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รายงานการประชุมผูบริหาร กศน.อําเภอ /หัวหนากลุมงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

ครั้งที่ 3/๒๕65 ประจําเดือน ตุลาคม 2565 

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 

ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
                                                       
ผูมาประชุม      จํานวน 17 คน ดังนี้ 
   
  1. นางคนึงนิตย  วันนิตย   ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง   
  2. นางสาวปานเดือน  สุยะเพี้ยง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน     
  3. นายภานุวฒัน  สืบเครือ   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนอื                           

4. นางจันทนี  อินนันชัย   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 

5. นางนาตยา นนทวงค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 

6. นางชลพิชา  หาญณรงค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 

7. นางนฤมล  บุตรชานนท  ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 

8. นางรสาพร หมอศรีใจ   ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร  

9. นายสุริยันต  ปนเครือ   ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ 

10. นางสาวสุพรรณี  วงศแสน  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

11. นายจารุวัฒน  พุทธเนตร  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

12. นางสาวเจริญศรี สุภภะ  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 

13. นางพัชรินทร  ปนตาวงศ  ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน 

14. นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค  ศึกษานิเทศกชํานาญการ หัวหนากลุมนิเทศและ 

     ติดตามประเมินผลการศึกษาและกลุมภาคีเครือขาย 

15. นางสาวสีดา  จันทรอินตา    หัวหนากลุมอํานวยการและหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

  16. นางสาวจิรภา  โทกุล   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

17. นางกัณฐมณี  สองสีโย   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

/ผูเขารวมประชุม...                              
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ผูเขารวมประชุม  จํานวน  12  คน ดังนี้ 

  1. นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ  นักจัดการงานทั่วไป 

  2. นายมานพ  เงินงาม   นักวิชาการศึกษา 

  3. นางจิตติมา  บุญมี   นักวิชาการศึกษา 

  4. นายอนุวัฒน  วงเวียน   นักวิชาการศึกษา 

  5. นางสาวสุทธิลักษณ  อินทรอัมพร นักวิชาการศึกษา 

  6. นายณรงค เครือชมพู   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

  7. นายเดชชวลิต  ธรรมยา  นักวิชาการศึกษา 

  8. นายเกียรติพงษ  จักจุม  นักวิชาการศึกษา 

  9. วาที่ รต.หญิงวราภรณ วงคชัย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (ศศช.) 

  10. นางสาวจิราภรณ  ปกต ิ  นักจัดการงานทั่วไป 

  11. นางสาวชรินทรทิพย ไธสงวิเศษ นักวิชาการศึกษา 

  12. นางศรีวรรณ ปญญาทอง  พนักงานพิมพ ส.3 

     

ผูไมมาประชุม - 

 

 นางคะนึงนิตย  วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประธานกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑   :  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

         - 
    
มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 ประจําเดือน สิงหาคม 2565 

                             เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 

         

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
  
มติท่ีประชุม  :         รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๔… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  :  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 4.1.1 กลุมอํานวยการ 

  1. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน Performance 
Agreement (PA)  
   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามขอตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ หองประชุม 2 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
 
 4.1.2 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  1. การรายงานผลการดําเนินงานในระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ สํานักงาน กศน. 
(DMIS) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1.1 การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ภาพรวมอําเภอ  
    กศน.อําเภอ 13 แหง มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานครบ 100 เปอรเซ็นต
สงผลใหแผนการปฏิบัติงาน ภาพรวมของ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบ 
100 เปอรเซ็นต 
   1.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ. 2565 ของ กศน.อําเภอ 13 แหง 
    สํานักงาน กศน. แจงปดระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสํานักงาน 
กศน. (DMIS) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางจึงขอความอนุเคราะหแจงครู
ผูรับผิดชอบดําเนินการรายงานผลการดําเนินใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
 
  2. มาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2.1 เงินกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    การเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเรงรัดการเบิก
จายเงินโดยไว 
   2.2 เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมไมนอยกวา รอยละ 93.00 การเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําไมนอยกวา รอยละ 98.00 การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไมนอยกวา รอยละ 
75.00 และการใชจายงบประมาณรายจายภาพรวม รายจายประจํา และรายจายลงทุน รอยละ 100.00 
    ไตรมาสที่ 1  
     รายจายประจํา เบิกจาย รอยละ 35.00 
       ใชจาย รอยละ 35.33 
     รายจายลงทุน เบิกจาย รอยละ 19.00 
       ใชจาย รอยละ 28.96 
     ภาพรวม เบิกจาย รอยละ 32.00 
       ใชจาย รอยละ 34.08 

/ไตรมาสที่ 2… 
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    ไตรมาสที่ 2  
     รายจายประจํา เบิกจาย รอยละ 55.00 
       ใชจาย รอยละ 55.78 
     รายจายลงทุน เบิกจาย รอยละ 39.00 
       ใชจาย รอยละ 58.15 
     ภาพรวม เบิกจาย รอยละ 52.00 
       ใชจาย รอยละ 56.24 
    ไตรมาสที่ 3  
     รายจายประจํา เบิกจาย รอยละ 50.00 
       ใชจาย รอยละ 81.76 
     รายจายลงทุน เบิกจาย รอยละ 57.00 
       ใชจาย รอยละ 81.65 
     ภาพรวม เบิกจาย รอยละ 75.00 
       ใชจาย รอยละ 81.74 
    ไตรมาสที่ 4  
     รายจายประจํา เบิกจาย รอยละ 98.00 
       ใชจาย รอยละ 100.00 
     รายจายลงทุน เบิกจาย รอยละ 75.00 
       ใชจาย รอยละ 100.00 
     ภาพรวม เบิกจาย รอยละ 93.00 
       ใชจาย รอยละ 100.00 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

๔.๑.3 กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
  1. การประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 
   กําหนดจัดประชุมในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ หองประชุม ๒ สํานักงาน กศน 
จังหวัดลําปางขอใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ (ขั้นพื้นฐาน/ นายทะเบียน/ ผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดทําผลการเรียน
เฉลี่ย GPA/PR) อําเภอละ ๒ คนเขารวมประชุม และขอให กศน. อําเภอ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบของนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหครบถวน จัดเปนชุด  
  
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

 

 

/4.1.4 กลุมสงเสริมภาคี… 
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4.1.4 กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

  1. แผนการขับเคลื่อนอาสาสมัคร กศน. 
   ตามที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดจัดโครงการอบรมอาสาสมัครฯ หวงวันที่ 15 
สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 โดยมีอาสาสมัครฯ ที่ผานการอบรม จํานวน 304 คน และสถานศึกษาได
ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ประจําปงบประมาณ 2566 ไปแลวนั้น และให
สถานศึกษาไดทําแผนการขับเคลื่อน บรรจุในแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาตอไป 
  
  2. การรายงานสถานการณและผลกระทบความเสียหายของหนวยงานหรือสถานศึกษาจาก
สถานการณภัยพิบัติอุทกภัย 
   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดแจงใหสถานศึกษาเตรียมการปองกันภัยพิบัติ 
    1. ติดตามขาวสารกรมอุตุนิยมวิทยา 
    2. ตรวจสอบอาคาร สถานที่ เฝาระวังและปองกันอันตรายจากลม ฝนตกหนัก
และฝนตกสะสมซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก 
    3. รายงานสถานการณ ผลกระทบ ความเสียหาย และงบประมาณที่ประสบ
ภัยพิบัติ ตามแนวทางการดําเนินงาน มายังสํานักงาน กศน.จังหวัด 
   - เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สํานักงาน กศน. ไดจัดประชุม ZOOM และไดแจงให
สํานักงาน กศน.จังหวัดทุกแหง ดําเนินการจัดตั้งศูนยอํานวยความชวยเหลือหนวยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ
เพื่อชวยเหลืองาน สถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และประชาชน โดยใหมีกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซอม 
สราง ลางใหม ชวยประสบภัยน้ําทวม” ดังนี้ 
    1. รับบริจาค 
    2. ตั้งโรงครัว 
    3. ลางทําความสะอาดสถานที่ และบานเรือน 
    4. บริการซอมเครื่องใชไฟฟาและเครื่องยนตขนาดเล็ก 
    5. อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 
  3. การใชงาน platform สําหรบัการแจงเหตุและรับเหตุ ของระบบ Moe Safety Center 
   - ศูนยความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) ไดจัดทําคูมือการ
ใชงาน platform ของระบบ Moe Safety Center เพื่อใหเจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety Center จังหวัดและ
อําเภอ นําไปใชในการปฏิบัติงานการแจงเหตุและรับแจงเหตุ และสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง แจงคูมือการใช
งาน platform สําหรับการแจงเหตุ และรับเหตุของระบบ MOE Safety Center 
   - ขอใหเจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของอําเภอ เขาระบบ MOE Safety 
Center 
   - ดูการแจงเหตุอยางนอยวันละ 1 ครั้ง เพื่อใหสามารถจัดการเหตุ ในสถานศึกษาได
อยางรวดเร็ว 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

/๔.๑.5 กลุมนิเทศติดตาม… 
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๔.๑.5 กลุมนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  1. รายงานเขาสอบขาดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 
   กศน.อําเภอเกาะคา  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ  50.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 26 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 13 คน คิดเปนรอยละ 92.86 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 7.14 
   กศน.อําเภองาว  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 20.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ  20 คน คิดเปนรอยละ 76.92 
        ขาดสอบ 6  คน คิดเปนรอยละ 23.08 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 
        ขาดสอบ  4  คน คิดเปนรอยละ  13.33 
   กศน.อําเภอแจหม  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 4 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ  11 คน คิดเปนรอยละ 84.62 
        ขาดสอบ 2  คน คิดเปนรอยละ 15.38 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 14 คน คิดเปนรอยละ 82.35 
        ขาดสอบ  3  คน คิดเปนรอยละ 17.65 
   กศน.อําเภอเถิน  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 7 คน คิดเปนรอยละ 87.50 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 21 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 42 คน คิดเปนรอยละ 93.33 
        ขาดสอบ 3  คน คิดเปนรอยละ 6.67 
   กศน.อําเภอเมืองปาน  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 7 คน คิดเปนรอยละ 87.50 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 12.50 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 12 คน คิดเปนรอยละ 85.71 
        ขาดสอบ 2  คน คิดเปนรอยละ 14.29 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 12 คน คิดเปนรอยละ 80.00 
        ขาดสอบ 3  คน คิดเปนรอยละ 20.00 
   กศน.อําเภอเมืองลําปาง (เขลางคนคร)  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 14 คน คิดเปนรอยละ 93.33 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 6.67 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 54 คน คิดเปนรอยละ 83.08 
        ขาดสอบ 11 คน คิดเปนรอยละ 16392 

/- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย… 
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    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 84 คน คิดเปนรอยละ 86.60 
        ขาดสอบ 13  คน คิดเปนรอยละ 13.40 
   กศน.อําเภอเมืองลําปาง (เรือนกลางจังหวัดลําปาง)  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 5 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 4 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
   กศน.อําเภอแมทะ 
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 4 คน คิดเปนรอยละ 100.00
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 18 คน คิดเปนรอยละ 94.74 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 5.26 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 32 คน คิดเปนรอยละ 80.00 
        ขาดสอบ 8  คน คิดเปนรอยละ 20.00 
   กศน.อําเภอแมพริก 
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 6 คน คิดเปนรอยละ 100.00
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 8 คน คิดเปนรอยละ 66.67 
        ขาดสอบ 4  คน คิดเปนรอยละ 33.33 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 12 คน คิดเปนรอยละ 63.16 
        ขาดสอบ 7  คน คิดเปนรอยละ 36.84 
   กศน.อําเภอแมเมาะ 
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 13 คน คิดเปนรอยละ 92.86 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 7.14 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 46 คน คิดเปนรอยละ 95.83 
        ขาดสอบ 2  คน คิดเปนรอยละ 4.17 
   กศน.อําเภอวังเหนือ 
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 50.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 27 คน คิดเปนรอยละ 90.00 
        ขาดสอบ 3  คน คิดเปนรอยละ 10.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 31 คน คิดเปนรอยละ 88.57 
        ขาดสอบ 4  คน คิดเปนรอยละ 11.43 
   กศน.อําเภอสบปราบ 
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 33.33 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 20 คน คิดเปนรอยละ 95.24 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 4.76 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 24 คน คิดเปนรอยละ 92.31 
        ขาดสอบ 2  คน คิดเปนรอยละ 7.69 

/กศน.อําเภอเสริมงาม… 
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   กศน.อําเภอเสริมงาม 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 8 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 13 คน คิดเปนรอยละ 86.67 
        ขาดสอบ 2  คน คิดเปนรอยละ 13.33 
   กศน.อําเภอหางฉัตร (ทัณฑสถานฯ) 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
   กศน.อําเภอหางฉัตร  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 12 คน คิดเปนรอยละ 85.71 
        ขาดสอบ 2  คน คิดเปนรอยละ 14.29 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 25 คน คิดเปนรอยละ 96.15 
        ขาดสอบ 1  คน คิดเปนรอยละ 3.85 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 22 คน คิดเปนรอยละ 81.48 
        ขาดสอบ 5  คน คิดเปนรอยละ 18.52 
 
   รวม  
    - ระดับประถมศึกษา  เขาสอบ 74 คน คิดเปนรอยละ 90.24 
        ขาดสอบ 8  คน คิดเปนรอยละ 9.76 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาสอบ 269 คน คิดเปนรอยละ 89.37 
        ขาดสอบ 32  คน คิดเปนรอยละ 10.63 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาสอบ 377 คน คิดเปนรอยละ 86.67 
        ขาดสอบ 57  คน คิดเปนรอยละ 13.13 
 
  2. รายงานการทดสอบ การเทียบระดับมิติความรูความคิดครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565 
   กศน.อําเภอหางฉัตร  
    จํานวนผูเขารับการประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  1  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  6  คน  
     รวม    จํานวน  9  คน 
    จํานวนผูเขาสอบประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  -  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  3  คน  
     รวม    จํานวน  3  คน 
 
 
 

/กศน.อําเภอแมเมาะ… 
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   กศน.อําเภอแมเมาะ  
    จํานวนผูเขารับการประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  -  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  3  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  -  คน  
     รวม    จํานวน  3  คน 
    จํานวนผูเขาสอบประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  -  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  3  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  -  คน  
     รวม    จํานวน  3  คน 
   กศน.อําเภอแมทะ  
    จํานวนผูเขารับการประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  -  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  1  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  -  คน  
     รวม    จํานวน  1  คน 
    จํานวนผูเขาสอบประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  -  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  1  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  -  คน  
     รวม    จํานวน  1  คน 
   กศน.อําเภอเถิน 
    จํานวนผูเขารับการประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  3  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  1  คน  
     รวม    จํานวน  6  คน 
    จํานวนผูเขาสอบประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  2  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  3  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  1  คน  
     รวม    จํานวน  6  คน 
 
 
 
 
 

/กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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   กศน.อําเภอวังเหนือ 
    จํานวนผูเขารับการประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  -  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  1  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  4  คน  
     รวม    จํานวน  5  คน 
 
    จํานวนผูเขาสอบประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  -  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  1  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  4  คน  
     รวม    จํานวน  5  คน 
   รวม 
    จํานวนผูเขารับการประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  4  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  9  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  11  คน  
     รวม    จํานวน  24  คน 
    จํานวนผูเขาสอบประเมิน 
     ระดับประถมศึกษา  จํานวน  4  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  8  คน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  8  คน  
     รวม    จํานวน  20  คน 
 
  3. การนําสง SAR ประจําป 2565 
   ใหสถานศึกษานําสง SAR ประจําป 2565 ภายใน วันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยนําสง
เขาระบบของ สํานักงาน กศน. 
 
  4. การรายงานผล การดําเนินการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 ตามมาตรการโควิดขยายผล  
   สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง แจงการรายงานผล การดําเนินการจัดการศึกษาภาค
เรียนที่ 2/2565 ตามมาตรการโควิด วันที่ 10 ตุลาคม 2565 
 
  5. มอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีผูสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินอกระบบ 
โรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565 สูงสุด ไดแก 
   ดับประถมศึกษา 
    1. กศน.อําเภอเถิน มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    2. กศน.อําเภอแมทะ มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    3. กศน.อําเภอแมพริก มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 

/4. กศน.อําเภอแมเมาะ... 



11 
 

    4. กศน.อําเภอแมเมาะ มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    5. กศน.อําเภอแจหม มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    6. กศน.อําเภอเมืองลําปาง มีนักศึกษาเขาสอบ จํานวน 93.33 เปอรเซ็นต 
    7. กศน.อําเภอเมืองปาน มีนักศึกษาเขาสอบ จํานวน 87.50 เปอรเซ็นต 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    1. กศน.อําเภอเกาะคา มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    2. กศน.อําเภอเถิน มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    3. กศน.อําเภอเมืองลําปาง (เรือนจํากลางลําปาง)  
       มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    4. กศน.อําเภอเสริมงาม มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต  
    5. กศน.อําเภอหางฉัตร (ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง)  
       มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    6. กศน.อําเภอหางฉัตร มีนักศึกษาเขาสอบ จํานวน 96.15 เปอรเซ็นต 
    7. กศน.อําเภอสบปราบ มีนักศึกษาเขาสอบ 95.24 เปอรเซ็นต 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1. กศน.อําเภอเมืองปาน (เรือนกลางลําปาง)  
       มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นต 
    2. กศน.อําเภอหางฉัตร (ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง)  
       มีนักศึกษาเขาสอบ ครบ 100 เปอรเซ็นตเปอร 
    3. กศน.อําเภอแมเมาะ มีนักศึกษาเขาสอบ 95.83 เปอรเซ็นต 
    4. กศน.อําเภอเถิน มีนักศึกษาเขาสอบ 93.33 เปอรเซ็นต 
  
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กศน.อําเภอ 
  1. สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 1 กันยายน 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จัดการประเมินผลการพัฒนา

งานตามขอตกลงสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู รักษาการในตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง เปนประธานคณะกรรมการการประเมิน ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 2 กันยายน 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จัดการประเมินผลการพัฒนา

งานตามขอตกลง (PA) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ผูบริหารการศึกษา วิทยฐานะ 

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และ ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานคณะกรรมการการ

ประเมิน ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 2 กันยายน 2565… 
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   - วันที่ 2 กันยายน 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง พรอมดวยบุคลากรกลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง รับชมการ

ถายทอดสดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง สํานักงาน กศน. และกรรมการ ศส.ปชต. รวมกับ

ผูเขารวมโครงการ U2T ภายใตกิจกรรม ECT WEEK ผานทางโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง ETV ณ หองประชุม 1 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 3 กันยายน 2565 การประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) สําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา กศน.

อําเภอเสริมงาม วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ และผูบริหารสถานศึกษา กศน.อําเภอแมพริก วิทยฐานะ ชํานาญ

การ โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานคณะกรรมการการ

ประเมิน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเสริมงาม และหองประชุม กศน.อําเภอแมพริก 

   - วันที่ 5 กันยายน 2565 การประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) สําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ ไดแก กศน.อําเภอเมืองลําปาง กศน.อําเภอแมเมาะ กศน.อําเภอเกาะคา กศน.อําเภอเมืองปาน 

และผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชํานาญการ ไดแก กศน.อําเภอวังเหนือ กศน.อําเภอแจหม และกศน.อําเภองาว 

โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานคณะกรรมการการประเมิน 

ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 12 กันยายน 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง เขารวมการประชุมผูบริหารกลุม/ศูนยสวนกลาง สํานักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12-

14 กันยายน 2565 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปนประธานเปดการประชุมโดยผูเขารวม

ประชุมประกอบดวย ผูอํานวยการกลุม/ศูนยสวนกลาง ผูอํานวยการสถานศึกษาขึ้นตรง และผูอํานวยการ

สํานักงาน กศน. กทม./จังหวัด เขารวมการประชุม ในโอกาสนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผูวาราชการจังหวัด

อุบลราชธานี ไดใหเกียรติรวมการเปดการประชุม พรอมกลาวตอนรับ ณ หองประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ.อนุสรณ 

2563 สํานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี 

   - วันที่ 14 กันยายน 2565 วันสุดทายของการประชุมผูบริหารกลุม/ศูนยสวนกลาง 

สํานักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 โดยนางคนึงนิตย   

วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมรับฟงความคิดเห็น และรวมถอดบทเรียนในการลง

พื้นที่ สํานักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ รองเลขาธิการ กศน. 

