
รายงานการประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม   
ประชุมประจ าเดือนมิถุนายน ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  

วันศุกร์ท่ี ๑๐ มิถุนายน 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  ศักด์ิวิโรจน์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนครชัยศรี 
 ๖. นางเยาวรักษ์ บุญจันทร์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพุทธมณฑล 
 ๗. นายประชาลักณ์ ศรีคุณาภรณ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๘. นายพีรฉัตร  อนุวงศ์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางเลน 
 ๙. นางสาวผณินทร  มายืนยง  ครูช านาญการพิเศษ (แทน ผอ.กศน.อ าเภอสามพราน) 
 ๑๐. นางสาวศิริวรรณ แม้นศิริ  นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
 ๑๑. นางสาวบุษกร  สุวรรณศรี  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
 ๑๒. นายอ านวย  ศรีสุข   พนักงานพิมพ์ระดับ ส ๔ 
 ๑๓. นายเสกข์  อาราเม   พนักงานพิมพ์ระดับ ส ๓ 
 ๑๔. นายสุนทร  อยู่ค า   พนักงานพิมพ์ระดับ ส ๓ 
 ๑๕. นางสาวน้ าทิพย์  กาญจนจิตติ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๖. นางสาวอรวรรณ  พัดใส  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๗. นางสาวธัชพรรณ  อินพ่วง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๘. นายชิษณุพงศ์  ทรัพย์โชติธนดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๙. นางสาวพรรณสร  ชีวรัฐพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๒๐. นางสาวนันทฉัตร์  พรหมมณี  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๑. นางสาวสุมารินทร์  เปลี่ยนแก้ว นักวิชาการพัสดุ 
 ๒๒. นางสาวปณิชา  คล่องเชิงสาน  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๓. นายภูเบศ  แสงสุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไป 
 ๒๔. นางสาวจริยา  ชูพลาย  นักวิชาการพัสดุ 
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 ๒๕. นางสาวเฉลิมศรี  มุยเจริญ  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กศน.อ าเภอสามพราน 
 ๒๖. นางสาวสาวิตรี  มุมสิน  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอสามพราน 
 ๒๗. นางสาวปุณยนุช  บิลชัยยะ  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอก าแพงแสน 
 ๒๘. นางนวลลออ สุทธิงาม  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอดอนตูม 
 ๒๙. นายวิกูล  ชมภูศรี   ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๓๐. นางสาววลีพร  ใจต้ัง   ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอพุทธมณฑล 
 ๓๑. นายพีระพัฒน์  ฉินนะโสต  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอนครชัยศรี 
 ๓๒. นายชนาธิป  ข าโสภา  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอบางเลน 
 ๓๓. นางสุเนตรา  อินทรสุตต์  ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอพุทธมณฑล 
 ๓๔. นางสาวนฤมล  มูลทองชุน  ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๓๕. นางสาวชัญญา  ด ารงศิลป์  ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอดอนตูม 
 ๓๖. นายเทิดศักด์ิ  นวากาศ  ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอก าแพงแสน 
 ๓๗. นางปรารถนา  ยิ้มสีใส  ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอนครชัยศรี 
 ๓๘. นางสาวทัตติยา  น้อยพิทักษ์  ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอสามพราน 
 ๓๙. นางสาวจินตนา  เจริญใจ  บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๔๐. นางสาวปกิตตา  โมรานิล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อ าเภอพุทธมณฑล 
 ๔๑. นางสาววัจนา  ขวัญนนท์เดิม  บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อ าเภอบางเลน 
 ๔๒. นายประสบพร  เสรีพงษ์  บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อ าเภอดอนตูม 
 ๔๓. นางสาวจิรวรรณ  แสงจันทร์  บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อ าเภอก าแพงแสน 
 ๔๔.นางสาวพณัชญา  สระนพงษ์  บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อ าเภอนครชัยศรี 
 ๔๕. นายธนานาจ  พวงสุข  ครู ศรช. กศน.อ าเภอสามพราน 
 ๔๖. นายคมสันต์  กลัดกลีบ  ครู ศรช. กศน.อ าเภอดอนตูม 
 ๔๗. นางสาววรรณศิริ  มณฑาสุวรรณ ครู ศรช. กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๔๘. นางสาวกานต์ธีมา  แสงสว่าง  ครู ศรช. กศน.อ าเภอนครชัยศรี 
 ๔๙. นางสาวมนัชญา  ถิ่นดวงจันทร์ ครู ศรช. กศน.อ าเภอบางเลน 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายสมมาตร  คงชื่นสิน  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสามพราน  ไปราชการ 
 ๒. นางสาวจิตรลดา  ผลโยน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    ลาป่วย 
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 ๓. นางสาวอัญชลี  มะขามป้อม  นักวิชาการศึกษา      ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 ๑.นางไพบูรณ์  อยู่จงดี   ครูช านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอบางเลน 
