รายงานการประชุม
ผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.0๐ น.
ณ ห้องประชุมลานไทร สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
______________________________
ผู้มาประชุม
1. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
2. นายปัญญา ศาสตรา
3. นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา
4. นายภูมิสิทธิ์ โพธิ์แสง
5. นางสาวสุดาวดี ดีอินทร์
6. นางปัทมาภรณ์ ศรีเนตร
7. นางบัวบาน ประวิเศษ
8. นางไพบูลย์ สัตนาโค
9. นางละไม ไชยทุม
10. นายกิมสันต์ ศรีเนตร
11. นางวิไลวรรณ ไชยโสภา
12. นางมยุรี สัตยไพศาล
13. นางพิศมัย ชมภูบุตร
14. นางสมร วรชิน
15. นางสมพิศ ตลับนาค
16. นางสาวสุดารัตน์ จ่าภา
17. นายประสิทธิ์ ศักดิ์คาดวง
18. นายสมเกียรติ เหล่ามา
19. นายอุทัย กมลศิลป์
20. นายสุริศักดิ์ มงคลชู
21. นางสาวรุณจีรา ต้นโพธิ์
22. นางสาวธนพร สิทธิคุณ
23.นางสาวภัณฑิรา เที่ยงทา
24. นางเย็นจิต กาสิงห์
25. นางสาวจิราภรณ์ ยางคา
26. นางเขมจิรา เวชกามา
27. นายดาบชัย ลาภจิตร
28. นางสาวนันทนา พันพละ
29. นางภัทรภร ณัฐศิษฎางกูร
30. นางสาวสุภารัตน์ คัดถาวร
31. นางสาวนันทนา สานักนิตย์

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ประธาน
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการ กศน.อาเภออาจสามารถ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสุวรรณภูมิ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอจตุรพักตรพิมาน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองสรวง
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอจังหาร
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอธวัชบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมไพร
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเชียงขวัญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเกษตรวิสัย
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอทุ่งเขาหลวง
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอเสลภูมิ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอศรีสมเด็จ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอปทุมรัตต์
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอโพนทราย
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหนองพอก
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอโพนทอง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมยวดี
บรรณารักษ์ แทน ผู้อานวยการ กศน.อาเภอโพธิ์ชัย
ครู แทน ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหนองฮี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
32. นายสมพร...

๒
32. นายสมพร ทอนมาตร
33. นางชัญญาภรณ์ ชมภูบุตร
34. นางสาวชญาธร ภูธิปโรจนเมธี
35. นางสาวพรเพชร สมิตินทุ
36. นางสาวอิสรียา เชิดฉาย
37. นายธีรวัฒน์ ถมหนวด
38. นายมานิตย์ พันธุ์ศรี
39. นางสาวประวีณา วรสาร
40. นางสาวกัลยา ทอนกระโทก
41. นางสาวปวีณ์ หาญธงชัย
42. นางปิยฉัตร ชรารัตน์
43. ว่าที่ ร.ต.หญิงอุชุกร อรุณจรัสแสง

พนักงานพิมพ์ ส.4
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวปิตินันท์ สอนสนาม
2. นางสาวกัญจน์พรรณ์ ประกอบผล
3. นายทรงพล ทองคา
4. นางสาวดวงเดือน เวียงสิมา
5. นางรมย์นลิน ศรีวงษา
6. นายกันต์พจน์ มาศสถิตย์

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา 9.00น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1 เรื่องจากการประชุมจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องพระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
- ข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
(๑) นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก
พัฒนาการจังหวัดเลย
(๒) นางเจริญพิศ เอกอุรุ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ย้ายมาจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม
(๓) นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ
ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก
ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
(๔) นายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี
ผู้อานวยการศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด
ย้ายมาจาก ผู้อานวยการศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก
(๕) นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด
(๖) นายปรีดา โยวะผุย
โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก ฝ่ายขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๒.๑
ที่ประชุม
รับทราบ
/2. ข้าราชการ...

