
 รายงานการประชุมผูบริหารขาราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวดัขอนแกน 
คร้ังที่ ๑2/๒๕62 

วนัอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา  09.00 น.  
ณ หองประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

   .............................................................................................. 
 
ผูมาประชุม 
๑     นายสุรตั ิ วิภักดิ ์

 
ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน        ประธาน 

2 วาท่ี พ.ต.สุรพล  ประเสริฐธรรม รองผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน    รองประธาน 
3 นางกัญญา  โสมคำ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอสีชมพู 
4 นางวิจิตราวลิน  พรปญญาภัทร ผูอำนวยการ กศน.อำเภอน้ำพอง 
5 นายโอฬาร  โสมคำ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอชุมแพ 
6 นายสุรินทร  หวางจิตร ผูอำนวยการ กศน.อำเภอมัญจาคีรี 
7 นายประสิทธิ์  พรจันทึก ผูอำนวยการ กศน.อำเภอพล 
8 นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแกน ผูอำนวยการ กศน.อำเภออุบลรัตน 
9 นางจันทรศรี  อาจสุโพธิ์ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเปอยนอย 
10 นางบุญญรัตน  พงษสมชาติ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเกา 
๑1 นางรัชนี กลั่นตา ผูอำนวยการ กศน.อำเภอภูผามาน 
๑2 นายทีระ  นามสุโพธิ์ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองนาคำ 
๑3 นางสาวพัชรินทร  จารยโพธิ์ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอชนบท 
๑4 นายวิชาญชัย  แสบงบาล ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกระนวน 
๑5 พ.อ.ท.พงศธร  สนธิเส็ง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอบานฝาง 
๑6 นางพัชรีพร  ชมบุญ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองเรือ 
๑7 นายสมชาติ  สงาภาคภูมิ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองหอง 
๑8 นางสุพิณ  เปยมชาโต  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอบานไผ  
๑9 นางสาววิภา  ทาโบราณ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอบานแฮด 
20 นายชูชาติ  หรัญรัตน ผูอำนวยการ กศน.อำเภอพระยืน 
๒1 
22 
23 
24 

นางสาวอุบล  สีหา 
นางหทัยกาญจน  สรอยงาม 
นางสาวนุรัต  วรกฏ  
นายสุรนิทร  หวางจิตร 

ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเขาสวนกวาง 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอโนนศลิา 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอแวงใหญ 
รักษาการผูอำนวยการ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย 

25 นางสุภิญญา  บุตรกัณหา       ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการผูอำนวยการ กศน.อำเภอภูเวียง 
๒6 
27 
28 
29 
30 

นางวิไลพร  บูรณเจริญ     
นางสาวครองหทัย  ขอมีกลาง 
นางสาวฐิภาภรณ  แสนจันแดง  
นางสาวรัศมี  ขันขวา  
นางสาววัจนา  นาโล 
 

ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการผูอำนวยการ กศน.อำเภอเมือง 
บรรณารักษ  แทนผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองหอง 
ครูผูชวย  สังกัด  กศน.อำเภอภูเวียง 
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน แทนผูอำนวยการ กศน.อำเภอซำสูง 
ครู กศน.ตำบล  แทนผูอำนวยการ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ 



-๒- 
 

 

    
ผูเขารวมประชุม   
๑.  นางกัลยาณี  กะวิกุล   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
2.  นางสาวชลรัชศร  กุลโพนเมือง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน          สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
3.  นางสาวมัณฑนา  มูลกัณฐ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
4.  นายพรหมพัฒน  อภิรมยานนท นักเทคโนโลยีสารสนเทศ     สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
5.  นางสาวนริศรา  ภิรมยไกรภักดิ์           นักวิชาการเงินและบัญชี     สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
6.  นางสาวกชพรรณ  สุทธิปญโญ  นักจัดการงานทั่วไป           สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
7.  นางสาวดวงใจ  แสงพฤกษ  นักจัดการงานทั่วไป           สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
8.  นางวันเพ็ญ  ผานาค                       นักวชิาการศึกษา  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน         
9.  นางสาวสิรินทรา  โพธิ์ศรี  นักวิชาการศึกษา  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
10.นายวิศวะ คาแพง                          นักวิชาการศึกษา  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
11.นายพลากร  สวัสดิ์วอ                     นักวิชาการศึกษา  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
12.นายนิติ  แถวไธสง                      นักวิชาการพัสดุ   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
      
