
รายงานการประชุมผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๑๑/ ๒๕๕๕   

วันจันทรท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผูมาประชุม 
๑.  นายประวิตร  ทับเที่ยง   ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั ประธานการประชมุ 
๒.  นางอธิชา  รจนะ   รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสเิกา 
๔.  นายขันธชัย  บริบรูณ   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมอืงตรงั 
๕.  น.ส.อัจฉรา  เชียงสอน  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๖.  นางอุมาภรณ  มโนภิรมย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหวยยอด 
๗.  นายวิเชียร  จันทรฝาก  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอยานตาขาว 
๘.  นายไพรัช  หัตถิยา   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง 
๙.  นายธัญญา   พงศภราดร  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๐.  นางเพียงใจ   หอยสงัข   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๑.  นายสุรวุฒิ   ขันธคง    ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๒.  นางนภา  จิโรภาส   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง  
๑๓.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกลุ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จงัหวัดตรัง
๑๔.  นางละออง  ภูกลาง   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จงัหวัดตรัง 
๑๕.  นางสุรีย  นาคนิยม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จงัหวัดตรัง 
๑๖.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรงั 
๑๗.  นางสุดา  ชาญปอม  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรงั 
๑๘.  นางไพลิน  ธงธวัช   ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรงั 
๑๙.  นายปรีชา  ชาญปอม  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรงั 
๒๐.  นางศรีอรุณ  เรืองฤทธ์ิ  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอหวยยอด 
๒๑.  น.ส.จุฑามาส แกวม ี   ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๒๒.  นางสาริณี   วรรณบวร  ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอหวยยอด 
๒๓.  นายอนันต  ศรีราม   ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๒๔.  น.ส.ประโลม เสียมไหม  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๒๕. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษจินดา  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๖.  นางจาร ิ  คงนคร   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ    
๒๗.  นางอรทัย  คงสิน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  

หองสมุดประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี อําเภอยานตาขาว 
๒๘.  น.ส.กวินนาถ ชวยสงค   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
      หองสมุดประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี อําเภอหวยยอด 
๒๙.   นางวัชร ี  นายโท   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๓๐.   น.ส.พรช่ืน        ณ  พัทลุง  บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๓๑. น.ส.นงเยาว ทับเที่ยง   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๓๒. นางธิดารัตน เปาะทอง  บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนจงัหวัดตรงั 
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๓๓.  นางอุบลรัตน ฤทธ์ิรัตน  บรรณารักษชํานาญการ  
        หองสมุดประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี อําเภอยานตาขาว 
๓๔.  นางนุชนาฏ  นุยขาว   บรรณารักษชํานาญการ   หองสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
๓๕.  นางปทมนันท ทองออน  บรรณารักษชํานาญการ   หองสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 

ผูเขารวมประชุม 
๑.  นางอุษา  บุญทอง   พนักงานพมิพ ระดับ ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  นางศรสวรรค พุมโกมล  นักวิชาการเงินและบญัชี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายกฤษฎา  บิลเกษม   ครูอาสาสมัคร กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔.  น.ส.นุชรีย  บวชชุม   นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕.  นายนพรัตน   โชติเกษมกลุ    นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จงัหวัดตรงั 
๖. นายธนากร  เยาวดํา   นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ  นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. นายสรุิยา  จันทรฐั   นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙. น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ  นักจัดการงานทั่วไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐.  น.ส.พันธวดี หนูริง   นักจัดการงานทั่วไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
กอนวาระการประชุม 

๑. กิจกรรม  English For ASEAN กิจกรรม โดย อาจารยละออง ภูกลาง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

แนะนําอาจารยสอนหลักสูตร Engling Program ชาวฟลิปปนส Mr.Sixto Angelo  

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑)  สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการจังหวัดตรัง  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  

(ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) และสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง)  

  นางอธิชา  รจนะ  รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม 

  ๑)  กอนวาระการประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการจังหวัดตรัง ผูวาราชการจังหวัดไดมอบ

ประกาศเกียรติคุณแกอาสาสมัครแรงงานดีเดน จํานวน ๓ ราย  ซึ่งสํานักงานแรงงานจังหวัดตรัง เปนผูดําเนินการ  

และมอบเกียรติบัตรแกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน ๒๐ ราย ซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดตรัง เปนผูดําเนินการ 
๒)  ขาราชการยายมารับตําแหนงที่จังหวัดตรัง 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีจังหวัดตรัง 

นางอารีย  อินทรสมบัติ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมงจังหวัดตรัง 

นายสมพงศ  แปนทอง เกษตรและสหกรณจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัดตรัง 

นายอาวุธ  วงศสวัสดิ ์
นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี 

พาณิชยจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีจังหวัดตรัง 

นายชูชาติ  รักจิตร ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครปฐม ผูอํานวยการโครงการชลประทานตรัง 

นายสุนันท  ถีราวุฒิ 
 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 
 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
    

น.ส.ศรีหัทยา  ชูสุวรรณ 
 

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
เพชรบุรี 

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
ตรัง 

นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข นายอําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอหาดสําราญ 

นายรณชัย  สารรัตน 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๔ จังหวัดตรัง 

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๔ 
จังหวัดตรัง 

 
๓)  ขาราชการยายไปรับตําแหนงที่ใหม 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 