 ๒.นางอรวรรณ  มหายศนันท์  ครูช านาญการ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม 
 ๓. นายชาตรี โกทองยม   พนักงานบริการ บ ๒ 
 ๔. นายเฉลิมชัย  ผิวอ่อน   พนักงานบริการ บ ๒ 
 ๕.นายจ าเลียง  ช่างเกวียน  พนักงานขับรถ 
 ๖.นายบุญชู  มีเติม   พนักงานบริการ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ประธานท่ีประชุม 
      นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธาน    
การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ๑.๑ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (ศธจ.) 
ประธาน       เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
นครปฐม การประชุมครั้งนี้  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มีหนังสือแจ้งก าหนดการประชุม 
ทั้งหมด ๖ ครั้ง โดยก าหนดการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ครั้งสุดท้ายคือในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการประชุม 
        จากการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)    
มี ๓ ประเภท ได้แก่ อนุกรรมการด้านวิทยฐานะ อนุกรรมการด้านวินัย และอนุกรรมการด้านการโยกย้าย 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะอนุกรรมการในด้านที่เก่ียวกับวินัย              
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน  
มติท่ีประชุม       รับทราบ 
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        ๑.๒ การมอบอ านาจในการจ้างเหมาบุคคลของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน        ปลัดกระทรวงศึกษา ธิการ ได้ออกค าสั่ง ในการแก้ไขการมอบอ านาจให้ผู้บริหา ร
สถานศึกษา ในเรื่องการจ้างบุคคลในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อาทิ การจ้างครู ศรช. บรรณารักษ์ ยาม 
พนักงานธุรการ และครูผู้สอนคนพิการ ซ่ึงสาระส าคัญของการแก้ไขการมอบอ านาจ คือ ต่อไปการจ้างบุคคล
เหล่านี้ จะเป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดทั้งหมด ดังนั้น รอบเดือนเมษายน -พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กศน.อ าเภอด าเนินการเก่ียวกับการจ้างอย่างไรให้ด าเนินการไปเช่นเดิมก่อน จนกว่าจะมี
หนังสือสั่งการให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ส่วนสัญญาจ้างจะเปลี่ยนแปลงคือ ไม่มีสัญญาจ้างแต่จะ
เป็นเปลี่ยนเป็นลักษณะของใบสั่งจ้างแทนซ่ึง ส านักงาน กศน.ก าลังด าเนินการในเรื่องนี้  รายละเอียดของใบสั่ง
จ้างจะไม่มีเงินหลักประกันสัญญา แต่จะระบุในเรื่องการปรับกรณีผิดสัญญาหรือเง่ือนไขตามที่ตกลงกัน โดย
สรุปคือ รอบเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๙ การจ้างบุคคลแบบจ้างเหมาบริการให้ด าเนินการเช่นเดิมก่อน 
และให้ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอและคณะเป็นผู้ตรวจรับการจ้างตามข้อตกลง  
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางเลน ถามว่า การจ้างครูส าหรับผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจะจัดจ้างได้หรือไม่ 
ประธาน ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีการรับสมัครครูใหม่และให้จ้างครูคนเดิมไปก่อน ซ่ึงต่อไปจะจ้างเฉพาะผู้ที่ มี
ใบประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จะสั่งการต่อไป 
มติท่ีประชุม       รับทราบ 
        ๑.๓ การตรวจราชการ กศน.อ าเภอ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ประธาน        เดือนมิถุนายน –กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และ
คณะได้ก าหนดการลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจรา ชการและการด าเนิ นการตามนโยบายด้านต่างๆ โดยเฉพา ะ 
NAKHONCHAISEE ซ่ีงเป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ส าหรับเรื่องการประกันคุณภา พ          
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เน้นเรื่อง SAR โดยไม่มีระบบประกันคุณภาพภายใน แต่ให้ยกเลิกคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพชุดเดิม ให้ต้ังคณะกรรมการชุดใหม่แทน ส าหรับการตรวจราชการของ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง  
คือ ช่วงเช้า เป็นการตรวจราชการของ กศน.อ าเภอตามนโยบาย NAKHONCHAISEE และช่วงบ่ายเป็นการลง
พ้ืนที่หมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ซ่ึง กศน.ทุกต าบลได้ก าหนดแล้ว ส าหรับหมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ ขอให้ กศน.ทุกต าบล
ก าหนด ๑ หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ ให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและลงในโปรแกรม ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ เข้ารับ
การอบรม “ปฐมสุขอะคาเดมี”เป็นแม่แบบในการให้ข้อมูลในเรื่องนี้ ส าหรับ ครู กศน.ต าบลที่รักษาการณ์ ๒ 
ต าบล ก็ต้องด าเนินการทั้ง ๒ ต าบลด้วย จากนั้นให้จัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนจุลภาค หรือ (Micro 
planning) อย่างละ ๑ เล่ม ชุดแรกที่เข้ารับการอบรม “ปฐมสุขอะคาเดมี” ให้ส่งส านักงาน กศน.จังหวัด
นครปฐม ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส่วน กศน.ต าบลอ่ืนๆให้ส่งภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
              /ส าหรับ...หน้า ๕ 



