
 
รายงานการประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม   

ประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 
 ๒. นางสมบัติ  แก้วมีศรี   รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 
 ๓. นางรัชนีกร  จันทรอัมพร  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอดอนตูม 
 ๔. นางสาวเนาวเรศ  น้อยพานิช  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอก าแพงแสน 
 ๕. นางพิณัชกุญ  ศักดิ์วิโรจน์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนครชัยศรี 
 ๖. นายสมมาตร  คงชื่นสิน  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสามพราน 
 ๗. นางเยาวรักษ์ บุญจันทร์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพุทธมณฑล 
 ๖. นายประชาลักณ์ ศรีคุณาภรณ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๗. นายพีรฉัตร  อนุวงศ์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางเลน 
 ๘. นางสาวศิริวรรณ แม้นศิริ  นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
 ๙. นายอ านวย  ศรีสุข   พนักงานพิมพ์ระดับ ส ๔ 
 ๑๐. นายเสกข์  อาราเม   พนักงานพิมพ์ระดับ ส ๓ 
 ๑๑. นายสุนทร  อยู่ค า   พนักงานพิมพ์ระดับ ส ๓ 
 ๑๒. นายชาตรี โกทองยม   พนักงานบริการ บ ๒ 
 ๑๓. นายเฉลิมชัย  ผิวอ่อน  พนักงานบริการ บ ๒ 
 ๑๔. นางสาวน้ าทิพย์  กาญจนจิตติ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๕. นางสาวอรวรรณ  พัดใส  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๖. นางสาวธชัพรรณ  อินพ่วง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๗. นายชิษณุพงศ์  ทรัพย์โชติธนดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๘. นางสาวพรรณสร  ชีวรฐัพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๙. นางสาวนันทฉัตร์  พรหมมณี  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๐. นางสาวอัญชลี มะขามป้อม  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๑. นางสาวสุมารินทร์  เปลีย่นแก้ว นักวิชาการพัสดุ 
 ๒๒. นางสาวปณิชา  คล่องเชิงสาน  นักวิชาการศึกษา 
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 ๒๓.นายภูเบศ  แสงสุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไป 
 ๒๔.นางสาวจริยา  ชูพลาย  นักวิชาการพัสดุ 
 ๒๕.นางรัชนี  คงฤทธิ์   ครูช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอนครชัยศรี 
 ๒๖.นางสาวสมปอง  พยุง   ครชู านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอดอนตูม 
 ๒๗.นางกชพร  อ่องเอ่ียม   ครชู านาญการ กศน.อ าเภอพุทธมณฑล 
 ๒๘.นางสาวอมรรัตน์  ธนธนานนท์  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอสามพราน 
 ๒๙.นางสาวปุณยนุช  บิลชัยยะ  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอก าแพงแสน 
 ๓๐.นางนวลลออ สุทธิงาม  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอดอนตูม 
 ๓๑.นางสาวสุวรรณา  หมื่นจง  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๓๒.นางสุธาสินี  บารมีรังสิกุล  ครอูาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๓๓.นางกุลณัฐ  นิยมทรัพย์  ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอบางเลน 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นางสาวจิตรลดา  ผลโยน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ไปราชการ 
 ๒. นางสาวบุษกร  สุวรรณศรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 ๑.นายจ าเลียง  ช่างเกวียน  พนักงานขับรถ 
 ๒.นายบุญชู  มีเติม   พนักงานบริการ 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ประธานที่ประชุม 
  นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการ
ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 
ประธาน        เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม ซึ่งการประชุมนี้ ทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มีหนังสือแจ้งก าหนดการ
ประชุมแล้ว ทั้งหมด ๖ ครั้ง โดยก าหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ครั้งสุดท้ายคือในเดือนกันยายน ๒๕๕๙      
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการประชุม 
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        จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้รับการแต่งตั้ งให้ เป็นคณะอนุกรรมการในด้านที่ เกี่ยวกับวินัย              
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ซึ่งโดยภาพรวมยังไม่มีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับ กศน.ส่วนเรื่องสถานศึกษา กศน.จะ
ถูกรวมเข้ากับศึกษาธิการจังหวัดหรือไม่นั้น ขณะนี้ กศน.อยู่ในการบริหารราชการส่วนกลาง ดังนั้น ขอให้ยึด
ระเบียบการบริหารของส านักงาน กศน.ไปก่อนจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
  ๑.๒ การแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินงานตามโครงสร้างของส านักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม 
ประธาน        ขณะนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ใหม่ในบางกลุ่มงาน ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่าง            
ส านักงานกศน.จังหวัด และกศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ซึ่งเดิมโครงสร้างของส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมมี ๘ 
