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                 ท่องเที่ยวไปนิเทศเมืองตาก มีของฝากในเดือนแห่งความรัก 

                                                                                 โดย สุกัญญา  จันทะสูน 
                                                            ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

                 
                วันแห่งความรัก Valentine’s Day เมื่อ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ได้ผ่านไปด้วยกลิ่นอาย 
แห่งความรักอบอวลไปท่ัวทุกคน   แต่ผู้เขียนกลับระลึกถึง ความรักในงานและความปรารถนาดี ระหว่าง
คนทํางานด้วยกันท่ีผ่านมาก่อนล่วงหน้า วันแห่งความรัก คือ ระหว่างวันท่ี  ๑๑-๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดตาก ตามคําส่ังสํานักงาน กศน. ท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และของสํานักงาน กศน.  โดยที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ไป
นิเทศและติดตามงานดังกล่าว ที่สํานักงาน กศน. จังหวัดตาก มีเรื่องเล่าสู่กันฟังมากมายเช่นเดิม 
               เริม่ตั้งแต่การเดินทางท่ีตื่นเต้นของผู้เขียน  ซึ่งต้องออกเดินทางบนถนนในบรรยากาศท่ีมืด
ตึ๊ดตื๋อตั้งแต่เช้าประมาณ ตีสี่ ของวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ จากพิษณุโลกถึงจังหวัดตาก โดยรถยนต์
ส่วนตัว เพื่อให้ไปถึงจังหวัดตาก ภายในเวลา ๖ โมงเช้า   เพราะต้องขึ้นภูเขาไปนิเทศ กศน.อําเภอ 
ท่าสองยาง เป็นแห่งแรก ซึ่งมีระยะทางท่ีขึ้นภูเขาสงูตลอดทาง ใช้ระยะเวลามากในการเดินทาง จากตัว
จังหวัดตากกว่าจะไปถึง เป็นเวลากว่า ๔ ชั่วโมง  รู้สึกสนุกและตื่นเต้น ประทับใจในระยะทางท่ี ต้องขึ้น-ลง 
ภูเขาหลายลูก แต่ก็มีความสวยงามตามธรรมชาติ อากาศดี  มีทางผ่านท่ี “ค่ายศูนย์อพยพฯ” ชายแดน 
ติดประเทศพม่า  พบว่าเป็นบริเวณท่ีมีผู้คนท่ีอพยพมาจากพม่าปลูกบ้านเป็นกระท่อมไม้ไผ่ หลังเล็กๆ  
มุงหลังคาด้วยใบตองตึง มีจํานวนหนาแน่นมากมาย จนน่าใจหายเพราะกินภูเขาไปหลายลูกทีเดียว ได้
ทราบว่ามีประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งควรคุมกําเนิดจะดีกว่า เพราะเป็นภาระมากสําหรับความเป็นอยู่ต่างๆ
เช่นนั้น แต่ไม่กล้าวิจารณ์อะไรมากไปเพราะไม่มีความรู้ ไม่มีข้อมูลที่มากพอ  
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            สําหรับการนิเทศท่ีจังหวัดตาก  มี ๓ วัน จัดให้นิเทศ ๗ อําเภอ นับเป็น ๗๐%  ครบตามท่ี
กําหนด คือ วันแรกท่ี อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด วันท่ีสองท่ี กศน.อําเภอแม่สอด อําเภอสามเงา 
และอําเภอบ้านตาก สําหรับวันท่ีสาม กศน.อําเภอเมืองตาก และอําเภอวังเจ้า ในวันแรกเมื่อไปถึง กศน.
