
 

รายงานสรุปผล 
การประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖” 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕   
ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

***************************************************************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  
 ๒.  นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๓.  นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔. นางอัญชลี จันต๊ะสาร   นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๕. นางนฤมล พรมมหาราช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๖. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
 ๗. นายภานุวัฒน์  สืบเครือ   นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
 ๘. นายอนุวัฒน์ วงเวียน   สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
 ๙. นางสาวสุภาพร ชมภูใส  ครูอาสาสมัคร สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ๑๐. นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์  นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 
 ๑๑. นายจักรพันธ์ มหาไม้  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 
 ๑๒. นายสุริยาวุธ พงษ์ทัย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 
 ๑๓. นางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 ๑๔. นายกฤษดา จันมา  กศร.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 

 ๑๕. นางคนึงนิตย์ วันนิตย์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

 ๑๖. นายวุฒิชัย เบิกบาน  นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

 ๑๗. นายถนอม อุ่นอก  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 ๑๙. นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 ๒๑.นางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒๒. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 ๒๓. นายบรรเลง ยงญาติ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 ๒๔. นางสาวสุนทรี เตินขุนทด  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๒๕. นางนิดา มั่นคง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒๖. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 
 ๒๗. นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 
 ๒๘. ว่าท่ี ร.ต.เกียรติชัย เกศาพร  นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 
 ๒๙. นายคุณากร ภูมิริทร์  นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 



 

 ๓๐. นางสาวสุภาพร ยอดนิล  นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 
 ๓๑. นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๓๒. นางศิริพร สุดเล็ก  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 ๓๓. ว่าท่ีพันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
 ๓๔. นายสถาพล ศรีสุวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
 ๓๕. นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี  ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 
 ๓๖. นายจักรพรรดิ สุรินทร์เลิศ  ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 
 ๓๗. นายรักษก อภิวงค์คำ  รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
 ๓๘. นายวิศวกร กิ่งจันทร์  ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 
 ๓๙. นายวิเศษ พลธนะ  ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ เชียงราย 
 ๔๐. นายสุรศักดิ์ แจ้งสว่าง  ครู ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ อุตรดิตถ ์
 ๔๑. นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์  ครูผู้ช่วย ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์จังหวัดอุทัยธานี 
 ๔๒. นายสิทธิชัย ศาสตร์ประสิทธิ์  นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 ๔๓.  นางณิชากร เมตาภรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  
 ๔๔. นางวราพรรณ พูลสวัสด์ิ  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๔๕. นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธ์  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๔๖. นางอรวรรณ ฟังเพราะ  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๔๗. นางสาวพรวิมล พันลา  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๔๘. นางกรรณิการ์ ยศต้ือ  ครูชำนาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๔๙. นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด  ครูชำนาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๐. นายธนวัฒน์ นามเมือง  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๑. นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๒. นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๓. นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๔. นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๕. นางบุษบา เด็ดขาด  นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๖. นางดารารัตน์ อัครโชคธีรกุล  นักจัดการงานท่ัวไป สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๗. นางสาวเจนจิรา อภิญารัตน์   นักวิชาการพัสดุ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๘. นางสาวพัชจิราภรณ์ คณะฮุน  นักวิชาการการเงิน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๕๙. นางสาววราพร ปันเงินเถาว์  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 ๖๐. นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน  เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ต้อนรับผู้บริหารท่ีมาร่วมการประชุมประสานแผน และเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ  
เกมส์ ๒๕๖๖ 
  ๑. ประสานแผนสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
   เรื่อง โครงการท่ีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประธาน มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบงานแผนสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
   ผู้รับผิดชอบงานแผนสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ดังนี้ 

  ๒. โครงการที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ วางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑๐ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรม กศน.ในเขต 
ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖ 
    ๒. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ 
    ๓. โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูผู้ช่วย สู่ครู กศน. มืออาชีพ 
    ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ 
    ๕. โครงการพัฒนา ครู กศน.ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
    ๖. การพัฒนาทักษะการเขียนของครู กศน. เพื่อสร้างส่ือการเรียนรู้ 
    ๗. พัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
    ๘. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากร กศน. หลักสูตร การสร้างส่ือการเรียนรู้แบบ Motion 
Infographic เบ้ืองต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
    ๙. ประกวดส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
    ๑๐. การสร้างส่ือการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน. 
   โครงการส่วนพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน ๑ โครงการ คือ 
    โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ (กพด) และ ศศช.ในพื้นท่ีสูง 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
     กิจกรรมท่ี ๑ สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดำริ ฯ 
     กิจกรรมท่ี ๒ สัมมนาครูนิเทศก์ ศศช. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีสูง 
     กิจกรรมท่ี ๓ การประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง 