และ นายคมกฤช จันทรขจร รองเลขาธิการ กศน. รวมชี้แจงการดําเนินงานภายใตการกํากับ ดูแล และรับฟง

ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.      

นายปรเมศวร ศิริรัตน รองเลขาธิการ กศน. /ที่ปรึกษาสํานักงาน กศน.ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานฯ ผูอํานวยการกลุม/

ศูนยสวนกลาง ผูอํานวยการสถานศึกษาขึ้นตรง และผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กทม./จังหวัด และอําเภอ           

เขารวมรับฟงการชี้แจง และรับฟงการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ฐาน การเรียนรู ภายใตหัวขอ 

กศน.เพื่อประชาชน "กศน.กาวใหม : กาวแหงคุณภาพ" เพื่อเปนการพัฒนาการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ 

/การศึกษาตามอัธยาศัย... 
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การศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพตอไป ณ หองประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ. อนุสรณ 2563 สํานักงาน 

กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ภาพ สํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธาน ี

   - วันที่ 20 กันยายน 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวย บุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง รวมงานวันคลายวันพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยมหาราช) และพิธีวางพานดอกไมถวายพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยมหาราช) เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค

ทานที่มีตอพสกนิกรชาวไทย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 23 กันยายน 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง มอบหมายให หัวหนากลุมและบุคลากร กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ และ                 

กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรม

สงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา กศน. แบบ ออนไลน ผานระบบ Zoom clound meeting                    

ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยม ีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปนประธานการประชุม 

   - วันที่ 23 กันยายน 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง เขารวมประชุมคณะกรรมการ และรับการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตําแหนง 

ผูบริหารการศึกษา กลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด กลุมหลายดอย เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง ณ หองประชุม 2 

สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม 

   - วันที่ 27 กันยายน 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง เขารวมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ 

รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุมพระบาท ๒ ชั้น ๓ สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 28 กันยายน 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ

ไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจําป 2565 เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และเปนการสรางความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี 

นายจําลักษ กันเพ็ชร รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธี ณ บริเวณหนาเสาธง ศาลากลางจังหวัด

ลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดสําปาง 

   - วันที่ 30 กันยายน 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

รวมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจําป 2565 แด นายบรรพ                

ใสแจม ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง และนางบุญจันทร เครือคําหลอ ผูอํานวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน ณ หองประชุมพระบาท 1 ชั้น 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง 

/2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง… 
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  2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 1 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางแผน

อาหารเพื่อสุขภาวะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดําเนินการจัดโครงการขยายและ

พัฒนาพ้ืนที่ตนแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะดวยวิถีเกษตรธรรมชาติเพื่อพัฒนาพลเมืองอาหารสูการสราง

ชุมชนอาหารสุขภาวะ การอบรมหลักสูตรรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA (หลักสูตร 2) โดยมีเปาหมาย

คือ เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง ณ หอประชุมรมไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

   - วันที่ 2 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง

แผนอาหารเพื่อสุขภาวะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)อาจารยประสิทธิ ชํานาญกิจ 

ผูเชี่ยวชาญดานเกษตรธรรมชาติMOAและทีมงาน ดําเนินตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดลําปางที่เขารับการอบรมหลักสูตรรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA (หลักสูตร 2) 

   - วันที่ 3 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง

แผนอาหารเพื่อสุขภาวะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) นําโดย อาจารยประสิทธิ 

ชํานาญกิจ ผูเชี่ยวชาญดานเกษตรธรรมชาติMOA และทีมงาน ดําเนินตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงเกษตรของเกษตรกร

ในพื้นท่ีจังหวัดลําปางที่เขารับการอบรมหลกัสูตรรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA (หลักสูตร 2) 

   - วันที่ 5 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการประเมินการพัฒนางาน

ตามขอตกลง (PA) ของขาราชการครู ของ นางสาวสุพรรณี วงคแสน ครู และนางอภิชญา ดีผาย ครู โดยมี              

นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปนประธานคณะกรรมการประเมิน พรอม

ดวยนางโสรวีร นามวงษา ครู ชํานาญการพิเศษ และนางสาวกาญจนภัสส ทวีกิตติกร ครู ชํานาญการพิเศษ เปน

กรรมการประเมิน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 13 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย ดร.เกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง

แผนอาหารเพื่อสุขภาวะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดําเนินการจัดโครงการเปดโลก

วิชาการ ปลูกดี กินดี วิถีเกษตรธรรมชาติ โดยมีอาจารยชนวน รัตนวราหะ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 และ

กรรมการกํากับทิศแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. เปนประธานในพิธีเปด ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

   - วันที่ 14 กันยายน 2565 กศน.ตําบลปงแสนทอง กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย 

ดร.เกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และแผน

อาหารเพื่อสุขภาวะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) นําโดยอาจารยชนวน รัตนวราหะ 

กรรมการบริหารแผนคณะท่ี 5 และกรรมการกํากับทิศแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. พรอมคณะ ดําเนินการเยี่ยม

ชมการเรียนรูแบบออนไลนของ กศน.ตําบลปงแสนทอง ตลาดนัดสีเขียว ที่เกษตรกรผานการอบรมหลักสูตรรับรอง 

 

/มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA… 
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มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA นําผลผลิตมาจําหนาย รวมไปถึงศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ประจําตําบลปงแสนทอง 

   - วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะ

เลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งแบงออกเปน 25 สนามสอบ ทั้งนี้

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดําเนินการสอบ และนอกจากนี้ยังไดรับการ

นิเทศจาก สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยการดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการและตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

   - วันที่ 19 กันยายน 2565 นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ

เมืองลําปาง พรอมดวยนางสาววิจิตรา สนสุรัตน ครูผูชวย และนางสาวสุมลมาลย กาวกสิกรรม ครูอาสาสมัคร เขา

รวมโครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีนาง

คนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธี พรอมบรรยายพิเศษ ระหวาง

วันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทรีธารา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 20 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดมอบหมายให ขาราชการครู กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมงานวัน

คลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยมหาราช) และพิธีวางพานดอกไม

ถวายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยมหาราช) เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระองคทานที่มีตอพสกนิกรชาวไทย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร ตําบล

บอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง 

   - วันที่ 22 กันยายน 2565 นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ

เมืองลําปาง ไดมอบเกียรติบัตร และรางวัลใหกับบุคลากร กศน.เมืองลําปาง คณะทํางานโครงการปลูกดี กินดี             

วิถีเกษตรธรรมชาติ ประจําป 2565 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน ณ หองประชุม กศน.อําเภอ

เมืองลําปาง 

   - วันที่ 23 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผอ.กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดมอบหมายใหขาราชการ และคณะครู กศน.ตําบล ใหการตอนรับ

คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโครงการแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท

สถานศึกษา ของสหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด โดยมีคณะกรรมการ ประกอบดวย 1.นายจอมภวัฒน ศรัทธา

จารุพงศ 2.นางพิมล ปงใจ และ 3.นางสิริพร จุยกระยาง พรอมดวย นายวิทยา วงคคําแนน เปนผูประสานงาน 

เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการแนว

ทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 29 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวย ขาราชครู บุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง เขารวม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

/และทิศทางการดําเนินงาน… 
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และทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี นางคนึงนิตย วัน

นิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานพิธีเปดการประชุม พรอมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนว

ทางการนํานโยบาย และจุดเนนการดําเนินงาน ของสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูการ

ปฏิบัติ โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบิการสถานศึกษา ขาราชการ ครู และบุคลากร สังกัด สํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง และในโอกาสนี้ ทานผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ใหเกียรติมอบเข็มเชิดชู

เกียรติครู กศน. ประจําป ๒๕๖๕ ใหแก พนักงานราชการ(ครูอาสาสมัคร กศน. / ครู กศน. ตําบล) และครูประจํา

ศูนยการเรียนชุมชนที่ปฏิบัติหนาที่ราชการติดตอกันเปนระยะเวลานาน และมอบเกียรติบัตรผูไดรับรางวัลการ

ประกวดบทความขอมูลคลังความรูประชาชน 

 

  3. กศน.อําเภอเกาะคา 

   - วันที่ 2 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา            

เปนประธานพิธีเปดโครงการอบรม “พลัง กศน.พลังอาสาสมัคร กศน.จังหวัดลําปาง สูการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิต”สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2565 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ การดําเนินงาน 

อาสาสมัคร กศน. และสามารถวางแผนดําเนินงานรวมกัน ตามบทบาทหนาที่ เพื่อนําไปปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ เปนประธานพิธีปดการอบรม                 

ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 2 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา              

รวมประชุมหัวหนาสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการ

บริหารงานแบบบูรณาการอําเภอเกาะคา ครั้งที่ 8/2565 ประจําเดือนกันยายน 2565 ณ หองประชุมสํานักงาน

เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 8 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

รวมงาน “วันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ” ประจําป พ.ศ. 2565 "International Literacy Day 2022"               

ณ หองแกรนดไดมอนต บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

   - วันที่ 15 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

เปนประธานคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 

2565) ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 4 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา             

เปนประธานพิธีเปด โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง              

สู โคก หนอง นา โมเดล ใหแกนักศึกษา กศน. จํานวน 90 คน โดยมี พันจาตรีธานี ตะวงษา นายทรงพล เครือคํา

หลา และนางศุกลรัตน จันทรมณี เปนวิทยากร ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ําตาลอนุเคราะห) อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง 

 

/- วันที่ 17 – 18 กันยายน… 
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   - วันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเกาะคา นําโดยนางจิดาภา สนนิคม 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4 สนามสอบ ดังนี้ สนามสอบ กศน.ตําบลทาผา สนามสอบ กศน.

