารที่เป็นจํานวนมากและใช้งานเป็นประจํา 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
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๔.๑.๗  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเปน็
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรค (๘) แห่งพรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พัชราภรณ ์ :จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดส่งสําเนาประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง  
กําหนดให้ข้อมลูข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับพัสดุ เช่น 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ  (ระเบียบพัสดุ มติคณะรฐัมนตรี และกฎหมาย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) แผนการจัดหาพัสดุ  รายงานการขอซื้อ ขอจ้าง เอกสารสอบราคาและการ
ประกวดราคา  ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ  สรุปผลการจัดหาพัสดุ  รายงานของผู้
ควบคุมหรือผูต้รวจสอบภายใน รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
๒.  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบรกิารประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ประชาชน เช่น หลักและข้ันตอนการบริการของประชาชน  เอกสารหรือคู่มือของงานบุคลากร 
ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงสถิติ  รายงานการประเมินความพึงพอใจ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหากรณีที่มกีารร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ รายงานผลเก่ียวกับการร้องเรียน และรายงาน
การประเมินผลการให้บริการภายใต้การควบคุมภายในที่จดัทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
๓. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจําปี ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ คู่มือการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 
๔.  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบรกิารประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงบประมาณ เช่น  แผนงาน โครงการและงบประมาณประจําปี หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการ
เบิกจ่าย  รายงานการใช้งบประมาณ รายงานวิเคราะห์ และประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๕.  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบรกิารประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลอืกหรือสรรหาบุคลากร  รายงานผลดําเนินการ
คัดเลือกหรือการสรรหา มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการให้คุณ ให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกบัการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษแก่
บุคลากร 
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๖.  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบรกิารประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดในการติดตามและ
ประเมินผล  รายงานการควบคุมหรือตรวจสอบภายใน  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงานที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือตรวจสอบภายใน   
๗.  ดําเนินการข้อ ๑- ๖  ให้มขี้อมูลข่าวสารหรือดัชนีสําหรับการสืบค้นทั้งในรูปแบบหนังสือ 
เอกสาร หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจดูได้ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

  ๔.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๔.๒.๑  การปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประธาน :การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาบังคับ กับ วิชาเลือกเสรี 
 -  วิชาเลือกบังคับ มี  ๒  รายวิชา  ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า และความรู้ทางการเงิน 
 -  การลงทะเบียนรายวิชาบังคับ สํานักงาน กศน.จะเป็นผู้กําหนด ส่วนรายวิชาเลือกสถานศึกษา

เป็นผู้กําหนด 
 ระดับประถมศึกษา    รวม ๑๒  หน่วยกิต ( เลือกบังคับ  ๔ หน่วยกิต   เลือกเสรี  ๘  หน่วยกิต) 
 ระดับมัธยมต้น         รวม ๑๖  หน่วยกิต ( เลือกบังคับ  ๖ หน่วยกิต   เลือกเสรี  ๑๐หน่วยกิต) 
 ระดับมัธยมปลาย      รวม ๓๒  หน่วยกิต ( เลือกบังคับ  ๖ หน่วยกิต   เลือกเสรี  ๒๖หน่วยกิต) 
 การวัดผลประเมินผล  ระหว่างภาค ๖๐ คะแนน  ปลายภาค  ๔๐  คะแนน 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๒.๒  กรอบภารกิจใหม่ของครู กศน.ตําบล    
ประธาน :กิจกรรมหลักของ กศน.ตําบล ทั้ง ๔  ศูนย์  ได้แก่  ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารชุมชน(Information 

Center) ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้(Opportunity Center)  ศูนย์การเรียนชุมชน(Learning 
Center) และศูนย์ชุมชน(Community Center)ซึ่งจะยุบรวมเป็น ๑ ศูนย์ เรียกว่า                     
“ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต”  มีภารกิจใหม่อีก ๓  ภารกิจ  ได้แก่ 
๑) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ่ เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการ
เรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน 
ดําเนินงานร่วมกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.) 
๒) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.)  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
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โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) 
๓) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จําเป็นสําหรับ กศน. และชุมชนเพ่ือให้ม ี
ความรู้และรับรู้ที่เท่าทันปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทลั 

