
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๑/ ๒๕๕๖   

วันพธุท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร  ทับเท่ียง   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั ประธานการประชุม 
๒.  นางอธิชา  รจนะ   รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา 
๔.  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๕.  น.ส.อัจฉรา  เชียงสอน  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๖.  นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๗.  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายไพรัช  หัตถิยา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง 
๙.  นายธัญญา   พงศ์ภราดร  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๐.  นางเพียงใจ   หอยสังข์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๑.  นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง    ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๒.  นางนภา  จิโรภาส   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง  
๑๓.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
๑๔.  นางละออง  ภู่กลาง   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕.  นางสุรีย ์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๖.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ ์  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  นางสุดา  ชาญป้อม  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๘.  นางไพลิน  ธงธวัช   ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๙.  นายปรีชา  ชาญป้อม  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๒๐.  นางสาริณี   วรรณบวร  ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๒๑.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี   ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๒๒.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๓.  น.ส.ประโลม เสียมไหม  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๒๔.  นางวัชร ี  นายโท   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๕. น.ส.พรชื่น        ณ  พัทลุง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๖.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๗.  นางอรทัย  คงสิน   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๘.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
      ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๒๙.   นางธิดารัตน ์ เปาะทอง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๓๐.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน ์  บรรณารักษ์ชํานาญการ  
        ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๑. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว   บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
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๓๒. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน  บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ ์  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอห้วยยอด  ลาพักผ่อน 
๒. นางจาร ิ  คงนคร   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ    ติดราชการ 
๓. นายอนันต์  ศรีราม   ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ   ติดราชการ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๑.  นายกฤษฎา  บิลเกษม   ครูอาสาสมัคร กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  น.ส.นุชรีย ์  บวชชุม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔. นายธนากร  เยาว์ดํา   นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นายสุริยา  จันทรัฐ   นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ์  นักจัดการงานท่ัวไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘.  น.ส.พันธ์วด ี  หนูริง   นักจัดการงานท่ัวไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 
 ๑. กิจกรรม  English For ASEAN โดย อาจารย์ละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ทบทวน
การทักทายด้วย ๑๐ ภาษาอาเซียน และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยเพลงสากล 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑) การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ตามท่ี กศน.
อําเภอ ท้ัง ๑๐ แห่ง ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้
มอบหมายกลุ่มอํานวยการให้การสนับสนุนในเรื่องการเตรียมยานพาหนะให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยมี นายธนากร เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ประสานงาน  สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ ทีมงานท่านจะสร้าง
ความประทับใจให้กับคณะกรรมการในเรื่องของการรับ – ส่ง ไปสถานท่ีต่าง ๆ  โดยกําหนดการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ี ๓ มีดังนี ้
 ๑ – ๓  กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  ประเมิน  กศน.อําเภอห้วยยอด  
 ๔ – ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ประเมิน  กศน.อําเภอวังวิเศษ 
 ๖ – ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ประเมิน  กศน.อําเภอย่านตาขาว  
 ๗ – ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ประเมิน  กศน.อําเภอสิเกา 
 ๘ – ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ประเมิน  กศน.อําเภอหาดสําราญ  
 ๑๑ – ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ประเมิน กศน.อําเภอรัษฎา  
 ๑๖ – ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ประเมิน กศน.อําเภอเมืองตรัง 
 ๑๗ – ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ประเมิน กศน.อําเภอนาโยง  
 ๓ – ๕  มีนาคม ๒๕๕๖   ประเมิน กศน.อําเภอกันตัง      
 ๑๑ – ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๖  ประเมิน กศน.อําเภอปะเหลียน 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ     
 ๑.๒) สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖) และสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง)  
  ๑)  ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 

นางจิราพันธ์  แต่งสวน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตลู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง 

นายสุธรรม  บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดหางานจังหวัดตรัง 

นางสุนิสา  ควัฒน์กุล 
นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานการปฏริูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดตรัง 

น.ส.กัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑ 
(ตรัง) 

นางสิริมาศ  เพ็ชรไทยพงค ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง 

นายวิทยา  ก่วนสกุล รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนคินครศรีธรรมราช ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลยีน 