ตําบลนาแสง สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง และสนามสอบโรงเรียนไหลหินวิทยา และในวันที่ 

17 กันยายน 2565 นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นิเทศสนามสอบ 

จํานวน 3 แหง ณ สนามสอบ กศน.ตําบลนาแสง /สนามสอบ กศน.ตําบลทาผา และสนามสอบโรงเรียนไหลหินวิทยา 

   - วันที่ 20 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

เปนประธานคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 

2565) ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 21 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 – 4                           

ณ ลําปางรีสรท ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 22 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

เปนประธานคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 

2565) ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 23 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมและปองกันปญหา

สุขภาพจิตในสถานศึกษา กศน. ผานระบบ ออนไลน ETV Channel 

   - วันที่ 23 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

รวมตอนรับคณะจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอด

ชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ประจําปงบประมาณ 2565 ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 26 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมกิจกรรมหองสมุดมนุษย : ลําปาง.. .จาวKnowing & 

Reading,Talking & Sharing ศูนยเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน หองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง โดยรอง

ศาสตราจารย ดร.ทัศนา หาญพล นายกสมาคมหองสมุดประเทศไทย เปนประธานเปดกิจกรรม และอาจารยชมัย

ภร บางคมบาง (แสงกระจาง) ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ประจําป 2557 เปนวิทยากรใหความรู                 

ณ หองสมุดประขาชนจังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 27 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

มอบหมายใหนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ, นางศรีวรรณ บุญยะเลขา บรรณารักษชํานาญการ, นาง

ทัศนีย บัวคีรี ครูผูชวย เปนคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูผูสอนคนพิการ รอบที่ 2 (1 เมษายน - 

30 กันยายน 2565) ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 27 กันยายน 2565… 
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   - วันที่ 27 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

รวมโครงการสัมมนาการดําเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี ดร.คมกฤช จันทรขจร รองเลขาธิการ กศน. เปนประธานสัมมนา                     

ณ โรงแรมดเิอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม 

   - วันที่ 29 กันยายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

พ.ศ. 2564-2565 และทิศทางการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  

โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานการประชุม ณ หองเวียง

แกว โรงแรมเวียงทอง 

 

  4. กศน.อําเภองาว 
   - วันที่ 2 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวย ครู กศน.ตําบล และครูผูประสานงาน ศส.ปชต. ประจําอําเภอ เขารวมรับชมการถายทอดสด เวลา 
12.30น.-13.00น. เรื่อง“การขับเคลื่อนกิจกรรม ECT Week โครงการ U2T BCG ระยะที่ 2” ความรวมมือ
ระหวาง สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานฯรวมกับผูเขารวม
โครงการ U2T ภายใตกิจกรรม ECT WEEK ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว 
   - วันที่ 8 กันยายน 2565 นําโดยนางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา ดําเนินการจัดโครงการวันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ ประจําป 
2565 โดยมีนายวันชัย เกตุเเกว นายอําเภองาว เปนประธานในพิธีเปด และรับชมการแสดงจากกลุมผูสูงอายุ
ตําบลหลวงเหนือ ชุดการแสดง"เพลินเพลงรําวง" กิจกรรมตามโครงการมีดังนี้  นิทรรศการวิชาการโครงงานอาชีพ 
10 ตําบล กิจกรรมช็อปปงไอเดีย เรียน เลน ชม ชิม ฟรีที่ กศน.ตําบล และ ศศช. กิจกรรมรักการอานของ
หองสมุดประชาชนอําเภองาว กิจกรรมการประกอบอาหารประจําถิ่น "นองนางเทพธิดาดอย" และพิธีมอบเกียรติ
บัตรแกภาคีเครือขาย วิทยากรดีเดน นักศึกษาเรียนดีและศิษยเกาดีเดน พรอมรวมรับชมพิธีเปดผานการ
ถายทอดสดทางโทรทัศนเพื่อการศึกษา ETV ในพิธีเฉลิมฉลอง "วันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ ประจําป 
2565" ณ กศน.อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 9 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว              
ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติถ้ําผาไท ครั้งที่ 2/2565  ณ หองประชุมพิทักษปา
ผาไท สํานักงานอุทยานแหงชาติถ้ําผาไท 
   - วันที่ 13 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวย นางสาวปนนภา คําปงศักดิ์ ครูผูชวย,ครูกศน.ตําบล เเละ นักศึกษา กศน.อําเภองาวจํานวน 20 คน 
เขารวมกิจกรรมโครงการเปดโลกวิชาการ ปลูกดี กินดี วิถีเกษตรธรรมชาติ ณ หอประชุมรมไทร สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ 
   - วันที่ 15 กันยายน 2565 นําโดยนางนฤล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
งาว พรอมดวยคณะครูเเละบุคลากร กศน.อําเภองาว ประชุมเตรียมความพรอมดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 เพื่อชี้เเจงรายละเอียดใหแกคณะกรรมการกลางของสนามสอบทั้ง 6 แหง 
ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 15 – 16 กันยายน… 
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   - วันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
งาว มอบหมายให ครู ศศช.อําเภองาว เขารวมประชุมติดตามงานผลเพื่อพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา              
"แมฟาหลวง"ในสังกัดสํานักงานกศน.จังหวัดลําปาง  โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง และ นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนผูมอบนโนบาย
เเละเเนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “เเมฟาหลวง” (ศศช.) ณ โรงเเรม 
ทรีธารา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   -  วันที่ 16 กันยายน 2565 นําโดยนางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
งาว นางสาวดวงเดือน ขัติเตชะ เเละ วาที่ ร.ต.เชิดชัย ถิ่นสุข ครู กศน.ตําบล เขารวมการติดตามความกาวหนา 
การดําเนินงานขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
ลําปางโดยมี นายชนาธิป เสมเเยม ปลัดจังหวัดลําปาง ลงพื้นที่ติดตามความกาวหนา การดําเนินงานขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมตรวจเยี่ยมครัวเรือน
ยากจนเปาหมาย ในพื้นที่อําเภองาว จังหวัดลําปาง เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และแนวทางการขจัดความ
ยากจนแกคนจนเปาหมาย ในมิติดานรายได เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแกไขปญหาขจัด
ความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่ ในการนี้ นายวันชัย เกตุแกว นายอําเภองาว พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ 
ผูนําชุมชนในพื้นที่ คณะกรรมการศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภองาว (ศจพ.อ.งาว) ทีมปฏิบัติการฯ ตําบลบานหวด รวมใหการตอนรับ ณ 
องคการบริหารสวนตําบลบานหวด เเละครัวเรือนเปาหมายตําบลบานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 กันยายน 2565 นําโดย นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการร กศน.
อําเภองาว พรอมดวย คณะครู กศน.อําเภองาว ดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 
จํานวน 6 สนามสอบ ไดแก โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณโรงเรียนบานสบพลึง โรงเรียนประชาราชวิทยา โรงเรียน
บานออน โรงเรียนบานผาแดง และโรงเรียนบานแมฮาง มีมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)อยางเครงครัด  โดยมี นางสาวจิรภา โทกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง เปนผูนิเทศสนามสอบโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
   - วันที่ 18 กันยายน 2565 นําโดย นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวย คณะครู กศน.อําเภองาว ดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2565 
จํานวน 6 สนามสอบ ไดแก โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนบานสบพลึง โรงเรียนประชาราชวิทยา โรงเรียน
บานออน โรงเรียนบานผาแดง และโรงเรียนบานแมฮาง มีมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)อยางเครงครัด โดยมี นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว เปนผูนิเทศสนามสอบ 
   - วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
งาว พรอมดวย นางสาวดวงเดือน ขัติเตชะ และนางสาวนันธิดา ปนตาวงศ ครู กศน.ตําบล เขารวมอบรม 
โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปดพรอมบรรยาย
พิเศษ โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี
ผูเขารวมอบรมประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา พรอมดวยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง จํานวน 49 คน ณ โรงแรมทรีธารา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
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   - วันที่ 22 กันยายน 2565 กศน.อําเภองาว ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมี นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.
อําเภองาว เปนประธานกรรมการ นางเดือนฉาย พุงขาว ครู และนางสาวปนนภา คําปงศักดิ์ ครูผูชวย เปน
คณะกรรมการในการประเมิน คณะครู กศน.อําเภองาว ตําแหนง ครูอาสาสมัคร พื้นที่สูง (ศศช.) จํานวน 7 คน 
ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 กันยายน 2565 กศน.อําเภองาว ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมี นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.
อําเภองาว เปนประธานกรรมการ นางเดือนฉาย พุงขาว ครู เปนคณะกรรมการในการประเมิน คณะครู กศน.
อําเภองาว ตําแหนง ครูอาสาสมัคร จํานวน 2 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 6 คนณ หองประชุม กศน.อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 24 กันยายน 2565 กศน.อําเภองาว ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมี นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.
อําเภองาว เปนประธานกรรมการ นางเดือนฉาย พุงขาว ครู เเละนางสาวปนนภา คําปงศักดิ์ ครูผูชวยเปน
คณะกรรมการในการประเมิน คณะครูและบุคลากร กศน.อําเภองาว ตําแหนง ครู กศน.ตําบล จํานวน 4 คนและ
ตําแหนง จางเหมาบริการ จํานวน 3 คน ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวย นางสาวภัทรพรรณ สีเขียว บรรณารักษหองสมุด นางนิศมา วงศทิพย เเละ วาที่ ร.ต.เชิดชัย ถิ่นสุข ครู 
กศน.ตําบล เขารวมกิจกรรม หองสมุดมนุษย : ลําปาง....จาว Knowing & Reading, Talking & Sharing ศูนย
เรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา หาญพล นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 
เปนประธานเปดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะแสดงใหเห็นรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมหองสมุดมนุษย 
ในการชวยการเรียนรูจากประสบการณของบุคลหนึ่งสูอีกบุคคลหนึ่ง โดยการถายทอด บอกเลา แลกเปลี่ยน และ
เรียนรูประสบการณจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยอาจารยชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจาง) ศิลปนแหงชาติ 
สาขาวรรณศิลป และคณะมาเปนวิทยากรใหความรู โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา 
บรรณารักษ ครู และประชาชนผูที่สนใจ อีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของผูเรียน 
จากศูนยเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน 5 จังหวัด และ กศน.อําเภอแมพริก  
ณ หองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 27 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว   
เขารวมสัมมนาการดําเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี ดร.คมกฤช จันทรขจร รองเลขาธิการ กศน.เปนประธานเปดการสัมมนา 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อนําขอมูลผลการดําเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการบริหาร จัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน และหาเเนวทางพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานรวมกันณ โรงเเรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
   - วันที่ 29 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว
พรอมดวย ขาราชการครูและบุคลากร กศน.อําเภองาว เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงาประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เเละทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานพิธีเปดการประชุม พรอม
บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการนํานโยบาย และจุดเนนการดําเนินงาน ของสํานักงาน กศน. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สูการปฏิบัติ โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ ครู  
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และบุคลากร สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และในโอกาสนี้ ทานผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัลําปาง 
ใหเกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจําป 2565 ใหแก พนักงานราชการ(ครูอาสาสมัคร กศน. / ครู กศน. 
ตําบล) และครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการติดตอกันเปนระยะเวลานาน และมอบเกียรติ
บัตรผูไดรับรางวัลการประกวดบทความขอมูลคลังความรูประชาชนตามโครงการคลังความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Thailand KnowledgePortal : TKP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรม
ลําปางเวียงทอง อําเภอเมืองลําปาง 
   - วันที่ 30 กันยายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยขาราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ของกศน.อําเภองาว ประชุมประจําเดือน กันยายน 2565 
เพื่อติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 เเละทิศทางการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2566 ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
 
