
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๘ / ๒๕๕๕   

วันจันทรท่ี์  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร  ทับเท่ียง   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จงัหวัดตรงั ประธานการประชุม 
๒.  นางอธิชา  รจนะ   รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา 
๔.  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๕.  นางอรอุษา  แสนเดช   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖.  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๗.  นายไพรัช  หัตถิยา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง 
๘.  นายธัญญา   พงศ์ภราดร  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๙.  นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๐.  นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง    ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๑.  นางนภา  จิโรภาส   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง  
๑๒.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
๑๓.  นางละออง  ภู่กลาง   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๔.  นางสุรีย ์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ ์  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๖.  นางไพลิน  ธงธวัช   ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ ์  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๘.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี   ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๑๙.  นางสาริณี   วรรณบวร  ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๒๐.  นายอนันต ์ ศรีราม   ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๒๑.  น.ส.ประโลม เสียมไหม  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๒๒. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๓.  นางชนิดา  ศรีบางรัก  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๒๔.  นางจาร ิ  คงนคร   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ    
๒๕.  นางอรทัย  คงสิน   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๖.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน ์  บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๗.  นางวัชร ี  นายโท   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๘.  น.ส.พรชื่น        ณ  พัทลุง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๙. น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๓๐. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
       ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
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๓๑.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๓๒.  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว   บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางอัจฉรา  เชียงสอน  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน    ไปราชการ 
๒.  นางสุดา  ชาญป้อม  ครู คศ.๓ กศน.อําเภอเมืองตรัง  ลาป่วย 
๓.  นายปรีชา  ชาญป้อม  ครู คศ.๓ กศน.อําเภอเมืองตรัง  ลาป่วย 
๔.  น.ส.นวลจันทร ์ กิติพงษ์   ครู คศ.๓ กศน.อําเภอกันตัง  ลาป่วย 
๕.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน  บรรณารักษ์ชํานาญการ    ลาพักผ่อน 
       ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  น.ส.นุชรีย ์  บวชชุม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์   นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔.  นายทวีศักดิ ์  ไตรญาณ  นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕.  นานธนากร  เยาว์ดํา   นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖.  น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ์  นักจัดการงานท่ัวไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗.  นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว   นักจัดการงานท่ัวไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘.  นายกฤษฎา   บิลเกษม   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ก่อนวาระการประชุม 

๑.  ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนตามโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์
ปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  สํานักงาน กศน.อําเภอเมืองตรัง 

๒. กิจกรรม English For ASEAN โดย อาจารย์ละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคง่าย ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 

๓. นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังแสดงความขอบคุณ        
คุณอรอุษา  แสนเดช ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.อําเภอเมืองตรัง และทีมงาน ท่ีให้การดูแลผู้ช่วยสอนภาษาจีน 
Mr.Li Shuai เป็นอย่างด ี

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑)  สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ 

(ประชุมเม่ือวันศุกรท่ี์  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม 
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 ๑.๑)  การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ 
จํานวน ๓ ราย ได้แก่ กลุ่มผ้าทอนาหม่ืนศรี อําเภอนาโยง กลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นบ้านนาเกาะศักดิ์ อําเภอหาด
สําราญ กลุ่มผสมอาหารสัตว์ดีเด่นบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง  

 ๑.๒)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนภัยจากภายุใต้
ฝุ่น เน้นส่วนราชการให้เฝ้าระวังภัยและเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติดังกล่าว นายประวิตร ทับเท่ียง 
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งผู้อํานวยการสํานักงานกศน.อําเภอทุกอําเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์ 
หากเกิดเหตุการณ์ให้รายงานมายังสํานักงานกศน.จังหวัดตรังได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 ๑.๓)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการ ๓๐ 
บาท บุคคลท่ีเข้ารับบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตรา ๓๐ บาท ในแต่ละครั้งท่ีเข้ารับบริการและ
ได้รับยา โดยจ่ายให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบุคคลท่ีไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีท้ังหมด ๒๑ 
ประเภท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

 ๑.๔)  ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งท่ีจังหวัดตรงั 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 