นายโสภณ  ชัยภักด ี ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลยีน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 

๒)  ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งท่ีใหม่ 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 

นายไพศาล  โรจนส์ราญรมย ์ เกษตรจังหวัดตรัง เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นายวราชัย  พิทักษ์ธรรม พัฒนาการจังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายชาญชัย  ช่างสาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง 

นายอรุณ  หมดัเหล็ม จัดหางานจังหวัดตรัง จัดหางานจังหวัดสตลู 

 ๓)   โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กําหนดวันจันทร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ ณ ม.๘ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง  
  ๔)   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดตรัง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกําหนดให้รายงาน
เป็นประจําทุกเดือน สํานักงานคลังจังหวัดตรัง เน้นย้ําเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต้องทําสัญญาให้ทันภายในวันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มิฉะนั้นงบประมาณจะพับไป สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีรายการก่อสร้าง กศน.ตําบล อีก 
๓ แห่ง ท่ียังไม่ทําสัญญา คือ อําเภอย่านตาขาว อําเภอปะเหลียน อําเภอสิเกา ขอให้ทําสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖  
  ๕)   ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายและหนังสือสั่งการ การพัฒนาและการปรับปรุงห้องน้ํา
ของสถานท่ีราชการ สําหรับบริการนักท่องเท่ียว ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําชับให้ผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอ ปรับปรุงห้องน้ําและมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้บริการแก่ประชาชน รวมไปถึงห้องน้ําของ กศน.ตําบล และ
ห้องสมุดประชาชน  
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  ๖)   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เน้นย้ําขอให้ทุก กศน.
อําเภอ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้สําเร็จ 
  ๗)   การจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งท่ี ๑๗ ตั้งแต่วันท่ี ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดย
หอการค้าจังหวดัตรัง มีกําหนดการดังนี้  
   -วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ต้อนรับคู่บ่าวสาว ณ ท่าอากาศยานตรัง พิธีเปิดงานและงาน
เลี้ยงต้อนรับคู่บ่าวสาว ณ สวนทับเท่ียง  
   -วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ งานเลี้ยงวิวาห์ใต้สมุทร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯ   
อ.สิเกา  
   -วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่งคู่บ่าวสาว ณ ท่าอากาศยานตรัง         
 ๘)   โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖  กําหนดวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วัดถํ้าเขาปูน หมู่ท่ี ๒ ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
  ๙)   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง (กกต.จ.ตรัง) แจ้งท่ีประชุม ในปี ๒๕๕๖
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดตรังครบวาระในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ รวม ๗๑ แห่ง ดังนั้นปีนี้จึงเป็น
เทศกาลแห่งการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําชับให้บุคลากรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบวางตัวเป็นกลาง ในขณะนี้ กกต. มีเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถนับคะแนนและรายงานผลได้
เลย กศน.อําเภอสามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักศึกษา ได้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
โดยการจัดบทบาทสมมติการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส ์ และเป็นการฝึกการเรียนรู้ให้พ่ีน้องประชาชนด้วย 
  ๑๐)  การประชุมยาเสพติดของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
   “โครงการชุมชนอุ่นใจ  ได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม เอ็กซเรย์รุก ๙๐ วัน พ้ืนท่ีแพร่
ระบาดท่ัวประเทศ” ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอใหส้ถานศึกษามีส่วนร่วมในเรื่องการส่งเสริมอาชีพของ
กลุ่มผู้เข้ารับการบําบัด  หากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์มาขอให้ กศน.อําเภอ 
ให้การสนับสนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดของอําเภอ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 ๑.๓  นโยบายเลขาธิการ กศน. ประชุมผู้บริหารสํานักงาน กศน.จังหวัด เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  มีดังนี ้
  ๑)  โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เปิดตัว ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี  
ฮอลล ์๙  
   -กลุ่มเป้าหมายคือ ผอ.อําเภอ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจําบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
๑๑ คน  รวมอําเภอละ ๑๒ คน  
   -เดินทางถึงสถานท่ีจัดงานไม่เกินเวลา ๗ โมงเช้า  
   -รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจะมอบป้ายโครงการให้สํานักงาน กศน.จังหวัด เพ่ือมอบให ้
กศน.อําเภอ ต่อไป  
   -บุคลากรแต่งกายชุดสีกรมท่า ผู้ อํานวยการ กศน.อําเภอแต่งกายชุดสูท อาสาสมัคร 
กศน.สวมเสื้อท่ีแจกให้ และมีอาหารกล่องแจกทุกคน 
   -กศน.อําเภอ จะต้องเตรียมยานพาหนะและสํารองท่ีพักเอง  โดยใช้งบอุดหนุนรายหัวและ
พัฒนาผู้เรียน ตัวอย่าง การเขียนโครงการ เช่น “โครงการศึกษาดูงานของอาสาสมัคร กศน. ท่ีจัดแหล่งเรียนรู้
สําหรับบริการการศึกษาพ้ืนฐานในหมู่บ้าน” กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัคร กศน. ท่ีจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใน
หมู่บ้าน  