  5. กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 1 กันยายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ อําเภอแจหม นําคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษากศนอําเภอแจหม ศึกษาดูงานตามโครงการ "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวทางศาสตรพระราชา กศน.
อําเภอแจหมระหวาง วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565ณ ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี" 
   - วันที่ 8 กันยายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
พรอมดวย นายจีราวุฒิ ศรชัยยืน ครูอาสาฯ และนายสุระพล จันทรศรี นักศึกษา กศน.อําเภอแจหม เขารวมเปน
เกียรติในพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ” ประจําป พ.ศ.2565 "Transforming Literacy 
Learning spaces" และนายสุระพล จันทรศรี นักศึกษากศน.อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เขารับโลเกียรติคุณ 
รางวัลดีเดน ระดับประเทศ สาขานักศึกษา กศน. ประเภท ศิษยปจจุบันดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2564 ณ 
หองแกรนดไดมอนต บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
   - วันที่ 10 กันยายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
เปนประธานพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมผลิตภัณฑตนแบบตามหลักการ BCG สานกระเปาจากซอง
กาแฟและขาวเกรียบสมุนไพรของตําบลแจหมภายใตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย
เศรษฐกิจ BCG โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิยาลัยไดรับเกียรติจาก นายเดชณรงค ตันชะ ผูใหญบานหมู 3 ต.แจหม 
อ.แจหม รวมกับภาคีเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ในการรวมจัดกิจกรรมและไดเยี่ยมชมและใหกําลังใจ
กลุมเปาหมาย การสานกระเปาจากซองกาแฟและขาวเกรียบสมุนไพร ณ วัดเชียงหมั้น ตําบลแจหม อําเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12-13 กันยายน 2565 นําโดย นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอแจหม พรอมคณะครูและบุคลากรกศน.อําเภอแจหมรวมโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศนอําเภอแจหม ระหวางวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ 2565 ใน
การนี้ นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม เปนผูกลาวรายงานในการอบรม"โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการจัดกระบวนการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อําเภอแจหม" โดยมีนางสาวสมพร 
เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ จากหนวยงานตนสังกัด สํานักงานกศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานเปด
โครงการดังกลาว เพื่อมุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรูไดตามหลัก 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากร อาจารยไขแกว ปวงคําคง ไดเพิ่มเนื้อหาเกณฑการประเมินศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาใหม นําวิเคราะหและนําปฏิบัติการอยางเขมขนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูตอไป 
   - วันที่ 15 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแจหม นําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม และน.ส.ศศลักษณ อิสรารักษสกุล หัวหนางานศศช.กศน.อําเภอแจหม ตอนรับ
คณะนิเทศติดตามงานภารกิจครูศศช.หลังรับการอบรม เชน การทําแผนที่สามมิติ แผนชุมชน/กิจกรรมเชิงประจัก
ที่เปนแบบอยางหลังอบรมจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ของ นายอนุวัตน แสนขัติยรัตน ครูศศช.บานแมกา กศน.
อําเภอแจหม ณ หองประชุม กศน.อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแจหม นําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม ตอนรับคณะนิเทศจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ไดติดตามการนําผลผูผานการ
อบรมการจัดทําหนังสือเรียนและเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทําหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี การทําน้ําผัก 
ของ นางสาวปยพร โกหลั่น ครู กศน.อําเภอแจหม ณ หองประชุม กศน.อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแจหม นําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม ไดดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ และมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ไดรับการนิเทศกองอํานวยการและสนามสอบ จาก 
นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 21 กันยายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม             
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ระหวางวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณโรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 
บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยไดรับเกียรติจาก ดร.คมกฤช จันทรขจร รองเลขาธิการกศน.เปนประธานพิธีเปด
โครงการดังกลาว จัดโดยกรมสงเสริมกิจการการศึกษาและเครือขายการศึกษาสํานักงาน กศน. 
   - วันที่ 26 กันยายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
มอบหมายให นางสาวเบญจวรรณ ขาวงาม บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอแจหม เขารวมกิจกรรม 
หองสมุดมนุษย : ลําปาง…จาว Knowing & Reading, Talking & Sharing ศูนยเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน โดยมี 
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา หาญพล นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ เปนประธานเปดกิจกรรม                
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะแสดงใหเห็นรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมหองสมุดมนุษย ในการชวยการเรียนรูจาก
ประสบการณของบุคลหนึ่งสูอีกบุคคลหนึ่ง โดยการถายทอด บอกเลา แลกเปลี่ยน และเรียนรูประสบการณจากรุน
หนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยอาจารยชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจาง) ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป และคณะมา
เปนวิทยากรใหความรู โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา บรรณารักษ ครู และประชาชนผูที่
สนใจ อีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของผูเรียน จากศูนยเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน 5 
จังหวัด ณ หองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 กันยายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม           
นําทีมคณะครูแกนนํา ขยายผลจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา ซึ่งจัดกระบวนการถายทอดองคความรูเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ตามกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ และศาสตรพระราชา แกบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน            
ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองปาน  

/วันที่ 27 กันยายน 2565… 
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   - วันที่ 27 กันยายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
พรอมนายฉัตรชัยกษิดินทร ฉัตรสุมาลยา ครู กศน.ตําบลแมสุกและนางสาวเบญจวรรณ ขาวงาม บรรณารักษ
หองสมุดประชาชนอําเภอแจหมเขารวมสัมมนาการดําเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อนําเสนอขอมูลผล
การดําเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริหาร การจัดการเรียน 
การสอน การประเมินผลการเรียน และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานรวมกัน โดยมี           
ดร.คมกฤช จันทรขจร รองเลขาธิการ กศน. เปนประธานเปดการสัมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
   - วันที่ 29 กันยายน 2565 นางนาตยา นทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
พรอมดวยขาราชการบุคลากรทางการศึกษากศน.อําเภอแจหม เขารวมโครงการเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานเปดพิธีอบรมโครงการ
ดังกลาวพรอมบรรยายพิเศษ ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
    
  6. กศน.อําเภอเถิน 
   - วันที่ 1 กันยายน 2565 นําโดย นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย การรักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวยคณะครู บุคลากร กศน.อําเภอเถิน รวมกับ สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมพลัง กศน. พลัง
อาสาสมัคร กศน.จังหวัดลําปาง สูการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีนางสาวสมพร เอี่ยมสําอาง ศึกษานิเทศก
ชํานาญการ พรอมคณะเปนวิทยากร ณ หองประชุม กศน.อําเภอเถิน 
   - วันที่ 2 กันยายน 2565 นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน ประชุมบุคลากร ประจําเดือน กันยายน เพื่อชี้แจงวางแผนการดําเนินงาน และการ
จัดกิจกรรมในเดือนกันยายน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 2 กันยายน 2565 นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวย คณะครู บุคลากร กศน.อําเภอเถิน รวมรับชมการถายทอดสดการชี้แจง
แนวทางการปฎิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริยทรงเปนประมุข รวมกับผูเขารวมโครงการ U2T ภายใตกิจกรรม ECT WEEK 
ผานทางโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง ETV เพจ Faacebook ในเวลา 12.30-13.00 น. ณ หองประชุม กศน.
อําเภอเถินจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 8 กันยายน 2565 นําโดยนางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวยคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา กศน.อําเภอเถิน จัด
โครงการวันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ ประจําป 2565 โดยมีนายอนันต เสนาะสันต ปลัดอําเภอ เปน
ประธานในพิธีเปด กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบดวย มอบใบประกาศนียบัตรดีเดนดานตางๆ การประกวดแขงขันเตน
บาสโลบ การแขงขันสมตําลีลาและการทําแกงแค การประกวดตอบคําถามสารานุกรม ระดับ ประถม มัธยมศึกษา
ตน มัธยมศึกษาปลาย กาดมั่ว และการจัดนิทรรศการ ของ กศน.ทั้ง 8 ตําบล ณ หอประชุมรัตนปญโญ โรงเรียน
เถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
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   - วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 นําโดยนางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการ
ในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน นายสิทธิกร แกวเกษศรี ครูผูชวย นางสาวศิริวรรณ ปนเครือ                  
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน คณะนิเทศ กศน.อําเภอเถิน เขารวมปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินผลการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 และมาตรการระเบียบการเขาสอบวิธีการปฏิบัติตนในการเขาสอบ 
ณ กศน.ตําบลทั้ง 8 แหง 
   - วันที่ 17 – 18  กันยายน 2565 กศน.อําเภอเถิน นําโดย นางพัชรินทร ปนตาวงศ            
ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ไดดําเนินการจัดกระบวนการสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยางเขมงวดและไดทําการตรวจ ATK                
ทั้ง 5 สนามสอบ โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนผูนิเทศสนาม
สอบ ไดแก โรงเรียนบานดอนไชยโรงเรียนวังหินวิทยา โรงเรียนนาบานไรวิทยา โรงเรียนหวยแกววิทยา และ
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
   - วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวยรักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวย นายสิทธิกร เเกวเกษศรี ครูผูชวย และนางสาวศิริวรรณ 
ปนเครือ ตําแหนง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เขารวมอบรม โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีผูเขารวมอบรมประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา พรอมดวยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน 49 คน ณ โรงแรม 
ธรีธารา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเถิน นําโดย นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเถิน ศึกษาดูงานศูนยเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบานศาลาดิน จังหวัดนครปฐม โดยไดเรียนรูการ
บริหารจัดการที่เปนระบบ ชุมชนมีความเขมแข็ง และยั่งยืน 
   - วันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเถิน นําโดย นางพัชรินทร ปนตาวงศ 
ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเถิน ดําเนินการจัด
โครงการสรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2565 โดย สรุปผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ และคุณภาพ ปญหา/แนวทางพัฒนา ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา โดยการรวมกันวิเคราะห SWOT 
คณะกรรมการประเมินตนเองในแตละมาตรฐาน รวมกันประเมินตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในการเก็บ
เอกสารหลักฐานแตละมาตรฐาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
    