อําเภอท่าสองยาง ไม่ได้มีโอกาสพบกับผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ รู้สึกว่าจะทุกท่าน ไปอบรมเรื่อง  e-GP  
ท่ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก จึงได้พบแต่น้องๆ ครู กศน.ตําบล ทุกคนก็ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่ีดี 
สอบถาม พูดคุย  และพาไปดูสถานท่ีติดป้ายรณรงค์ส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และเยี่ยมเยียน 
กศน.ตําบลท่ีอยู่ใกล้เคียง ส่วน กศน.อําเภอแม่ระมาด ได้ไปเย่ียมชม ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
บ้านห้วยแห้ง ตําบลแม่ระมาด มีการเรียนการสอนเด็กชาวเขาน่ารักมาก โดยบริเวณรอบ ๆ ท้ังภายใน 
ภายนอกอาคารเรียนจัดสภาพบรรยากาศได้ดี  มีสนามเด็กเล่นท่ีพอเหมาะกับจํานวนผู้เรียน  
              ต่อมาได้ไปที่ กศน.ตําบลแม่ระมาด พบครู กศน.ตําบล คุณครูเดชดนัย มิฟองฟู  พูดอธิบาย 
เก่งมาก และทํางานเก่งด้วย ดูจากสภาพอาคาร กศน.ตําบล มีการพัฒนาปรับปรุง จัดได้ดี สวยงามท้ัง
ภายนอก ภายใน มีส่ือมากมาย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กศน.ตําบลทีเดียว เหมาะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้  
ท่ีประทับใจ อีกอย่างคือไปชมวัดดอนแก้ว สวยมาก มีพระพุทธรูปแบบพม่า ทําด้วยหินอ่อนสีขาวสวยท่ีสุด 
ในประเทศไทย ด้านหน้าทางเข้าโบสถ์ยังมีฝีมือแกะสลักรูปนกยูง ซึ่งเป็นฝีมือของครคูนนีแ้หละ  ซึ่งยังเป็น
วิทยากรสอน งานฝีมือต่างๆ หลายอย่าง เช่นการแกะสลัก และการจัดดอกไม้ในงานพิธีสําคัญๆ ภายใน
ชุมชน ไดถ้่ายทอดขยายเป็นอาชีพชุมชนด้วย และยังได้พาชม “ศาลาภูมิปัญญาชาวบ้าน”  ท่ีริเริ่มสะสม
ข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ของใช้พื้นเมืองของอําเภอแม่ระมาด  เมื่อจัดได้ครบถ้วน
ตามท่ีตั้งใจ คาดว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ และเป็นต้นแบบท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง  และท่ีนี่น่าจะมี
คําตอบตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาได้หลายข้อทีเดียว   
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           นอกจากนี้ท่ีอําเภอแม่ระมาด ยังมี การผลิตกล้วยตาก ของดีของฝากจากจังหวัดตาก  ซึ่งนับว่า
เป็นคู่แข่งท่ีน่ากลัวของอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  กล้วยตากของท่ีนี่เขาใช้เตาถ่านเรานี่แหละ  
อบในตู้สังกะสีมีประตูปิด “อบเตาถ่านแบบโบราณ” มีหลายหน่วยงานมาช่วยกัน แล้วมีการจัดใส่กล่อง 
Packing ท่ีน่าสนใจ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส่งบริการสายการบินต่างๆเชียวนะ และส่งขายยังสถานท่ีจังหวัดอื่นๆ
หลายแห่ง สร้างชื่อเสียง ให้แก่จังหวัดตากมากพอสมควร 

 

 

 

 

       

                         กล้วยตาก อบเตาถ่านแบบโบราณ  ของดีของฝากของจังหวัดตาก 

               ในตอนเย็นคณะของเราได้เข้ามาพักท่ี อําเภอแม่สอด น่าเสียดายกว่าจะถึงอําเภอแม่สอด 
ก็กว่าห้าโมงเย็นแล้ว ตลาดริมเมยชายแดนพม่า ปิดร้านหมดแล้ว แต่ก็ประทับใจได้พักท่ีโรงแรมเล็กๆ มี
สภาพท่ีดี สะอาดดีมาก เกิดความรู้สึกคล้ายกับอยู่ท่ีบ้านพัก และบรรยากาศเยี่ยมจริงๆ ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น