นายสุชิน  สุธาชีวะ นายอําเภอหาดสําราญ นายอําเภอรัษฎา 

  ๔)   ทานผูวาราชการจังหวัดเนนยํ้าในเรื่องของนโยบาย  “จังหวัดตรัง เมืองแหงความสุข” ใหถือ
ปฏิบัติเปนนโยบายของจังหวัด ไมใชนโยบายของทานผูวาราชการจังหวัด 
  ๕)   การเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  คาใชจายที่ยังกอหน้ีผูกพันอยู   
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  
  ๖)   การเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในสวนของงบประมาณรายจาย
ลงทุนใหเบิกจายไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน และตองกอหน้ีใหแลว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  การกันเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูวาราชการจังหวัดตรังเนน
ยํ้าสําหรับสวนราชการที่เปนหนวยผูเบิกในสวนกลางจะไมมีการกันเงินที่ไมมีตัวหน้ีอยู เน่ืองจากการกอหน้ีผูกพันตองมี
ตัวหน้ีอยู จึงจะกอหน้ีผูกพันได  และไดกําชับในเรื่องการเบิกจายเงินงบประมาณใหยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกับ
จังหวัดตรัง 
  ๗)   การเปดหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว (OTOP Village Champion : OVC) ซึ่งไดเปด
หมูบาน OTOP แลวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑ หมูบาน คือ หมูบานบอหิน 
  ๘)   งาน Big Cleaning Day ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดตรัง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  
ไดดําเนินการแลวเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หาดปากเมง  อ.สเิกา  จ.ตรงั 
  ๙)   โครงการกุงกามกรามคืนธรรมชาติ โดย สํานักงานประมงจงัหวัดตรัง หนวยงานเจาของ
โครงการไดดําเนินการเรียบรอยแลว ณ แมนํ้าตรัง วัตถุประสงคของโครงการเพื่อสงเสรมิอาชีพของคนในพื้นที ่
  ๑๐)   โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งไดดําเนินการไป
บางสวนแลว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  
  ๑๑)   โครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ (Healthy Organization)  โดยสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง เปนผูดําเนินการไดรับรางวัลที่ ๑ ระดับประเทศ สืบเน่ืองจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ไดมีนโยบายรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สรางสุขภาวะในองคกรโดยใช ๘ เครื่องมือ คือ   
๑. สุขภาพดี ๒. ต้ังใจดีงาม ๓. มีความสงบ ๔. มีความผอนคลาย ๕. องคกรแหงความรู ๖. องคกรแหงการปลอดหน้ี    
๗. ครอบครัวดี ๘. มีความรัก ความสามัคคี   
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  ๑๒)  โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน” จังหวัดตรัง เดือนธันวาคม 
๒๕๕๕ กําหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ รร.บานนาทะเล หมูที่ ๑ ต.ตะเสะ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 
  ๑๓)   โครงการแบงปนนํ้าใจ ใหเสื้อกับนอง ผูวาราชการจังหวัดตรัง ขอความรวมมือหัวหนาสวน
ราชการและบุคลากรทุกคนรวมกันบริจาคเสื้อผาที่อยูในสภาพดี คนละ ๑ – ๒ ตัว กอนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
บริจาคไดที่สํานักงานจังหวัดตรัง หรือเหลากาชาดจังหวัดตรัง 
  ๑๔)   มติคณะรัฐมนตรกีําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า ป ๒๕๕๖ ครม. มีมติอนุมัติคาจางข้ันตํ่าวันละ 
๓๐๐ บาท 
  ๑๕)  จากการรวมประชุมการจัดงานเฉลมิพระชนมพรรษา ฯ เมื่อวันเสารที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ โดย นายไชยยศ ธงไชย รองผูวาราชการจงัหวัดตรงั  กําหนดใหทุกคนรวมกันใสเสือ้สเีหลือง  และการจัด
งานวันลอยกระทง ใหเนนในเรื่องของความปลอดภัย  
  ๑๖)  แนวทางการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูวาราชการ
จังหวัดตรัง ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน จํานวน ๗ ขอ ดังน้ี 
   ๑)   มอบหมาย/กําชับใหขาราชการ ลกูจาง ผูรบัผิดชอบงานปองกันยาเสพติด             
ใหความสําคัญในการศึกษาและทําความเขาใจแผนปฏิบัติการพลงัแผนดินเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน 
   ๒)  กําหนดใหปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหเปนวาระสําคัญและเรงดวนของ
จังหวัด โดยให ศพส.จ.ตรัง เปนกลหลักในการขับเคลื่อนดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   ๓)  ดําเนินการตามคําสั่ง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องปฏิบัติการพลังแผนดินเขาชนะ
ยาเสพติดอยางย่ังยืน ในป พ.ศ.๒๕๕๖  ในคําสั่งฉบบัดังกลาว ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เปน
คณะกรรมการ  และในชุดคณะอนุกรรมการ  รับผิดชอบในสวนของอําเภอรัษฎา สวนในป ๒๕๕๕ รับผิดชอบใน
สวนของอําเภอหาดสําราญ 
   ๔)  การเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติด โดยใชกลไกตาสบัปะรด ในระดับพื้นที่ใหเกิด
เปนรปูธรรม ในเรื่องของการชวยเหลือบําบัดไมใหกลับไปเสพซ้ํา หรือดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
   ๕)  จังหวัดและอําเภอจัดใหมีชองทางแจงเบาะแส ผูเกี่ยวของกับยาเสพติด ทางโทรศัพท โดยมี
สายดวนตู ปณ. หรือกลองรับเรื่องราว ใหสามารถติดตอสื่อสารกับผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอไดอยางรวดเร็ว 
   ๖)  ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ เพิ่มความเขมขนในการใหความสําคัญในเรื่อง
แกไขปญหายาเสพติด โดยกํากบัดูแลการดําเนินงานดวยตนเองอยางจริงจัง   
   ๗)  มีแผนบรูณาการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ในพื้นที่  และจัดใหมีการประชุม 
ศพส.จ. , ศพส.อ. อยางตอเน่ืองทุกเดือน โดยใหรวมดําเนินการกับขาราชการและบุคลากร เพื่อไมใหมีพฤติการณที่
เกี่ยวของกบัยาเสพติดอยางเด็ดขาด 
   ในสวนของ “โครงการชุมชนอุนใจ ไดลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปดลอม เอ็กซเรยรุก 
๙๐ วัน พื้นที่แพรระบาดทั่วประเทศ” ไดกําหนดพื้นที่แลว ดังน้ี 