  7. กศน.อําเภอแมทะ 

   - วันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแมทะไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.

อําเภอแมทะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานและการจัดทําผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป

งบประมาณ 2565 ณ หองประชุมรับรอง โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม 

   - วันที่ 7 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแมทะจัดกิจกรรม โครงการวันวิชาการ กศน.

อําเภอแมทะ ประจําป 2565 โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอําเภอแมทะ เปนประธานในพิธีเปด และมีกิจกรรม 

 /ของนักศึกษา… 
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ของนักศึกษา กศน.อําเภอแมทะ การประกวดโครงงานการประกวดรองเพลงนักศึกษา การแขงขันระบายสี

กิจกรรมสงเสริมอาชีพนิทรรศการ กิจกรรมของกศน.อําเภอแมทะ ประจําปงบประมาณ 2565 ณ ลาน กศน.

อําเภอแมทะ   

  8. กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 6 กันยายน 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก  
เปนประธานเปดพิธีการจัดกิจกรรม การทําเคกกลวยตาก จํานวน 3 ชั่วโมง โดยมี นางจิราภรณ เทวะนา 
ขาราชการบรรณารักษหองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง เปนผูสงเสริมสนับสนุนการจัดสรรคงบประมาณ จาก
มูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยการเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน มีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
จํานวน 15 คน ไดรับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม วาที่รอยตรี ปฏิพล สุวรรณลพ ตําแหนงครู ณ ศาลา
เอนกประสงคบานผาปงกลาง หมู 3 ตําบลผาปง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 8 กันยายน 2565 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ             
แมพริก พรอมดวยคณะครู บุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาแมพริกสัมพันธ                     
ณ โรงเรียนศักสุนันทวิทยา 
   - วันที่ 22 กันยายน 2564 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ 
แมพริก พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภอแมพริก จัดประเมินพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 
ระหวางวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 23 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแมพริกใหการตอนรับคณะติดตาม                 
จากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในการติดตามผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิตโดย
อาสาสมัคร กศน.ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งไดกําหนดให กศน.อําเภอทุกอําเภอคัดเลือกพื้นที่ดําเนินงาน 
และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะติดตามทราบ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
โครงการตอไป ณ หองประชุม กศน. อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 กันยายน 2565 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อําเภอแมพริก 
พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมกิจกรรม หองสมุดมนุษย : ลําปาง…จาว Knowing & 
Reading, Talking & Sharing ศูนยเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน  ณ หองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง โดย กศน.
อําเภอแมพริก รวมจัดบูธจําหนายสินคา และผลิตภัณฑ กาแฟสมเกลี้ยง และเคกกลวยตาก จากกลุมบานผาปง 
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 กันยายน 2565 นําโดยนางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ           
แมพริก และคณะครูบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมืองลําปาง 
 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ 
   - วันที่ 8 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแมเมาะ รวมรับชมการถายทอดสด พิธีเฉลิม
ฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ ประจําป 2565" ทางสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ที่ Facebook Page : Etv Channel 
 

/- วันที่ 19 – 20 กันยายน 2565… 
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   - วันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแมเมาะ ดําเนินการจัดโครงการ
ฝกอบรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู ในการเสริมสรางทักษะชีวิต นักศึกษา กศน.อําเภอแมเมาะ กองทุนพัฒนาไฟฟา
โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง รวมกับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ 
   - วันที่ 21 - 22 กันยายน 2565 กศน.อําเภอแมเมาะ จัดกิจกรรมโครงการฝกอบรม
เพื่อสงเสริมการเรียนรูในการเสริมสรางทักษะชีวิต ณ กศน.ตําบลนาสัก 
   - วันที่ 26 กันยายน 2565 นางอุบลรัตน  ศรีตันดา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 
นอบหมายให นายจิรายุทธ ปาณะการ ครู กศน.ตําบลจางเหนือ เขาประชุมประชาคมระดับตําบล เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดวย สํานักงานปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลจางเหนือ จะดําเนินการจัดการทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหสมบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน  
    
  10. กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 2 กันยายน 2565 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ               
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ และบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ 
จัดทําโครงการพัฒนาแนวทางหลักการทํา SAR ณ หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 3 กันยายน 2565 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ               
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ และบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ 
จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดทําหนังสือราชการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการที่
ถูกตองใหกับบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการ
บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาและใหบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ไดพัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และ
สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ณ หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผอ กศน. อําเภอสบปราบ มอบหมายให ครู กศน.ตําบลแมกัวะ รวมประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. และ
เจาหนาที่ U2T ตําบลแมกัวะ ติดตามโครงการ U2T ภายใตกิจกรรม ECT WEEK โดยครู กศน.ตําบลแมกัวะ ได
พบปะเจาหนาที่เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของ ศส.ปชต. และไดวางแผนเพื่อการลงพื้นที่
ปฎิบัติงานในพื้นที่เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน โดยมีเจาหนาที่ กกต. มารวมให
กําลังใจ ณ กศน.ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผอ กศน. อําเภอสบปราบ มอบหมายให ครู กศน.ตําบลสบปราบ จัดประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจํา
ตําบลสบปราบ เพื่อทบทวนบทบหนาที่ และติดตามภาระกิจ สงเสริมประชาธิปไตยในชุมชนไพบและการ
ดําเนินงานของ ศส.ปชต. โดยมีเจาหนาที่ กกต. มารวมใหกําลังใจ ณ กศน.ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผอ กศน. อําเภอสบปราบ มอบหมายให ครู กศน.ตําบลสมัย จัดประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจําตําบล
สมัย เพื่อทบทวนบทบหนาที่ และติดตามภาระกิจ สงเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการดําเนินงานของ 
ศส.ปชต. โดยมีเจาหนาที่ กกต. มารวมใหกําลังใจ ณ กศน.ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
 

/- วันที่ 5 กันยายน 2565… 
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   - วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ อําเภอสบปราบ มอบหมายให ครู กศน.ตําบลนายาง จัดประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจํา
ตําบลนายาง เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน ขอศส.ปชต.ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดดวยเศรษฐกิจBCG โดยมีบัณฑิตที่เขารวมโครงการจะลงพื้นที่รวมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต.เพื่อสงเสริม
ความรูเผยแพรและติดตามภาระกิจ การสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการดําเนินงานของ ศส.ปชต. โดยมี
เจาหนาที่ กกต. มารวมใหกําลังใจ ณ กศน.ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 8 กันยายน 2565 นําโดยนายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการรักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา กศน.อําเภอสบปราบ 
จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ ประจําป 2565 โดยมีนายนเรศ เตชะสืบ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา เปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบดวย มอบใบประกาศนียบัตรดีเดนดานตางๆและ
เผยแพรงานวิชาการงานการศึกษาตอเนื่อง การจัดนิทรรศการดานอาชีพระยะสั้น เชน การเพาะถั่วงอกคอนโด 
การพับใบเตยหอม การทําแซนวิซ การทําพวงกุญแจจากผาฯ และมีการเผยแพรโครงงานของนักศึกษาทั้ง                   
4 ตําบล ณ หอประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครู ชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายใหนายธีรพงศ หาญณรงค ครูผูสอนคนพิการเขารวม
โครงการประชุมสรุปผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ โรงแรมทรีธารา 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครู ชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายใหนายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย และนางสาวไพริน อุน
ปญญา เจาหนาที่บรรณารักษ เขารวมการประชุมชี้แจงทําความเขาใจในการใชงานระบบรายงานการจัดกิจกรรม
บานหนังสือชุมชนเพื่อการบริหารการจัดการบานหนังสือชุมชนผาน DMIS ในรูปแบบออนไลนผานระบบ Google 
Meet ณ กศน.อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
เรียนผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายให ครูกศน.ตําบลนายาง เขารวม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
ปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนตนแบบในการประยุกตใชมาตรการลดการเผาในที่โลง โดยมีกํานัน ตําบลนายาง 
สารวัตรกํานันและผูใหญบาน ตําบลนายาง นายกองคการบริหารสวนตําบลนายาง ครู กศน. ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลนายาง เกษตรอําเภอ และสิ่งแวดลอมภาค1,2,3 โดยนายวิศิษฎ               
ภูสุวรรณ นายอําเภอสบปราบเปนประธาน ณ.ที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยจง 
   - วันที่ 17 – 18  กันยายน 2565 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ 
ครูชํานาญการรักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ไดดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยในวันที่ 
17 กันยายน 2565 ไดรับการนิเทศ สนามสอบ จํานวน 4 ตําบล ผานการประชุมทางวีดีโอออนไลนและการลง
พื้นที่จาก นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 18 กันยายน 2565 กศน.อําเภอสบปราบ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 โดยแบงสนามสอบเปน 4 สนามสอบ 1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2.
โรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา 3.โรงเรียนชุมชนตําบลแมกัวะ และ4.โรงเรียนชุมชนตําบลนายาง ไดรับการนิเทศ
สนามสอบโดยนายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ 