เข้าไปนิเทศท่ี กศน.อําเภอแม่สอด ได้พูดคุยตดิตามงานต่างๆ แล้ว พบว่า ท่ีนี่มีการเรียนการสอน English 
Program ท่ีประสบผลสําเร็จ  มีผู้สนใจมาเรียนอย่างต่อเนื่อง เสียดายไม่ทันได้ Speak ภาษากับครูชาว
ต่างประเทศ แต่ครูท่ีเป็นผู้ประสานงานได้แจ้งว่ามีโรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนเอกชนสนใจจะให้ครไูป
สอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในช่วงนอกเวลาอีกด้วย ถือว่าประสบความสําเร็จดีทีเดียว   
               ช่วงต่อมาเดินทางไป กศน.อําเภอสามเงาได้เยี่ยมเยียนติดตามงาน ครูได้พาชมสภาพบริเวณ
โดยรอบ ซึ่งมีการตกแต่งร่มร่ืน สวยงามสมกับท่ีเพิ่งผ่านการประเมินคุณภาพจาก สมศ.  คาดว่าคงจะผ่าน
การประเมินไปด้วยดี  และท่ีกศน.อําเภอบ้านตาก ได้มีโอกาสไปเย่ียมชม กศน.ตําบลท้องฟ้า ที่กําลัง
เตรียมการจัดงานพิธีเปิดอาคารท่ีสร้างเสร็จใหม่ๆ พบกับ ผอ.ชนะ เปรมปรี ผอ.กศน.อําเภอบ้านตากและ
บุคลากรกําลังเตรียมงานทําบุญ ในตอนเช้าของวันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ วันแห่งความรัก  จึงมี
โอกาสร่วมทําบุญผ้าป่าด้วย  
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                 ในวันสุดท้ายของการนิเทศ ไปที่ กศน.อําเภอวังเจ้า ท่ีนี่น่าสนใจในเรื่องการฝึกอาชีพชุมชน 
กศน.อําเภอวังเจ้าได้ส่งเสริมในเรื่องการผลิตข้าว หอมนิล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
กําแพงแสน  มีความก้าวหน้า ขยายผลผลิตไปได้ดีอย่างต่อเนื่อง และการนิเทศก็จบลงท่ี กศน.อําเภอเมือง
ตาก เป็นวันสุดท้าย ไดต้ิดตามการติดป้ายรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งก็มีขนาดตามมาตรฐาน ติดตั้ง
ตามสถานท่ีชุมชนท่ีกําหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกแห่ง กิจกรรมตามนโยบายอื่นๆ เช่น จบ ม.๖ ใน  
๘ เดือน” มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปแล้ว  สําหรับ“สุดยอด กศน.” มีการเตรียมประชาสัมพันธ์ 
ทุกอําเภอ และอยู่ระหว่างการคัดเลือกกันแล้ว  เรื่องอื่นๆ ก็มีการดําเนินงานไปตามความเหมาะสม มี
ปัญหาอุปสรรคบ้างซึ่งเล็กน้อยก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดี  ท่ีน่าสนใจคือ “กิจกรรมบ้านหนังสือ
อัจฉริยะ”  ซึ่งมีกําหนดไว้ ๕๐% เป็นไปตามเป้าหมาย  แต่ก็ยังมเีจ้าของบ้านท่ีมีความสนใจขอร่วม
กิจกรรมเพิ่มเติมด้วยอีกหลายแห่ง  หลายตําบลสามารถทําได้ถึง ๑๐๐% นับว่าเป็นกิจกรรมท่ีประสบ
ความสําเร็จมากกิจกรรมหนึ่ง  แต่ก็มีเร่ืองกังวลท่ีอาจจะเป็นปัญหาสําหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวัน 
ในพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาสูงและอยู่ห่างไกล เกรงว่าในช่วงฤดูฝน ทางขึ้นภูเขาลําบากมากจริงๆ หนังสือพิมพ์
อาจจะไม่เป็นปัจจุบันได้ 
                  การเดินทางในคร้ังนี้ นับเป็นโชคดีอีกอย่างท่ีมีผลพลอยได้จากการนิเทศประการหนึ่ง  
คือ งานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง สมศ.เพิ่งได้เข้าไปประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี กศน.อําเภอเมือง
ตาก และ กศน.อําเภอสามเงา  ก่อนหน้าวันท่ีผู้เขียนจะไปจังหวัดตาก จึงไดโ้อกาส สอบถามบุคลากรของ 