      - ๕ - 
        ส าหรับมาตรฐานและตัวชี้วัด ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน (SAR) เดิมมี ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวชี้วัด เปลี่ยนเป็น ๓ มาตรฐาน ๒๓ ตัวชี้วัด 
ได้แก่  
        ๑ มาตรฐานด้านผู้เรียน (ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
        ๒.มาตรฐานด้านการจัดการ (ผู้สอน หลักสูตร และการเรียนการสอน) 
        ๓. มาตรฐานด้านผู้บริหาร (ผู้บริหารการศึกษา) 
        ส าหรับรายละเอียดส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จะแจ้งให้ทราบต่อไปเม่ือมีหนังสือ
สั่งการจากส านักงาน กศน. และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไม่มีการประเมินภายนอกจาก (สมศ.) 
มติท่ีประชุม      รับทราบและด าเนินการ 
        ๑.๔ บทบาทของศูนย์ประชาธิปไตยกับการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 
 ประธาน       ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดนครปฐม หรือ กกต.จัดโ ครงการอบรม
วิทยากรที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่และออกเสียงประชามติ โดยเรียกว่า การอบรมวิทยากรครู ข 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับการอบรมน าความรู้ในเรื่องการออกเสียงประชามติตามร่างรัฐธรรมนูญ            
ซ่ึงมอบหมายให้งานภาคีเครือข่ายส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม แจ้งประสาน กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งส่งผู้ เข้า
รับการอบรมอ าเภอละ ๑ คน ส าหรับก าหนดการอบรมคือ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนทวารวดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดังนั้น ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมครู ข ของ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง น าความรู้      
ที่ได้มาถ่ายทอดแก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจ าต าบล และเครือข่าย พร้อมกับพัฒนาต่อไป  
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ (จ านวน ๑๑ หน้า) 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
      - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       ๔.๑ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
ประธาน       การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันดับแรกคือเรื่องเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการจัดการศึกษาที่ ไม่
เน้นจ านวนนักศึกษาแต่เน้นเรื่องการจบการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยภายใน ๒ ปี ครู กศน.ต าบลต้องมีนักศึกษาที่ 
 