๑) อําเภอเมืองตรงั บานชุมชนสะพานชาง ม.๕ ต.บางรัก จํานวนครัวเรือน จํานวน ๔๗๔ 
ครัวเรือน  จํานวนประชากร จํานวน ๘๘๙ คน สถานะหมูบาน ไมมีผูคา มีผูเสพจํานวน ๒ คน  และที่เขารวม
โครงการเพิม่ จํานวน ๓ หมูบาน คือ บานสะพานชาง บานหนองพรา บานโคกโดน       

๒) อําเภอหวยยอด หมูบานหนาวัดหวยยอด เทศบาลหวยยอด จํานวนครัวเรือน จํานวน 
๓๑๒ คน จํานวนประชากร จํานวน ๙๔๗ คน สถานะหมูบาน ไมมีผูคา  มีผูเสพ ๑ คน 

๓) อําเภอกันตัง บานพรุใหญ ม.๒ ต.บางหมาก จํานวนครัวเรอืน จํานวน ๑๙๓ ครัวเรือน  
จํานวนประชากร จํานวน ๙๒๐ คน สถานะหมูบาน ไมมผีูคา มีผูเสพจํานวน ๙ คน 
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๔) อําเภอยานตาขาว บานใต ม.๓ ต.ทุงกระบือ จํานวนครัวเรือน จํานวน ๑๐๒ ครัวเรือน  

จํานวนประชากร จํานวน ๔๔๗ คน สถานะหมูบาน ไมมผีูคา มีผูเสพจํานวน ๑๑ คน 
๕) อําเภอปะเหลียน บานหนองหวา ม.๔ ต.ทุงยาว จํานวนครัวเรือน จํานวน ๓๖๐ 

ครัวเรือน  จํานวนประชากร จํานวน ๑,๒๔๑ คน สถานะหมูบาน ไมมีผูคา มีผูเสพจํานวน ๒๐ คน 
๖) อําเภอสเิกา บานพรุเตยบานตีน ม.๔ ต.กะลาเส จํานวนครัวเรือน จํานวน ๒๒๗ 

ครัวเรือน  จํานวนประชากร จํานวน ๑,๐๔๓ คน สถานะหมูบาน ไมมีผูคา มีผูเสพจํานวน ๑๔ คน 
๗) อําเภอนาโยง บานปา ม.๓ ต.นาโยงเหนือ จํานวนครัวเรือน จํานวน ๓๕๙ ครัวเรือน  

จํานวนประชากร จํานวน ๒,๑๘๖ คน สถานะหมูบาน ไมมีผูคา มีผูเสพจํานวน ๑๗ คน 
๘) อําเภอวังวิเศษ บานชัยภักดี ม.๒ ต.อาวตง จํานวนครัวเรือน จํานวน ๒๖๔ ครัวเรือน  

จํานวนประชากร จํานวน ๘๕๐ คน สถานะหมูบาน มผีูคา ๔ คน  มีผูเสพจํานวน ๘ คน 
๙) อําเภอรัษฎา บานคลองมวน ม.๑ ต.หนองปรือ จํานวนครัวเรือน จํานวน ๔๗๗ 

ครัวเรือน  จํานวนประชากร จํานวน ๑,๐๓๐ คน สถานะหมูบาน ไมมีผูคา มีผูเสพจํานวน ๒ คน 
๑๐) อําเภอหาดสําราญ บานโคกออก ม.๘ ต.หาดสําราญ จํานวนครัวเรือน จํานวน ๒๖๕ 

ครัวเรือน  จํานวนประชากร จํานวน ๑,๐๐๒ คน สถานะหมูบาน ไมมีผูคา  มีผูเสพจํานวน ๑๖ คน 
  ๑๗) นางอธิชา  รจนะ  เนนยํ้าทานผูวาราชการจังหวัดตรัง ขอใหทุก กศน.อําเภอ ดูแลติดตาม
เรื่องยาเสพติดอยางเขมงวดเพราะนักศึกษา กศน. อาจเปนกลุมเสี่ยง   
   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไดดําเนินการแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังน้ี 

๑) ใหสถานศึกษาจัดสงแบบสํารวจผูเสพสารเสพติดรายบุคคลและแบบรายงานสรุป
การใชสารเสพติดในสถานศึกษาทุกภาคเรียน 

๒) ใหจัดทําแผนการจัดกจิกรรม โครงการสรางภูมิคุมกัน ปองกนัและเฝาระวัง         
ยาเสพติดในสถานศึกษาทุกภาคเรียน ตามแบบฟอรมทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด ขณะน้ีไดจัดสงใหสถานศึกษา
เรียบรอยแลว ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางรอใหสถานศึกษาจัดสงแบบฟอรมคืน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 ๑.๒) นายประวิตร  ทับเที่ยง  แจงที่ประชุม 

๑) ขอใหฝายอํานวยการนําขอมูลปฏิทินงานสําคัญของจังหวัดตรัง ลงในหองประชุมไรกระดาษ   
(E-Paperless) ดวย 

๒) ขอให ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ ติดตามงานสําคัญของจงัหวัดตรัง เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
ในพื้นที่ที่รบัผิดชอบ และขอใหไปรวมกจิกรรม 

๓) ในเรื่องยาเสพติด ซึ่งเปนวาระแหงชาติ ทุกฝายตองดูแลบุคลากรรวมไปถึงผูรบับริการ 
ขอใหแยกแยะระหวางเด็กนอกสถานศึกษากับเด็กนอกระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพราะเด็กนอกสถานศึกษา
ไมใชนักศึกษา กศน. แตเปนเด็กที่ไมไดทํางาน หรือเสพยาเสพติดอยูที่บาน อยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง 
กํานัน ผูใหญบาน   
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

 ๑.๓)  สาระสําคัญการประชุมประสานแผนกับสถาบัน กศน.ภาคใต  เมือ่วันที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๕  