กลุ่มงาน ซึ่งกลุ่มงานเหล่านี้ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมจะดูแล ๖ กลุ่มงาน และมอบให้ท่าน
รองผู้อ านวยการเป็นผู้ดูแลอีก ๒ งาน คือกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และงานตรวจสอบภายใน 
        ส่วนข้าราชการปัจจุบันส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมมี ๓ ต าแหน่ง ก็จะมอบหมายให้
ข้าราชการเป็นผู้ดูแลในกลุ่มงานต่างๆ ทั้งนี้ ข้าราชการจะต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรก จากนั้นก็จ ะเป็น
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ตามล าดับ โดยได้แจ้งให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งทราบในเรื่องการแต่งตั้ง
ข้าราชการเป็นอันดับที่สองรองจากผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ จากนั้นก็ตามล าดับเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ ครู ศรช. 
        ซ่ึงต าแหน่งท่ีจะปรับเปลีย่นในส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม คนแรกคือ น.ส.จิตรลดา 
ผลโยน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เดิมเป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้า
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คนต่อมาคือ น.ส.บุษกร สุวรรณศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เดิม
รับผิดชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ให้ดูแลและเป็นหัวหน้าในส่วนของงานพัสดุและ
สินทรัพย์ และ น.ส.ปณิชา คล่องเชิงสาน พนักงานราชการต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เดิมปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์และงานประชาสัมพันธ์ ให้ยกเลิกในส่วนงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และให้
ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ส่วนงาน
ด้านประชาสัมพันธ์และไอทีให้ปฏิบัติหน้าที่ดังเดิม 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
  ๑.๓ การอบรมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครนายก 
ประธาน        ในวันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ ส านักงาน กศน.ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือสร้าง 
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จิตส านึกและคา่นิยมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ซึ่งในการอบรมดังกล่าวเป็นรอบ 
ของภาคกลางและภาคตะวันออก โดยส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จะจัดรถไปส่ง และรับกลับตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด ซึ่งการเปิดโครงการ ส านักงาน กศน.ได้เชิญให้ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออกเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
       วัตถุประสงค์ของการอบรมนี้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมมาภิบาล ตลอดจนระเบียบ 
วินัย รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในสังกัดของส านักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐมโดยตรง ดังนั้น ขอให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งเตรียมข้อมูลในการไปอบรมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๑.๔ การย้ายข้าราชการครูของส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 
 ประธาน       เดือนพฤษภาคมนี้ ส านักงาน กศน.ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน ๑๔ ราย ซึ่งส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีข้าราชการครู ๑ รายคือ นางสาวถาวร 
ศิลปศร ต าแหน่ง ครู คศ ๑ ย้ายจาก กศน.อ าเภอสามพราน ไปด ารงต าแหน่งที่ กศน.อ าเภอก าแพงแสน โดย
ค าสั่งให้มีผลนับแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น ขอให้ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสามพราน 
แจ้งให้นางสาวถาวร ศิลปศร ด าเนินการมอบหมายงานตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนให้
เรียบร้อยก่อนจะยา้ยไป กศน.อ าเภอก าแพงแสน 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
  ๑.๕. การเลื่อนพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ประธาน         ตามที่ ส านักงาน กศน.ก าหนดให้วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ส านักงาน กศน.ได้
ก าหนดให้ กศน.ต าบลทั้ง ๗ แห่ง ท าพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละ กศน.ต าบลพร้อม
กันทุกแห่ง โดยส่วนกลางจะจัดพิธีเปิดที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดด้วย ขณะนี้ทางส านักงาน กศน.แจ้งว่า ท่าน
นายกรัฐมนตรีมีภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานในพิธีเปิดได้ จึงขอเลื่อนพิธีเปิดออกไปเป็นเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งก าหนดการส านักงาน กศน.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
        ส าหรับ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จะมอบหมายให้ กศน.อ าเภอสามพราน
รับผิดชอบโครงการนี้ เนื่องจาก กศน.อ าเภอสามพรานได้รับรางวัลดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 
กศน.ต าบลบางช้าง (คุณประหยัด ปานเจริญ) โดยในพิธีเปิดจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด
นครปฐม ไปเป็นประธานในพิธี เปิด ส าหรับ กศน.ต าบลให้เชิญผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธาน
คณะกรรมการ กศน.ต าบลมาเป็นประธานเปิด โดยเน้นความเรียบง่ายแต่คงทนถาวร และจะเชิญผู้อ านวยการ  
 