-๕- 
 

   -มีการถ่ายทอดสดทางทีวีท้องถ่ินพร้อมกับทีวีส่วนกลาง โดยภาคใต้เปิดตัวท่ีจังหวัดสงขลา 
ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสานท่ีจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
   -สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รายงานจํานวนบ้านหนังสืออัจฉริยะ ๓๘๕ แห่ง และจะต้อง
ดําเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ภายในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ่งท่ีบ้านหนังสือจะได้รับ มีดังนี ้
   ๑.๑)   หนังสือพิมพ์ จํานวน ๒ ฉบับ ซึ่งทางสํานักงาน กศน.ได้ติดต่อไว้ ๖ ฉบับ คือ ไทยรัฐ 
๓๐,๐๐๐ ฉบับ/วัน  เดลินิวส์ ๑๘,๐๐๐ ฉบับ/วัน  มติชน ๘,๕๐๐ ฉบับ/วัน  ข่าวสด ๘,๕๐๐ ฉบับ/วัน  คม ชัด ลึก 
๘,๐๐๐ ฉบับ/วัน  สยามรัฐ ๗,๐๐๐ ฉบับ/วัน  มีเงื่อนไขคือ จะไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์พร้อมกัน 
   ๑.๒)   หนังสือวารสารรายปักษ์ และรายสัปดาห์ ไม่เกินเล่มละ ๖๐ บาท 
   ๑.๓)   ป้ายบ้านหนังสือและชั้นหนังสือ  
   -สิ่งท่ี กศน.อําเภอต้องจัดหาเองคือ  โต๊ะและเก้าอ้ี โดยใช้งบอุดหนุนในการจัดซื้อ 
   -ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สํานักงบประมาณจะติดตามการดําเนินโครงการบ้านหนังสือ
อัจฉริยะ โดยสุ่มตรวจเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และขอให้บรรณารักษ์ทุกคนเป็นผู้ประสานงานหลักของ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
  ๒)   สุดยอด กศน. เปิดตัว ในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคุรุสภา รับสมัครระหว่างวันท่ี       
๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กศน.อําเภอ คัดเลือกตัวแทนระดับภาคในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอให้ทุก  
กศน.อําเภอ ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม 
  ๓)   การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และตามกฎกระทรวงต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับชาติ โดยจะมีการคัดเลือกท่ัวประเทศ และคัดเลือกท่ีส่วนกลาง สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้ว รับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๒๑ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอให้ทุก กศน.อําเภอศึกษา
รายละเอียดตามปฏิทินการคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย 
  ๔)   การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง ๑๖ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘ คน     
ซึ่งมาจากการรับสมัครในด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้าน อย่างน้อย ๕ คนต้องเป็นภาคเอกชนหรือเป็นภาคเอกชนท้ังหมด    
ภาคราชการไม่เกิน ๓ คน  
   -สํานักงาน กศน.จังหวัด ได้ประกาศรับสมัครแล้วระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เม่ือ
ได้รายชื่อคณะกรรมการของจังหวัดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง   
   -ขอใหก้ลุ่มงานยุทธศาสตร์ ไปศึกษาเรื่องระเบียบในการประชุมบอร์ด 
  ๕)   โครงการจัดทําป้ายรณรงค์ประชาธิปไตย ศึกษานิเทศก์จะลงพ้ืนท่ีติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดทําจํานวน ๕ ผืน กศน.อําเภอ ได้จัดทําจํานวน ๒ ผืน และ กศน.
ตําบล ได้จัดทําจํานวน ๑ ผืน  
  ๖)   การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ในปี ๒๕๕๖ ให้โควตาผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ
จํานวน ๓ คน ข้าราชการจํานวน ๓ คน บุคลากร กศน.อําเภอและบุคลากร กศน.จังหวัดละ ๓ คน  สํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง จะพิจารณาตัดสินตามผลงานและไม่ซ้ําคนเดิม ผู้บริหารท่านใดสละสิทธิข์อให้แจ้งในท่ีประชุม   
  ๗)  โครงการการสอนภาษาจีน ของ กศน.อําเภอเมืองตรัง ได้เปิดสอนแล้ว จํานวน ๑ ห้องเรียน 
สอน ๓๐๐ ชั่วโมง โดยใช้งบประมาณปกติงานศูนย์ฝึกอาชีพ 
  ๘)   อาสาสมัครครูจีนตามโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ได้แจ้งปฏิเสธเป็นหนังสือแล้ว  โดยมีรายละเอียดให้สอน ๑ ปีการศึกษา สัปดาห์ละ ๒๒ คาบ และให้
เบิกจ่ายแบบศูนย์ฝึกอาชีพ 