/- วันที่ 19 – 21  กันยายน 2565… 
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   - วันที่ 19 – 21  กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการรักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยนายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย และนายเดน กาดีวงศ ครู
อาสาสมัครฯ เขารวมอบรม โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง โดยมีผูเขารวมอบรมประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา พรอมดวยบุคลากรในสังกัด และบุคลการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน 49 คน ณ โรงแรมธรีธารา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 21 กันยายน 2565 กศน.อําเภอสบปราบ นายพงศกร ดวงเขียว เจาหนาที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อําเภอสบปราบ ไดรับมอบหมายจากนายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการรักษาการใน 
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ทําการจัดสอบดวยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565  
โดยมีนักศึกษา กศน.อําเภอเถิน เขาสอบ จํานวน 3 คน ณ หอง E-Exam กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 22 กันยายน 2565 กศน.อําเภอสบปราบ นายเดน กาดีวงศ ครูอาสาสมัครฯ
และ นายพงศกร ดวงเขียว เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อําเภอสบปราบ ไดรับมอบหมายจากนายสุริยันต 
ปนเครือ ครูชํานาญการรักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ทําการจัดสอบดวยระบบ E-
Exam ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อําเภอสบปราบ เขาสอบ จํานวน 8 คน ณ หอง E-
Exam กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครู ชํานาญการรักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายให นายเดน กาดีวงศ ครูอาสาสมัครฯ และนายพงศกร ดวงเขียว 
เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมตรวจกระดาษคําตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน 
กศน.ภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวดัลําปาง 
   - วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ รักษาการผูอํานวยการ กศน อําเภอ
สบปราบและนายเดน กาดีวงศ ครูอาสาสมัครฯ รวมสัมมนาการดําเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อ
นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริหาร 
การจัดการเรียน การสอน การประเมินผลการเรียน และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
รวมกัน โดยมี ดร.คมกฤช จันทรขจร รองเลขาธิการ กศน. เปนประธานเปดการสัมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
   - วันที่ 28 กันยายน 2565 กศน.อําเภอสบปราบ ไดรับมอบหมายจากนายสุริยันต 
ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ใหคณะครูและบุคลากร กศน.
อําเภอสบปราบ รวมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน                      
(Thai National Flag Day) ประจําป 2565 เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัวและเปนการสรางความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหนาเสาธง กศน.
อําเภอสบปราบ 
 
  ๑1. กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 3 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเสริมงาม 
เขารับการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง เปนประธานนายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
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และ นายบรรจบ ปากาศ ขาราชการบํานาญ วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ เปนคณะกรรมการ การประเมิน               
ณ หองประชุม 1 กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. กศน.อําเภอเสริมงาม นําโดย นายบรรจบ 
ปากาศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอเสริมงาม และบุคลากร กศน.ใหการตอนรับ นางเกตุแกว 
อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง อาจารยประสิทธิ ชํานาญกิจ ผูเชี่ยวชาญดานเกษตร
ธรรมชาติMOAและทีมงาน เขาตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงเกษตร กศน.อําเภอเสริมงาม โดยทําการพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหคําแนะนําแกบุคลากร ณ กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง กศน.อําเภอเสริมงาม  
ขอขอบคุณ นายบรรจบ ปากาศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ใหเกียรติเปนประธานในการตอนรับคณะ
ทีมงานเขาตรวจเยี่ยมแปลงเกษตร ขอบคุณ ดร.เกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
อาจารยประสิทธิ ชํานาญกิจ ผูเชี่ยวชาญดานเกษตรธรรมชาติMOAและทีมงานที่ใหความรู คําแนะนําและแนว
ทางการพัฒนา 
   - วันที่ 9 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายให นางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย เขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการ และรวมตอนรับ นายสันติ  
รังษิรุจิ รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง ในการติดตามความกาวหนางานแกไขปญหาความยากจน อําเภอเสริมงาม 
ณ หองประชุมเสริมเมืองใหงาม ชั้น 2 ที่วาการอําเภอเสริมงาม และลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมครัวเรือนเปาหมาย ณ พื้นที่
ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที ่8 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายใหนางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย และนายคงกพัน ตันมล ครูผูสอนคนพิการ เปนตัวแทนรับมอบ
ประกาศศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี อุดมศึกษาจากการสอบไลธรรมศึกษา แมกองธรรมสนามหลวง ณ วัดสันดอน
แมก๊ึด ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 10 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริม
งาม นําบุคลากรเขารวมกิจกรรม "เสริมเมืองใหงาม เสริมธรรมใหประชาชน" โดยมีนายเชาวทวีพัฒน ดนัยนันท 
นายอําเภอเสริมงามเปนประธาน ณ วัดนทีวังการาม ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริม
งาม พรอมดวยนางนิตยา กันทะโฮง ครู กศน.ตําบล เปนวิทยากรการทําบัญชีครัวเรือนใหกับกลุมทําน้ําพริกลาบ
บานปงหลวง ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเสริมงาม นําโดยนางชลพิชา หาญณรงค 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม ไดดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จํานวน 4 สนามสอบ ดังนี ้
    1. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ตําบลทุงงาม 
    2. สนามสอบโรงเรียนศรีลังกาวิทยา ตําบลเสริมกลาง 
    3. สนามสอบโรงเรียนเสริมซายวิทยา ตําบลเสริมซาย 
    4. สนามสอบโรงเรียนเสริมขวาวิทยา ตําบลเสริมขวา 
ไดรับการนิเทศสนามสอบโดย นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
   - วันที่ 21 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริม
งาม เปนประธานการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ครูผูชวย ครั้งที่ 4 ณ หองประชุม กศน.
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565… 
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   - วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ นางสาว
เสาวนีย จินดา ครูผูชวย และนางสาวศิริพร ตาวตา ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมโครงการอบรม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย 
ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปดพรอมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมทรีธารา อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเสริมงามดําเนินการประเมินพนักงานราชการ 
รอบ 2 (เมษายน - กันยายน 2565) ตําแหนงครูอาสาสมัครฯ ครูกศน.ตําบล จางเหมาบริการตําแหนงครูผูสอน
คนพิการ และบรรณารักษ โดยไดรับเกียรติจาก นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม นาย
บรรจบ ปากาศ ประธานกรรมการสถานศึกษา และ นางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย กศน.อําเภอเสริมงาม เปน
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมของบุคลากรแตละตําแหนง  
   - วันที่ 28 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริม
งาม มอบหมายให นางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย เขารวมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย          
๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจําป 2565 เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และเปนการสรางความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี 
นายเชาวทวีพัฒน ดนัยนันท นายอําเภอเสริมงาม เปนประธานในพิธี ณ ที่วาการอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ มอบหมายให 
บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 และทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี 
นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธาน ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียง
ทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 30 กันยายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ มอบหมายให 
นางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย เขารวมประชุมคณะทํางาน พชอ.อําเภอเสริมงาม กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสุขภาพผูสูงอายุสุขภาพดี รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 
  ๑2. กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ 2 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครู
ชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภหางฉัตร พรอมคณะครูและบุคลากร รวมรับชม
การถายทอดสดการชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริยทรงเปนประมุข รวมกับผูเขารวมโครงการ U2T 
ภายใตกิจกรรม ECT WEEK ผานทางโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง ETV เพจ Faacebook ในเวลา 12.30-
13.00 น. ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 3 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครู
ชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมคณะครูและบุคลากร รวมพิธี
ทําบุญและฟงเทศนบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา"เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา ณ วัดยางออย หมูที่ 4 ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 8 กันยายน 2565… 
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   - วันที่ 8 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ               
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมดวยคณะครู ดังนี้ นายเดชพ
สิษฐ เดชะบุญ ครูผูชวย, นางสรอยสุวรรณ เตชะติ กศน.ตําบลหนองหลม และ นางวรินทรศิญา ถานอย ครู กศน.
ตําบลเวียงตาล เขารวมเปนเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ” ประจําป พ.ศ.2565 
และเขารับโลประกาศเกียรติคุณจากโครงการความรวมมือ ระหวางสํานักงาน กศน.และสํานักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ พรอมรวมจัดนิทรรศการยูเนสโกนําเสนอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม “เรื่องสมุนไพรพื้นบานกับการดูแล 
สุขภาพ” ณ หองแกรนดไดมอนต บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยครูและบุคลากร กศน.
อําเภอหางฉัตร พรอมกันติดตามรวมรับชมการถายทอดสด พิธีดังกลาว ผานทาง Facebook Page : Etv Channel 
   - วันที่ 12 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ               
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกับครูและบุคลากร ประชุม
ประจําเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 11 ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้ คือ เรื่องแจงให
ทราบ ขอความคิดเห็นบุคลากรเรื่องการจัดกิจกรรมตางๆ พรอมรวมกันวางแผนการดําเนินงานในชวงเดือน
กันยายนนี้ ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 – 18  กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ 
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร ไดดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
โดยดําเนินการสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา(COVID-19)ทั้ง 4 สนามสอบ ดังนี้ 1. สนามสอบโรงเเรียนหางฉัตรวิทยา 2. สนามสอบโรงเรียนเวียงตาล
พิทยาคม 3. สนามสอบโรงเรียนแมสันวิทยา 4. สนามสอบทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง และในวันที่ 17 
กันยายน 2565 ไดรับการนิเทศสนามสอบโดย นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา ณ สนามสอบโรงเเรีย
นหางฉัตรวิทยา และสนามสอบโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ 
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณี              
มังจักร บรรณารักษปฎิบัติการ นางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางสาวสุกัญญา 
ชัยสงค ครูกศน.ตําบลปงยางคก เขารวมโครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีนางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปน
ประธานในพิธีเปดพรอมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมทรีธารา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 22 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ               
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร ไดดําเนินการรับฟงการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานพรอมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ, ครูผูสอนคนพิการและเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ประจําปงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3-4 (เมษายน-กันยายน 2565) แยกเปน ครูอาสาสมัคร 
กศน. จํานวน 3 คน, ครู กศน.ตําบล จํานวน 7 คน, ครูผูสอนคนพิกาาร จํานวน 2 คน และเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 คน ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 24 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ              
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก 
ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวอลิษา แกวดํา ครู กศน.ตําบลวอแกว นํานักศึกษา กศน.ตําบลวอแกว นายธีรพงษ  
เตชะธิ เขารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเดนจังหวัดลําปาง ในงานมหกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติจังหวัดลําปาง  