 
 
 
 



                   /กศน.อ าเภอ... 
      - ๕ - 
กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้งหมดมาประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีเปิดอีกครั้ง 
มติที่ประชุม       รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
(จ านวน ๑๐ หน้า) 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
       ๔.๑ การวางแผนการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง ก าหนดให้ด าเนินงานตามระบบ    
P D C A โดยยึดปฐมสุขโมเดลเป็นหลัก ทั้งนี้ ให้ความส าคัญและยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ 
ประธาน      การด าเนินงานรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) การน านโยบาย
ของปฐมสุขโมเดล คือ SUANSAMPHRANTE มาใช้ในการด าเนินงานของทั้ง กศน.จังหวัด และ กศน.อ าเภอ
เพ่ือให้ครอบคลุมตามนโยบายในทุกด้าน ดังนั้น ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน –กันยายน ๒๕๕๙) ก็จะร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายจาก SUANSAMPHRANTE ไปสู่  NAKHONCHAISEE และสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็น 
NAKHONPATHOM ซึ่งขณะนี้งบประมาณในรอบ ๖ เดือนหลังทางส านักงาน กศน.ได้อนุมัติมาให้แล้ว ดังนั้น 
ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมและ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งให้ด าเนินการจัดท าแผนการท างานในรอบ ๖ 
เดือนหลังร่วมกัน โดยให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งเตรียมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนของทุก 
กศน.อ าเภอ มาประชุมร่วมกันเพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท าแผนร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องของปัญหา
อุปสรรคในการท างาน ข้อดีและข้อเสีย เป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันของส านักงาน กศน.จังหวัด และ 
กศน.อ าเภอ เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
      ส าหรับการวางแผนในรอบ ๖ เดือนหลัง ขอนัดหมายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดย
จะให้ฝ่ายแผนงานของส านักงาน กศน.จังหวัด ท าหนังสือเชิญผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ และเจ้าหน้าแผนงาน
ของทุก กศน.อ าเภอมาประชุมร่วมกัน โดยมีประเด็นส าคัญในการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนและการใช้
งบประมาณ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ าว่า การด าเนินงานที่ใช้งบประมาณในรอบ ๖ เดือนแรกขอให้หยุดด าเนินการ
(โครงการใหม่) แต่ถ้าเป็นในลักษณะการด าเนินงานที่ต่อเนื่องให้ด าเนินการต่อได้  
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 
 
 
 
 
              /๔.๒ การส ารวจ... 