กศน.อําเภอเมืองตาก คุณอุ่นเรือน จันทร์สายทอง /คุณชาลินี  โพธิ์ศรีและคุณวัชระ  มณีนิล ไดใ้หค้วามรู้
มาฝากหลายอย่างเพื่อเตรียมการรับการประกันคุณภาพภายนอก  
                  ในเรื่องผู้เรียน  ต้องเตรียมหลายเรื่อง  เช่น 
                        ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติผู้เรียน /บันทึกการตรวจสุขภาพกาย /
สุขภาพจิต ตรวจละเอียดยิบถึงการตรวจสุขภาพต่อเนื่อง มพีัฒนาการท่ีดีขึ้นไหม?จัดกิจกรรมส่งเสริม
อย่างไร การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ  
                       ด้านสุนทรียภาพ ดนตรี ร้องเพลง การแสดง กีฬา กองเชียร์  การแต่งเทียนจํานํา
พรรษา การตกแต่งลอยกระทง ความร่วมมือกับชุมชน การบันเทิง ฯลฯ มีกิจกรรมอะไรบ้าง ให้รวบรวมผล
การจัดกิจกรรมสําหรับผู้เรียนไว้ให้หมด ให้บูรณาการเข้ากับสาระวิชาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้  
                       ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน /การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การใช้
อินเตอร์เน็ตท่ี กศน.ตําบล ถ้าไม่มีต้องตอบให้ได้ว่าไปใช้ท่ีไหนแทน ท่ีห้องสมุด/อบต /หรือท่ีบ้าน ตรวจ
หลักฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ ผลการบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ                                   
                     ด้านคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามระเบียบ  สถานศึกษาต้องติดป้ายประกาศ
กฎระเบียบของสถานศึกษา ให้เด่นชัด ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างไร/กิจกรรมพัฒนาสังคมบําเพ็ญประโยชน์ 
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สาธารณะต่างๆ ในชุนชน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความมีน้ําใจ เอื้ออาทร การเป็นลูกเสือ จิตอาสาฯลฯ  
                       การท าโครงงาน ผู้เรียนต้องสามารถอธิบายถึงวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียด ลงลึก 
วิธีทําจริงๆ ผลท่ีได้รับนําไปปรับในชีวิตประจําวัน แก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างไรบ้าง/การประกวดโครงงาน 
มีหรือไม ่/ใหต้อบอย่างละเอียดตามตัวบ่งชี้เลยทีเดียว  หากเตรียมไว้พร้อม มีหลักฐาน มีภาพ มีสรุปการ
แสดงผลกิจกรรมต่างๆ แสดงเป็นร้อยละ ให้มองเห็นภาพท่ีชัดเจน  การตรวจเอกสารอื่นๆ จะลดความ
ละเอียดลง  ฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าตอบคําถามชัดเจน ถูกต้อง  ถ้ามีการตอบอึกอัก  
จะถูกซักถามอย่างละเอียดทันที 
                   ข้อควรระวังเร่ือง เรื่องจํานวนผู้เรียนในการรายงาน/ การสรุปผล /รายงานการการ
ประเมินตนเอง SAR ผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรมต้องมีจํานวนผู้เรียน ทุกระดับ ประถมศึกษา  
ม.ต้น /ม.ปลาย ท่ีมีอยู่ในแต่ละภาคเรียน แต่ละปี ท่ีตรงกันทุกกิจกรรม ตั้งแตก่ารลงทะเบียน/ การเรียน/ 
การสอบ /การประเมินต่างๆ/ตรงกัน ใน SAR ด้วย ท้ังสามปีงบประมาณ 
                  เร่ืองครูผู้สอน  อัตราส่วนครูต่อนักเรียนกี่คนท่ีเหมาะสม การมีทักษะของครูให้ชัดเจน