 
 
 
 
                   /จบการศึกษา...หน้า ๖ 



      - ๖ - 
จบการศึกษาอย่างน้อย ๔๐ คน ประเด็นต่อมา คือเรื่องจ านวนผู้เข้าสอบ จากสถิตจ านวนผู้เข้าสอบของ กศน. 
จังหวัด ๑๐ แห่ง ที่มีจ านวนผู้เข้าสอบน้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
นครปฐมไม่ติดอันดับเก่ียวกับเรื่องจ านวนผู้เข้าสอบน้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ส าหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘     
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมได้รายงานจ านวนผู้เข้าสอบให้ทราบ ดังนี้ 
       กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๙ 
       กศน.อ าเภอก าแพงแสน  ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๐ 
       กศน.อ าเภอนครชัยศรี  ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๙ 
       กศน.อ าเภอดอนตูม   ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๘ 
       กศน.อ าเภอบางเลน   ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๘ 
       กศน.อ าเภอสามพราน  ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๑ 
       กศน.อ าเภอพุทธมณฑล  ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๖ 
       ทั้งหมดนี้ เป็นจ านวนผู้เข้าสอบในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ซ่ึงเดิมประเมินจากจ านวนผู้ มี
สิทธ์ิสอบเป็นหลัก ต่อไปให้ก าหนดใหม่โดยประเมินจากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด กศน.อ าเภอใดที่
มีนักศึกษาเข้าสอบไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จะพิจารณาเป็นรายอ าเภอว่าเกิดจากอะไร ปัญหาคืออะไร เพ่ือจะได้
ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ครั้งต่อไปจะดูผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาเป็นการเฉพาะ อาทิ 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น และประเด็นสุดท้าย คือ เรื่องจ านวนผู้คาดว่าจะจบการศึกษา และจ านวน  
ผู้จบการศึกษา กศน.อ าเภอใดที่จ านวนผู้จบการศึกษาน้อย ขอให้ปรับปรุงในส่วนนี้  ดังนั้น ทุกประเด็นที่กล่าว
มาข้างต้น ขอให้ผู้บริหาร กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ต าบล และครู ศรช. ให้ความส าคัญ
ในทุกประเด็นที่กล่าวมาและเพ่ือวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือต่อไป 
มติท่ีประชุม       รับทราบและด าเนินการ 
        ๔.๒ สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง 
ประธาน        รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๙) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด
นครปฐมจะลงพ้ืนที่ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ซ่ึงเป็นการลงไปตรวจเยี่ยมและดูการท างานในพ้ืนที่ของแต่ละ 
กศน.อ าเภอ เนื่องจากส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้จัดสรรงบประมาณรอบ ๖ เดือนหลังให้ กศน.อ าเภอ
ทัง้ ๗ แห่งแล้ว อันดับแรกสิ่งที่จะลงไปตรวจเยี่ยมคือ หมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ โดยดูข้อมูลการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทต่างๆ  หากส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่แล้วไม่พบกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนด จึงให้ด าเนินการท าในส่วนอ่ืนๆ 
ส าหรับนโยบายหมู่บ้ านปฐมสุขวิลล์ หรือ  หมู่บ้าน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นการส า รวจและจัดประเภท
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และท าให้ทราบว่า ประชาชนต้องการรับบริการอะไรจาก กศน. หากประชาชน หรือ 
 
 
 
 
 