เร่ิมประชุม เวลา  09.0๐ น. 
               นายสุรัติ  วิภักด์ิ  ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ประธานการประชุม กลาว
เปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่อง  ประธานแจงตอท่ีประชุมทราบ  
                      ๑.๑  การประชุมคัดเลือกรางวัล ครู กศน.ดีเดน กลุมรอยแกนสาร ประจำปงบประมาณ 2563   
การประชุมคัดเลือกรางวัลครู กศน.ดีเดน  กลุมรอยแกนสาร  ประจำปงบประมาณ 2563 
           ดวยกลุมสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุมรอยแกนสาร) ไดกำหนดใหมีการประกวด
คัดเลือกรางวัลครู กศน.ดีเดน ประจำปงบประมาณ  2563  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครู กศน.
ที่มีผลงานดีเดนใหเปนแบบอยางที่ดี  สงเสริมและกระตุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูการพัฒนา
ตนเอง  และใหผูไดรับรางวัลมีบทบาททางวิชาชีพในการถายทอดความรูใหแกผูอื่น  ซึ่งมีการคัดเลือกรางวัล 
ครู  58 ประเภท   

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน แจงครู 
ทุกประเภทที่อยูในสังกัดของสถานศึกษา  เตรียมความพรอมในการสอบครูผูชวยของสำนักงาน กศน. ในป  
พ.ศ. 2563  และใหสถานศึกษาทุกแหงสงรายชื่อครูทุกประเภทในสังกัดแตละสถานศึกษา สงรายชื่อไปที่
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนในเดือนมกราคม  2563  สำหรับเกณฑการพิจารณาคัดเลือกครู กศน.ดีเดน 
นั้น  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนจะแจงใหสถานศึกษารับทราบภายในวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓   
  
                       1.2  กิจกรรมการเลือกต้ังในพื้นท่ีอำเภอหนองเรือและอำเภอมัญจาครีี  
                              ในวันอาทิตยที่   22  ธันวาคม  2562  จังหวัดขอนแกนจะดำเนินการจัดใหมี  
การเลือกตั้งซอมในพ้ืนที่อำเภอหนองเรือและอำเภอมัญจาคีรี  
 



-๓- 
 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหผูอำนวยการสถานศึกษาที่เก่ียวของ คือ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอ
หนองเรือ และผูอำนวยการ กศน.อำเภอมัญจาคีรี  เขารวมกิจกรรมการเลือกตั้งรวมกับจังหวัดขอนแกน 
                            
ระเบียบวาระที ่ ๒  เรือ่ง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  11/๒๕62 
                         รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนผูบริหาร  ขาราชการ  และบุคลากร สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแกน  ครั้งที่  11/๒๕62  เม่ือวันศุกรท่ี  29  พฤศจิกายน  ๒๕62  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน
ขอใหผูเขารวมประชุมไดตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนผูบริหาร  ขาราชการ  และบุคลากร สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแกน  ครั้งที่  11/๒๕62 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
                เร่ือง กำหนดวันสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินคาตอบแทนพนักงานจางเหมา
บริการ และกำหนดวันสงรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานจางเหมาบริการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยให กศน.อำเภอทุกแหงในสังกัดสงเรื่องเบิกจายเงิน หลักฐานเอกสาร
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของพนักงานจางเหมาบริการไมเกินวันที่  20  ของทุกเดือน และใหสง
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางเหมาบริการไปที่สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนในวันสิ้น
เดือนของทุกเดือน  สำหรับเรื่องการดำเนินการจัดทำสัญญาจางพนักงานจางเหมาบริการในครั้งตอไป นั้น 
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนจะดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการจัดทำระบบ การกำหนดวันจัดทำสญัญาจาง
พนกังานจางเหมาบริการ  ใหมีการอำนวยการ  มีความสะดวก  และมีความรวดเร็วดีข้ึนกวาเดิม  
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

  4.1  กลุมอำนวยการ  
                 4.1.1  งานบริหารงานทั่วไป    

                                     ๑) การบริจาคผาหมและเสื้อกันหนาวที่จังหวัดแมฮองสอน  
วันท่ี  25 - 26 ธันวาคม 2562  
 

มติท่ีประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ   โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ขอความอนุเคราะหใหสถานศึกษา 
ทุกแหงในสังกัด รวมบริจาคผาหม เสื้อกันหนาว เครื่องกันหนาว ใหกับผูประสบภัยหนาวในจังหวัดแมฮองสอน 
และ ขอความรวมมือใหสถานศึกษาสงเครื่องกันหนาวไปที่สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนภายในวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนจะดำเนินการจัดสงผาหม เสื้อกันหนาวและเครื่องกันหนาว
ไปที่จังหวัดแมฮองสอน  
 