 

   โครงการส่วนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด 
    ๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวัดผลปละประเมินผลการศึกษานอกระบบหลักสูตรในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  รวมท้ังหมด จำนวน ๑๓ โครงการ ท่ีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จะดำเนินการให้กับกลุ่มเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ 

 ประธาน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการท่ีงานแผนได้แจ้งในท่ี
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ควรเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และบางโครงการท่ีสำนักงาน กศน.จังหวัด ดำเนินการได้ 
สำนักงาน กศน. จังหวัด จะดำเนินการ และใหส้ถาบัน กศน.ภาคเป็นผู้ส่งเสริม 
  ๒. โครงการแผนท่ีสามมิติ ยังมีการดำเนินการอยู่หรือไม่ 
  ๓. ควรมีการจัดทำ Platform เกี่ยวกับ การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย 
  ๔. โครงการท่ีเป็นโครงการอบรมพัฒนาครู ควรจัดอบรมต้นปีการศึกษา ก่อนนักเรียนเปิดภาคเรียน 
  ๕. บางโครงการควรจัดอบรมพัฒนาครู เป็นรุ่น ๆ ให้ครบทุกคน เพราะการให้ส่งตัวแทนครูมาอบรม แล้ว
นำไปขยายผลต่อ ทำให้การขยายผลนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ เนื่องจากการรับรู้ของตัวแทนมาอบรมนั้น
อาจไม่เพียงพอต่อการนำไปขยายผล 
  ๖. ควรจัดโครงการท่ีจัดการศึกษาแบบ on site เป็นหลัก เพื่อนักเรียนกับครูผู้สอนจะได้มาพบกันบ้าง 
  ๗. วิทยากรในบางหลักสูตร ควรมีการเปล่ียนใหมบ่้าง เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มากขึ้น 
  ๘. การอบรมครูผู้ช่วยมืออาชีพ ควรส่งเสริมเรื่องจรรยาบรรณครู วินัย กฎหมาย โดยให้นิติกรมาให้ความรู้
ครูผู้ช่วย เพราะครูผู้ช่วยบางแห่งต้องรักษาการแทนผู้อำนวยการ 
  ๙. ควรมีโครงการสัมมนาวิชาการไว้ เพราะเป็นงานท่ีรวบรวมผลงานวิชาการและเป็นจุดเด่น  ของ กศน. 
ภาคเหนือ 
  ๑๐. ควรจัดทำโครงการเชิงรุก ออกพื้นท่ีเพื่อแสวงหาความต้องการของพื้นท่ี แล้วนำมาวิเคราะห์  แล้ว
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้ากับพื้นท่ีนั้น ๆ เพราะแต่ละพื้นท่ีอาจมีความต้องการเรียนรู้แตกต่างกัน 
  ๑๑. ประเด็นการพัฒนาครู ในการฝึกอบรม อยากให้สร้าง Platform การเรียนรู้เสมือนจริง (MOOC)  
ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต กลับมาเรียนซ้ำได้ และสามารถประเมินตนเองในระบบนั้นได้ 

 ประธาน ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการแผนท่ีสามมิติ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จะทำโครงการของบประมาณ
สนับสนุนเป็นโครงการพิเศษ และขอบคุณทุกข้อคิดเห็น โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จะนำไปพิจารณาในการดำเนิน
โครงการต่อไปให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น 

 

 

 



 

๓. กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ กศน. เกมส์ คร้ังที่ ๖ 
๓.๑ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบายให้จัดงานกิจกรรม

กีฬา “กศน. เกมส์ ครั้งท่ี ๖” ระดับประเทศ  ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓.๒ สีประจำภาคเหนือ คือ สีม่วง 
๓.๓ ภาคเหนือได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์  ๒๕๖๖ รวมท้ังส้ิน ๒๕๓,๐๐๐ 