/วันเยาวชนแหงชาติ… 
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วันเยาวชนแหงชาติจังหวัดลําปาง ประจําป 2565 ภายใตหัวขอ "Time for Nature : Youth power can do : 
พลังธรรมชาติ : พลังเยาวชน" โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผูวาราชการจังหวัดลําปางมอบเกียรติบัตร และเปน
ประธานเปดพิธีในครั้งนี้ และมีนางสาวตวงรัตน โลหสุนทร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง รวมชมการ
แสดงและกลาวตอนรบั ณ บริเวณสวนสาธรณะหนองกระทิง อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16 - 28 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ 
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณี มัง
จักร บรรณารักษปฏิบัติการ นําคณะครแูละบุคลากรของ กศน.อําเภอหางฉัตร เขารับการศึกษาดูงานตามโครงการ 
ศึกษาดูงานการพัฒนา กศน. สู กศน. WOW ประจําปงบประมาณ 2565 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเรียนรูหวย
ทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
   - วันที่ 29 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ              
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมคณะครูของ กศน.อําเภอหาง
ฉัตร เขารวมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 
2565 และทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2566 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม
เวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 กันยายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมคณะครูและบุคลากรของ 
กศน.อําเภอหางฉัตร รวมแสดงมุฑิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2565 จากวันวานที่พากเพียร สูวัน
เกษียณที่ภาคภูมิ "จากใจถึงใจดวยสายใยผูกพัน" โดย กศน.อําเภอหางฉัตร มี นายชัยรัตชัย เอื้อเกง ครูอาสาสมัคร 
กศน. เปนผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2565 ในครั้งนี้ ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
    
  ๑3. กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน 
มอบหมายให นายทรงศักดิ์ หวานแหลม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เขารวมประชุมหัวหนาสวน
ประจําเดือนกันยายน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทุงกวาง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ   
เมืองปาน คณะครู กศน.อําเภอเมืองปาน ไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น สําหรับนักศึกษา กศน.อําเภอเมืองปาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ณ วัดพระธาตุลําปางหลวง 
อําเภอเกาะ จังหวัดลําปาง และวัดพระธาตุดอยพระณาน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองปาน นําโดย นางสาวปานเดือน สุยะ
เพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน ไดดําเนินการสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 พรอง
ดําเนินการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 กันยายน 2565  นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน  มอบหมายให นายทรงศักดิ์ หวานแหลม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เขารวมประชุมการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรุปผล
การดําเนินงานบูรณาการใหความชวยเหลือบุคคล / ครัวเรือนเปาหมายในระบบ TPMAP ป 2565 ณ หอง
ประชุมอําเภอเมืองปาน 

/-  วันที่ 17 – 18  กันยายน 2565… 
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   -  วันที่ 17 – 18  กันยายน 2565 กศน.อําเภอเมืองปาน นําโดย นางสาวปานเดือน 
สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน ไดดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตามระเบียบการสอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ พรอมดําเนินการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ไดรับการนิเทศ จาก นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค
ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
   -  วันที่ 18 กันยายน 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน มอบหมายให นาวสาวโยษิตา ใจหมาย ครู กศน.ตําบลแจซอน และนางสาวกชวรรณ วรรณารักษ 
บรรณารักษหองสมุดฯ รวมจัดนิทรรศการเวทีแสดงผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนแจซอนวิทยา อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง โดยทาง กศน.อําเภอเมืองปาน ไดนํารถ
มินิโมบายออกใหบริการ ไดนําผลิตภัณฑของศูนยฝกอาชีพแสดงโชว และไดสาธิตการสอนทําสายคลองแมส             
จากผาฝาย ยอมสีธรรมชาติใหแกผูที่สนใจ 
   - วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน มอบหมายให ครู กศน. ตําบลแจซอน และบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอเมืองปาน นํารถมินิโม
บายออกใหบริการ และนําอาชีพระยะสั้น การทําสายคลองแมส ใหบริการประชาชน ในงานตานกวยสลาก               
บานหลวงแจซอน อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง 
   - วันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน มอบหมายให ครู กศน. ตําบลแจซอน และบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอเมืองปาน นํารถมินิโม
บายออกใหบริการ และนําอาชีพระยะสั้น การทําสายคลองแมส ใหบริการประชาชน ในงานตานกวยสลาก              
บานหลวงแจซอน อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 กันยายน 2565 บุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน ไดรับฟงการบรรยาย 
ขยายผลองคความรูตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพยง 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ หลักการพัฒนา 3 
ศาสตร โดยรับฟงบรรยาย เรื่องการขับเคลื่อน ศูนยการเรียนรูสถานศึกษาพอเพียงดานการศึกษา และถายทอด
องคความรูตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรโดย คณะครู กศน.อําเภอแจหม 
 
  14. กศน.อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 นําโดย นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ 
กศน.อําเภอวังเหนือ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยี    
เพื่อการจัดการเรียนรู กศน.อําเภอวังเหนือ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีหัวเรื่องในการอบรม ไดแก การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชในงานการศึกษาตอเนื่อง (ทฤษฎีและปฏิบัติ) แนะนําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในงานการศึกษาตอเนื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลและ
การรายงานผลการดําเนินงานการศึกษาตอเนื่อง การจัดทําเว็บไซตเพื่อจัดเก็บขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ     
การรายงานและประชาสัมพันธงาน กศน. การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ ทัชสตารรีสอรท ดอยอินทนนท 
เชียงใหม ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
   - วันที่ 8 กันยายน 2565 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ 
นําบุคลากร รับชมการถายทอดสด ทาง Facebook Live ณ หองประชุม กศน.อําเภอวังเหนือ โดย งานวันที่ระลึก
สากลแหงการรูหนังสือ ประจําป 2565 ในปนี้จัดขึ้น ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานในพิธี   

/ม ีนายชิเกรุ อาโอยาก.ิ..                 
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มี นายชิเกรุ อาโอยากิ ผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดศึกษาธิการ นายวัลลพ 
สงวนนาม เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผูบริหารระดับสูง                                      
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - วันที่ 8 กันยายน 2565 นางวณิชดา ไชยศิริ นายอําเภอวังเหนือ ใหเกียรต ิ              
เปนประธานเปด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะทางวิชาการจัดแสดงผลงานสานความรูสูชุมชน โดยมีกิจกรรม
ที่จัด ไดแก การมอบเกียรติบัตรเครือขายดีเดน/นักศึกษาเปนแบบอยางที่ดี/บุคคลแบบอยางที่ดีในการรักการอาน               
การแสดงผลงานวิชาการ การแสดง/จําหนายสินคากลุมอาชีพ การประกวดโครงงาน/สมตํา/ลาบพื้นเมือง/              
รองเพลง บริการนวดแผนไทยจากชมรมคนพิการตําบลวังทอง ตลอดจนรถโมบายสงเสริมการอาน จาก สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง และ ขอขอบคุณการฟอนจากชมรมผูสูงอายุตําบลทุงฮ้ัว 
   - วันที่ 9 – 12 กันยายน 2565 นําโดย นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอวังเหนือ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อําเภอวังเหนือ ดานการเรียนรูศาสตรพระราชาสูการพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เพื่อเพ่ิมความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของบุคลากรโดยนอมนําเอาศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ตลอดจนสงเสริมและเปดโลกทัศนของบุคลากร ในดานการคิดสรางสรรคในกระบวนการ
จัดการเรียนรูไดอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ณ จงัหวัดระยอง และ จังหวัดจันทบุรี 
   - วันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 กศน.อําเภอวังเหนือ นําโดย นายภานุวัฒน              
สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ ไดดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ไดรับการนิเทศกองอํานวยการและ
สนามสอบ จํานวน 8 ตําบล ผานการประชุมทางวีดีโอออนไลนและการลงพื้นที่ จาก นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค 
ศึกษานิเทศกสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 กศน.อําเภอวังเหนือ นําโดยนายภานุวัฒน สืบเครือ 
ผูอํานวยการกศน. อําเภอวังเหนือ พรอมดวยนายจักรกฤษณ ปก่ํา ครูและคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ 
กศน.อําเภอวังเหนือ ลงพื้นที่ประเมินประสบการณ เชิงประจักษพื้นที่ประกอบการนักศึกษาเทียบระดับ จํานวน  
5 คน โดยมีการใหคําแนะนําการประกอบชีพเพ่ิมเติมและการศึกษาตอในระดับสูงตอไป 
   - วันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 นําโดย นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอวังเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจและดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาไดอยางถูกตอง ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมในการประเมิน
ภายนอกของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ บานน้ํารีสอรท อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย 
    
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ 

    
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  
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ปดการประชุมเวลา   16.00 น. 
 
 
          (ลงชื่อ)..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ) 

                นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

 

 

          (ลงชื่อ)..............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                   (นางสาวสีดา  จันทรอินตา) 

                     หวัหนากลุมอํานวยการ 

 