                                     ๒) การจัดงานสงทายปเกาและตอนรับปใหมของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยที่ประชุมมีมติกำหนดการจัดงานสงทายปเกาและตอนรับปใหมของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ในวันพุธท่ี  25  ธันวาคม  2562  เวลา  1๗.00 น. เปนตนไป สถานที่จัด
กิจกรรม ณ  กศน.อำเภอเมืองขอนแกน  และขอเชิญสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดเขารวมกิจกรรมงานสงทาย 



-๔- 
 

 

ปเกาตอนรับปใหม ในวันดังกลาว  ซึ่งขอความรวมมือใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดจัดสงของขวัญเขารวม
กิจกรรมวันปใหม สถานศึกษาละ  ๓  ชิ้น  ชิ้นละไมต่ำกวา  ๑,๐๐๐  บาท 
 

                   4.1.2  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
                                        เรื่อง  การตรวจสอบการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุของสวนราชการ  
                                         ดวยปจจุบันมีสวนราชการหลายแหงไดดำเนินการจัดหาประโยชน ใน 
ที่ราชพัสดุเปนจำนวนมาก เชน การจัดสรรพ้ืนที่เพื่อเปดรานสะดวกซื้อ (7-11 แฟมิลี่มารท  และมินิมารท)  
รานกาแฟ (Amasoon Black canyon และอื่น ๆ ) และธนาคาร (สาขายอยของธนาคาร) เปนตน ซึ่งสวน
ราชการบางแหงไดดำเนินการถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบสำนักนายกวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แตสวนราชการบางแหงไมได
ดำเนินการดังกลาว  แมวากรมธนารักษไดมีการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการใชที่ราชพัสดุและการจัด
สวัสดิการในที่ราชพัสดุในโครงการตรวจสอบสภาพการใช/การเชาที่ราชพัสดุแลวก็ตาม  กรมธนารักษเรียนให
ทราบวา  เพ่ือเปนการกำกับดูแลการใชประโยชนที่ราชพัสดุท่ีอยูในความครอบครองของสวนราชการและการจัด
สวัสดิการในท่ีราชพัสดุใหเปนไปโดยถูกตอง  ตรงตามวัตถุประสงคที่ไดรบัอนุญาตใหใช  ตามภารกิจอำนาจหนาที่
ของหนวยงานและเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงขอความรวมมือดำเนินการตรวจสอบการใชประโยขนใน 
ที่ราชพัสดุที่ครอบครองใชประโยชนอยูวา  มีการนำที่ราชพัสดุดังกลาวไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาตจาก
กรมธนารักษหรือไม  และหากปรากฏวามีหนวยงานในสังกัดของทานไดมีการนำที่ราชพัสดุดังกลาวไปจัดหา
ประโยชนโดยมิไดรับอนุญาต  ก็ขอใหรวบรวมรายละเอียดและแจงขอเชาที่ราชพัสดุใหถูกตอง  ตามกฎกระทรวง
และระเบียบเก่ียวกับที่ราชพัสดุ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยประสานกับสำนักงานบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานธนารักษพ้ืนที่ซึ่งที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูตอไป  รายละเอียดไดแจงใหสถานศึกษา 
ทุกแหงในสังกัดรับทราบแลวนั้น   
  

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  ดวยกรมธนารักษใหตรวจสอบการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุของสวน
ราชการที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ไดเขาไปใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือแหลง
เรียนรูตาง ๆ โดยรายงานเปนภาพรวม  และจัดสงรายละเอียดการตรวจสอบไปยังสำนักงานธนารักษพื้นที่ 
จังหวัดขอนแกน   เพ่ือใหการสำรวจและรวบรวมขอมูลดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแกนจึงมีหนังสือแจง กศน.อำเภอทุกแหงในสังกัดทราบเรียบรอยแลว และให กศน.อำเภอทุกแหง 
ในสังกัดรายงานผลการตรวจสอบขอมูลการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุของสวนราชการ  ไปยังสำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแกน  ภายในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒    
    