บาท แยกเป็น  
- ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา “กศน.เกมส์” ระดับภาค จำนวน 

๒๒๐,๐๐๐ บาท 
-  ค่าสนับสนุนกิจกรรมกองเชียร์และขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬา ระดับประเทศ จำนวน

๓๓,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองเสนอพิจารณา 

๑. การดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา “กศน.เกมส์” ระดับภาค 

 ๑.๑ ท่ีประชุมมีมติ ให้จัดการแข่งขันกีฬา ณ จังหวัดลำปาง โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็น
เจ้าภาพร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 ๑.๒ กำหนดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยในวันท่ี  ๒๑ มกราคม ให้
เริ่มการแข่งขันกีฬา ส่วนวันท่ี ๒๒ มกราคม ให้มีพิธีเปิดในตอนเช้า และมีพิธีปิด ในตอนเย็น 

 ๑.๓ ช่ืองานกีฬา “กศน. ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖ (One Spirit)” 
 ๑.๔ คุณสมบัตินักกีฬา 

 ๑) ประเภทผู้บริหาร หมายถึง เลขาธิการ กศน. / รองเลขาธิการ กศน. / ผชช. ผู้บริหารส่วนกลาง /
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด / กทม. / กศน.อำเภอ / เขต / สถานศึกษาขึ้นตรง 
 ๒) ประเภทครู หมายถึง ครู ศรช / ครู ศศช. / ครู อาสาสมัคร กศน. / ครู กศน.ตำบล / บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด / ครูผู้สอนคนพิการ / ครูเด็กด้อยโอกาส / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน / 
ข้าราชการครู / ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น *** ยกเว้นครูประจำกลุ่ม 
 ๓) ประเภทนักศึกษา หมายถึง นักศึกษา กศน.ท่ีลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ 
*** ต้องไม่เป็นผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะส้ัน) และไม่เป็นผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา (ไต่
ระดับ) 
  ๑.๕ ประเภทกีฬา กีฬาท่ีจัดการแข่งขัน  
   ๑) ฟุตบอล ผู้บริหาร ครูชาย / นักศึกษา กศน.ชาย     
 ๒) เซปักตะกร้อ ผู้บริหาร ครูชาย / ผู้บริหารหญิง ครูหญิง / นักศึกษา กศน.ชาย-หญิง 
 ๓) วอลเลย์บอล ผู้บริหาร ครูชาย / ผู้บริหารหญิง ครูหญิง / นักศึกษา กศน.ชาย-หญิง 
 ๔) เปตอง  ผู้บริหาร ครูชาย / ผู้บริหารหญิง ครูหญิง / นักศึกษา กศน.ชาย-หญิง 



 

 ๕) กรีฑา  ผู้บริหาร ครูชาย / ผู้บริหารหญิง ครูหญิง / นักศึกษา กศน.ชาย-หญิง 
 ๖) กอล์ฟ  ผู้บริหาร ครูชาย 

หมายเหตุ ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดภาคใด ขอให้ร่วมการแข่งขันในนาม
จังหวัดภาคนั้น ๆ 
  ๑.๖ การแต่งต้ังคณะกรรมการ ประสานงานและอำนวยการแข่งขัน 
   ๑) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาข้ึนตรงเป็นกรรมการ 
   ๒) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี/รักษาความปลอดภัยและสวัสดิการ/คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
ประธาน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รองประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง    
   ๓) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 
   ๔) คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์ ประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 
   ๕) คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด ประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา            
   ๖) คณะกรรมการฝ่ายฟุตบอล ประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย      
   ๗) คณะกรรมการฝ่ายเซปักตะกร้อ ประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก 
   ๘) คณะกรรมการฝ่ายวอลเล่ย์บอล ประธาน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี 
   ๙) คณะกรรมการฝ่ายเปตอง ประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
   ๑๐) คณะกรรมการฝ่ายกรีฑา ประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก  
   ๑๑) คณะกรรมการฝ่ายรางวัล ประธาน รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
   ๑๒) คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการแข่งขันกีฬา ประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 
   ๑๓) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประธาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ลำปาง และสถานศึกษาข้ึนตรง ในเขต
ภาคเหนือ        
   ๑๔) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและประมวลผล ประธาน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รองประธาน ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ ลำปาง      
  ๑.๗ สีประจำกลุ่มศูนย์  
   ๑) กลุ่มหล่ายดอย สีขาว  
   ๒) กลุ่มอิงดอย สีแดง  
   ๓) กลุ่มห้าขุนศึก สีส้ม  
   ๔) กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เดิมสีม่วง เปล่ียนใหม่ เป็นสีฟ้า 
  ๑.๘ กิจกรรมกองเชียร์ นั่งบนอฒัจันทร์ กลุ่มศูนย์ละ ๒๐๐ คน 
  ๑.๙ ใหแ้ต่ละศูนย์จัดเตรียมผู้ร่วมเดินขบวนพาเหรด กลุ่มศูนย์ละ ๑๐๐ คน  
  ๑.๑๐ นักกีฬาวิ่งคบเพลิง จำนวน ๔ คน (กลุ่มศูนย์ละ ๑ คน)  
  ๑.๑๑ นักกีฬาอาวุโส คือ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก 
  ๑.๑๒ ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา (ดังแนบ) 
 