                 /กลุ่มเป้าหมาย...หน้า ๗ 



      - ๗ - 
กลุ่มเป้าหมายต้องการศึกษาและเรียนรู้สิ่งใด ก็สามารถจัดให้ตรงกับความต้องการ  ให้จัดตามแผน (micro 
planning) หรือแผนจุลภาค ที่ กศน.ต าบลทุกแห่งได้จัดท า ซ่ึงส่วนหนึ่งได้รับความรู้จากการอบรม “ปฐมสุข 
อะคาเดมี”ที่ กศน.อ าเภอบางเลนจัดอบรม 
มติท่ีประชุม      รับทราบและด าเนินการ 
       ๔.๓ การเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
ประธาน       วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลาง ส าหรับส่วนกลางท าพิธีเปิดที่ศูนย์ 
ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมคอนเวนชัน่เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซ่ึงท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
เปิด โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวั ดทุกจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิด 
พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ETV 
       ส าหรับพิธีเปิดศูนย์ฯ ในระดับต าบลนั้น ให้ทุก กศน.ต าบลเตรียมความพร้อมและท าพิธี
เปิดพร้อมกันในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิธีเปิดให้เชิญผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานคณะกรรมการ 
กศน.ต าบลมาเป็นประธานเปิด พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบด้วย ส าหรับป้ายศูนย์ฯ ให้มี
ตราสัญลักษณ์หรือประดับธงสัญลักษณ์ครองราชย์ครบ ๗๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ซ่ึงพิธีเปิด
ศูนย์เรียนรู้ ฯ จะต้องรายงานให้ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมทราบด้วย เม่ือเปิดศูนย์เรียนรู้ ฯ แล้ว ตัวแทน 
๒ คนซ่ึงเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของแต่ละหมู่บ้าน จะเป็นผู้น าร่ องในการจัดกิจกรรม
และเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท คือ 
        ๑. การเรียนรู้เก่ียวกับบัญชีครัวเรือน 
        ๒. การท าน้ าหมักชีวภาพ 
        ๓.การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างปลอดภัย 
        ๔. การปลูกป่าที่มีประโยชน์ 
        ทั้ง ๔ ข้อคือตัวชี้วัดของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทที่จะต้องรายงานให้
ส านักงาน กศน.ทราบ ดังนั้น ขอให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยก าหนด
เป้าหมายผู้เรียน ๒๐ คนต่อ ๑ ศูนย์เรียนรู้ฯ เป้าหมายทั่วประเทศคือ ๑ ล้านคน ทั้งนี้ ส่วนของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนขอให้เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยเรียนรู้จากตัวแทน ๒ คน หรือปราชญ์ชาวบ้านของแต่ละพ้ืนที่ สิ่งที่
ส าคัญคือ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
มติท่ีประชุม       รับทราบและด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
          /๔.๔แนวทาง...หน้า ๘ 