นายวรกิจ  ภิญโญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 

นางพัฒนา พันธุ์ฟัก ธนารักษ์พ้ืนท่ีกระบี่ ธนารักษ์พ้ืนท่ีตรัง 

 ๑.๕)  ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งท่ีใหม่ 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีใหม่ 

นายสุรสิทธิ์  นัครา ธนารักษ์พ้ืนท่ีตรัง ธนารักษ์พ้ืนท่ีชุมพร 
นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 

 ๑.๖)  โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง        
วนัพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ อบต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 

 ๑.๗)  ด้วยจังหวัดตรัง/ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง ได้จัดทํา
โครงการระดมทุนแห่งศรัทธา สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพ่ือให้ข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถท่ีพระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎร
และปวงชนทุกหมู่เหล่า ด้วยการร่วมระดมทุนแห่งศรัทธา สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนองพระราชปณิธาน 
นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง     
ในสังกัดทุกท่าน ได้ร่วมระดมทุนแห่งศรัทธาสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ด้วยความสมัครใจอย่างน้อย
คนละ ๑ กองทุน ๆ ละ ๑๐ บาท 

มติท่ีประชุม   รับทราบ   
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   ๒.  การเข้าร่วมงาน “วันการศึกษานอกโรงเรียน”  วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล
ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขณะนี้ทาง
สํานักงาน กศน.ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการแต่งกายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้ว รายละเอียดทาง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เน้น กศน.อําเภอทุกอําเภอ ให้วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรม  
ต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด  
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
    ๓.  ติดตามการดําเนินงานตามโครงการศึกษาดูงานแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี ๒ 
ระหว่างวันท่ี ๔-๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาสุระกุล จ.ภูเก็ต นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เนื่องจากท่านติดภารกิจเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง   
(ส.นบส.) รุ่นท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สํานักงาน กพ. จังหวัด
นนทบุรี ไม่สามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้และได้มอบหมาย นางอธิชา รจนะ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรังร่วมทีมกับผู้อํานวยการสํานักงานกศน.อําเภอทุกอําเภอ วางแผนเตรียมงานและประสานงานในด้าน
ต่างๆ การเตรียมความพร้อมในเรื่อง กองเชียร์ พาเหรด กีฬา ท่ีพัก อาหาร เครื่องดื่ม การรักษาความปลอดภัย 
การบันทึกรายการ การปฐมพยาบาล ฯลฯ เรื่องอาหารและเครื่องดื่มท่ีจะใช้ในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้แต่ละ
อําเภอจัดหามาตามความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังท่ี ๑๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจําปี ๒๕๕๕ และศึกษาดูงาน มหกรรม 
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี ๒ จังหวัดภูเก็ต หากเกิดปัญหาให้ติดต่อ นางอธิชา  รจนะ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง และขอความร่วมมือศึกษานิเทศก์เป็นตัวแทนร่วมกับรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ดูแล
เรื่องอํานวยการ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๗ / ๒๕๕๕  วันอังคารท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕   

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๗ / ๒๕๕๕   
 ๓.๑   กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
        นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม   
  ๑)  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ และปลายปีงบประมาณ  กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะดําเนินการสรุปเพ่ือความถูกต้องอีกครั้ง เน้น กศน.อําเภอ
ไหนท่ียังไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อรายวิชาเลือก ให้รีบดําเนินการให้เสร็จสิ้น สําหรับงบรายจ่ายอ่ืน แผนงาน : 
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายรายหัวค่าธรรมเนียมการเทียบระดับการศึกษา ยังมีเงินเหลืออยู่และ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมตามรายละเอียดในใบจัดสรรท่ี ๓๔/๒๕๕๕ จํานวน ๕ อําเภอ ให้แต่ละอําเภอรีบยื่นเอกสาร
หลักฐานภายในวันพฤหัสบดีท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้  และสํานักงาน กศน. สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ ได้โอนจัดสรรงบประมาณประจําปี ๒๕๕๕ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ เพ่ือจัดซื้อหนังสือเข้าสู่
ห้องสมุดประชาชนจํานวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังใบจัดสรรงบประมาณท่ี ๓๓/๒๕๕๕ เงิน
งบประมาณท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายหรือคงเหลือให้แต่ละอําเภอส่งคืนสํานักงาน กศน.จังหวัด เพ่ือท่ีจะรวบรวมส่งคืนสํานักงาน 
กศน. ในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  ๒)  การรายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา/กศน.ตําบล ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕  ขณะนี้ กศน.อําเภอรัษฎา ได้รายงานผลการดําเนินงานมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังแล้ว สําหรับ 
กศน.อําเภอสิเกา นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.อําเภอสิเกา ได้แจ้งยืนยันว่าบุคลากรของท่าน
ได้ดําเนินการส่งข้อมูลทาง E-mail ของบุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังแล้ว ให้
ดําเนินการตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ       