 
      - ๖ – 
 
        ๔.๒ การส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้มีการลงนาม
รับรองข้อมูลด้วย 
ประธาน        วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จะมีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน ขอให้ กศน.
อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง เตรียมข้อมูลหมู่บ้าน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์มาในวันประชุมด้วย โดยให้ทุก กศน.อ าเภอไปส ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๔ กลุ่มหลักคือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พลาดโอกาส กลุ่มผู้ขาดโอกาส และ
สุดท้ายคือ กลุ่มผู้มีเงื่อนไข โดยให้ด าเนินการส ารวจในต าบลที่มีครู กศน.ต าบล ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้ใหญ่บ้านรับรองข้อมูลดังกล่าว  
มติที่ประชุม      รับทราบและด าเนินการ 
       ๔.๓ สรุปผลการด าเนินงาน SUANSAMPHRANTE รอบ ๖ เดือนแรก 
ประธาน       ผลการด าเนินงานของนโยบาย SUANSAMPHRANTE รอบ ๖ เดือนแรก ยังไม่เห็นเป็น
รูปธรรม ดังนั้น รอบ ๖ เดือนหลังนี้ ขอให้ กศน.ทั้ง ๗ แห่ง วางแผนการปฏิบัติงานโดยขอให้ตั้งเป้าหมายว่าจะ
เน้นเรื่องอะไร โดยใช้หลักการของ P D C A มาเป็นหลักของการด าเนินงานด้วย เนื่องจากภาพรวมที่ กศน.ทั้ง 
๗ แห่ง รายงานมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเชิงปริมาณ แต่เชิงคุณภาพหรือด้านความพึงพอใจหรือผลลัพธ์ที่ได้ยัง
ไม่ชัดเจนเท่าทีค่วร เช่น 
        S แรก คือ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการตามรอยพระยุคลบาท มีเป้าหมายทั้งปี คือ 
๑,๘๖๐ คน รอบ ๖ เดือน มีเป้าหมายทั้งสิ้น ๙๓๐ คน ทั้งจังหวัดที่รายงานมาท าได้ ๖๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๓.๗๖  ต่อมาคือ กลุ่มสนใจ รอบ ๖ เดือนแรกมีเป้าหมายจ านวน ๑,๒๙๐ คน เป้าหมายทั้งปี คือ ๒,๑๒๐ คน 
ในรอบ ๖ เดือน ทั้งจังหวัดท าได้ ๑,๔๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๕๕ ด้านต่อมาคือ ด้านพัฒนาอาชีพ ในรอบ 
๖ เดือนแรก เป้าหมายคือ ๒,๒๓๖ คน ทั้งจังหวัดท าได้ ๑,๗๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๐ และด้านช่าง
พ้ืนฐาน ในรอบ ๖ เดือนแรก เป้าหมายคือ ๑,๒๙๐ คน ท าได้ ๗๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๐   
         ส าหรับข้อมูลทั้งหมดนี้ ทางส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จะส่งแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานแบบใหม่ให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง โดยการรายงานครั้งนี้ จะต้องแยกประเภทของข้อมูลให้ชัดเจน 
การพัฒนาอาชีพจะดูใน ๓ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการท าเป็นอาชีพเสริม และด้านต่อยอดอาชีพ
เดิม และช่างพ้ืนฐานจะดูในเรื่องการจบหลักสูตร และผ่านการทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
          S ต่อมา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จะดูเรื่องของบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป้าหมายทั้งปี คือ 
๑,๖๙๖ คน เป้าหมาย ๖ เดือนแรกคือ ๘๖๐ คน ท าได้ ๙๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๒๓ ซึ่งทั้งเรื่องของกลุ่ม 
สนใจประเภทต่างๆและด้านบัญชีครัวเรือน ขอให้มีหลักฐานในการด าเนินงาน พร้อมกับสรุปผลให้ชัดเจน 
 
 
 
              /U เรื่อง... 
       