๓
2. ข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
- นายสุริศักดิ์ มงคลชู ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมยวดี ย้ายมาจาก
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสามชัย สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ซึ่งได้
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ http://roiet.nfe.go.th
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมยวดี แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ข้อ 1 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเดิม (3) นายสุรศักดิ์ มงคลชู แก้ไขเป็น นายสุริศักดิ์
มงคลชู
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
1. การประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจาปี 2559 ตามที่สมาคมห้องสมุด
ประชาชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าเยี่ยมชม รับฟังคา
บรรยาย ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจาปี 2559 ณ ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. การประเมินดังกล่าวผ่านไปได้
ด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจาปี
2559
ที่ประชุม
รับทราบ
2. การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
2558 ในส่วนของประเภทหน่วยงานและประเภทบุคคลในสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบ) ขอให้
ผู้บริหารทุกคนส่งผลงานมายังสานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1.เรื่องจาก กลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
4.1.1. กลุ่มอานวยการ
1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคาร้องขอย้ายได้ ด้วย สานักงาน
กศน. อัตราตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างและมีความประสงค์จะให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายื่นคาร้องขอย้ายได้ตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1.1 ผู้ยื่นคาร้องขอย้าย ต้องดารงตาแหน่งในหน่วยงานการศึกษานั้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
1.2 ผู้ยื่นสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายได้ทั้งตาแหน่งที่ว่างหรือตาแหน่งที่
มีความประสงค์จะขอย้ายทั้งภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด
1.3 การยื่นคาร้องขอย้ายให้ยื่นต่อหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาที่
สังกัด ภายในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ที่ประชุม
รับทราบ
/2. การสั่งซื้อ...
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2. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา จากองค์การค้า สกสค. ตามที่องค์การค้าของ
สกสค. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้จัดพิมพ์จัดจาหน่ายแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนและ
หน่วยราชการต่าง ๆ เนื่องด้วยองค์การค้าได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจาหน่ายแบบพิมพ์ทางการศึกษาใหม่ ดังนี้
2.1 จัดจาหน่ายให้โรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วยระบบเงินสด
2.2 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องมารับสินค้าด้วยตนเอง หากให้องค์การค้า
จัดส่งให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องชาระค่าขนส่ง
ให้ กศน.อาเภอทุกอาเภอ ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา จากองค์การค้า สกสค. ต้องชาระด้วยเงินสด
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ที่ประชุม
รับทราบ
3. การดาเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ.2559
เกี่ยวกับการชาระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิกประจาเดือน โดยการสารองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้แก่สมาชิกก่อน
และจะเรียกเก็บเงินคืนจากเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามจานวนที่มีการสารองจ่ายแทนเมื่อสมาชิกผู้นั้นถึงแก่กรรม ตาม
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจั ดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ.2559 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
สวัส ดิการช่ว ยเหลื อสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ.2559 โดยให้ ดาเนิน การรับสมัครสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
ต่อเนื่องกัน 40 ปีขึ้นไป หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะให้สานักงานทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพ
แทน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับสวัสดิการดังกล่าว ยื่นใบสมัคร ณ สานักงาน
สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดแบบคาร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ได้ที่
เว็บไซต์สานักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด http//www.otep-ret.go.th
ที่ประชุม
รับทราบ
4. ซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าพาหนะของครูผู้สอนคนพิการ
และครู กพด. สานักงาน กศน. ได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะของครูผู้สอนคน
พิการ ดังนี้
1. แผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือน
2. หนังสืออนุมัติเดินทางไปจัดกิจกรรม(ตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน)
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน
4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(บก.111)
สาหรับการเบิกจ่ายค่าพาหนะของครู กพด. ให้ใช้หนังสือที่ได้รับการอนุมัติและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708) พร้อมใบรับรองแทนใบเสร็จ(บก.111) เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ตารางการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลา
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หน่วยงาน

1. โซนพลาญชัย
- กศน.เชียงขวัญ
- กศน.ศรีสมเด็จ
- กศน.เมืองร้อยเอ็ด
- กศน.เมืองสรวง
- กศน.จังหาร

ผู้ตรวจสอบ

๑. นายปัญญา ศาสตรา
๒. นางรมย์นลิน ศรีวงษา
๓. นางสาวพรเพชร สมิตินทุ
๔. นางสาวภัณฑิรา เที่ยงทา
๕. นางสาวกัลยา ทอนกระโทก

๕
ระยะเวลา
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

หน่วยงาน
2. โซนทุ่งกุลามหาราช

ผู้ตรวจสอบ

- กศน.ปทุมรัตต์
- กศน.เกษตรวิสัย
- กศน.จตุรพักตรพิมาน
- กศน.สุวรรณภูมิ
- กศน.โพนทราย