                     ทั้งนี้ ฝากผู้บริหาร หรือ ผู้แทนกลับไปช้ีแจงกับบุคลกรในสถานศึกษาให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
 ๔.๒.๓  รายงานผู้เขา้สอบ N-NET   
 - ไม่มกีารรายงานข้อมูล เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ติดราชการ 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
 ๔.๒.๔  รายงานผู้เขา้ทดสอบเทียบระดับ    

- ไม่มกีารรายงานข้อมูล เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ติดราชการ 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๒.๕  เนน้ยํ้าการเข้าสอบ (๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙)   
ประธาน :กําหนดวันรับข้อสอบ 
 วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ได้แก่  กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ กศน.อําเภอบางปะกง กศน.อําเภอ     

บางคล้า และ กศน.อําเภอพนมสารคาม 
 วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  ได้แก่  กศน.อําเภอสนามชัยเขต  กศน.อําเภอแปลงยาว  กศน.

อําเภอท่าตะเกียบ กศน.อําเภอคลองเขื่อน และ กศน.อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ได้แก่  กศน.อําเภอราชสาส์น  และ กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยขอให้แต่งต้ังคณะกรรมการมารับข้อสอบ ๒ ใน ๓ เน้นยํ้านักศึกษาเรื่องการแต่งกายมาสอบ 
และให้อยู่ในหอ้งสอบจนกระทั่งหมดเวลา  

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๒.๖  การรบัชมรายการพัฒนาครู กศน. เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับ 
แนวทางการจัดการศึกษาเรยีนร่วมหลักสตูรอาชีวศึกษาและมัธยมศกึษาตอนปลาย           
(ทวิศึกษา) ผา่นรายการสายใย กศน.   

ประธาน :ฝากให้รับชมรายการสายใย กศน. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.๐๐ -๑๑.๐๐ น. ทางช่อง ETV 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
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๔.๒.๗แจ้งการตรวจข้อสอบปลายภาค  ๒/ ๒๕๕๙ 
ประธาน :วันที่  ๒๑  มนีาคม  ๒๕๕๙  ใหแ้ต่ละอําเภอเตรียมกระดาษคําตอบทั้งรายวิชาบังคับ และ

รายวิชาเลือก มาขึ้นรถตู้ที่สํานักงาน กศน.จังหวัด เวลา  ๐๖.๐๐ น. เพ่ือไปท่ี สถาบันกศน.    
ภาคตะวันออก 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
๔.๒.๘  ข้อปญัหาท่ีพบจากการใช้ โปรแกรม ITW ๕๑ 
- ไม่มกีารรายงานข้อมูล เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ติดราชการ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๒.๙  การตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบ ในวันที่ ๗-๘ เมษายน  ๒๕๕๙  
- วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙(กศน.อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว / กศน.อําเภอบางปะกง /กศน.
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา / กศน.อําเภอคลองเขื่อน/กศน.อําเภอราชสาส์นและ กศน.
อําเภอบ้านโพธ์ิ ) 
- วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙  (กศน.อําเภอสนามชัยเขต /กศน.อําเภอท่าตะเกียบ/กศน.
พนมสารคาม/กศน.อําเภอแปลงยาว และกศน.อําเภอบางคล้า 

ประธาน :ขอให้ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้สานศึกษาแต่ละแห่งจัดทําประกาศ เร่ือง แจ้งรายช่ือผู้
ผ่านกิจกรรม กพช.ทุกกิจกรรมที่จัด และจดัทําประกาศวันหยุดของครูในแต่ละภาคเรียน 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๒.๑๐  การจําหนา่ยสนิคา้ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
ประธาน  :วันที่ ๑ – ๕ เมษายน  ๒๕๕๙   สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ     
     วันที ่ ๖ - ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๙  สํานักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     วันที ่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙  สํานักงาน กศน.จังหวัดนครนายก 
     วันที ่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  สํานักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว 
     วันที ่๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙  สํานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 