ตั้งแต่การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ /หลักสูตรสถานศึกษา/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ การวัดผล
ประเมิน/ การบันทึกการสอน/ การทําวิจยัชั้นเรียนของครทุูกคนๆละ ๑ เรื่องต่อปี  มีเป้าหมายการสอน
หรือไม/่ตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนว่าได้รับผลเป็นอย่างไร นําไปใช้ได้หรือไม่/การทําข้อสอบ /การ
วิเคราะห์ข้อสอบ /การประเมินและพัฒนาหลักสูตร/ หลักสูตรท้องถิ่น/ การสอนเสริม การจัดค่าย
วิชาการ/ควรมีการสรุปการดําเนินงานชัดเจน             
                การพัฒนาครู ตามกําหนด ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี ในเรื่องต่างๆ ตามหลักสูตร ๕๑ ใช้กับผู้เรียน
อย่างไร ส่งเสริมการเรียนการสอนหรือไม่ ถ้ามีครูท่ียังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ทําอย่างไรกับเขา มีการ
ส่งเสริมหรือเตรียมการอย่างไร ต้องตอบคําถามให้ได้ เตรียมแฟ้มประวัติครูท้ังหมด และท่ีสําคัญอย่าลืม 
ให้ครูเตรียมสาธิตการสอนจริงด้วย เตรียมห้องเรียน เทคนิคการสอน เตรียมผู้เรียน พร้อมปฏิบัติจริง  
               การท า MOU กับหน่วยงานเครือข่าย มีบันทึกร่วมกันในเรื่องอะไรบ้าง  ควรสรุปให้เห็น
ย้อนหลังไป ๓ ปี ท่ีจะทําการประเมิน ตั้งแต่ปี ๕๓-๕๔-๕๕ ลงนามในวันท่ีเท่าไร เรื่องอะไร มีการประชุม 
มีการทํากิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนกันอย่างไรบ้าง /แสดงไว้อย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีบันทึกรายงานการประชุม /การเห็นชอบแผนฯ/หลักสูตร/ข้อเสนอแนะต่างๆท่ีให้ไว ้                         
              ด้านผู้บริหาร ประสิทธิภาพในการบริหาร ต้องเตรียมด้านต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ตามตัวบ่งชี้ 
ด้านบริหารบุคลากร บริหารท่ัวไป การประเมินบุคลากร อาคารสถานท่ี ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี 
พัสดุการเบิกจ่ายต่างๆด้านวิชาการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การได้รับรางวัลดีเด่น ใบ
ประกาศเกียรติคุณ โล่ ท่ีได้จากกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงาน /เครือข่าย ให้นํามาแสดงด้วย 
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             การสัมภาษณ์  มีความสําคัญยิ่ง ในวันแรกจะแยกสัมภาษณ์เป็นกลุ่มครู/กลุ่มเครือข่าย/กลุ่ม
นักศึกษา/วิทยากรวิชาชีพ/ คณะกรรมการสถานศึกษา /ชาวบ้าน  การสัมภาษณ์ทุกคน ทุกเรื่อง ทุก
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะต้องมีความเข้าใจ และสามารถตอบบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนไดด้ี ตอบ 
ถึงเร่ืองอัตลักษณข์องผู้เรียน  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้ได้  โดยเฉพาะผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไป
ตามอัตลักษณ์หรือไม่ มีเกณฑ์พิจารณา และตัวบ่งชี้ มีกิจกรรมอะไรท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์เป็นไป
ตามท่ีตั้งไว ้ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์หรือไม่ มีโครงการใด ส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง? 