3. โซนผาน้าทิพย์
๑. นายปัญญา ศาสตรา
๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
- กศน.หนองพอก
๒. นางรมย์นลิน ศรีวงษา
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
- กศน.โพธิ์ชัย
๓. นางสาวพรเพชร สมิตินทุ
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- กศน.เสลภูมิ
๔. นางสาวภัณฑิรา เที่ยงทา
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- กศน.โพนทอง
๕. นางสาวกัลยา ทอนกระโทก
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- กศน.เมยวดี
หมายเหตุ ตารางการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ที่ประชุม
รับทราบ

4.1.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
1. การดาเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวนผู้มีสิทธิ์สอบ จานวน 15 คน คือ กศน.
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด 10 คน และกศน.อาเภอปทุมรัตต์ 5 คน ให้ กศน.อาเภอเมืองร้อยเอ็ด และกศน.อาเภอปทุมรัตต์
ดาเนินการดังนี้
1.1 แจ้งผู้สมัครเข้ารับการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงทะเบียนสอบ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2560
ณ สถานศึกษาที่รับสมัคร
1.2 ดาเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2560
1.3 ดาเนินการแจ้งผู้สมัครเข้ารับการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอบไม่ผ่าน ลงทะเบียนสอบ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 –
30 มิถุนายน 2560 ณ สถานที่รับสมัคร
1.4 ให้สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) ใน
เขตจังหวัดเดียวกันกับสถานศึกษาที่รับสมัครดาเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุม
รับทราบ
2. กาหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิดระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 18 – 19
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมลานไทร สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จานวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา มิติความรู้ ความคิด จานวน 16 คน ดังนี้
- กศน.อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
จานวน 9 คน
- กศน.อาเภอปทุมรัตต์
จานวน 4 คน
- กศน.อาเภอโพนทอง
จานวน 2 คน
- กศน.อาเภออาจสามารถ
จานวน 1 คน
ที่ประชุม
รับทราบ

๖
3. การประเมิ น ระดั บ การรู้ ห นั ง สื อ ของนั ก ศึ ก ษา กศน. ด้ ว ย ส านั ก งาน กศน.
จะดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสในการ
เข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (๔.๓) เร่งสารวจข้อมูลการรู้หนังสือของคนไทย โดย
ให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. นั้น จึงได้จัดทาคู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
เพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้ในการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ดังกล่าวใช้วิธีการ
ประเมินการอ่านและการเขียนกับนักศึกษา กศน. ซึ่งมีเนื้อหาและระดับความยากง่ายตามระดับการศึกษา
จึงขอให้สถานศึกษานานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยดาเนินการดังนี้
๑. ศึกษาแนวคิด กระบวนการดาเนินงาน บทบาทหน้าที่ วิธีการ เครื่องมือ
ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. และวิธีดาเนินการตามคู่มือการดาเนินงานให้ชัดเจน
๒. ดาเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ให้เป็นไปตาม
คู่มือและเครื่องมือที่สานักงาน กศน. กาหนด โดยภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ให้ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
กศน. เฉพาะผู้ที่คาดว่าจะจบ แต่ภาคเรียนต่อไปให้ประเมินนักศึกษา กศน. ทุกคน
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตามแบบ
สรุปผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ส่งให้สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผู้ที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ตามโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITw๕๑) มีจานวนทั้งสิ้น
5,132 คน ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
จานวน 163 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 1,696 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 3,273 คน
ที่ประชุม
รับทราบ
5. การสารวจในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ สานักงาน กศน. ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
จานวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือ
ทางการศึกษา ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จึงสารวจข้อมูลในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคน
พิการ โดยจัดส่งข้อมูลให้สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ดาเนินการ
ขอรับงบประมาณดังกล่าวต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ กศน.ตาบล และการจัดทา
ข้อมูล กศน.ตาบล(DMIS60) ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมลานไทร สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา,
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบ(DMIS60)
จานวน 97 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเป้าหมาย ครู กศน.ตาบล, ครู ศรช.
จานวน 95 คน
/รุ่นที่ 3…