ผลิตภัณฑ์ของสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราที่นําไปจัดจําหน่าย  ได้แก่  ข้าวเหนียวมะม่วง /
มะม่วงนํ้าปลาหวาน (บางคล้า) ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า(สนามชัยเขต)  และหมอนช้าง         
(ท่าตะเกียบ) เริ่มงาน เวลา ๑๐.๐๐ น.  –  ๑๙.๐๐ น.  

มติที่ประชุม :รับทราบ 
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๔.๒.๑๑  การใช้ระเบียบการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง   
ประธาน :  ขณะนี้การใช้ระเบียบการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองยังใช้ไม่ได้กับประชาชน 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๓   กลุ่มยุทธศาสตร ์
  ๔.๓.๑ การอบรมครูเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
บุษยา  :  การอบรมครูเพ่ือจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการแบ่งการจัดการอบรมเป็น ๓ รุ่น ดังน้ี 

รุ่นที่  ๑  จัดวันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมประยูรศุข ได้แก่  กศน.อําเภอบางปะกง 
กศน.อําเภอบางคล้า และ กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ 
รุ่นที่  ๒  จัดวันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมประยูรศุข ได้แก่  กศน.อําเภอบางนํ้า
เปร้ียว กศน.อําเภอพนมสารคาม กศน.อําเภอคลองเข่ือน และ กศน.อําเภอแปลงยาว 
รุ่นที่  ๓ จัดวันที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมประยูรศุข ได้แก่  กศน.อําเภอราชส์
นกศน.อําเภอท่าตะเกียบ กศน.อําเภอสนามชัยเขต และ กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม  ดินสอ ยางลบ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(เดิม)  เริ่มอบรมเวลา  ๐๘.๓๐ น.   

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔.๔.๑ การจัดโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร ปี ๒๕๕๙   

ภัทริมณ  :  สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ดําเนินการจัดทําโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร   
ประจําปี  ๒๕๕๙  ขึ้น  โดยจะดําเนินการจัดประชุมสัญจรครั้งที่ ๑ ในวันที่  ๑๔ มีนาคม  
๒๕๕๙ณ ห้องสมุดประชาชนอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๕   กลุ่มภาคีเครือขา่ยและกิจการพเิศษ 
๔.๕.๑  วันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก     

ทิวารัตน์ : โดยสรุป จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ชุ่มนํ้าตาม ครม.จึงผลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนที่     
๑ใน ๑๕ ประเทศในอนุสัญญาแลมซ่า เพ่ือความตระหนักและเห็นความสําคัญของแม่นํ้า ลํา
คลอง  กิจกรรมที่จัด ได้แก่นักสืบสายนํ้า  / ชวนน้องส่องนก เป็นต้น 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
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 ๔.๖  กลุ่มงานนิเทศติดตาม 

๔.๖.๑  รายงานการนิเทศภายใน   
ดร.จรัสศร ี : รายงานผลการประเมินโดยต้นสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตันสังกัด จํานวน ๘ สถานศึกษา   

- กศน.อําเภอบางปะกง  ระหว่างวันที่๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

- กศน.อําเภอบางคล้า  ระหว่างวันที่๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

- กศน.อําเภอพนมสารคาม  ระหว่างวันที่๑๑ และ ๑๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

- กศน.อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  ระหว่างวันที่๒๓ –๒๔  กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

- กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ระหว่างวันที่๒๕-๒๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

- กศน.อําเภอราชสาส์น  เดิมระหว่างวันที่๑-๒  มีนาคม ๒๕๕๙ 

เลื่อนเป็น  ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

- กศน.อําเภอสนามชัยเขต  (เสนอขอเข้ารับการประเมินในครั้งน้ีด้วย)   