      - ๗  
 
         U เรื่องผู้ไม่รู้หนังสือ เป้าหมายคือ จัดโดยครูอาสาสมัครฯ ๘๔ คน และจัดโดยภาคี
เครือข่าย ๑๔๐ คน ซึ่งครูอาสาสมัครฯท าได้ ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๘.๕๗ และภาคีเครือข่ายท าได้ ๓๓๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓๘.๕๗ แต่มีผู้ผ่านการทดสอบเพียง ๑ คน ดังนั้นในรอบ ๖ เดือนหลังนี้จะต้องรายงาน
ข้อมูลให้ส านักงาน กศน. โดยการรายงานข้อมูลในรอบนี้ ให้เน้นเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ และให้
รายงานข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเน้นคุณภาพมากว่าปริมาณ 
         ซึ่งจากข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือของจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๑๐๖ ต าบล มีผู้ไม่รู้
หนังสือทั้งสิ้น ๓๙๓ คน แต่ขณะนี้มีผู้ผ่านการทดสอบเพียง ๑ คน จากเป้าหมาย ๔๓๙ คน ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จัดท าโครงการเพ่ือก าหนดหลักสูตรและ
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้ไม่รู้หนังสือให้กับครูอาสาสมัครฯทั้งหมด โดยจะขอความอนุเคราะห์
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ นครชัยศรีเป็นประธานคณะท างาน 
        A เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา การด าเนินงานอยากให้ท าแบบลักษณะของการจัดการ
สอนผู้ไม่รู้หนังสือ โดยมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ก าหนดเป้าหมายรวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน กิจกรรมจะเน้นเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการวัดและการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมี
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๒๑๐ คน แยกเป็นสถานศึกษาละ ๓๐ คน ท าได้ทั้งสิ้น ๓๓๐ คน โดยมอบหมายให้
บรรณารักษ์ทุกคนด าเนินการจัดกิจกรรม และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดยให้วัดความพึงพอใจประกอบ
กัน 
        ด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มเป้าหมายทั้งปีงบประมาณคือ ๓,๑๘๐ คน ในรอบ ๖ 
เดือนแรกเป้าหมายคือ ๑,๖๓๔ คน ท าได้ ๑,๔๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๔ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทาง
ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จะจัดส่งเอกสารให้กับ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งเพ่ือรับรองข้อมูล และให้ส่ง
ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือทางส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และ กศน.อ าเภอดอนตูม ซึ่งเป็น
คณะท างานในการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนแรกจะรวบรวมและสรุปเพ่ือรายงานส านักงาน กศน.
ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลการรายงานได้ท่ี https://goo.gl/3vhlea 
มติที่ประชุม       รับทราบและด าเนินการ 
  ๔.๔ การด าเนินงานการลงทะเบียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง) 
        นายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสามพราน รายงานว่า จากการประชุม
เพ่ือหารือแนวทางเกี่ยวกับการวางแผนการลงทะเบียนของ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ได้สรุปว่า  
 
 
 
 
                   ให้จัดการ/... 
 
 