  ๔.2 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา (กย.)   
                 เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา(ผูนำเสนอ คือนางสาวชลรัชศร กุลโพนเมือง) 
                            สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาเสร็จสิ้นวันน้ี 
ซึ่งสำนักงาน กศน. ไดจัดสรรงบประมาณจำนวน  ๘๗๐  คน  โดยใหสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนดำเนินการ
จัดสรรใหสถานศึกษาในสังกัด  ซึ่งใหจัดสรรงบประมาณรายหัว หัวละ  ๒๕๐  บาทไปพลางกอน  สำหรับ
งบประมาณของผูไมรูหนังสือนั้น สำนักงาน กศน. ยังไมกำหนด  และสำหรับงบอุดหนุนนั้น สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแกน  จะดำเนินการจัดสรรใหสถานศกึษาในสังกัดไมเกินวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   
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  ๔.3 กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.)  
                 4.3.1  งานสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ผูนำเสนอ คือ นายพรหมพัฒน อภิรมยานนท) 
                                      1)  เปดระบบแกไขขอมูลนักศึกษา ระหวางวันที่  19 - 23  ธันวาคม 2562 
                                           สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนเปดระบบแกไขขอมูล ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๓   
ธันวาคม  ๒๕๖๒  หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   
 
                                    2)  ให กศน.อำเภอทุกแหงในสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักศึกษา 
                                          ประกอบไปดวย 
                                            2.1)  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเปนประธาน 
                                            2.2)  ขาราชการ 
                                            2.3)  ครอูาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักศึกษา
และคัดกรองนักศึกษา 
 
                                     ๓)  กำหนดการจัดโครงการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียน
ออนไลน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีกำหนดการจัด
โครงการวันท่ี  ๑๘ – ๑๙ ธนัวาคม  ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
                                            สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน กำหนดจัดโครงการอบรมการใชงาน
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
โดยมีกำหนดการจัดโครงการวันท่ี  ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน
โดยการจัดอบรมโครงการดังกลาวมีท้ังระดับประถม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาศึกษาเรียนรู เขาใจ และเขาถึงการใชขอมลู สามารถสืบคนขอมูลได 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศกึษาทุกแหงในสังกัดสงเจาหนาที่เขารวมโครงการอบรม
ดังกลาว  ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนไดแจงรายละเอียดใหสถานศึกษารับทราบเรยีบรอยแลว 
 
   4.3.2  งานการศึกษาตอเนื่อง  
                                เรื่อง  ขอความอนุเคราะหหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.ของสถานศึกษา 
ที่มีวิธีปฏิบัติสูความเปนเลิศ (Best  Practice) (ผูนำเสนอ คือ นายวิศวะ  คาแพง)   
                                          ดวยสำนักงาน กศน. จะดำเนินการขับเคลื่อน กศน. สู กศน. WOW  เพื่อให
เปนไปตามนโยบายของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย) โดยมีวัตถุประสงค
หน่ึงท่ีสำคัญ คือ การจัดการศึกษาออนไลน  ซึ่งสำนักงาน กศน. กำหนดใหมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง  
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรของหนวยงาน/สถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
ทั้ง S-Corve  และ  New S –Curve  และพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.ที่เปนหลักสูตรที่มีวิธี
ปฏิบัติสูความเปนเลิศ (Best  Practice)  เพ่ือนำไปสูการจัดทำสื่อและบทเรียนออนไลน  ในการนี้  สำนักงาน 
กศน.จังหวัดขอนแกน จึงขอความอนุเคราะหใหสถานศึกษาดำเนินการสำรวจหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. 
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ของสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติสูความเปนเลิศ (Best  Practice)  อำเภอละ  1  หลักสูตร  พรอมรายละเอียด
หลักสูตรตามแบบฟอรมที่กำหนด  โดยใหจัดสงไปสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ภายในวันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  
๒๕๖๒  เพ่ือสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนจะไดรวบรวมและรายงานสำนักงาน กศน.ตอไป   
  

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   
 
                         ๔.4  กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจกรรมพิเศษ (กภก.)                              
                               4.4.1 เรื่อง  ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประเภทผลงานดีเดน  ระดับเงิน  ปการศึกษา  ๒๕๖๑ (ผูนำเสนอ คือ นางสาวสิรินทรา  โพธิ์ศรี) 
                                          ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ไดจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปการศึกษา  2561  ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน  ตามหลักเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัดมาตรการ  5  มาตรการ  กลยุทธ  4  ตอง  2  ไม  และไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปการศึกษา  2561  และทำการประเมินใน 
วันท่ี  11  ธันวาคม  2562  แลวนั้น  บัดนี้   การพิจารณาผลงานของสถานศึกษาสีขาวที่จัดสงเขารับ 
การประเมินเสร็จเรียบรอยแลวจึงขอแจงประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินเปนสถานศึกษา 
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเดน  ระดับเงิน  ปการศึกษา  ๒๕๖๑    
                                       