ณ จังหวัดพทัลงุ 
  ๑)  การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. รอบที่ ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาคใตมี ๓ จังหวัด 
คือ ตรัง ระนอง ภูเก็ต จะประเมินทุกอําเภอ ทุกพื้นที่ Areabase พรอมกันและประเมินครบ ๕ ป มี ๒ จังหวัด คือ 
ยะลา พัทลุง  ภาคใตถูกประเมินรวม ๕ จังหวัด ถูกประเมินแลว ๒ จังหวัด คือ ชุมพร กับพังงา ดังน้ัน ทุกฝาย 
ไดแก กศน.อําเภอและทีมงาน และทีมศึกษานิเทศก ตองเตรียมความพรอมรับการประเมิน    
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  ๒)   การเปดโลกประชาคมอาเซียน เลขาธิการ กศน. ไดมอบหมายใหทุก กศน.ภาค นําบุคลากร  
ทั้งผูบริหารและบุคลากร ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ประเทศอาเซียนที่อยูใกลเคียง เชน ภาคเหนือไปที่แควนสิบสองปนนา 
ภาคกลางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคใตไปประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมมอบสถาบัน กศน.
ภาคใตเปนเจาภาพจัดทํากําหนดการเดินทาง  จํานวน ๒-๓ วัน เดินทางโดยรถยนต กลุมเปาหมาย คือ ผูอํานวยการ
สํานักงาน  กศน.จังหวัด  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ และสถานศึกษาข้ึนตรง  
  ๓)   มหกรรมวิทยาศาสตรและการฝกอาชีพของศูนยฝกชายแดน กําหนดจัดงานคาราวานสัญจร
ภาคใตในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดตรัง วันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัด
นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดสงขลา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เปนเจาภาพจัดหาสถานที่
จัดงาน ในงานมีคาราวานจากศูนยวิทยฯ และศูนยฝกทั่วประเทศ มีทองฟาจําลอง เปาหมายมีคนรวมงานวันละ ๕,๐๐๐ 
คน มอบหมายทีมการศึกษาตามอัธยาศัยเปนเจาภาพหลักในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับจัดวางเต็นทประมาณ ๓๐ 
เต็นท  ที่จอดรถบัสไดไมตํ่ากวา ๕๐ คัน และตองมีโรงยิมขนาดใหญสําหรับแสดงทองฟาจําลอง  และขอความสวนมือ
ทั้ง ๑๐ สถานศึกษารวมจัดกิจกรรมครั้งน้ี 
  ๔)  ศูนยฝกอาชีพชุมชน ที่ประชุมไดเสนอรูปแบบการจัดศูนยฝกอาชีพชุมชน ขอใหกลุมงาน
การศึกษานอกระบบศึกษารูปแบบการจัดศูนยฝกอาชีพชุมชนของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
นําเสนอเปนทางเลือก และขอใหยึดถือคูมือเปนแนวทางปฏิบัติงาน 
  ๕)   English Program ในสวนของจังหวัดตรัง กศน.อําเภอเมืองตรังเปนอําเภอนํารอง วันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ กําหนดปฐมนิเทศในภาคเรียนที่ ๑ มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียน ๓๐ คน  
  ๖)  การคัดเลือกยกยองบุคคลและหนวยงานเครือขายดีเดน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง  ไดนําเสนอที่ประชุม ดังน้ี 
   ๖.๑)  กลุมศูนยและสถาบัน กศน.ภาค ควรใหความสําคัญกับรางวัลระดับกลุมศูนยหรือใน
ระดับกลุมภาค ควรจะใหโลรางวัล เพื่อเปนการยกยองเครือขาย เปนการสรางแรงจูงใจ ที่ประชุมไดเห็นดวยกับเรื่อง
ดังกลาว    
    ๖.๒) เสนอใหยกเลกิโควตากลุมชายแดนใต  โดยใหพิจารณาผลงาน เอกสาร และการนําเสนอ
ผลงาน และถาไปดูพื้นที่จริงไดดวยจะย่ิงดี 
  ๗)  การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจําป ๒๕๕๕ ไดสงเขารับการประเมิน จํานวน ๒ อําเภอ 
และผานทั้ง ๒ อําเภอ คือ กศน.อําเภอนาโยง และ กศน.อําเภอหาดสําราญ    
มติท่ีประชุม   รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๐/ ๒๕๕๕  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม  ครั้งที ่ ๑๐/ ๒๕๕๕   
 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  ๓.๑   การเบิกจายงบประมาณในแตละกิจกรรม  ประจําเดือนพฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
        นายประวิตร  ทับเที่ยง  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จงัหวัดตรัง  แจงที่ประชุม   