-๖- 
 

  ๙)  มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสัญจร ปี ๒๕๕๖ จังหวัดตรังจัดระหว่างวันท่ี  ๑๖ – ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ คน/วัน สําหรับสถานท่ีจัดงานจะเสนอให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พิจารณาอีกครั้ง โดยในสัปดาหถั์ดไปคาดว่าจะได้สถานท่ีจัดงานชัดเจน เพ่ือวางแผนประชาสัมพันธต์่อไป 
  ๑๐)  โครงการ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน กําหนดชี้แจงรายละเอียดในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอกฎกระทรวงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขอให้ประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีสนใจไปพลางก่อน โดย
ให้แจ้งความจํานง ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และในส่วนของการสอบเทียบระดับจํานวน ๒ ครั้ง กําหนดสอบ
ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ครั้งท่ีสองในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้ท้ัง ๕ ศูนย์เทียบระดับเตรียมความ
พร้อมไว้                 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 ๑.๔ การตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล ศิริบรรณ) เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๖ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีรายละเอียดดังนี ้
  ๑)   การจัดกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพ 
  ๒)   ยาเสพติดในสถานศึกษา การตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้รับบริการ 
  ๓)   การบันทึกข้อมูลและการรายงานข้อมูลผ่านระบบ Online  ต้องรายงานให้ถูกต้องตาม
ปีงบประมาณ 
  ท่านผู้ตรวจ ฯ มอบนโยบายในปี ๒๕๕๖ จะมีการตรวจราชการ ๒ ส่วน คือการตรวจแบบ
บูรณาการ กับการตรวจแบบปกติ ซึ่งมี ๑๖ นโยบาย ท่ีเก่ียวข้องกับ กศน.  เช่น คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ การจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอาย ุ
  การตรวจราชการแบบบูรณาการ มี ๒ เรื่อง คือ ๑) ยาเสพติด ๒) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ตรวจราชการปีละ ๒ รอบ โดยในรอบแรกเพ่ือชี้แจงนโยบาย  รอบท่ีสองดําเนินการตรวจราชการ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 ๑.๕ โครงการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์ พัฒนางาน กศน. สู่อาเซียน 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน 
กศน. มอบหมายให้ สํานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงดําเนินงาน พัฒนางาน กศน.สู่อาเซียน ระหว่างวันท่ี ๕ – ๘ 
เมษายน ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อํานวยการ/ รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด ผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอ ผู้สนใจแจ้งรายชื่อเพ่ิมเติมได้ท่ีงานบุคลากร ภายในวันศุกร์ ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ค่าใช้จ่ายคนละ 
๘,๐๐๐ บาท สําหรับกลุ่มเป้าหมายไม่มีค่าใช้จ่าย 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 ๑.๖ ขอขอบคุณ กศน.อําเภอกันตัง และทีมงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคใต้ในการประเมินสถานศึกษา
ดีเด่น ปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอทราบผลการประเมิน  
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 ๑.๗ ขอแสดงความยินดีกับ นางละออง ภู่กลาง ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพชรน้ําหนึ่ง 
ระหว่างวันท่ี ๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๑๒/ ๒๕๕๕  วันท่ี ๓  มกราคม  ๒๕๕๖   
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๑๒/ ๒๕๕๕   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
 ๓.๑   การเบิกจ่ายงบประมาณในแตล่ะกิจกรรม  ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
         นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม 