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยการพิจารณางานของสถานศึกษาที่จัดสงเขารับการประเมิน 
เสร็จเรียบรอยแลว  จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินเปนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขประเภทผลงานดี เดน  ระดับเงิน  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามประกาศใน
เอกสารแนบทายหมายเลข ๑)  มีดังนี้   
  1.  นางพัชรีพร  ชมบุญ  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองเรอื  ผูรับผิดชอบงาน คือ 
นางจรินทรทิพย  หนูจันทร   
  ๒.  นายสุทธิศักดิ์  เพชรแกน  ผูอำนวยการ กศน.อำเภออุบลรัตน  ผูรบัผิดชอบงาน คือ  
นางฉันทลักษณ  ลุนจันทา    

 
                               4.4.2  เรื่อง  การจัดงานแขงขัน กีฬา กศน.เกมส จังหวัดขอนแกน   
                                           ดวยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรอบรูในการจัดการเรียนการสอน  รายวิชาสุขศึกษา  พลศึกษา  สำนักงาน 
กศน.จังหวัดขอนแกน  โดยการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา กศน.จังหวัดขอนแกนเพ่ือเชื่อมความสัมพันธครู กศน. 
ครั้งท่ี ๑ ประจำป  2562 ในวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา  08.00 น. - 15.00 น. ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดขอนแกน และสนามโรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดขอนแกน  แบงเปนกลุมสีดังนี้ 

1) กลุมที่  1  สีฟา ประกอบดวย  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน , 
กศน.อำเภอเมือง , กศน.อำเภอบานไผ , กศน.อำเภอหนองเรือ , กศน.อำเภอบานฝาง , กศน.อำเภอบานแฮด และ  
กศน.อำเภอพระยืน 

2) กลุมที่ 2 สีเหลือง ประกอบดวย  กศน.อำเภอชุมแพ ,กศน.อำเภอสีชมพู , 
กศน.อำเภอภูเวียง , กศน.อำเภอภูผามาน , กศน.อำเภอหนองนาคำ  , และ กศน.อำเภอเวียงเกา    
                                           ๓) กลุมที่ 3 สีเขียว ประกอบดวย กศน.อำเภอน้ำพอง ,กศน.อำเภอกระนวน , 
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ,กศน.อำเภอมัญจาครีี ,กศน.อำเภออุบลรัตน ,กศน.อำเภอซำสูง และกศน.อำเภอชนบท     
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                                           4) กลุมท่ี 4 สีแดง ประกอบดวย กศน.อำเภอพล,กศน.อำเภอหนองสองหอง , 
กศน.อำเภอแวงนอย,กศน.อำเภอแวงใหญ ,กศน.อำเภอเปอยนอย ,กศน.อำเภอโนนศลิา และ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย   
                                           ประเภทกีฬามีดังนี้ 

๑) ฟุตบอลครูชาย ทีมละ  11 คน   
๒) วอลเลยบอลคร ูทีมชาย  และทมีหญิง 

                                           3) กรีฑาประเภทลู  ครูชาย และครูหญิง วิ่ง 100 เมตร และ วิ่ง 200 เมตร    
                                           4) เปตองครู ทีมชาย และทีมหญิง ทีมละ  3 คน   
                                           5) เปตองผูบริหาร  ทีมชาย ทีมหญิง ทีมละ 3 คน 
                                           วันที่  25  ธันวาคม  2562  ใหผูเขารวมการจัดงานแขงขัน กีฬา กศน.เกมส 
จังหวัดขอนแกน  แตงกายดวยชุดกีฬาสีเสื้อตามกลุมสี  4 กลุมดังท่ีกลาวขางตน สำหรับคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ 
งานของคณะกรรมการดำเนินงาน และกำหนดการในวันดังกลาว  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนจะแจงให
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดรับทราบอีกครั้ง  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   