๗
รุ่นที่ 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเป้าหมาย ครู กศน.ตาบล, ครู ศรช.
จานวน 97 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเป้าหมาย ครู กศน.ตาบล, ครู ศรช.
จานวน 97 คน
ให้ กศน.อาเภอทุกอาเภอแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามตารางอบรมโครงการดังกล่าว และส่งแบบตอบรับเข้าร่วม
อบรม ภายในวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 โดยผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมต้ อ งเตรี ย มข้ อ มู ล พื้ น ฐานต าบล พื้ น ฐานอ าเภอ
เพื่อประกอบคารับรองปฏิบัติราชการ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ที่ประชุม
รับทราบ
2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
2.1 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
- กศน.อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดหลักสูตร 420 ชั่วโมง จัดสรร 50%
จานวน 70,800 บาท
2.2 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน
2/2559 ครั้งที่ 2
- ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2/2559 ครั้งที่ 2 สานักงาน กศน.
ได้จัดสรรค่าตอบแทนครูสอนคนพิการมาให้ สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดสรรคืนให้ กศน.อาเภอ และได้กันเงิน
ไว้ที่สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว
- จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน 2/2559 ครั้งที่ 2
ที่ประชุม
รับทราบ
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่ตุลาคม 2559 –
1 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมรับทราบ
-เรียงลาดับจาก กศน.อาเภอที่มีการเบิกจ่ายน้อยไปหามาก
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.5 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1. แจ้งสถานศึกษาเรื่องการจัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน.
สานักงาน กศน.มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้วยการทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู
กศน. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ซึ่ง สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มีศูนย์สอบ จานวน 4 ศูนย์ คือ กศน.เมือง
ร้อยเอ็ด กศน.อาจสามารถ กศน.สุว รรณภูมิ และกศน.โพนทอง เป็นศูนย์ให้ บริการในการจัดสอบครั้งนี้ และขอให้
สถานศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ที่ประชุม
รับทราบ
2. เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
การศึกษานอกระบบ (N-NET) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สานักงาน กศน. เป็นผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการติดตามและพัฒนาระดับคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ ให้อยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งจากสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
/ระดับประถมศึกษา ...

๘
1. ระดับประถมศึกษา
ระดับ 4
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 5
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ 5
ที่ประชุม

รับทราบ

4.1.6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
1. กาหนดการและสถานที่ออกหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ที่

วัน/เดือน/ปี

อาเภอ

สถานที่ออกหน่วยฯ

โครงการ

๑

22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านวังหลวงวิทยาคม ต.วังหลวง

๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.ชุมชนเทอดไทย ม.๔ ต.เทอดไทย พอ.สว.

จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่

หมายเหตุ กาหนดการ และสถานที่ตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ประชุม
รับทราบ
2.การประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๙ ชรมห้องสมุดประชาชน สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) กาหนดจัดประชุมวิชาการ ประจาปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานห้องสมุดประชาชน ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 เรียนรู้ทักษะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดจนความรู้การพัฒนางานห้องสมุดประชาชน
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2560 คนละ 2,300.- บาท ผู้สนใจ
ทั่วไป คนละ 2,500.- บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มกราคม 2560 สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ คนละ
2,500 บาท ผู้ ส นใจทั่ ว ไป คนละ 2,800 บาท ให้ แ จ้ ง ข้ า ราชการ นั ก วิ ช าการ นั ก จั ด การ โดยเฉพาะบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.7 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตาบล ในขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจาตาบล โดยรุ่นที่ 2 กาหนดจัดในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึง 9 มีนาคม
2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร (กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการในครั้ง
นี้ คือ หัวหน้า กศน.ตาบล และ ครู กศน.ตาบล รวมทั้งหมด 100 คน) โดยการดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
จะต้องมีวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตามที่กาหนด ให้ผู้บริหาร กศน.อาเภอแจ้ง
รายชื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในครั้งนี้
มติที่ประชุม
1.นายสมเกียรติ เหล่ามา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหนองพอก
2.นายกิมสันต์ ศรีเนตร
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมไพร
3.นายประสิทธิ์ ศักดิ์คาดวง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอโพนทราย
4.นายสุริศักดิ์ มงคลชู
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมยวดี
/2. จังหวัดร้อยเอ็ด...