      - ๘ - 
        ๔.๔ แนวทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ (ข้อสอบปลายภาค) 
ประธาน         การวัดผลการศึกษาหรือการท าข้อสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ซ่ึงกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ได้ประชุมหารือแล้วก าหนดให้ กศน.อ าเภอ        
สามพรานเป็นผู้ด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท าข้อสอบปลายภาคเรียน (รายวิชาเลือก) โดยก าหนดเป็นโครงการ
ร่วมกันระหว่าง กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง และส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ก าหนดวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยเชิญบุคลากรของกศน.อ าเภอ เป็นผู้ออกข้อสอบ
อ าเภอ   ละ ๔ คน ทั้งนี้ ขอให้ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว            
และส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมจะท าหนังสือแจ้งรายละเอียดและก าหนดการให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง
ทราบต่อไป 
        ส าหรับข้อสอบรายวิชาเลือกในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
ได้เข้าร่วมกับ กศน.จังหวัดอีก ๑๓ จังหวัด โดยจะร่วมกันออกข้อสอบในรายวิชาเลือกที่ลงทะเบียนเหมือนกัน 
การออกข้อสอบแบ่งเป็น ๒ ชุด คือ ชุด A และ B วิชาเลือกที่จะจัดท าข้อสอบมีจ านวน ๒๒ วิชา แบ่งเป็นจัดท า
ต้นฉบับร่วมกับ กศน.จังหวัดอ่ืนๆ ๑๓ วิชา อีก ๙ วิชาที่เหลือจะให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งร่วมกันออกข้อสอบ
ในรูปแบบของคณะท างาน ส่วนข้อสอบในรายวิชาเลือกที่ กศน.อ าเภอจะร่วมกันออก ขอให้เพ่ิมเรื่องของ
กระบวนการคิดเป็นในรูปแบบข้อสอบอัตนัย ต่อไปส าหรับการออกข้อสอบร่วมกันจะเชิญผู้ที่ มีความรู้ในเรื่อง
ของการออกข้อสอบมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ และรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาลงทะเบียนไม่เหมือนกับสถานศึกษา
อ่ืนๆหรือมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถึง ๑๐๐ คน ก็จะให้สถานศึกษาท าข้อสอบเอง โดยจะคืนงบประมาณ  
ในส่วนของการจัดพิมพ์ข้อสอบให้สถานศึกษา และรูปแบบของการทดสอบอาจจะเพ่ิมการสัมภาษณ์ด้วยก็ได้    
โดยอิงหลักของวิชาการในการสัมภาษณ์ 
มติท่ีประชุม      รับทราบและด าเนินการ 
       ๔.๕ การด าเนินงานเก่ียวกับการเทียบระดับการศึกษา 
ประธาน       เรื่องการเทียบระดับการศึกษาขณะนี้ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
นครปฐม มีนักศึกษาทั้งหมด ๑๙๕ คน (นักศึกษาใหม่) และ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่งเป็นหน่วยจัดการเทียบ
ระดับการศึกษา ดังนั้น จะมอบให้งานเทียบระดับการศึกษาและช่างพ้ืนฐานเป็นผลงานของข้าราชการครู       
หาก กศน.อ าเภอใดไม่มีข้าราชการครู ให้เป็นงานของผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ เนื่องจากเก่ียวข้องกับใบ
ประกอบวิชาชีพครู โดยในส่วนนี้ข้าราชการครูจะเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือจะมอบหมายให้ใครท าก็ได้  
 
 
 
 
 
 
          /แต่ผลงาน...หน้า ๙ 



      - ๙ - 
แต่ผลงานที่ออกมาจะเป็นผลงานของข้าราชการครู ส าหรับการเทียบระดับการศึกษาขอให้ ผู้อ านวยการ กศน.
อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ติดตามและควบคุมดูแลให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
มติท่ีประชุม       รับทราบและด าเนินการ 
        ๔.๖ การเตรียมการพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาศักยภาพทางกาย โดยการแข่งขันกีฬา 
“ปฐมสุขเกมส์” ครั้งที่ ๑ 
ประธาน        การแข่งขันกีฬา“ปฐมสุขเกมส์”ซ่ึงเป็นกีฬาของนักศึกษา กศน.ขอให้จัดกิจกรรมใน
ลักษณะของโครงการตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากส านักงาน กศน.ได้ก าหนดระเบียบการใช้จ่ายเก่ียวกับ
การแข่งขันกีฬา ขอให้ด าเนินการตามระเบียบ ส าหรับการจัดการแข่งขันมอบให้ กศน.อ าเภ อเมืองนครปฐม
ด าเนินการ ก าหนดการแข่งขันในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้นักศึกษา กศน.เข้าร่วมอ าเภอละ
ประมาณ ๓๐๐ คน หรือ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาของแต่ละ กศน.อ าเภอ  แบ่งเป็นประกวดกองเชียร์
ประมาณ ๑๐๐ คน และผู้เดินขบวนพาเหรดประมาณ ๓๐๐ คน ขบวนพาเหรดเน้นหลักการคิดเป็นโดยมีหัวข้อ
ในการจัดขบวนพาเหรดด้วย ส าหรับการแข่งขันกีฬา “ปฐมสุขเกมส์”ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และ 
กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม จะดูแลค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเช่าสนามกีฬา การจัดพิธีเปิด เครื่องเสี ยงส่วนกลาง 
ส าหรับกศน.อ าเภอให้รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าพาหนะ และค่าเสื้อของนักกีฬา โดยจัดเป็นโครงการกีฬา และ
โครงการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 
        สิ่งที่เน้นมากที่สุดคือ Unity ในการท างานเป็นทีมของบุคลากร กศน.กับนักศึกษา กศน.
อีกทั้งในการจัดการแข่งขันขอให้ยึดระเบียบที่ถูกต้องในการจัดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น รางวัล การจัดพิธีเปิด 
วัสดุตกแต่ง เสื้อกีฬา  (นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม) และอ่ืนๆ ทั้งนี้  ขอฝากก าชับให้ครูรับผิดชอบในกา ร
ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือน าบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม โดย
ให้ กศน.อ าเภอทุกแห่งท าความตกลงกับองค์กรนักศึกษาของแต่ละ กศน.อ าเภอและนักศึกษา กศน.ที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมนี้ทุกคน 
มติท่ีประชุม      รับทราบและด าเนินการ 
       ๔.๗ แนวทางการจัดการงบประมาณ ช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๙) 
ประธาน       ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมได้จัดสรรงบประมาณในส่วนต่างๆครบทุกหมวดให้ กศน.
อ าเภอทั้ง ๗ แห่งแล้ว ยกเว้น งบเงินอุดหนุนที่จะใช้เก่ียวกับการท าข้อสอบและส่วนที่เก่ียวกับการนิเทศ  โดย
งบประมาณรอบ ๖ เดือนแรกสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่วนหลักสูตรต่อเนื่องจะจัดสรรงบประมาณ
ในรอบ ๖ เดือนหลังให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง หาก กศน.อ าเภอใดยังไม่ด าเนินการจัดในรอบ ๖ เดือนแรก 
จะต้องจัดเพ่ิมขึ้นเป็น ๒ โครงการ พร้อมกับให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง และ กศน.ต าบล ดาวน์โหลดและศึกษา 
 