 ๓)  การบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลราย
ตําบลผ่านโปรแกรมระบบ Online นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ย้ําผู้อํานวยการ
สํานักงาน กศน.อําเภอทุกอําเภอ เร่งรัดบุคลากรในสังกัดให้รีบดําเนินการ โดยเฉพาะ กศน.อําเภอ ท่ียังไม่มียอด
เคลื่อนไหว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
๔.๑ ทราบโดยช้ีแจง   
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๑) นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม  เรื่อง

การนําส่งของท่ีระลึกงานวันท่ีระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ สํานักงาน กศน. มอบกระเป๋าเพ่ือใส่เอกสารและใช้งาน
ในการประชุม ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกรุงเทพมหานครให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง สําหรับรายชื่อทางสํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรังจะดําเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผู้ท่ีมีรายชื่อทุกท่านจะต้องมาเซ็นรับกระเป๋าด้วยตัวเองท่ี คุณ
พัชญาณี  สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ เพ่ือทาง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังรวบรวมบัญชีรายชื่อท่ีลงนามรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วพร้อมกระเป๋าท่ีเกิน (ถ้ามี) ส่งคืน
สํานักงาน กศน. ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๒) นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เรื่อง
การจัดงานตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังและภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมแสดง
มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการปีนี้จํานวน ๔ ท่าน ประจําปี ๒๕๕๕ ในวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. สําหรับรายละเอียด
กําหนดการ ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะดําเนินการแจ้งให้ทางอําเภอทราบอีกครั้ง และให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ในคราวเดียวกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓)  นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม  เรื่อง
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ E-GP ระยะท่ี ๒ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการ 
ข้ันตอน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน อําเภอไหนท่ีทําได้ให้ดําเนินการไปก่อน หลังจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ 
ทุกอําเภอจะต้องปฏิบัติงานในระบบ E-GP ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินจากเงินยืม เงินทดรอง



-๖- 
 

ราชการ  เงินนอกงบประมาณ ฯลฯ อําเภอไหนท่ีไม่เข้าใจหรือยังทําไม่ได้ให้มาปรึกษาและขอคําแนะนําจาก
เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑) นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน  กศน.จังหวัด

ตรัง กราบเรียนเชิญ นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหนังสือเส้นทางสู่
ห้องสมุดยุคใหม่จากสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ให้แก่บรรณารักษ์ท้ัง ๑๐ อําเภอ และมอบ
ป้าย “มุมส่งเสริมการอ่านส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล” ให้กับผู้อํานวยการสํานักงาน 
กศน.อําเภอทุกอําเภอเพ่ือเป็นตัวแทนนําไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและให้รายงานผลมายัง
กลุ่มงานอัธยาศัย สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

๒) นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ิมเติมในท่ีประชุม ในช่วง
เดือนกันยายนยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจะมีการจัดประชุมบรรณารักษ์เพ่ือคัดเลือกชุมชนแห่งการอ่าน  

๓) นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งผลการประกวด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ระดับประเทศของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรังได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ บ้านต้นปรง 
ตําบลนาชุมเห็ด อําเภอย่านตาขาว  