ระหว่างวันที่ ๓-๔  มีนาคม ๒๕๕๙ 

ขอเสนอเข้ารบัการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพิม่เติมอีก ๑ สถานศึกษา 
กศน.อําเภอท่าตะเกียบ  ระหว่างวันที่  ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
๑. การจัดทําเอกสาร/การเก็บข้อมูลนักศึกษา จากการประเมินด้านต่างๆ เช่น ตรวจสขุภาพ   

การประเมินคุณธรรม/จริยธรรม ยังมีการเก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกันตามจํานวนนักศึกษา  ไม่นํา

ข้อมูลทีส่ํารวจได้มาสรุปวิเคราะห์ เพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการรองรับ  เพ่ือดําเนินการพัฒนาให้ดี

ขึ้น 

๒. ผลของการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สถานศึกษาดําเนินการไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสามารถ 

พัฒนาให้ผู้เรียนดีขึ้น  หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓. กิจกรรมที่จดัให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมที่ 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา / หอ้งสมุดประชาชน ยังมีน้อย และแผนการสอนของครูส่วนใหญ่จะไม ่

มีปรากฏในเร่ืองการมอบหมายให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ 

๔. ครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการบันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ แล้วนํามาปรบัใช้กับ 

ตนเอง ครอบครัวได้อย่างไร 
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๕. สถานศึกษาควรส่งเสริม/พัฒนาครูเก่ียวกับเร่ืองกระบวนการคิดเป็นเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือนําความรู้

ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียน 

๖. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน (ตัวบ่งช้ีที่ 1.5) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2556-2558) ทุก

สถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

๗. สถานศึกษาควรปรับวิธีการประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเน่ืองให้เหมาะสมกับกจิกรรมที่จัด  

เช่น  การพัฒนาอาชีพ , ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ควรให้ค่านํ้าหนักการประเมินด้านทักษะให้มากกว่า

ด้านอ่ืนๆ 

๘. การติดตามผู้เรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง ควรมีการติดตามอย่างจริงจังและให้มีรูป

ถ่ายด้วย  เช่น ถ้านําไปประกอบอาชีพมีรายได้ ควรมีภาพผลิตภัณฑ์ สถานที่จําหน่าย

ประกอบด้วยจะดีมาก  และหลังจากการติดตามแล้วควรสรุปข้อมูลด้วย 

๙. หลักสูตรสถานศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาต่อเน่ือง ยังขาดการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือนําไปใช้ให้สอดคล้อง

สภาพปัญหา ความต้องการกับผู้เรียนและผู้รับบริการ  และสอดคล้องกับนโยบายที่ปรับเปลี่ยน

ไป 

๑๐. แผนการจัดการเรียนการสอนและการบันทึกหลังสอน  พบว่าครูมกีารจัดทํา แต่ประเมินผล

ไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งผลให้การบันทึกหลังสอน  ไม่ได้บันทกึผลการเรียนรูข้อง

ผู้เรียนว่าผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ของจุดประสงค์การเรียนรู้ ทําให้ไม่สามารถนําไปสู่การวิจัยในช้ัน

เรียนได้ 

๑๑. การสรุปและการประเมินโครงการ ยังไม่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และ

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ  ส่วนใหญ่นําความพึงพอใจมาสรุปรายงานผลเท่าน้ัน  และยังขาด

การสรุปผลเป็นภาพรวมของทุกโครงการ 

๑๒. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ได้นําผลการดําเนินงานการให้บริการการศึกษาตาม

อัธยาศัย ของ กศน.ตําบล มารวมกับการดําเนินงานของห้องสมุดฯ ทําให้ไม่เห็นผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 

๑๓. การกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณข์องสถานศึกษา  สถานศึกษายังขาดโครงการพัฒนา

ผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  บุคลากรยังไม่เข้าใจอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ขาดการประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
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๑๔. การนิเทศภายในของสถานศึกษายังไม่สามารถให้ข้อมูลในเชิงการพัฒนา ไปใช้ปรับปรุงการ

จัดการศึกษาได้ 

๑๕. สถานศึกษายังขาดโครงการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมท่ีเน้นพัฒนาวิชาการท่ีส่งผลต่อ

ผู้เรียน และโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากร 

๑๖. ข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา ต้องมีการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ควรมี

การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศด้วย และคณะกรรมการต้องดําเนินการ

ตรวจสอบอย่างจริงจังให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลตัวเลข เว็ปไซด์ และข้อมลูอ่ืนๆ 

๑๗. การดําเนินงานทุกกิจกรรม ควรดําเนินตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่วนใหญ่จะสิ้นสดุแค่ P(

การวางแผน) D (การดําเนินการปฏิบัติ/จัด/ลงมือทํา) และC (การนิเทศ/ติดตาม/รายงานผล)  

แต่ A (การพัฒนาปรับปรุง)ยังดําเนินการน้อยมาก 

๑๘. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในอยู่บ้าง ยังดําเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ  บุคลากร

ยังขาดความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

๑๙. ผลการดําเนินงานในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างย่ังยืนน้ันยังเห็นผลไม่ชัดเจน  เช่น ขาด

ข้อมูลในด้านการนําเสนอชุมชนที่ประสบความสําเร็จ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

กิจกรรม  ชุมชนมีความเข้มแข็ง กศน.มีการจัดกิจกรรมในชุมชนน้ันๆต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 3 ปี  

และการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 

จุดเด่นจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ระดับ ดี และ ดีมาก 

๒. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานในด้านบริหารในระดับที่ดี ถึงดีมาก ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร และด้านบริหารท่ัวไป 

๓. สถานศึกษาได้ทํามาตรฐานการประกันคุณภาพ และนโยบายของ สํานักงาน กศน. มาเป็น

เป้าหมายในการบริหารงานมากข้ึน 

๔. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากขึ้น  และนํามาใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ 
  ๕.๑  โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ          
ทิวารัตน์ :  การขยายผลโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๙   เพ่ือให้การดําเนินการในระดับพ้ืนที่เป็นเอกภาพและสอดคล้อง
กับการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. จึงได้กําหนดการจัดกิจกรรมการดําเนินในปี ๒๕๕๙ ดังน้ี 

 -  เตรียมบุคคลที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ครู กศน. และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 
 -  เตรียมความพร้อมในส่วนที่เก่ียวข้อง  
 - จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีทั้งสิ้น ๒๐๘ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๕.๒ โครงการบูรณาการหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมสนับสนุนตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(MOU)    

ทิวารัตน์ :  สํานักงาน ป.ป.ช.  ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้กําหนดจัดโครงการบูรณาการหลักสูตรลูกเสือ
ช่อสะอาดจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือนําหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกันมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ศูนย์ละ ๑ คน  เข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
- วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐น. ณ  โรงเรียนพนมอดุลวิทยา  ประกอบ 
กศน.อําเภอบางคล้า ,กศนอําเภอพนมสารคาม ,กศน.อําเภอราชสาส์น , กศน.อําเภอท่าตะเกียบ 
กศน.อําเภอสนามชัยเขต ,กศน.อําเภอแปลงยาว และ กศน.อําเภอคลองเขื่อน 
- วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐น. ณ  ห้องประชุมสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  ประกอบด้วย  กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรากศน.
อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว,กศน.อําเภอบางปะกง และ กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ  

มติที่ประชุม :รับทราบ 
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๕.๓  การจัดการอบรมลูกเสือ หลักสูตรผู้นํา ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เมษายน  ๒๕๕๙    
ประธาน :  การจัดการอบรมลูกเสือ หลักสูตรผู้นํา ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เมษายน  ๒๕๕๙ 