๑) การเบิกจายงบประมาณในแตละกิจกรรม ไดมอบหมายใหกลุมยุทธศาสตรสรุปเปน
ประจําทุกเดือน ผูสนใจสามารถดาวนโหลดไดจากหองประชุมไรกระดาษ (E-Paperless) อยากให กศน.อําเภอ จัดเก็บ
เปนเอกสารหลักฐานเพื่อไวตอบ สมศ.ได และสามารถใชเปนเอกสารรองรบัการตรวจติดตามของผูบริหาร ในตัวบงช้ีที่ 
๗ ในเรื่องการบริหารงานแผนงานงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณให กศน.อําเภอ พิจารณาใน ๒ สวน ดังน้ี 
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   สวนที่ ๑  ใหตรวจสอบผลผลิตที่ ๔ ผูรับบริหารการศึกษานอกระบบ และผลผลิตที่ ๕ 
การศึกษาตามอัธยาศัยใน E–budget วายอดตรงกันหรือไม หากไมตรงขอใหแจงกลุมยุทธศาสตร ควรตรวจสอบอยาง
นอยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง ไมควรมาตรวจสอบตอนใกลสิ้นปงบประมาณ 
  สวนที่ ๒ งบอุดหนุน คาใชจายการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งบรายจาย
อื่น งบศูนยฝกอาชีพจดัสรรตาม กศน.ตําบล ๆ  ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  จัดสรรตามเขต สส.ใชตามเกณฑสัดสวนเปาหมายที่ไดรับ สส. 
มี ๔ เขต  จึงไดรับการจัดสรร จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๒) คาซื้อหนังสือหองสมุดใหแบงซื้อตามไตรมาส จะทําใหไดหนังสือใหมตลอดป เปนไปไดให
ซื้อในพื้นที่จังหวัดตรัง และวิธีการที่ดีที่สุดใหบรรณารักษ จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ โดยอาจจะ
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ หรือผูใชบริการ เปนกรรมการ 
  ๓) งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน ขอ กศน.อําเภอ ทบทวนกรอบใหมที่บังคับใน ๒ เรื่อง เพราะเปน
นโยบายของสํานักงาน กศน.   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ นายประวิตร ทับเที่ยง แจงที่ประชุม มาตรการการเรงรัดเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖  เปนมาตรการที่คณะรัฐมนตรีรับรองแลว เพราะฉะน้ันในคํารับรองฉบับที่ลงนาม ขอให 
กศน.อําเภอ เปลี่ยนในสวนของมาตรการเบิกจายเงินงบประมาณใหม ซึ่งมาตรการการเรงรัดเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ แตละไตรมาส มีดังน้ี  
  -ไตรมาสที่ ๑ เบิกจายใหได ๒๐%   
  -ไตรมาสที่ ๒  เบิกจายใหได ๔๔%  
  -ไตรมาสที่ ๓ เบิกจายใหได ๖๙%  
  -ไตรมาสที่ ๔ เบิกจายใหได ๙๔%  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๓  การบันทึกขอมลูสํารวจความตองการทางการศึกษาและกจิกรรมการเรียนรู  ขอมูลราย
ตําบลผานโปรแกรมระบบ Online           
  นายประวิตร ทับเที่ยง แจงที่ประชุม ขอใหทุก กศน.อําเภอ จัดเก็บขอมูลสํารวจความตองการ
ทางการศึกษาและกจิกรรมการเรียนรูเปนฐานขอมูล  และดําเนินการตอไปไมมีกําหนดเวลาสิ้นสุด เปนบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ตําบล เพื่อใหการบันทึกขอมูลมีความตอเน่ืองเสนอใหผูอํานวยการ กศน.อําเภอ นําไปเปนตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด  แจงอําเภอที่ยังไมมีความเคลื่อนไหวคือ กศน.อําเภอหาดสําราญ  
 ๓.๔ นายประวิตร ทบัเที่ยง แจงที่ประชุม ไดมอบหมายใหกลุมงานยุทธศาสตรไดจัดทําแบบขอมูล
ติดตาม โดยใชระบบ ICT แบบงาย เริ่มต้ังแตตนปงบประมาณ ๒๕๕๖ กศน.อําเภอสามารถเขาไปดูได จะมีรายละเอียด
กําหนดวัน เวลาสง และจะนําไปเปนขอมูลการพิจารณาความดี การใหรางวัลตาง ๆ   และชวยลดการถูกทวงถามจาก
สํานักงาน กศน. ขอให ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ ชวยกํากับดูแลในสวนน้ีดวย 
มติท่ีประชุม รับทราบ                                                                                                  

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยชี้แจง 

 กลุมอํานวยการ 
 ๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หนวยงาน/ เครือขาย/ สถานศึกษา ที่จัด และหรือสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเดน  ของสํานักงาน กศน. ประจําป  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
แรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกหนวยงาน หรอืผูปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะจัดใหมีการ
มอบรางวัลในเดือนกันยายน  ๒๕๕๖  จัดสงเอกสารภายในวันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
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 นายประวิตร  ทับเที่ยง  แจงที่ประชุม ในป ๒๕๕๖ มอบหมาย กศน.อําเภอเมืองตรัง จัดทํา

เอกสารการประเมินใหเรือนจําจังหวัดตรัง และมอบหมาย กศน.อําเภอยานตาขาว จัดทําใหสถานพินิจ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 ๔.๒ การปรับเงินคาตอบแทนรายเดือนใหครูผูสอนคนพิการ และครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน กศน. 
  นายประวิตร ทับเที่ยง แจงที่ประชุม การปรับเงินคาตอบแทนรายเดือนใหครูสอนคนพิการ
ในอัตราไมเกินเดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  สําหรับครูสอนคนพิการจังหวัดตรังไดรับการ
จัดสรรทั้งหมด ๑๘ คน เดิมมี ๑๒ คน ไดรับการจัดสรรเพิ่ม ๖ คน มอบหมายศึกษานิเทศกตรวจสอบ ติดตามการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน สําหรับครูการเรียนชุมชน (วุฒิปริญญาตรี) ตองมีนักศึกษาไมนอยกวา ๗๐ คน      
ถานักศึกษาไมถึงเบิกไดรายหัวไมเกิน ๑๕๐ บาท ครูประจํากลุม (วุฒิปริญญาตรี) มีนักศึกษาไมเกิน ๕๐ คน เบิกได
ไมเกินรายหัวละ ๘๐ บาท 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 ๔.๓ ช้ีแจงการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของ กศน.อําเภอ 

  นางอุษา  บุญทอง  แจงที่ประชุม ทุก กศน.อําเภอ ไดดําเนินการขอรหัสผูใชงาน และ

รหัสผานครบแลว 

  นางสาวนราทิพย ขุนทองคํา  แจงที่ประชุม ขอให กศน.อําเภอ ตรวจสอบความถูกตอง

ของเลขที่บัญชีใหถูกตองกอนการบันทึกขอมูลในระบบ e-GP  

  นายประวิตร ทับเที่ยง แจงที่ประชุม การจัดซื้อจัดจางที่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ตองมีการ

วางแผนในการจัดซื้อจัดจาง ถา กศน.อําเภอมีปญหาเกี่ยวกับระบบ e-GP ใหขอคําปรึกษาจากสํานักงาน กศน.

