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รายงานการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่ 10/ 2560 ประจาเดือน ตุลาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมลืออานาจ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้มาประชุม
๑. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
2. นายถาวร พลีดี
3. นางสุวราอรร์ สัจธรรม
4. นางนาถหทัย สิงหเลิศ
5. นายเสรี ทิพจรุญ
6. นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว
7. นายหรรษา ใจมิภักดิ์
8. นางมยุรี ช้อนทอง
9. นางพัชราภรณ์ เหล็กกล้า
10.นางเรณู สังข์ขาว
11.นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง
12. นางสาวศิรินทร อุดมศรี
13. นางสาวอัมรินทร์ ไกยะวินิจ
14. นางสาวดรุษกร ไชยสัจ

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเสนางนนินม
ผู้อานวยการ กศนอาเภอหัวตะพาน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปทุมราชวงศาและ
รักษาการผู้อานวยการ กศน.อาเภอชานุมาน
นรู และรักษาการผู้อานวยการ กศน.อาเภอลืออานาจ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
พนักงานพิมพ์ ส 4 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
การพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ
นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภานีเนรือข่ายฯ
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา หั ว หน้ า กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศิวลัย มีทอง
2. นางสาวปวีณา แสนเขื่อน
3. นางสาวปารณีย์ บุญจริง
4. นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์
5. นางสาวประยูร นามน้อย
6. นางสาวเบญจพร หิรัญกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิเนราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย
1) นางกาญจนา ทวีวัฒน์
พัฒนาการจังหวัดอานาจเจริญได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ ง พั ฒ นาการจั ง หวั ดเลย(ผู้ อ านวยการสู ง )และ
รัก ษาการราชการแทนพัฒ นาการจั งหวัด อานาจเจริ ญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560.
2) นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสานร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล านม
2560
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) นายประนอม อุทรักษ์
พัฒนาสังนมและนวามมั่นนงของมนุษย์
จังหวัดอานาจเจริญย้ายมาจากจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จานวน 1 ราย
1) นายนิพนธ์ หล่อตระกูล
สรรพกรพื้นที่อานาจเจริญ
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
1) ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
-โนรงการเมืองจักรยาน
-โนรงการเยี่ยมวัด งานทาบุญตักบาตรให้ทาต่อเนื่อง
-ท าบุ ญ ตั ก บาตรเทโวโรหณะ ในวั น ที่ 6 ตุ ล านม 2560 เวลา 06.00 น.
ณ พุทธอุทยานพระมงนลมิ่งเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
2) ข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
-การใช้น้าดื่มเมื่อมีการจัดประชุม ขอให้ใช้น้าดื่มที่เป็นผลผลิตของจังหวัดอานาจเจริญ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและการกระจายรายได้
ที่ประชุม รับทราบ
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1.5 โครงการทาบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดอานาจเจริญ ขอเชิญเข้าร่วมโนรงการทาบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลานม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป
ณ สวนสาธารณะมิ่งมงนล(หอนาฬิกา) อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ โดยมีกาหนดการดังนี้
นรั้งที่ 1 วันพุธที่ 4 ตุลานม 2560 (พระภิกษุ-สามเณร จานวน 89 รูป)
นรั้งที่ 2 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
นรั้งที่ 3 วันพุธที่ 6 ธันวานม 2560
นรั้งที่ 4 วันพุธที่ 3 มกรานม 2561
นรั้งที่ 5 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
นรั้งที่ 6 วันพุธที่ 7 มีนานม 2561
นรั้งที่ 7 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
นรั้งที่ 8 วันพุธที่ 2 พฤษภานม 2561
นรั้งที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
นรั้งที่ 10 วันพุธที่ 4 กรกฎานม 2561
นรั้งที่ 11 วันพุธที่ 1 สิงหานม 2561
นรั้งที่ 12 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
** หมายเหตุ การแต่งกายชุดสุภาพ/ชุดสุภาพไว้ทุกข์
ที่ประชุม รับทราบ/มอบหมายบุนลากรสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญและกศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
เข้าร่วมโนรงการทาบุญตักบาตรฯ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่ องรั บ รองรายงานการประชุม นรั้ งที่ 9/2560 ประจาเดือนกั นยายน 2560 เมื่อวั นศุกร์ที่ 15
กันยายน 2560 จานวน 12 หน้า ซึ่งงานธุรการได้ทารายงานการประชุมและหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมทางเว็บไซต์ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เว็บไซต์ http://amnat.nfe.go.th/ หากท่านใด
จะแก้ไขขอให้ท่านแจ้งต่อที่ประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ที่ประชุม รับทราบ

//ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ....