      - ๘ – 
 
ให้จัดการลงทะเบียนในลักษณะของการใช้โปรแกรม โดยแบ่งประเภทเป็นโปรแกรมทักษะชีวิต โปรแกรมการ
ประกอบอาชีพ โปรแกรมการศึกษาต่อ โปรแกรมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยดูจากบริบทและกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละ กศน.อ าเภอมาวิเคราะห์ เช่น กศน.อ าเภอสามพราน มีโปรแกรมเรื่องของการศึกษาต่อ โปรแกรม
การประกอบอาชีพ เช่น โปรแกรมสาวโรงงาน โปรแกรม รปภ.ซึ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมของ กศน.อ าเภอ  
ซึ่งมีตัวอย่างจาก กศน.อ าเภอ ได้เสนอโปรแกรม อาทิ โปรแกรมเกษตรอินทรีย์ จาก กศน.อ าเภอก าแพงแสน 
โปรแกรมชาวนาและพนักงานบริการจาก กศน.อ าเภอดอนตูม โปรแกรมเด็กสถานพินิจจาก กศน.อ าเภอพุทธ
มณฑล และโปรแกรมทางเลือกสุขใจ ธรรมส่องใจ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจาก กศน.อ าเภอบางเลน 
ประธาน        ขอบคุณผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสามพราน ที่ได้รายงานข้อมูลให้ทราบ ซึ่งจะได้
รายงานให้กับส านักงาน กศน.ทราบต่อไป  
ประธาน        เรื่องการจัดการศึกษาของ รปภ.ขณะนี้ทางส านักงาน กศน.ก าลังส่งเสริมเรื่องการจัด
การศึกษาของ รปภ.เนื่องจากขณะนี้มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่ม รปภ. ซึ่งจะจัดกลุ่ม รปภ.นี้ไว้ใน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ อีกส่วนคือเรื่องการจัดการศึกษาทางไกล ซึ่งทางส านักงาน กศน.มีหนังสือแจ้งเรื่องการ
ลงทะเบียนและการจัดการศึกษาทางไกล ต่อไปจะให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ตัดสินใจในการลงทะเบียนและต่อ
สถานศึกษาเปิดรับลงทะเบียนเอง 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
       ๔.๕ การก าชับและการติดตาม การด าเนินงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
ประธาน       เรื่องโครงการตามรอยพระยุคลบาท เป้าหมายก าหนดให้หมู่บ้านละ ๒ คน ในต าบลให้มี
เป้าหมายไม่เกิน ๓๐ คน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชด าริต่างๆของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและศึกษาดูงาน ทั้งนี้ขอให้ใช้หลักของ P D C A ในการก าหนดเป้าหมายของ
การด าเนินงาน เพ่ือให้ได้หมู่บ้านตัวอย่างในด้านนี้  ซึ่งในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีโครงการอบรมเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นการอบรมกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านละ ๒ คน เพ่ือให้เกิดความรู้
และการประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม  
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
  ๔.๖ การด าเนินงานตามระเบียบและแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ประธาน  ขอให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ที่จัดการศึกษาในรูปแบบของกลุ่มสนใจ หรือพัฒนาอาชีพ ยึด
ระเบียบความถูกต้องในเรื่องของการจัดการศึกษาประเภทนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั่วโมงการสอน วิทยากร  
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วัสดุฝึกสอน และค่าตอบแทนวิทยากร เนื่องจากส านักงาน กศน.ได้ก าชับให้ยึดระเบียบ ดังนั้นขอให้ กศน.
อ าเภอทั้ง ๗ อ าเภอ ไปศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่องนี้ โดยวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่จะมีการประชุม
เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนหลัง จะมาท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบกลุ่มสนใจ หรือ หลักสูตรพัฒนาอาชีพในรอบ ๖ เดือนหลัง 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
       ๔.๗ การเบิกจ่ายและการด าเนินงานว่าด้วยเงินอุดหนุนการศึกษา 
ประธาน       ส าหรับระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส านักงาน กศน.ซึ่งส านักงาน กศน.จังหวัด
นครปฐม ได้ท าหนังสือแจ้งให้ กศน.ทั้ง ๗ แห่งทราบแล้วนั้น มีข้อจ ากัดในเรื่องของ การเบิกจ่ายเงินสมทบเป็น
ค่าประกันสังคม ซึ่งระเบียบที่ออกมาใหม่นี้ไม่สามารถเบิกเป็นค่าประกันสังคมให้กับ ครู ศรช.ได้ ดังนั้น ขอให้
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งแจ้งให้ครู ศรช.ทราบ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส านักงาน 
กศน.จังหวัดนครปฐม จะไม่ด าเนินการส่งเงินสมทบให้ หากครู ศรช.ท่านใดมีความประสงค์จะน าส่งเงิน
ประกันสังคมต่อเนื่อง ให้ด าเนินการติดต่อส านักงานประกันสังคมเพ่ือน าส่งเงินประกันสังคมด้วยตนเอง 
        การใช้เงินอุดหนุน ขอให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง จัดท าแผนการใช้เงินอุดหนุนทุก
ประเภท ที่ส าคัญคือเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือรายงานให้ส านักงาน กศน.ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