จังหวัดตรัง ถาไมไดจริง ๆ จะสอบถามจากสํานักงานคลังจังหวัด 

  นางอธิชา รจนะ แจงที่ประชุม การทําระบบ e-GP บางครั้งเจาหนาที่สงเอกสารมาเบกิจาย 

โดยไมไดบันทึกลูกบอลครบ ๘ ลูก จึงทําใหดําเนินการเบิกจายไมได ขอให ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ ชวย

ตรวจสอบเจาหนาที่ของทานดวย เพราะทําใหเสียเวลาในการสงคืนเอกสาร   

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

๔.๔ นายประวิตร  ทับเที่ยง แจงที่ประชุม การอบรมเจาหนาที่งานการเงิน  บัญชี และพัสดุ 

ของ กศน.อําเภอ โดยหนวยตรวจสอบภายใน ระหวางวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยวิทยากรจากหนวย

ตรวจสอบภายใน เนนยํ้าให ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมใหครบตามที่กําหนดไว  

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา                                                    
  ๔.๕ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับคนพิการ ประจําป ๒๕๕๖ 

  นายประวิตร  ทับเที่ยง  แจงที่ประชุม ไดจัดทําใบจัดสรรแลว ขณะน้ีอยูระหวางการ

ตรวจสอบ และจะรีบจัดสรรให กศน.อําเภอ 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                          
 ๔.๖ สรปุผลการนิเทศเพื่อการเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน 
ครั้งที่ ๑ (๑๐ อําเภอ) ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  นางสุรีย  นาคนิยม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ แจงที่ประชุม  
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  ๑) ภายใตการนําของผูอํานวยการ กศน.จังหวัดตรัง  จากการนิเทศเพื่อการเตรียมความ
พรอมการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน มีขอเสนอแนะดังน้ี 
  ๑.๑)  ครูกศน.ตําบล ทกุคนตองมีเอกสารคูมือการประเมินทัง้ภายในภายนอก  และคูมือ
การศึกษาตอเน่ือง และตองศึกษาอยางละเอียด 
  ๑.๒)  ครูและบุคลากรตองรูนโยบายและจุดเนนการทํางาน ในแตละปตองมี
แผนปฏิบัติงานของตําบลและมีสรุปผลและประเมินผลอยางตอเน่ือง 
  ๑.๓)  ควรจะมีความชัดเจนในเรื่องอตัลักษณและเอกลักษณ เพราะแตละคนตอบกัน
คนละอยาง 
  ๑.๔)  ควรมีการวิเคราะหขอมลูดิบ ที่ไดเก็บมาและบันทึกไว แยกเปนป ๆ เปนงาน ๆ 
เพื่อใหสะดวกแกการรบัการประเมินภายนอก 
  ๑.๕)  ควรมีการติดตามผลความกาวหนาของผูเรียน จัดทําคูมือการสอน คูมือครู ๘ ขอ 
  ๑.๖)  ควรมีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการสอบปลายภาค และผลสอบ N-net และ
ชวยกันแกไข พัฒนาในสิ่งที่บกพรอง  
  ๑.๗)  สถานศึกษาควรจะมีการควบคุมคุณภาพ ในเรื่องอัตราการเขาสอบ การจบ
หลักสูตร และการติดตามผลหลังจากการศึกษาแลว  
  ๑.๘)  ภารกิจตอเน่ืองทีผู่อํานวยการสํานักงาน กศน.จงัหวัดตรัง ไดมอบไวคือ ในป 
๒๕๕๖ ทุก กศน.ตําบลตองทํา SAR และทุกสถานศึกษาตองเริ่มเตรียมความพรอมไดแลว และการใช ICT การ
อบรมประกันคุณภาพไมใชการมาน่ังอบรมอยางเดียว ยังมสีือ่ตาง ๆ ใหเรียนรู เชน Internet Facebook ขอให
บุคลากรทุกอําเภอมีการติดตามขอมลูขาวสารจากสื่อตาง ๆ น้ันดวย 
  ๒) บทสงัเคราะหของจงัหวัดตาง ๆ ทีเ่ขาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ จังหวัด
นครนายก จํานวน ๑๒ ขอ มีดังน้ี 
   ๒.๑)  สถานศึกษาควรมีการประชุมมาตรฐานและตัวบงช้ีของการประเมินภายนอก
รอบสาม คือใหบุคลากรทุกคนเขาใจการประเมินภายนอกรอบสามเปนอยางไร 
  ๒.๒)  ควรจะมีการสงัเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมินภายในของตนเอง กบัตัว
มาตรฐานตัวบงช้ีภายนอกรอบสาม 
  ๒.๓)  ควรมีการวิเคราะหวาหลักฐานสารสนเทศขอใดจัดกจิกรรมใด  
  ๒.๔)  ควรมีการกําหนดวิธีการเครื่องมือ ข้ันตอน ในการรวบรวมขอมลูใหชัดเจน และ
กําหนดผูรับผิดชอบในตัวบงช้ีแตละตัวใหชัดเจน 
  ๒.๕)  ควรมีการออกคําสั่งเตรียมการประเมินใหครอบคลมุภาระครูทกุคน พรอมกับ
ประชุมช้ีแจงการเตรียมการอยางเปนระบบ 
  ๒.๖)  มอบหมายใหผูรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาเปนเลขานุการ
คอยขับเคลื่อนเทาน้ัน 
  ๒.๗)  ผูบริหารหรือฝายบรหิารตองกํากบัติดตามตลอดเวลา 
  ๒.๘)  ควรเตรียมการแสดงสารสนเทศ กอนการประเมินอยางนอย ๑ เดือน 
  ๒.๙)  เตรียมเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวของกบัการประเมินอยางเปนระบบ 
  ๒.๑๐)  จัดเตรียมซักซอมบุคลากร นักศึกษาที่เกี่ยวของทีจ่ะช้ีแจงใหเขาใจเกี่ยวกบั
วิธีการประเมินคุณภาพรอบสามของคณะกรรมการที่มาประเมิน  
  ๒.๑๑)  วางรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีให
มากที่สุด แตทัง้น้ีสามารถประยุกตไดตามบรบิทของสถานศึกษาและชุมชน 