 
 
 
 
                 /คู่มือ...หน้า ๑๐ 



      - ๑๐ - 
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) จ านวน ๖๖ หน้า และหนังสือแจ้งเวียนเก่ียวกับ
ระเบียบการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมทั้งมี
ความชัดเจนในเรื่องการจัดการเรียนวิชาชีพ โดยมีแบบส ารวจความต้องการและใบสมัครเพ่ือ เป็นหลักฐาน     
ในการจัดเรียนวิชาชีพ และขอก าชับงานการเงินของส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม กรณีเก่ียวกับค่าตอบแทน
วิทยากร หากวิทยากรมอบฉันทะให้ครูเป็นผู้รับเงินแทนให้โอนเงินให้กับวิทยากรตามบัญชีธนาคารโดยตรง    
จะไม่จ่ายเป็นเช็คให้กับครู 
       โดยสรุป งบประมาณทั้งหมดที่กล่าวมา อาทิ เรื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ถ้ากศน.อ าเภอใด
ยังไม่ได้ด าเนินการจะจัดสรรงบประมาณให้ใหม่ โดยดูตามนโยบายหมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ แต่หากเป็นหมู่บ้าน     
ที่เริ่มด าเนินการใหม่และมีความต้องการเก่ียวกับเรื่องการฝึกอาชีพจ านวนมาก จะจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้
เพ่ิมเติมให้ ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อ าเภอท าแผนเรื่องการใช้งบเงินอุดหนุนส่งให้ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดย
วางแผนว่าจะน าเงินงบประมาณไปใช้ในส่วนใด อาทิ เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ เรื่องกีฬา ทั้งนี้ ให้เพ่ิมเติมเรื่องการ
พัฒนาบุคลากร การนิเทศ และกรณีการเดินทางไปราชการ กศน.อ าเภอส่วนมากใช้เงินงบด าเนินงาน จึงมี
แนวคิดให้ใช้งบเงินพักเบิกในการเดินทางไปราชการ เพ่ือที่จะน าเงินงบด าเนินงานไปใช้ในส่วนอ่ืนๆ 
มติท่ีประชุม      รับทราบและด าเนินการ 
       ๔.๘ การพัฒนาบุคลากร โครงการ “ปฐมสุขอะคาเดมี” 
ประธาน       ส าหรับโครงการนี้ มีแนวคิดว่า ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และกศน.อ าเภอทั้ง ๗ 
แห่ง จะต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงเป็นการพัฒนาบุคลากรหนุ่มสาว
ของส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมและกศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง โดยใช้ชื่อว่า “ปฐมสุขอะคาเดม่ี”จุดประสงค์
คือ  ก า ร พั ฒนา บุ คล า กร ให้ มี แนว คิ ดให ม่ วิ สั ยทั ศน์ ใ ห ม่  พร้ อม กับก า ร เ รี ยน รู้ ต า มน โ ยบา ย 
SUANSAMPHRANTE เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๔๐ คนและอายุไม่เกิน ๔๐ ปี จาก กศน.อ าเภอทั้ง 
๗ แห่งและส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยจะรายงานผลการอบรมโครงการนี้ให้กับส านักงาน กศน.ทราบ 
เพ่ือให้ท่านเลขาธิการ กศน.ลงนามในประกาศนียบัตรเม่ือเสร็จสิ้นโครงก าร ส าหรับโลโก้ของโครงการนี้ 
มอบหมาย อาจารย์เอกณรงค์ นพวงษ์ศิริ จาก กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม เป็นผู้ออกแบบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบและด าเนินการ    
       ๔.๙ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ยึดระเบียบล่าสุดและหลักธรรมาภิบาล 
ประธาน       การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทางราชการทุกประเภท 
ขอให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง รวมทั้งส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับระเบียบ  
 