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจากสานักงาน กศน.จังหวัด
4.1 กลุ่มอานวยการ
4.1.1 บริหารงานทั่วไป
4.1.1.1 ขอข้อมูลเพื่อจัดทาสมุดบันทึก(ไดอารี่) ประจาปี 2561
ด้วย กลุ่มเลขาธิการกรมได้รับมอบหมายให้จัดทาสมุดบันทึกประจาปี พ.ศ. 2561
แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้บริหารหลายท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
จึงขอให้มีการสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาไดอารี่
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้ทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว และขอให้ ส ถานศึกษากรอกข้อมูล ในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งจัดส่ งไฟล์รูปผู้บริห าร(ชุดปกติขาว) นวาม
ละเอียดไม่น้อยกว่า 500 KB จานวน 1 ไฟล์ พร้อมทั้งระบุชื่อ -สกุล ตาแหน่งสถานศึกษาให้ชัดเจน โดยให้
นาส่งให้กลุ่มงานธุรการ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.1.2 สารวจข้อมูลสั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี่ กศน. 2561)
ด้ ว ย ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ได้ จั ด ท าสมุ ด บั น ทึ ก (ไดอารี่ กศน.
2561) เพื่อนาเงินรายได้จากการจาหน่ายสมทบเข้าเงินสวัสดิการข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงาน
กศน. เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายทางราชการได้และเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจให้แก่บุนลากรสังกัดสานักงาน กศน.
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอให้สถานศึกษาในสังกัดทาการสารวจการ
สั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี่ กศน. 2561) ในรานาเล่มละ 200 บาท โดยแจ้งจานวนในใบสั่งจองพร้อมนาส่ง
เงินสดให้งานธุรการ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 งานบุคลากร
4.1.2.1 ขอเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร/
หน่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษาที่ จั ด หรื อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ดี เ ด่ น
ระดับประเทศ ประจาปี 2560
สานักงาน กศน.กาหนดให้มีการนัดเลือกบุนลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหรือ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี 2560 โดยขอให้
หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อดาเนินการประเมินนัดเลือก
บุนลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจาปี 2560 พร้อมทั้งจัดส่งผลงานตามระยะเวลาที่กาหนด
ส านั ก งาน กศน. ขอแจ้ งการเปลี่ ย นแปลงระยะเวลาของขั้ นตอนการประเมิ น
นัดเลือกใหม่ ดังนี้
1. จากเดิม “ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ/เขต ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและส่งผลการนัดเลือกพร้อมทั้งแบบประเมิน/เอกสาร/หลักฐาน
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ต่างๆที่จัดทาเป็นรูปเล่มตามสานักงาน กศน.กาหนด ไปยังสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ภายในวันที่ 1
มิถุนายน 2560 ” ขอเปลี่ยนเป็น “ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560”
2. จากเดิ ม “ขั้น ตอนที่ 2 ส านัก งาน กศน.จัง หวั ด นั ดเลื อกตามหลั กเกณฑ์ ที่
กาหนด และส่ งผลการนัดเลื อกพร้ อ มทั้ง แบบประเมิน/เอกสาร/หลั กฐานต่า งๆที่ จัดท าเป็ นรูป เล่ ม ตามที่
สานักงาน กศน.กาหนด ประเภทละ 2 ไปยังประธานกลุ่มสานักงาน กศน.จังหวั ดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม
2560” ขอเปลี่ยนเป็น “ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560”
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การเงิน
4.1.3.1 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ
ตามที่ งานการเงินได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นน่าวัสดุ ให้ กับ ร้านน้าต่างๆ ที่
กศน.อาเภอทุกอาเภอ ได้ส่งเอกสารหลักฐานมาเบิกเงินที่สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขณะนี้เงินน่า
วัสดุดังกล่าวได้เข้าบัญชีร้านน้าแล้ว งานการเงินจึงได้ แจ้งหนังสือเวียนถึง กศน.อาเภอทุ กอาเภอ เพื่อให้เร่ง
ติดตามใบเสร็จ รับ เงิน น่าวัสดุให้ด้วย แล้วส่ งกลับมายัง งานการเงิน สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริ ญ
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.2.1 สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่ ส านั กงาน กศน. ได้ดาเนินการตามบทบาทภารกิจในการขับเนลื่ อนนโยบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติผ่านโนรงการ/กิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งการดาเนินงานตามภารกิจ
นั้น หน่วยงานสถานศึกษาแต่ละอาเภอเป็นผู้ขับเนลื่อนกิจกรรมตามโนรงการจุดเน้นของปีงบประมาณเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณในแต่ละปีจะต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานเพื่อรายงานสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมทั้งเผยแพร่เป็นข้อมูลอ้างอิงแก่หน่วยงานในภาพรวม
เนื่องจากยังมีที่สถานศึกษากรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้
ส่งข้อมูลแบบฟอร์มกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)แจ้งในระบบ e-office โดยขอให้
สถานศึกษาในสั งกัดดาเนิ น การกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มฯพร้อมทั้งตรวจสอบนวามถูกต้องของข้อมูล ให้
นรบถ้วน และส่งไฟล์ให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การเบิกจ่ายบัญชีพักเงินอุดหนุน ปี 2560
การเบิกจ่ายบัญชีพักเงินอุดหนุน ปี 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาได้เปิดระบบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลานม 2560 ซึ่งสถานศึกษาสามารถเบิกจ่ายเงินในบัญชีพักเงินอุดหนุน
ปี 2560 ที่เหลือได้ โดยทาการเบิกจ่ายตามระเบียบฯที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม รับทราบ

6

4.2.3 การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน"
การประชุมสั มมนา "มิติการศึกษา พัฒ นาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นนง มั่งนั่ง
ยั่งยืน" โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อาเภอสัตหีบ โดยมีพล.อ.
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุม สัมมนา ซึ่งได้
มอบนโยบายดังนี้ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) เข้าถึง
ประชาชนทุกนนทุกพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อสร้างนนนืนสู่สังนม ให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามนวามต้องการ โดย
จะต้ อ งปรั บ หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารให้ น รอบนลุ ม กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น นนที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย น
นนทางานที่ต้องการเรียนเพิ่ม ต้องการให้ กศน. เข้าถึงในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทหาร แรงงานในโรงงาน เพื่อ
ส่งเสริมให้นนเหล่านี้สามารถกลับมาเรียนต่อและได้รับวุฒิหรือเทีย บวุฒิการศึกษาได้ รวมถึงให้นนไทยที่เป็น
ช่างเก่ง ๆ แต่ไม่มีวุฒิการศึกษา ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น เพราะตอนนี้เราจะมัวรอแต่การ
สร้างนนจากการศึกษาในระบบนงไม่ทัน แต่ต้องนิดว่าจะทาอย่างไรให้นนเก่งที่มีอยู่ได้ช่วยพัฒนาประเทศ ให้
นนที่จบการศึกษาแล้วไม่มีงานทา ได้รับการต่อยอดนวามรู้เพิ่มเติม เพื่อนลี่นลายปัญหาบัณฑิตตกงานอีกทาง
หนึ่ง ดังนั้น กศน. จะเป็นหลักในการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของรัฐบาล ให้ประชาชนได้เรียนรู้