ณ  ค่ายลูกเสือสาลิกา จังหวัดนครนายก  ตัวแทนครูอําเภอละ ๓ คน  บุคลากรสํานักงาน กศน.
จังหวัด จํานวน ๗ คน(ต้องการผ่านอบรมหลักสูตร B.T.C) ใช้งบประมาณอุดหนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หัวละ ๓,๕๐๐ บาท  ส่งรายช่ือภายในวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

 ๕.๔  การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดและหรือสนบัสนนุการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตมอัธยาศัย ประจําป ี๒๕๕๙           

พัชราภรณ ์ : สํานักงาน กศน. ได้กําหนดให้มีการคัดเลอืกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่นประจําปี ๒๕๕๙  สํานักงาน 
กศน.ได้แบ่งการคัดเลือกออกเป็น ๒ กลุม่ ดังน้ี 

 -กลุ่มที่ ๑ ประเภทเครือข่าย 
 -กลุ่มที่ ๒ ประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์การเรียน 

กศน.ตําบล สังกัดสํานักงาน กศน. 
 เกณฑ์การประเมินคัดเลือก  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สํานักงาน กศน.กําหนดร้อยละ 

๗๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์  พร้อมทั้งส่งเอกสารรูปเล่ม จาํนวน ๑ เล่ม  จํานวนไม่เกิน ๑๐๐ หน้า 
ส่งมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๙  ทั้งน้ีหากไม่ส่ง
เอกสารตามวันที่กําหนดถือว่า สละสิทธ์ิ และหากสถานศึกษาใดไม่สงคเ์ข้ารับการคัดเลือกให้
จัดทําหนังสือราชการแจ้งกลับมายัง สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๕.๕  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ 

พัชราภรณ ์ :ด้วยสํานักงาน กศน. แจ้งให้หน่วยงานดําเนินงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลและการจัดทํารายงานส่งสํานักงาน กศน.เป็นประจําทุกปี 
สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอให้สถานศึกษาดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แบบ ปย.๒) รอบ ๖ เดือนแรก
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙  สง่ภายในวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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๕.๖  ปประกาศผลผู้เขข้ารบัรางวัล    MOE  AWORD 
พิมพ์พรรณพิมพ์พรรณณ :  ผู้ที่ไดด้รับรางวัลMOOE  AWORDไดด้แก่  นายอนันนต์  ตันไล้  ผูอ้อํานวยการ กศศน.อําเภอแปลงงยาว 
มติที่ประชุชุม :  รับททราบ 
 
ระเบยีบวาาระที ่๖  เรื่องงอ่ืนๆ 
ประธาน :๖.๑  ก

การนํา
การจัดประชุม
เสนอผลงานรา

สัมมนาครูผู้สอ
ายอําเภอ 

อนคนพิการ กําหนดจัดวันที่  ๒๐  เมษายน ๒๕๕๙ รูปปแบบ

   ๖.๒ 
ดําเนิน

  กําหนดจัดกา
งานครึ่งปี  แล

ารประชุมครูท
ละทําบุญสํานัก

กประเภท ในวั
กงาน กศน.จังห

วันที ่ ๑๑ เมษ
หวัดฉะเชิงเทรา

ษายน ๒๕๕๙ ส
า 

สรุปภาพรวมผลการ 

 ๖.๓๓  วันที่  ๑๒   เมษายน  ๒๕๕๕๙  มีพิธีรดน้ํ้าขอพร ท่านผู้้ว่าราชการจังหหวัดฉะเชิงเทราา      
มติที่ประชุชุม :  รับททราบ 

 
ปิดการประะชุม  เวลา  ๑๑๖.๓๐ น. 
 
 

             
(นนางสาวพัชราภภรณ์  คงประสิสิทธ์ิ)         (นางวัชรินทร์  ศรณีณิบูลย์) 

        

                  นักจัดการงงานทั่วไป                    ศึกษานิเทศก ์ 
    ผู้จดรายงานกการประชุม                      ผู้ตรวจรายงานการปรระชุม 

 