 
                              4.4.3  เรื่อง  การจัดงาน กีฬา กศน.เกมส  ระดับภาค  
                                          การจัดงานแขงขันกีฬา กศน.เกมส ระดับภาค ในวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2563 
ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุดรธานี โดยคณะที่ประชุมไดกำหนดใหมีผูเขารวมงานกีฬา กศน.เกมส ระดับภาค  
จังหวัดละ 50 คน  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ  2563  เปนวันเปดพิธีการแขงขันกีฬา กศน.เกมส ระดับภาค และ
กำหนดใหมีขบวนพาเหรดกองเชียร  จังหวัดละ  50 คน รวมงานพิธีเปดในวันดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสงผูเขารวมงานกีฬาดังกลาว  
กศน.อำเภอละ  5  คน  ใหนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง กศน.อำเภอเมืองเขารวมเดินขบวนในวันเปดพิธีกีฬา กศน.
เกมส ระดับภาค  และสำหรับเรื่องเสื้อกีฬา กศน.เกมส ระดับภาค นั้น ใหสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน
ประสานงานกับสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุเปนผูดำเนินการเรื่องเสื้อกีฬา กศน.เกมส ระดับภาค และแจงให
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดรับทราบ  เพ่ือเตรียมการเขารวมงานแขงขันกีฬา กศน.เกมส ระดับภาคตอไป 
 

             ๔.๕  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                     งานนิเทศการจัดการศึกษา (ผูนำเสนอ คือ นายพลากร  สวัสดิ์วอ) 

                                เรือ่ง  การประชาสัมพันธเผยแพรการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัดขอนแกน  ดวยจดหมายขาวงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                                 1) วารสาร จดหมายขาว “นิเทศ REALTIME ฉบับที่ 1” 
                            กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด
ขอนแกน  ไดจัดทำวารสาร จดหมายขาว นิเทศ REALTIME ฉบับที่ 1 แบบ  E-Book เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน  ของสถานศึกษา  และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของครู กศน. ในการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  
จากการรายงานและประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมของครู ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562  
ผานทางเว็บไซตสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน และ กลุมไลน นิเทศ REALTIME 
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                          2) การจดัตั้งโครงการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการศึกษา ผานระบบออนไลน  
“นิเทศ REALTIME” 
                      สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน มีนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เขามาใชงานโดยใหกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดตั้ง Line 
Group เพื่อใหครูไดรายงานและประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานศึกษาเผยแพรผานทางระบบ
ออนไลน นิเทศ REALTIME (Group Line) แบบนาทีตอนาที ใหแกสมาชิกภายในกลุม และผูบริหารสามารถ 
ที่จะใหคำแนะนำ ติดตามการดำเนินงาน เปนขวัญและกำลังใจใหแกผูปฏิบัติงานดวย ซ่ึงมีการจัดตั้ ง  
Line Group ดังนี้ 
                     (1) นิเทศ REALTIME  สมาชิก ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน. 
จังหวัดขอนแกน   
                     (๒) นิเทศ อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  สมาชิก ผูบริหาร และครูอาสาสมัครฯ 
                     (3) นิเทศ กศน.ตำบล  สมาชิก ผูบริหาร และครู กศน.ตำบล 
                     (4) นิเทศ ศรช.          สมาชิก ผูบริหาร และคร ูศรช. 
                     (5) นิเทศ ปวช.          สมาชิก ผูบริหาร และครู ปวช. 
                     (6) นิเทศ กลุมเปาหมายพิเศษ สมาชิก ผูบริหาร และครู กลุมเปาหมายพิเศษ 
 

 
 

 
 
 
                          3) เว็บไซตกลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                       สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ไดจัดทำเว็บไซตกลุมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อใชในการสงเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธการจัดกระบวนการจัด
การศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ  การจัดทำสื่อ  สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ความเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน นโยบาย และจุดเนน
ของสำนักงาน กศน.  ลิ้งคเว็บไซต  https://sites.google.com/view/nites-realtime-kknfe 
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มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหครใูนสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด  ดำเนินการรายงานผลการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดดำเนินการจัดกิจกรรม  และใหรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ผานระบบ  Line กด Link e-book และ scan  QR-Code สามารถเขาไปดูขอมูลการดำเนินงานรายงานผล 
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดได โดยใหสถานศึกษาดำเนินการสราง  line  กลุม กศน.ตำบล  
กลุมเปาหมายพิเศษ  กลุมครู กศน.ทุกตำแหนง  ดังที่กลาวมาขางตน และรายงานผลการดำเนินงานการจัด
กิจกรรมดวยระบบดังกลาว  และใหนายพลากร  สวัสดิ์วอ  ตำแหนง  นักวิชาการศึกษา  สังกัด สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแกน  ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด  
เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานอ่ืน  และประชาชนรับทราบการดำเนินงานของ กศน.ตอไป   