อ่านออกเขีย นได้ เท่าทันวิทยาการและเทนโนโลยีส มัยใหม่ และที่สานัญนือมีอาชีพและมีรายได้เพื่อนว าม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมายผอ.รักษาการ กศน.ชานุมานดาเนินการในพื้นที่พิเศษที่เกี่ยวข้อง
4.2.4 พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(พ.ศ. 2560 2579)
ด้ว ย ส านั ก งาน กศน. ได้จั ดทาร่ างแผนพัฒ นาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย(พ.ศ. 2560 – 2579) สาหรับให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
ขับเนลื่อนงาน กศน.ให้เกิดประสิทธิภาพและนาไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ หารือ
และพิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (พ.ศ. 2560 – 2579)
ในวันที่ 5 ตุลานม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลืออานาจ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.3.1 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบ
โรงเรียนกลางคัน
ด้วย สานักงาน กศน. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการสารวจข้อมูลการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางนัน สานักงาน กศน.จังหวัด
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อานาจเจริญ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดาเนินการกรอกข้อมูลฯ ร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 5 ตุลานม 2560 (บ่าย)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 ผลการประเมินผู้เรียน ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อนาร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ตามที่ ส านั ก งาน กศน.ได้ จั ด ให้ มี โ นรงการจั ด การศึ ก ษาทางไกล หลั ก สู ต รพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาร่องในการขับเนลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภายใต้นวามร่วมมือกับบริษัท ตลาด ดอท นอม จากัด โดยมอบหมายให้สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานนร/
จั งหวัดจั ดส่ งกลุ่ มเป้ าหมายผู้ เ รี ย น ในหลั กสู ตรหลั ก สู ตรพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ข องสถาบันทางไกล ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ประสานงานจังหวัด 1 นนและนรู จาก กศน.เขต/อาเภอ สถานศึกษาละ 1 นน มีเป้าหมายเพื่อ
นาร่องในการขับเนลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในพื้นที่ที่เป็นดั่งที่ตั้งของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและ/หรือพื้นที่ที่มีสินน้า
ชุมชนที่มีศักยภาพ
ในส่วนของสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ มีผู้ลงทะเบียนในโนรงการ จานวน 8 นน
และมีผู้ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ จานวน 6 นน ดังนี้
1. นางยุภา ภูหมั่นเพียร
2. นางอรวรรณ นุณาสิทธิ์
3. นางวิบูลยรัตน์ ใจมิภักดิ์
4. นางสาวศรัญญ่า จิตรเจริญ
5. นางยุวดี การพันทา
6. นางสาวนันทกานต์ สารธิมา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 รายงานข้อมูล GPA/PR นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ตามที่ สถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งาน กศน.จั ง หวัด อ านาจเจริ ญ ได้ด าเนิน การจั ด สอบ
นักศึกษา กศน.ประจาภานเรียนที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 16- 17 กันยายน 2560 แล้วนั้น
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบนวามถูกต้องและดาเนินงาน
การรายงานข้อมูล GPA/PR นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาภานเรียนที่ 1/2560และส่ งข้อมูล
GPA/PR นักศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูป แบบของเอกสารและแผ่น
ดิสเก็ตข้อมูล DATA ZIP โดยใช้โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 8 มีนานม 2560 บนเว็บไซต์สานักงาน กศน.