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขณะนี้อยู่ในระดับท่ี ๑๒ ของ
ภาคใต ้เม่ือเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบดําเนินงานผลผลิตท่ี ๔ และ ๕ โดยเฉพาะค่าซื้อหนังสือพิมพ์ของ กศน.ตําบล  

๒) เน้นย้ําใหทุ้ก กศน.อําเภอ ติดตาม ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
กับเจ้าหน้าท่ีงานแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประจําอย่างน้อยทุก ๒ สัปดาห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกันท้ัง 
๒ ฝ่าย 

๓) งบลงทุนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของ กศน.อําเภอวังวิเศษ ได้มีการประกาศสอบราคาเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว 

๔) การเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ของ กศน.อําเภอปะเหลียน ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีการเงิน ท้ัง ๒ คน 
รับทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ของจังหวัดตรัง จาก รอง ฯ อธิชา รจนะ ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ การบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้  ข้อมูลรายตําบลผ่าน
โปรแกรมระบบ Online           
  นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ จัดเก็บข้อมูลสํารวจความต้องการ
ทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐานข้อมูล  และดําเนินการ Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้    
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถรายงานข้อมูลได้ทุกประเภท เช่น ความ
ต้องการทางด้านอาชีพ ประเภทอาชีพได้แยกเป็นรายตําบล เน้นย้ําให้ความสําคัญในเรื่องความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูล 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ท่ีจัด และหรือสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
และขวัญกําลังใจให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดให้มีการมอบ
รางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๕๖  กําหนดจัดส่งเอกสารภายในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  การจัดทําเอกสารการคัดเลือก ฯ ให้ยึดตามรูปแบบ ประจําปี 
๒๕๕๕ ไปพลางก่อน และเน้นย้ําการตอบประเด็นการประเมินในการจัดทําเอกสารให้ครบทุกข้อ 
มติท่ีประชุม รับทราบ     
 ๔.๒ นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 
เนื่องจากในระยะท่ี ๒ กรมบัญชีกลาง กําหนดให้มีการเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนของรหัสงบประมาณ แหล่งของเงินและ
จํานวนเงินงบประมาณ กศน.อําเภอ จึงต้องบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง    
มติท่ีประชุม รับทราบ     
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 ๔.๓ คําสั่งการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องพัสดุ ๑๑๙๗/๒๕๕๕ และ ๑๑๙๘/
๒๕๕๕  ผู้บริหารสถานศึกษาควรรวบรวม จัดเก็บระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้เพ่ือศึกษาค้นคว้า และทําความเข้าใจด้วย
ตนเอง เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานพัสด ุอย่าเชื่อเพราะซักถามหรือฟังตามกันมา            
มติท่ีประชุม รับทราบ                                            
 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๔ นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง และสถานศึกษาได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครการแข่งขัน “สุดยอด กศน.” ตามสื่อวิทยุและ
แผ่นป้าย การรับสมัครท้ังประเภททีมและบุคคลระหว่างวันท่ี ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ กศน.อําเภอ ทุกแห่ง 