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
      ๕.๑  เรื่อง  โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผูกำกับลูกเสือวิสามัญ 
ชั้นความรูช้ันสูง (A.T.C)  (ผูนำเสนอ คือ นางสาวมัณฑนา  มูลกัณฐ) 
                                 ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน ไดแจงวาจะดำเนินการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร ผูกำกับลูกเสือวิสามัญ ข้ันความรูชั้นสูง (A.T.C)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ฝกอบรมผูบังคบับัญชาลูกเสือวสิามัญใหมีความเขาใจในจุดหมาย วตัถุประสงคและวิธีการในการฝกอบรมเยาวชน  
ใหมีความรู และทักษะเพิ่มข้ึน  การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือวิสามัญไดอยางมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน ไดขอความอนุเคราะหสำรวจวุฒิทางลูกเสือแลวนั้น  แบบสำรวจวุฒิทางลูกเสือ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๒) 
               1. แจงสถานศึกษาในสังกัด จำนวนกลุมเปาหมายที่จะจัดโครงการในครั้งน้ี คือ 
จำนวน  80 คน (เพ่ิมเติมไมเกิน 100 คน)  โดยโควตาตามขนาดของสถานศึกษา คือ ขนาดใหญพิเศษ 
แหงละ 4 คน ขนาดใหญแหงละ 3 คน  ขนาดกลางแหงละ 2 คน  และขนาดเล็กแหงละ 1 คน   



-๑๐- 
 

 

    เอกสารแนบทายหมายเลข  ๑ 
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           เอกสารแนบทายหมายเลข ๒ 
 

แบบสำรวจวุฒทิางลูกเสือ  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
ณ วันท่ี 13  ธันวาคม  2562 

 
 

ที ่ กศน.อำเภอ ตำแหนง วุฒลิูกเสือ ขนาดของ
สถานศกึษา 
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อื่น
ๆ 

B.T.C. A.C.T. A.L.T.C 

1. กระนวน 1 - 8 2 - 9 3  ใหญพิเศษ  
2. ชุมแพ  3 18 11 1 31 2  ใหญพิเศษ  
3. น้ำพอง 1 2 6 1 - 9 1  ใหญพิเศษ  
4. บานไผ  - 8 1 - 7 2  ใหญพิเศษ  
5. พล 1 3 13 18 1 35  1 ใหญพิเศษ    กศน.อำเภอละ 
6. ภูเวียง - 2 12 1 2 17   ใหญพิเศษ      4 คน 
7. มัญจาครี ี      31   ใหญพิเศษ  
8. เมือง - 2 10 1 2 15   ใหญพิเศษ  
9. สีชมพู 1 3 14 5 1 23  1 ใหญพิเศษ  
10. หนองเรือ  1 7 1 1 10   ใหญพิเศษ  
11. หนองสองหอง  1 12 5 1 17 1 1 ใหญพิเศษ  
12. เขาสวนกวาง  1 8 1 1 11   ใหญ  
13. ชนบท  - 10 4 1 15   ใหญ  
14. บานฝาง  - 8 3 1 12   ใหญ    กศน.อำเภอละ 
15. บานแฮด  2 6 2 - 10   ใหญ      3 คน 
16. พระยืน 1 1 10 - 1 12 1  ใหญ  
17. แวงนอย  1 8 7 - 16   ใหญ  
18. อุบลรัตน  3 5 1 - 9   ใหญ  
19. โคกโพธ์ิไชย - - 8 3 - 11   กลาง  
20. ซำสูง - 1 5 1 - 7   กลาง  
21. โนนศลิา  1 9 4 - 5 9  กลาง    กศน.อำเภอละ 
22. เปอยนอย  - 8 - - 8   กลาง      2 คน 
23. ภูผามาน  2 4 3 1 10   กลาง  
24. แวงใหญ 1 - 6 3 - 9  1 กลาง  
25. หนองนาคำ  1 1 3 - 5   กลาง  
26. เวียงเกา 1 - 4 8 1 2 12  เล็ก 1 คน 

รวม           
 
 
 