 

๒ การเตรียมความพร้อมเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ “กศน.เกมส์ คร้ังที่ ๖” 

 ๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการแข่งขันระดับประเทศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือได้รับมอบหมายให้ เป็น
คณะกรรมการการแข่งขันเปตอง และได้ส่งรายช่ือคณะทำงานให้กับสำนักงาน กศน.เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 ๒. จัดกองเชียร์และขบวนพาเหรด ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน (นั่งบนอัฒจันทร์ ๒๐๐ คน) อาจมีการเปล่ียนแปลง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอื่น ๆ  
 ไม่มี 
 
 

นายวนศาสตร์  วัฒนาสกุลลี 
                   นายธนวัฒน์  นามเมือง   

      สรุปบันทึกการประชุม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส ์(One Spirit) 
ฟุตบอล ประเภท ผู้บริหารชาย/ครูชาย 
************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ฟุตบอล ประเภทนักศึกษา กศน.ชาย 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทีมหล่ายดอย 

ทีมห้าขุนศึก 
 

ทีมอิงดอย 

 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 

ทีมห้าขุนศึก 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 

 

ทีมอิงดอย 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 



 

 

เซปักตะกร้อ ผู้บริหารชาย/ครูชาย 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เซปักตะกร้อ ผู้บริหารหญิง/ครูหญิง 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ทีมอิงดอย 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมห้าขุนศึก 

 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 

ทีมหล่ายดอย 

ทีมอิงดอย 
 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 

 

ทีมห้าขุนศึก 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 



 

 

เซปักตะกร้อ นักศึกษา กศน.ชาย 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เซปักตะกร้อ นักศึกษา กศน.หญิง 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทีมห้าขุนศึก 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 
 

ทีมอิงดอย 

 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมห้าขุนศึก 

 

ทีมอิงดอย 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 



 

 

 
วอลเลย์บอล ประเภท ผู้บริหารชาย/ครูชาย 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วอลเลย์บอล ประเภท ผู้บริหารหญิง/ครูหญิง 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 

ทีมอิงดอย 
 

ทีมหล่ายดอย 

 

ทีมห้าขุนศึก 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 

ทีมห้าขุนศึก 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 

 

ทีมอิงดอย 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 



 

 

วอลเลย์บอล ประเภทนักศึกษา กศน.ชาย 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วอลเลย์บอล ประเภทนักศึกษาหญิง 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ทีมห้าขุนศึก 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 
 

ทีมอิงดอย 

 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 

ทีมอิงดอย 

ทีมห้าขุนศึก 
 

ทีมหล่ายดอย 

 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 



 

 

เปตอง ประเภทผู้บริหารชาย/ครูชาย 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปตอง ประเภทผู้บริหารหญิง/ครูหญิง 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมห้าขุนศึก 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมอิงดอย 

 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 

ทีมห้าขุนศึก 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 

 

ทีมอิงดอย 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 



 

 

 

                                           เปตอง ประเภทนักศึกษา กศน.ชาย 
     ********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                    เปตอง ประเภทนักศึกษา กศน.หญิง   

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ทีมห้าขุนศึก 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 
 

ทีมอิงดอย 

 

ทีมหล่ายดอย 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 

ทีมห้าขุนศึก 

ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ 
 

ทีมหล่ายดอย 

 

ทีมอิงดอย 
 

ทีมชนะคู่ 1.................... 