โดยทุก กศน.อําเภอ จะรวบรวมเอกสารใบสมัครส่งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ เพ่ือแข่งขันระดับภาคใต้ในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และถ่ายทอดสดการแข่งขันทาง ETV ท้ังนี้ กศน.
อําเภอ สามารถจัดทําโครงการสนับสนุนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการ
พัฒนาผู้เรียนได ้
มติท่ีประชุม รับทราบ                                            
 ๔.๕ การจัดตั้งชมรม To Be Number One ของ กศน.ตําบล นายกฤษฎา  บิลเกษม แจ้งท่ีประชุม 
จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม To Be Number One ของจังหวัดตรัง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
ขอให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้งชมรม To Be Number One และในส่วนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. ให้
ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ณ กศน.ตําบล ทุกแห่งเพ่ือจัดตั้งชมรม To Be Number One โดยไม่จํากัดจํานวน
สมาชิก ในส่วนของเอกสารใบสมัครสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ส่งมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
หลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดตั้งชมรม ฯ ของคณะกรรมการดําเนินงาน มีดังนี ้
  ๑) รับสมัครสมาชิกชมรม ฯ 
  ๒) ประกอบด้วย ๓ ก คือ 
   ๒.๑)  มีกรรมการ 
   ๒.๒)  มีกองทุน 
   ๒.๓)  มีกิจกรรม 
  ๓) คณะกรรมการซึ่งเป็นนักศึกษาและมีครู กศน.ตําบลเป็นท่ีปรึกษามี ๒ ชุดคือ  
   -ชุดแรกคณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และเหรัญญิก 
   -ชุดท่ีสองเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธช์มรม  สําหรับ
การจัดหาทุนขอเสนอให้จัดเก็บ ๓๐ บาท เป็นอย่างน้อย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เช่น น้ําดื่ม อาหารว่าง 
โดยขอให้กําหนดระเบียบการเบิกจ่ายด้วย  
  ๔) กศน.อําเภอ ไม่ต้องจัดส่งเอกสารใด ๆ เพียงแต่แจ้งจํานวนสมาชิกชมรม ฯ ให้สํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรังทราบเท่านั้น 
  ๕) การสั่งเสื้อในนามของจังหวัดตรัง ตัวละประมาณ ๒๗๐ บาท เพ่ือสวมใส่ในทุกวันศุกร์ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการสํารวจจํานวน โดยรายได้จากการจําหน่ายจะจัดเก็บเป็นกองทุน To Be Number One ของจังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ                                            

๔.๖ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  
  นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งท่ีประชุม สําหรับการประสานงาน

เบือ้งต้นได้รับข้อมูลจากสถานศึกษาครบทุก กศน.อําเภอ และได้จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มดําเนินการ และสถาบันส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขอให้ กศน.ดําเนินการจัดมุม จัดเตรียมสถานท่ี
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โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะไปพลางก่อน ยกตัวอย่างกรณีการจัดเตรียมสถานท่ีบ้านพัก ผอ.เพียงใจ หอยสังข์ 
เป็นต้น  

  นางอธิชา  รจนะ  แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยทีมศึกษานิเทศก์และ
เจ้าหน้าท่ีงานอัธยาศัย จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือนิเทศ ติดตามความเหมาะสมของสถานท่ีตามท่ี กศน.อําเภอ ได้แจ้งไว ้
เพ่ือให้การชี้แนะแนวทางการดําเนินงานกับเจ้าของสถานท่ี  

  นายไพรัช  หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง แจ้งท่ีประชุม เสนอให้ในการออกนิเทศ 
ติดตามของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ควรแจ้งให้ กศน.อําเภอ ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันใน
การปฏิบัติงานของท้ังสามฝ่าย คือ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กศน.อําเภอ และเจ้าของบ้านตามโครงการบ้าน
หนังสืออัจฉริยะ 

  นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือนิเทศ ติดตามโครงการบ้านหนังสือ
อัจฉริยะโดยทีมงานสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทุกครั้งจะต้องแจ้งให้ กศน.อําเภอ ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณี 
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพ้ืนท่ีนิเทศ ติดตาม ไม่ต้องแจ้งให้ กศน.อําเภอ ทราบล่วงหน้า 
มติท่ีประชุม รับหลักการในการลงพื้นท่ีเพื่อนิเทศ ติดตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยทีมงาน

สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทุกครั้งจะต้องแจ้งให้ กศน.อําเภอ ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นท่ีไม่ต้องแจ้งให้ กศน.อําเภอ ทราบล่วงหน้า                           

 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๗ นายประวิตร ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  ขอความร่วมมือ กศน.อําเภอ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ท้ัง 
๒ เรื่อง ได้แก่ การรับสมัครเพ่ือคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย และการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  เพ่ือเฟ้นหา
บุคคลและทาบทามผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นเพชรน้ําหนึ่งในพ้ืนท่ี มาเป็นภาคีเครือข่าย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๘ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ 
  นายประวิตร ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ภาคเรียน
ท่ี ๒/๒๕๕๕ ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว การดําเนินการทดสอบตามคู่มือยังคงใช้ระบบเดิม  จากภาพรวมของข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งล่าสุด (๒/๒๕๕๔ 
และ ๑/๒๕๕๕) คือ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการทดสอบโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ ๔๒.๔๖ ขอให้ กศน.อําเภอ 
และทีมศึกษานิเทศก์ร่วมกันพัฒนาร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าในปัจจุบัน  
  นายไพรัช  หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง แจ้งท่ีประชุม ในวันทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (N-Net) วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสนอให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ท่ีลงพ้ืนท่ีนิเทศ 
ติดตาม นําค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบไปให้ กศน.อําเภอ และให้ กศน.อําเภอ ส่งมอบเอกสารหลักฐานให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันดังกล่าวด้วย เพ่ือความรวดเร็วในการเบิกจ่าย 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม มอบหมาย นางอธิชา  รจนะ รองผู้อํานวยการสํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีการเงินของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง และงานการศึกษานอกระบบ
ดําเนินการตามท่ี ผอ.ไพรัช หัตถิยา เสนอ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  



-๑๐- 
 

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๙ นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม  การปรับเปลี่ยนเวลาการออกอากาศรายการ “เสียง
บอกจากนอกโรงเรียน จากเดิมทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. เป็นเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา            
 ๔.๑๐ การนิเทศติดตามผลโครงการนโยบายเร่งด่วน จํานวน ๙ เรื่องของเลขาธิการ กศน. รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๔.๑๑ โครงการนิเทศติดตามผลตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน. ได้มีหนังสือสั่งการให้งานนิเทศ ฯ 
ดําเนินการประเมิน กศน.ตําบล โดยใช้มาตรฐานปี ๒๕๕๔ ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมไว้ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้
ทราบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ งานนิเทศได้จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศภายในสําหรับ กศน.อําเภอ ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ทางเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง หัวข้อเอกสารกลุ่มงาน 
 นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ รายงานการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. พร้อมท้ังปัญหา และอุปสรรค 
 นางนภา  จิโรภาส  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเก่ียวข้าวในนา
ข้าวของนักศึกษา กศน. ซึ่งได้รับการบริจาคท่ีดิน ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ช่วงบ่าย ณ กศน.อําเภอนาโยง โดย 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จะไปร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย 
 นางละออง  ภู่กลาง แจ้งท่ีประชุม ขอขอบคุณบุคลากรท่ีไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 
ประจําปี ๒๕๕๖ ทุกท่าน โดยในปีนี้นักศึกษา กศน. ได้รับเกียรติบัตรยุวกาชาดดีเด่น จํานวน ๔ ราย ได้แก่นักศึกษา 
กศน.อําเภอย่านตาขาว  ห้วยยอด  รัษฎา และ กศน.อําเภอนาโยง 
 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัว
นักศึกษาใหม่ (บัตร ATM) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 

   (นางสาวพันธ์วดี  หนูริง)                                                                 (นางอธิชา  รจนะ) 
      นักจัดการงานท่ัวไป               รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                 ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

   