-๑๐- 

 
  ๒.๑๒)  ควรจะมีการประชาสมัพันธการประเมินใหทุกฝายทีเ่กี่ยวของไดประจกัษ และ
ทราบอยูเสมอ 
  นายประวิตร ทบัเที่ยง แจงที่ประชุม ทานเลขาธิการ กศน. คาดหวังและใหความสําคัญใน
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน และกลาววาถาสถานศึกษาใดไมผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจะเปนตราบาปของผูบรหิารและบุคลากร  กําชับใหทุก กศน.อําเภอตองเตรียมความพรอมไวทุกตัวบงช้ี 
คือ เตรียมเอกสารหลักฐาน เตรียมบุคลากรทกุฝาย ทุกคนในสถานศึกษาตองมสีวนรวม 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  
 ๔.๗ การประชุมรับฟงการเตรียมความพรอมและถอดบทเรียนจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม   
  นายประวิตร ทบัเที่ยง แจงที่ประชุม จัดข้ึนในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรม 
ธรรมรินทร ธนาจังหวัดตรงั ระยะเวลาในการอบรม ๑ วัน ขอใหเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของทั้งหมดในสถานศึกษา       
ไปรับฟงทุกคน 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 กลุมสงเสรมิการศึกษานอกระบบ  
 ๔.๘ สถานศึกษาสงขอมูลสถานศึกษา ขอมูลสนามสอบ N-Net ครั้งที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
ทั้ง ๓ ระดับ โดยเขาระบบไดทางเว็บไซต  http://www.niet.or.th 
   นายประวิตร ทับเที่ยง แจงทีป่ระชุม กําหนดการสอบ N-Net ครั้งที่ ๒ ทั้ง ๓ ระดับ  ในวันอาทิตยที่ 
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยใชขอสอบจาก สทศ. ขอให กศน.อําเภอ เรงดําเนินการจัดสงขอมลูสถานศึกษากับขอมลูสนามสอบ 
และขอฝากเรื่องการเขาสอบตองตรวจสอบบัตรเขาสอบ และคณะกรรมการคุมสอบใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการสอบเปนพิเศษ    
   นายสุริยา จันทรัฐ แจงที่ประชุม จากการตรวจสอบขอมูลนักศึกษาที่คาดวาจะจบในภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๕ มปีระมาณ ๔๐๐ กวาคน ไดนําขอมูลดังกลาวลงเว็บไชตแลว  เนนยํ้า กศน.อําเภอ ใหสงขอมูล
ของนักศึกษาที่คาดวาจะจบเขาระบบ  โดยกรอกขอมูลจํานวนหอง สถานทีส่อบ  ซึ่งระบบจะเปดระหวางวันที่   
๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   นางสุรีย  นาคนิยม  แจงทีป่ระชุม มกีรณีที่นักศึกษาสอบไดคะแนน ๐ เปนเพราะเด็กไมได
ระบายเลขประจําตัวสอบ ฝากใหคณะกรรมการคุมสอบชวยดูแลในเรื่องน้ีดวย 
   นางละออง  ภูกลาง แจงที่ประชุม จากการเขารวมประชุมการสอบ N-net ผูอํานวยการ สทส. 
ฝากครกูําชับนักศึกษาที่เขาสอบตองต้ังใจทําขอสอบ เพราะมีกรณีที่ครบูอกใหนักศึกษาเขาสอบแบบใหเสร็จไปท ี

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 ๔.๙ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ แผนงาน : สรางและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม ผลผลิตที่ ๔ ผูรบับริการการศึกษานอกระบบ งบรายจายอื่น โครงการศูนยฝก
อาชีพชุมชน 
   นายประวิตร ทบัเที่ยง แจงที่ประชุม ใหดู ๓ สวนที่จัดสรรงบประมาณดังน้ี 
   ๑) แนวทางโครงการศูนยฝกอาชีพ ความหนาแนนใหดูที่ความตองการของ สส. แลว
นําปรึกษาทาน 
    ๒) หลกัสูตรอาชีพ ๕ กลุมอาชีพ ภาคบงัคับ เชน ภาษาองักฤษ ภาษาจีน (สําหรับผู
ใหบริการ) 
   ๓) หลักสูตร Mini OTOP ตองไปเสริมใหเกิด OTOP เช่ือมโยงกับกลุม OTOP ในพื้นที่  

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 



-๑๑- 

 
 ๔.๑๐ การเขาประชุมโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนใหจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปที่ ๖ ภายใน ๘ เดือน อยางมีคุณภาพ 
   นายประวิตร ทบัเที่ยง ขอให กศน.อําเภอ เรงดําเนินการแจงรายช่ือ กศน.อําเภอละ ๒ 
คน และขอใหเปนผูทีม่ีความสนใจเขารวมโครงการจริง ๆ สาํนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดรถบสัให ๑ คันและจัด
ที่พักให จากการเขารวมประชุม เลขาธิการ กศน. ไดแจงทีป่ระชุมเพิม่เติมดังน้ี การวัดผลภาคทฤษฎีใช ๗๐% โดย 
สทศ.ออกขอสอบ ๒๐% สํานักงาน กศน.จังหวัด ออก ๕๐%  สถานศึกษาออกขอสอบ ๓๐% ผูเขาสอบตองสอบ
ผาน ๖๐% ของภาคทฤษฎี  