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ชี้แจงท่ี
ประชุม 

๑)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๑)  กศน.ภาคใต้ เชิญผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน.อําเภอทุกอําเภอพร้อม

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาอําเภอละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐาน กศน. และเกณฑ์
มาตรฐานปี ๒๕๕๕ ท่ีปรับใหม่ ตลอดจนเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอน รีสอร์ท อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนเรื่องการเดินทางให้แต่ละ
อําเภอบริหารจัดการเอง 

๑.๒)  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
 ๑.๑.๒)  การประเมินตนเอง SAR ปี ๒๕๕๕ กศน.อําเภอ/เขต ใช้ ๖ มาตรฐาน 

๒๖ ตัวบ่งชี้ ส่งมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท้ังเอกสารและแผ่นซีด ี
 ๑.๑.๒)  สถานศึกษาควรมีเอกสารให้ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องถือรายละเอียด

หลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ไว้ในมือ ทุกคนจะต้องอ่านและศึกษารายละเอียดให้เข้าใจเพราะการรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินครั้งนี้ คล้ายกับผู้เข้าสอบ “รู้ข้อสอบ” เพราะกรรมการประเมินภายนอกจะประเมินโดยยึดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินนี้เป็นหลัก 

 ๑.๑.๓)  การประเมินสถานศึกษาปี ๒๕๕๕ ควรมีคะแนนพัฒนาสูงข้ึนจาก SAR 
ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ เพราะมีการให้คะแนนพัฒนาการในการประเมินรอบท่ี ๓ 



-๗- 
 

 ๑.๑.๔)  แบบประเมินต่างๆ ท่ีใช้เป็นหลักฐานยืนยันในแต่ละตัวบ่งชี้ เช่นแบบ
ประเมินสุขภาพจิตและความพึงพอใจ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารสนเทศให้เรียบร้อย 

 ๑.๑.๕)  ครูทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้และทําความเข้าใจความหมายของคําท่ีมี
ความหมายเฉพาะและเรื่องท่ัวๆ ไป เช่น สุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ONE แผนการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ คิดเป็น-ทําเป็น การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม และ
นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าสอบ 
  ๒)  การนิเทศการศึกษา 
       การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษามีความเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกเพราะเป็นส่วนสําคัญในการควบคุมคุณภาพภายใน และสถานศึกษาของท่านต้องทําให้ครบ
วงจร PDCA เช่นเดียวกับการเรียนการสอน 

๓)  ข้อสังเกตจากการประเมินและคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ คณะกรรมการจากส่วนกลางมีความสนใจในเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เช่น คุณได้วิเคราะห์การ
ใช้บริการห้องสมุดม้ัย ได้จัดกิจกรรมอะไรให้เหมาะสมกับผู้รับบริการม้ัย คณะกรรมการจากส่วนกลางได้ให้
คําแนะนําในปีหน้าถ้ามีใครสนใจจะทําเรื่องนี้อีกให้ทําในสิ่งท่ีไม่มีใครเคยทําและทําในสิ่งท่ีตัวเองชอบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

  ทราบโดยเอกสาร 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

  รายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําเดือน สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

๑) การสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒) การดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
๓) การรายงานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 
๔) การจัดทําสื่อหนังสือรายวิชาเลือกโดยถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕) การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคําตอบประเมินเทียบระดับการศึกษา            

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ และการประเมินคุณภาพ กศน. (NTระดับประถม) 

  กลุ่มส่งเสริมภาคเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

  รายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมภาคเครือข่ายและกิจการพิเศษ ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  -  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.อําเภอสิเกา แจ้งยืนยันด้วย
หลักฐานเรื่องการส่งข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา/กศน.ตําบลประจําเดือน 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางเจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน กศน.อําเภอสิเกาได้ส่งข้อมูลตั้งแต่วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทาง E-
mail Address ส่วนตัว ของนายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง File ท่ีส่งเป็น 
File Forward  

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  น. 
 
 

   (นางวิศัลย์ศยา  พุ่มพัว)                                                             (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
     นักจัดการงานท่ัวไป               ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม              ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 