 
 
 
 
      
          /ให้ชัดเจน...หน้า ๑๑ 



 
      - ๑๑ - 
ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือระเบียบของส านักงาน กศน. เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เช่นระเบียบเก่ียวกับการใช้งบเงินอุดหนุน ๑๕ ข้อ ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับ กศน.ทั้งนี้ขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ในส่วนนี้  
มติท่ีประชุม       รับทราบและถือปฏิบัติ 
        ๔.๑๐ การวางแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประธาน        การวางแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขณะนี้ส านักงาน กศน.
ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการ รายงานการวางแผนเก่ียวกับการขอรับงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้น มอบหมาย
ให้ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง วางแผนและรายงานการขอรับงบประมาณว่าจะด าเนินการอะไร โดยเป็นลักษณะ
เชิงการลงทุน อาทิ การสร้างอาคาร กศน.ต าบล การสร้างห้องสมุดประชาชนประจ าอ าเภอ หรืออ่ืนๆเป็นต้น  
มติท่ีประชุม       รับทราบและด าเนินการ 
        ๔.๑๑ การจัดงานสรุปผลการด าเนินงานส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๙      
ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
ประธาน       วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ขอเชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ ของส านักงาน กศน.จังหวัด
นครปฐม และ กศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 
๒๕๕๙ โดยจัดในลักษณะของการออกบูทต าบลละ ๑ บูท ครูอาสาสมัครฯ คนละ ๑ บูท และข้าราชการครู   
คนละ ๑ บูท  
       เป้าหมายการจัดจะใช้ลักษณะตลาดนัด กศน.ตามผลผลิตของปฐมสุขโมเดล มีการจัดการ
สอนอาชีพ แสดงผลงานหรือจุดเด่นของ กศน.จังหวัดนครปฐม ก าหนดวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใช้
สถานที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่จัดงาน ทั้งนี้  จะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการ ในส่วนนี้ ส่วนรายละเอียดของการจัดกิจกรรม จะเชิญผู้บริหาร กศน.อ าเภอทุกท่าน และผู้ เก่ียวข้อง
มาประชุมเพ่ือหารือในการจัดกิจกรรมต่อไป 
มติท่ีประชุม       รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
       ๕.๑ การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ 
ประธาน       ขอเน้นย้ าเรื่องการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการ การอยู่เวรยาม และเรื่อง
การประหยัดพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากส านักงาน กศน.มีนโยบา ยให้ลดการใช้ไฟฟ้า 
ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และกศน.อ าเภอทั้ง ๗ แห่ง มีปริมาณ  
การใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง ซ่ึงดูจากการเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค สาเหตุมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท แอร์  
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