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 ๔.๑๑ กลุมเปาหมายที่คาดวาจะจบตามโครงสรางและนักศึกษาที่ยังไมจบหลักสูตร 
   นายประวิตร ทบัเที่ยง แจงที่ประชุม จากขอมูลในตารางทัง้ ๑๐ อําเภอ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนและจบหลกัสูตรปจจบุันคือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ณ วันน้ียังมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยมรีหสั
ประจําตัว  ๑/๒๕๕๓ อยูหลายคน ซึ่งเด็ก ๑/๒๕๕๓ ควรจะจบต้ังแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ แตภาคเรียนน้ียังมผีู
ลงทะเบียนที่มรีหสัประจําตัว ๑/๒๕๕๓ อยู  ในขณะเดียวกันนักศึกษาที่มีรหัสประจําตัว ๒/๒๕๕๓ ซึ่งควรจะจบ
ไปแลวภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕ ก็ยังมาลงทะเบียนมากอยูพอสมควร เนนยํ้าอยากใหดูรหัสประจําตัว ๑/๒๕๕๓ และ 
๒/๒๕๕๓ ที่ยังตกคางอยูในระบบ ฝากผูอํานวยการ กศน.อาํเภอและศึกษานิเทศกไปดูขอมลูวาทําไมยังตกคางอยู
เยอะ เอามาวิเคราะหเรื่องคุณภาพป ๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 ๔.๑๒ การออกขอสอบรายวิชาเลือก วิชาบังคับ 
   นายสุริยา  จันทรัฐ แจงที่ประชุม มีขอสอบ ๒ ประเภท คือ  
   ๑)  ขอสอบบงัคับ สํานักงาน กศน.จงัหวัดตรงั ไดแจงเปนหนังสือใหออกขอสอบตนฉบับ 
และจัดสงภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขณะน้ีมี ๒ กศน.อําเภอที่สงแลว และในสวนวิธีการออกขอสอบไดเสนอ
ใหครูที่ออกขอสอบใชวิธีการเขียน  
   ๒)  รายวิชาเลือก กลุมสงเสรมิการศึกษานอกระบบไดแจกปฎิทินไปเรียบรอยแลว และ
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกขอสอบรายวิชาเลือกโดยใชบัตรขอสอบ กลาวคือ ใหสถานศึกษาสงขอสอบมาที่
สํานักงาน กศน.จังหวัดกอน แลวสํานักงาน กศน.จังหวัด จะแจงใหทราบวา กศน.อําเภอใด รับผิดชอบรายวิชาใด  
หลงัจากไดรวบรวมบัตรขอสอบเสรจ็เรียบรอยแลว  จะจัดเจาหนาที่อีกหน่ึงชุดเพือ่มาคัดขอสอบ โดยมี
คณะกรรมการคัดขอสอบ ๑ ชุด คณะกรรมการพมิพขอสอบ ๑ ชุด เพื่อสรางมาตรฐานของสถานศึกษาและของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดดวย  
   นางสุรีย  นาคนิยม  แจงทีป่ระชุม การที่ กศน.อําเภอจัดทําขอสอบและกอนที่ กศน.
อําเภอจะสงขอสอบมาทีส่ํานักงาน กศน.จังหวัด จะมีตัวบงช้ีของ สมศ. ขอ ๖.๑ คือ สถานศึกษาตองมีการ
วิเคราะหคุณภาพของแบบวัด แบบทดสอบของครูทกุคน ทกุภาคการศึกษา เพราะฉะน้ันหลกัฐานตัวน้ีสถานศึกษา
ตองเตรียมไวที่สถานศึกษาดวย 
   นายไพรัช  หัตถิยา เสนอที่ประชุม ถาตองการคุณภาพในการออกขอสอบ ใหสํานักงาน 
กศน.จังหวัด สํารวจวาในแตละอําเภอใครเกงวิชาใด ก็ใหมาอยูกลุมวิชาน้ัน และสถานที่ออกขอสอบตองเปนที่
เดินทางสะดวก และมกีําหนดเวลาแลวเสร็จในการออกขอสอบในสถานทีท่ี่ไปออกขอสอบ โดยใหฝายอํานวยการ
นําตําราไปแตหามนําขอสอบไป 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 



-๑๒- 

 
 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุมสงเสรมิการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑๓ ปฏิทินการปฏิบัติงานการดําเนินการบริหารการทดสอบ N-Net ครั้งที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 ๔.๑๔ กําหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕  ในวันอาทิตยที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ทั้ง ๓ ระดับ ๕ สาระ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 ๔.๑๕ กําหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 ๔.๑๖ การเบิกคาใชจายคาบํารงุสนามสอบ 
  นายประวิตร ทบัเที่ยง แจงที่ประชุม ขอให กศน.อําเภอ ไปศึกษารายละเอียด ตาม
หนังสือสํานักงาน กศน. ที่ ศธ.๐๒๑๐.๑๑๗/ ๔๕๑๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง คาใชจายคาบํารุงสนาม
สอบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 ๔.๑๗ ซักซอมความเขาใจการลงทะเบียนเรียน 
  นายประวิตร ทบัเที่ยง แจงที่ประชุม ระดับประถมศึกษา  ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ
ไมเกิน ๑๔ หนวยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละไมเกิน ๑๗ หนวยกิต ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละไมเกิน ๒๓ หนวยกิต    

มติท่ีประชุม      รับทราบ                  
 กลุมสงเสรมิการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๑๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายงานในรปูจดหมายขาว
อิเลก็ทรอนิกส    

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 
 ๔.๑๙ เชิญชวนสมัครเปนคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจงัหวัดตรงั 
  นายประวิตร ทบัเที่ยง แจงที่ประชุม ขอเชิญบุคลากรสมัครเปนคณะกรรมการติดตาม
และสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงัหวัดตรงั โดยสามารถย่ืนใบสมัครไดทีส่ํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดตรัง 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง แจงที่ประชุม  
  ๑) เรื่องปคุณภาพ ขอใหทีมศึกษานิเทศกปรึกษาหารือกับหัวหนาเขตทั้ง ๒ เขต  และขอคําตอบ
ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
  ๒) การจัดงานเลี้ยงวันข้ึนปใหม  ในสวนของรายละเอียดกิจกรรมมอบหมายรองอธิชา 
ปรึกษากับหัวหนาเขตทั้ง ๒ ทาน โดยมอีาจารยละอองเปนเลขานุการ 
มติท่ีประชุม     มีมติจัดงานเลี้ยงวันข้ึนปใหม  ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 



-๑๓- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
       นายกฤษฎา บลิเกษม แจงที่ประชุม ขอเชิญรวมเชียรกฬีาวันครู  ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕ จะมีการแขงขันกีฬา ดังน้ี วอลเลยบอล แขงขันเวลา ๑๕.๐๐ น. ฟุตบอล แขงขันเวลา ๑๖.๓๐ น.          
ในสวนรอบรองและรอบชิงชนะเลิศจะแขงขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรงั    

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๕  น. 

 

 

   (นางสาวพันธวดี  หนูริง)                                                                  (นางอธิชา  รจนะ) 
      นักจัดการงานทั่วไป               รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                 ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 
 