๙
2. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นาชุมชน
ตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด และรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การสร้างประโยชน์
สุขให้กับพี่น้องประชาชน” ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 (พลโท วิชัย แซจอ
หอ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ และจังหวัดได้เชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
บรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน” ให้แก่หัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้นาชุมชน ผู้บริหาร และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาภาคประชาสังคม และกานัน/ผู้ใหญ่บ้ าน จานวน 3,000 คน และได้ขอความ
ร่วมมือสานักงาน กศน.ร้อยเอ็ด จัดแสดงนิทรรศการศาสตร์ของพระราชา ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ กศน.
อาเภอทุกอาเภอได้เตรียมการจัดนิทรรศการศาสตร์ของพระราชา
ที่ประชุม
รับทราบ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน “สะเต็มศึกษา”
(STEM Education) สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ครู กศน.ตาบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มีทัศนคติที่ดีและ
ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการ
ความรู้ทั้ง 4 แขนง มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา สถานการณ์ ปัญหาในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไข
ปัญหา รายละเอียดกาหนดวันที่ชัดเจน จะมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.8 รายงานผลการดาเนินงาน กศน.อาเภอ ให้ กศน.อาเภอทุกอาเภอได้รายงานผลการ
ดาเนินงาน นาส่งมายังฝ่ายเลขาฯ เพื่อจะได้รวบรวมนาส่งสานักงาน กศน. ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอจังหาร สืบเนื่องจาก นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมา
เยี่ยมให้กาลังใจการดาเนินงานของ กศน.อาเภอจังหาร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ได้มอบนโยบายการดาเนินงานดังนี้
1. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประชาชน
และนักศึกษามาใช้บริการให้มากขึ้น
2. การพบกลุ่มของนักศึกษาควรเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. การฝึกวิชาชีพระยะสั้น การนวดแผนไทย ควรเพิ่มในเรื่องการสื่อสาร การใช้ภาษา
อาเซียน
4. การมอบนโยบายในการตรวจเลือดครู ให้ครูเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัด
สมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน.
และท่านได้ให้กาลังใจในการปฏิบัติงาน และให้ครู กศน.อาเภอจังหารได้ออกแบบการเรียนรู้รายบุคคลให้ครบถ้วน
ประธาน การพบกลุ่มนักศึกษาควรเน้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และให้ดาเนินการในวันเสาร์ – อาทิตย์ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ

/ผู้อานวยการ...

๑๐
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอศรีสมเด็จ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการประสานแผนการนิเทศ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดาเนินงานฯลฯ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. นางสมพิศ ตลับนาค
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอศรีสมเด็จ
2. นางมยุรี สัตยไพศาล
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเกษตรวิสัย
3. นางสาวปิตินันท์ สอนสนาม นักวิชาการศึกษาชานาญการ
4. นายธีรวัฒน์ ถมหนวด
นักวิชาการศึกษา
5. นายวรากร นิลคุณ
ครู กศน.ตาบล
6. นางสาวสุภาวดี ชาชิโย
ครู กศน.ตาบล
- ชี้แจงนโยบาย/แนวทางการประสานแผนการนิเทศ ประจาปีงบประมาณ 2560 โดย
ท่านทองพิน ขันอาสา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
- แนวทางการจัดทาแผนการเรียนรู้รายบุคคล โดย นางสาวนวลพรรณ ศาสตร์เวช
- เครื่องมือนิเทศ ติดตามผลและแผนการเรียนรู้รายบุคคล โดย ดร.จรรยา สิงห์ทอง
- การประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.จรรยา สิงห์ทอง
- การตรวจเลือดนักศึกษา โดย นางพิมพา หาญวัฒนะชัย

ที่ประชุม

สรุปสาระสาคัญจากการระดมความคิด ดังนี้
- ควรมีคณะกรรมการนิเทศระดับอาเภอ
- การตรวจเลือดครู, นักศึกษา
- การนิเทศในภาพโซน ควรจะมีการควบคุมในระดับจังหวัด
- ครูนิเทศ ให้ครูเป็นกรรมการร่วมกับสานักงาน กศน.จังหวัดในการนิเทศ
- แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโซน แบ่งออกเป็นโซนอาเภอ
- ใช้เครื่องมือนิเทศ จากสานักงาน กศน. หน่วยศึกษานิเทศก์
รับทราบ

ประธาน
ขอบคุณผู้บริหาร กศน.อาเภอทุกอาเภอ คณะครู และบุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ทุกคนที่ได้ทางานเพื่อชาว กศน. และชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ ยางคา)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวดวงเดือน เวียงสิมา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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