ทีมชนะคู่ 2..................... 

ชิงชนะเลิศ 



 

 

ประเภทการแข่งขัน กรีฑา 

ผู้บริหาร หมายถึง เลขาธิการ กศน. รอง เลขาธิการ กศน.,ผู้เช่ียวชาญ,ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง, ผอ.และรอง ผอ.สถาบัน 
กศน.ภาค, ผอ.และรองผอ. กศน.จังหวัด/กทม.,ผอ.และรอง ผอ. สถานศึกษาขึ้นตรง และ ผอ. กศน.อำเภอ/เขต 

1. วิ่ง 100 เมตร ชาย   
2. วิ่ง 100 เมตร หญิง 
3. วิ่ง 200 เมตร ชาย 
4. วิ่ง 200 เมตร หญิง 
5. วิ่ง 4 X 100 เมตร ชาย 
6. วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง 
รายการท่ี 1 - 6 ประกอบด้วย เลขาธิการ กศน. รอง เลขาธิการ กศน.,ผู้เช่ียวชาญ,ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง, ผอ.

และรอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคและรองผอ. กศน.จังหวัด/กทม.,ผอ.และรอง ผอ. สถานศึกษาข้ึนตรง 
7. วิ่ง 200 เมตร ชาย 
8. วิ่ง 200 เมตร หญิง 
9. วิ่ง 400 เมตร ชาย 
10. วิ่ง 400 เมตร หญิง 
11. วิ่ง 4 X 400 เมตร ชาย 
12. วิ่ง 4 X 400 เมตร หญิง 
รายการท่ี 7 - 12 ประกอบด้วย ผอ.กศน.อำเภอ/เขต 

ครู       นักศึกษา กศน. 
 วิ่ง 100 เมตร ชาย     วิ่ง 100 เมตร ชาย  
 วิ่ง 100 เมตร หญิง     วิ่ง 100 เมตร หญิง 
 วิ่ง 200 เมตร ชาย     วิ่ง 200 เมตร ชาย    
 วิ่ง 200 เมตร หญิง     วิ่ง 200 เมตร หญิง  
 วิ่ง 400 เมตร ชาย     วิ่ง 400 เมตร ชาย 
 วิ่ง 400 เมตร หญิง     วิ่ง 400 เมตร ชาย 
 วิ่ง 800 เมตร ชาย     วิ่ง 800 เมตร ชาย 
 วิ่ง 800 เมตร หญิง     วิ่ง 800 เมตร หญิง 
 วิ่ง 4 X 100 เมตร ชาย     วิ่ง 1,500 เมตร ชาย 
 วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง     วิ่ง 1,500 เมตร หญิง 

วิ่ง 4 X 400 เมตร ชาย     วิ่ง 4 X 100  เมตร ชาย 
 วิ่ง 4 X 400 เมตร หญิง     วิ่ง 4 X 100  เมตร หญิง 
        วิ่ง 4 X 400  เมตร ชาย 
        วิ่ง 4 X 400  เมตร หญิง 
 



 

 

รายละเอียดทีมในเขตภาคเหนอื ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 

  ทีมหล่ายดอย   ประกอบไปด้วย  จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง 

  ทีมอิงดอย   ประกอบไปด้วย  เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา 

  ทีมอู่ข้าวอู่น้ำ  ประกอบไปด้วย  นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

  ทีม 5 ขุนศึก   ประกอบไปด้วย  พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย 
 

 ผู้ประสานงานกีฬา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 กรีฑา – ครูเวชยันต์ 08 1960 3982    เปตอง – ครูอธิวัฒน์ 08 2194 5915 

 ฟุตบอล – ครูสมบัติ 08 744 20593  วอลเล่ย์บอล – ครูวรรณกมล 08 4790 0388 

 เซปักตะกร้อ - ครูวนศาสตร์ 08 7962 5059 
 
                                                           กลุ่มไลน์ 

   กรีฑา           เซปักตะกร้อ           เปตอง  
 
 
 
 
 
                ฟุตบอล          วอลเล่ย์บอล 
 
 
 
 
 

 

 