       ๔.๘ การรณรงค์และการวางแผนการด าเนินงาน การก าจัดขยะตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน       ขอให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง บรรจุเรื่องของการรณรงค์การก าจัดขยะไว้ในนโยบายของ 
กศน.อ าเภอ พร้อมทั้งก าหนดแผนในเรื่องของการจัดการขยะ ขอให้บูรณาการและสอดแทรก    ในเรื่องของ
กิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ หรืออ่ืนๆตามความเหมาะสม หรือการท าโครงงานเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลขยะก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ก าหนดในเรื่องของ
การจัดการขยะ ดังนั้น ขอให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง วางแผนและด าเนินการในส่วนนี้ต่อไป 
มติที่ประชุม     รับทราบและด าเนินการ    
       ๔.๙ การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา กศน.นครปฐม (ปฐมสุขเกมส์) มอบหมาย กศน.
อ าเภอเมืองนครปฐม 
ประธาน       ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ซึ่งเป็นกีฬาของนักศึกษา กศน.
โดยใช้ชื่อการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ว่า “ปฐมสุขเกมส์”โดยจะมอบหมายให้ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม เป็นคณะ 
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ท างานและเป็นเลขานุการในการจัดการแข่งขันกีฬา ดังนั้น ขอแจ้งให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง เตรียมนักศึกษา 
กศน.ที่เป็นนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันให้พร้อม ทั้งนี้ ให้จัดการแข่งขันภายในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 
โดยจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ และด าเนินการแข่งขันกีฬาภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่วน
รายละเอียดและรูปแบบการจัดการแข่งขัน ให้ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม และกลุ่มส่งเสริมการศึกษา       
นอกระบบของส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ร่วมกันวางแผนและด าเนินการต่อไป 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม รายงานว่า ขณะนี้ได้วางแผนและก าหนดรูปแบบของการจัดการ
แข่งขันกีฬาไว้แล้ว ซึ่งชนิดกีฬาที่จะแข่งขันจะมีทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล โดยใช้สนามกีฬาที่เป็นมาตรฐาน 
ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆจะเชิญ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง รวมทั้งส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมมาประชุมเพ่ือขอ
ความคิดเห็นและค าชี้แนะจากทุก กศน.อ าเภออีกครั้ง 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
        แนวทางปฏิบัติในการใช้ e-mail และ e-office ของ กศน.อ าเภอ 
นางสาวปณิชา คล่องเชิงสาน พนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา รายงานว่า ขณะนี้ ระบบ E-
Office ของส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้รับรหัสการเข้าใช้งานจากส านักงาน กศน.แล้วจะส่งรหัสการเข้า
ใช้งานให้กับ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งต่อไป ส่วนเว็บไซต์ของส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ขณะนี้ก าลัง
ด าเนินการจัดท า 
ประธาน       ขอให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง เตรียมการรองรับในเรื่องของ E-Office เนื่องจากมีการ
รณรงค์ในเรื่องของการลดใช้กระดาษ ดังนั้น ต่อไปกรณีเรื่องที่จะแจ้งให้ กศน.อ าเภอเป็นเรื่องเพ่ือทราบ หรือ
เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไป ทางส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จะแจ้งในระบบ E-Office ดังนั้น ขอให้ 
กศน.อ าเภอเปิดหน้า E-Office ของส านักงาน กศน.จังหวัดทุกวัน และให้จัดเจ้าหน้าที่ของ กศน.อ าเภอเพ่ือดูแล
ในส่วน E-Office ด้วย 
งานการศึกษาต่อเนื่อง  ขอติดตามงานรายงานผลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ซึ่งเป็นการ
รายงานในรอบ ๖ เดือนแรก ขณะนี้บาง กศน.อ าเภอยังส่งรายงานไม่ครบ ดังนั้น ขอให้กศน.อ าเภอที่ยังไม่
ด าเนินการและส่งรายงานให้ส่งรายงานให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 
งานบุคลากร       การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ซ่ึงมีหนังสือแจ้ง กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งเกี่ยวกับเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก และก าหนดส่งภายในวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งส่งภายใน
ก าหนด 
                     ในส่วนนี้/... 
 
 
 



 
       