              ในพ้ืนที่ เตรียม กศน.ตําบล ควรต้องจัดใหไ้ด้มาตรฐานตามท่ีกําหนด /เตรียมกลุ่มอาชีพ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีนําแสดง อาชีพหรือผลิตภัณฑ์ท่ีนํามาสาธิต เตรียมกําหนดไว้ไม่เกิน ๓๐ นาที  รางวัล OTOP 
ต่างๆ ให้นํามาแสดงเป็นหลักฐานอ้างอิง กศน.มีการให้การสนับสนุนอย่างไร มีพัฒนาการแต่ละกลุ่มอาชีพ 
จนถึงความเข็มแข็งของกลุ่มเน้นการมีงานทํา ผู้เรียนต้องตอบให้ได้ว่านําไปใช้ในชีวิตประจําวัน อย่างไร 
นําไปประกอบอาชีพ /นําไปพัฒนาอาชีพได้หรือไม่ 

               ด้านอัตลักษณ์  เชน่ กศน.เมืองตาก มีอัตลักษณ์ว่า “คิดเป็น” ต้องวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรม
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอย่างไร / โครงการอะไรบ้างท่ีส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการคิดได้ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีพฤติกรรมอย่างไรท่ีแสดงว่าคิดเป็นคิดเก่ง ซึ่งมีกิจกรรมๆที่เป็น
คําตอบได้เช่น  การจัดค่ายวิชาการ การประกวดโครงงาน ฯลฯ ผลผู้เรียนต้องผ่าน ๘๐ % ขึ้นไป แต่ทาง 
ท่ีดี อัตลักษณ์ควรจะแสดงให้เห็นรูปธรรม พฤติกรรมท่ีเป็นภาพลักษณ์ ของผู้เรียนเด่นชัด จะดีกว่าสร้าง
เป็นนามธรรม  และการสรุปโครงการเด่น ๆ มีอะไรบ้าง? ส่งผลเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจนได ้ 
             สดุท้ายในเรื่องข้อเสนอแนะของ สมศ.ท่ีเคยให้ไว้จากการประเมินท่ีผ่านมา นําไปใช้ในเรื่อง
ใดบ้าง ตรวจสอบจากแผนพัฒนาการศึกษา /แผนปฏิบัติการประจําปี มีโครงการอะไรบ้าง เช่น สมศ.ได้
เสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาครู ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้  ก็ต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาครู มี
โครงการพัฒนาครูในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมในรูปแบบ PDCA จะเห็นการมีระบบประกันคุณภาพท่ีชัดเจนมากขึ้น 
                ดีใจมากท่ีได้เก็บตกงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นของฝากท่ีสําคัญใหแ้ก่ กศน. อําเภอ  
ท่ียังไม่ได้เข้ารับการประเมิน โดยเฉพาะ กศน.อําเภอท่ีจะเข้ารับการประเมินในเร็ววันนี้ เผื่อจะมีประโยชน์
บ้างไม่มากก็น้อย กศน.อําเภอ ต้องชัดเจนเรื่อง มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ภายใน /ภายนอก น ามาเป็นเข็มทิศ 
ในการทํางานกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวจะได้ไม่พลาด  ท่ีจริงถ้าได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง ชัดเจน 
ไม่ใช่เร่ืองยากอะไร เพราะทุกคนก็ทํางานกันทุกเร่ือง เหนื่อยจะตายกันอยู่แล้ว เพียงแต่เรานํามาจัดให้ 
เข้าระบบเท่านั้นเอง ซึ่งก็ไม่ง่ายนัก ถ้าไม้ได้ทํามาตั้งแต่ต้น  เอะ๊! ยังไง?  ชัก งง  งง  เหมือนกัน  
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               อย่างไรก็ตาม  งานนิเทศในคร้ังนี้สําเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะบุคลากรของ กศน.จังหวัดตาก  
ท่ีมีความปรารถนาดี ท่ีได้มีความรัก มีความเอาใจใส่ในการทํางาน ขอขอบคุณทุกท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ว่าท่ีร้อยตรี ธนิต  แท่งทองคํา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ท่ีได้ใหค้วามอนุเคราะห์จัด
ยานพาหนะ และบุคลากรประกอบด้วย คุณสุภาวรรณ  อ่อนนุ่ม(น้องโชย) คุณณรจ  อุ่นเมือง (น้องมด), 
และคุณศิลป์ชัย  โกอินต๊ะ(พี่ชัย)  ทุกท่านใจดีมากๆ ได้อํานวยความสะดวก และช่วยเหลือเก็บข้อมูลใน
การปฏิบัติงานในพื้นท่ีให้เป็นไปด้วยดียิ่ง ขอบคุณมากๆ ค่ะ  
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