เนื่องจากได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามตัวชี้วัดของ กพร. ส่งให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.4 กลุ่มส่งเสริมการภาคีเครือข่ายและภารกิจพิเศษ
4.4.1 โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ท ยากรขั บ เคลื่ อ นศาสตร์ พ ระราชาน้ อ มน าปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4
ตามที่ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมรินทร์ ไกยะวินิจ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สานักงาน
กศน.จั งหวัดอานาจเจริญ เข้าร่ วมโนรงการฝึกอบรมหลักสู ตรวิทยากรขับเนลื่ อนศาสตร์พระราชาน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12 - 15 สิงหานม 2560 ณ
โรงแรมเจริ ญธานี ขอนแก่น อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายชัยชาญ ช่ว ยโพธิ์กลาง
ผู้อานวยการศูนย์ขับเนลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีเนื้อหาสรุปผลการ
ประชุมดังนี้
1. การดาเนินงานการขับเนลื่อนศาสตร์พระราชาน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เสวนา เรื่อง การน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. เสวนาถอดประสบการณ์ดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แบ่งกลุ่มมอบหมายจัดสถานการณ์จาลอง
5. แบ่งกลุ่มนาเสนอสถานการณ์จาลอง
6. ศึกษาและวิภานเกณฑ์ ร่างโนรงการสถานศึกษาน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
7. การประชุมกลุ่ ม ระดมนวามนิด และข้อเสนอแนะ ในการเป็นวิทยากรขับเนลื่ อนการ
ดาเนินงานการขับเนลื่อนศาสตร์พระราชาน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากการเข้ า ร่ ว มโนรงการฯในนรั้ ง นี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
หน่วยงาน กศน. สพฐ. และอาชีวศึกษา ปรับแก้ไขเกณฑ์ แบบประเมินผลการดาเนินงานห้องเรียนตามรอย
พระยุนลบาท( เดิมใช้ชื่อห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อใช้ในการประเมินสถานศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินการรายงาน
ผลการดาเนินงานโนรงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560 รายงานผลรอบ 12 เดือน ให้
รายงานภายในวันที่ 4 ตุลานม 2560 สถานศึกษาใดที่ยังไม่ส่งรายงานขอให้ส่งภายในวันที่ 5 ตุลานม 2560
เพื่อจะได้สรุปรายงานสานักงาน กศน.ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.5.1 การออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาปี 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการตามโนรงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาเดือนตุลานม 2560 ในวันพุธที่ 20 ตุล านม 2560 ณ โรงเรียนโนกก่องนนร หมู่ที่ 5,11 ตาบล
ปลาน้าว อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.6.1 ข้อทักท้วงเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคาตอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560
1. ข้อสอบอานาจเจริญฝนผิดจานวนเยอะมาก เนรื่องเดินช้าเพราะต้องแก้ไข ซึ่งผิดมากกว่า
เดิม เหมือนไม่ได้ตรวจเช็นก่อนนามาตรวจ
2. ใช้ปากกาฝน ต้องเสียเวลาในการฝนให้ใหม่ โดยเฉพาะ กศน.อาเภอลืออานาจ ม.ปลาย
3. การใช้ยางรัดกระดาษนาตอบให้กระดาษนาตอบม้วน (งอ) เนรื่องอ่านไม่ได้ต้องรีดกระดาษ
ก่อนเข้าเนรื่อง ทาให้เสียเวลามาก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.2 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถนศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560
ตามที่ ส านั ก งาน กศน. แจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การจั ด ส่ ง รายงานประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา(SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมระบบบันทึกข้อมูล
การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงาน
ก ศ น . (www.nfe.go.th)แ ล ะ ก ลุ่ ม พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย
(www.nfe.go.th/pattana) ซึ่งสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญแจ้งให้ส ถานศึกษาทุกแห่งทราบและและ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญในวันที่ 2 ตุลานม 2560 นั้น
ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ได้ ต รวจสอบในระบบแล้ ว ยั ง ไม่ มี ส ถานศึ ก ษาใดได้
ดาเนินการจัดส่งผ่านระบบออนไลน์ จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
และในระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลานม 2560 สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้ดาเนินการจัดโนรงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ในสังกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ณ ห้องประชุมปทุมราช สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
นือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 นน และ นรู กศน. 3 นน รวมทั้งสิ้นอาเภอละ 4 นน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.3 การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
E-Exam
ตามที่ ส านั กงาน กศน. จะดาเนินการทดสอบด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ( E-Exam) เพื่อ
รองรับการประเมินนุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อขยายการให้บริการจัดสอบให้นรอบนลุมทั่วประเทศ
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอมอบหมายให้ กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ ทา
หน้าที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( E-Exam) พร้อมทั้งดาเนินการจัดสอบ/ประสานงาน/การดูแล
ระบบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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