รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบุญลาภ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายประวิตร
๒. นางอธิชา
๓. นายคมกฤช
๔. นายขันธ์ชัย
๕. น.ส.อัจฉรา
๖. นางนภา
๗. นายสุรวุฒิ
๘. นางเพียงใจ
๙. นายธัญญา
๑๐. นางสุรีย์
๑๑. น.ส.สุดา
๑๒. นางละออง
๑๓. นางศรีอรุณ
๑๔. นายปรีชา
๑๕. นางไพลิน
๑๖. นางปาณิสรา
๑๗. นางสุดา
๑๘. นางสาริณี
๑๙. น.ส.จุฑามาส
๒๐. นายอนันต์
๒๑. น.ส.ประโลม
๒๒. น.ส.ทิวาวรรณ
๒๓. นางจาริ
๒๔. นางวัชรี
๒๕. น.ส.พรชื่น
๒๖. น.ส.นงเยาว์
๒๗. นางอรทัย

ทับเที่ยง
รจนะ
อภิชัยสรพันธุ์
บริบูรณ์
เชียงสอน
จิโรภาส
ขันธ์คง
หอยสังข์
พงศ์ภราดร
นาคนิยม
หาญวัฒนกุล
ภู่กลาง
เรืองฤทธิ์
ชาญป้อม
ธงธวัช
อภิชัยสรพันธุ์
ชาญป้อม
วรรณบวร
แก้วมี
ศรีราม
เสียมไหม
พิทักษ์จินดา
คงนคร
นายโท
ณ พัทลุง
ทับเที่ยง
คงสิน

๒๘. น.ส.กวินนาถ

ช่วยสงค์

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปะเหลียน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาโยง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอรัษฎา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครู คศ. ๓ กศน.อาเภอห้วยยอด
ครู คศ. ๓ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ. ๓ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ. ๓ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ. ๓ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ. ๒ กศน.อาเภอห้วยยอด
ครู คศ. ๒ กศน.อาเภอนาโยง
ครู คศ. ๑ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ครู คศ. ๑ กศน.อาเภอสิเกา
ครู คศ. ๑ กศน.อาเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ

-๒๒๙. นางธิดารัตน์
๓๐. นางอุบลรัตน์

เปาะทอง
ฤทธิ์รัตน์

๓๑. นางนุชนาฏ
๓๒. นางปัทมนันท์

นุ้ยขาว
ทองอ่อน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชานาญการ ห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชานาญการ ห้องสมุดประชาชนอาเภอรัษฎา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางอุมาภรณ์
๒. นายไพรัช
๓. นายวิเชียร

มโนภิรมย์
หัตถิยา
จันทร์ฝาก

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยยอด
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกฤษฎา
๒. น.ส.นุชรีย์
๓. นายนพรัตน์
๔. นายธนากร
๕. นายทวีศักดิ์
๖. นายสุริยา
๗. น.ส.พัชญาณี
๘. น.ส.พันธ์วดี

บิลเกษม
บวชชุม
โชติเกษมกุล
เยาว์ดา
ไตรญาณ
จันทรัฐ
สุทธิรักษ์
หนูริง

ครูอาสาสมัคร กศน.
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ไปราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. พิธีมอบเกียรติ บั ตรแก่ สถานศึกษาซึ่ งได้จัดส่ งนักศึกษาเข้ารับการคัดเลื อกสุ ดยอด กศน. จานวน
๓ แห่ ง ได้แก่ กศน.อาเภอเมืองตรัง กศน.อาเภอนาโยง และ กศน.อาเภอห้ วยยอด สานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้
ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒. กิจกรรม English For ASEAN โดย อาจารย์ละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ทบทวน
การทักทายด้วย ๑๐ ภาษาอาเซียน
๓. นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุม
๑) แนะนาให้บุคลากรติดตามความเคลื่อนไหวนโยบาย ภารกิจงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปกับเว็บไซต์ของสานักงาน กศน.
๒) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. กาหนดตรวจ
ราชการหลักสูตร กศน.ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ในพื้นที่จังหวัดตรังและพัทลุง สานักงาน กศน.จังหวัด

-๓จะแจ้งกาหนดการที่แน่นอนภายในสัปดาห์หน้า มอบหมายกลุ่มศึกษานิเทศก์และ กศน.อาเภอเมืองตรัง จัดเตรียมวีดีทัศน์
เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑) สาระสาคัญจากการประชุมประจาเดือนหั ว หน้าส่ วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
(ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) และสาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง)
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม
๑) ข้าราชการย้ายมารับตาแหน่งที่จังหวัดตรัง

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งที่จังหวัดตรัง

นายพัลลพ เงินทอง

เกษตรจังหวัดพังงา

เกษตรจังหวัดตรัง

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

๒) ข้าราชการย้ายไปรับตาแหน่งที่ใหม่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งเดิม
น.ส.สอาง ฉัตรไชยเดช

คลังจังหวัดตรัง

ตาแหน่งใหม่
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง

๓) มาตรการการพัฒนาและการปรับปรุงห้องน้าของส่วนราชการ สาหรับบริการนักท่องเที่ยว
และประชาชน ขณะนี้หลาย กศน.อาเภอ ได้รายงานผลการดาเนินงานปรับปรุงห้องน้าของ กศน.ตาบล และ
ห้ องสมุดประชาชน ซึ่ง จะต้ องรายงานให้ ท่า นผู้ ว่ าราชการจังหวัดตรั งทราบต่อไป ขอให้ ทุกสถานศึกษาและ
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้มีความยั่งยืน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์เมืองตรัง
เมืองแห่งความสุข
๔) ขอให้ทุกสถานศึกษา พร้อมใจกันจัดตั้งชมรม To Be Number One ให้สาเร็จ
๕) โครงการผู้ว่าเยี่ยมบ้านยามบ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ กาหนดวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ ม.๓ ต.บ้าหวี อ.หาดสาราญ จ.ตรัง
๖) โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง เดือนมีนาคม
๒๕๕๖ กาหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บ้านควนสระแก้ว ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
๗) การรายงานข้อมูลของผู้นาท้องถิ่น เช่น ข้อมูลสถานศึกษาในตาบล มักจะมีเพียงสถานศึกษา
ในระบบ ดังนั้นครู กศน.ตาบล ควรมีการให้ข้อมูลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า กศน.ตาบลเป็นสถานศึกษา และมีการจัด
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ เช่นกัน

-๔๘) มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง วันหยุดราชการในช่วงวันสงกรานต์ มีมติให้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖
เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดสงกรานต์ ห้ามบุคลากรลาคร่อมให้ยึดถือความเอาใจใส่ในการปฏิบัติราชการ
๙) มาตรการประหยัดพลังงาน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการลดการใช้พลังงานลง ๑๐%
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มิฉะนั้นส่วนราชการจะถูกตัดงบประมาณในส่วนของสาธารณูปโภค
๘ กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนละ ๑๐ บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้สถานศึกษาร่วมกัน
ระดมทุนและรณรงค์อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๙) ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครตรังกาหนดจั ดงานวันพระยารัษฎา
บิดายางพาราไทย และงานประเพณีสงกรานต์
มติที่ประชุม รับทราบ
นางอธิชา รจนะ รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) มีรายละเอียด ดังนี้
๑) ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง ได้รายงานผลการประชุม ผลักดัน
แผนการสร้ างพลั ง สั ง คมและพลั ง ชุ ม ชนเอาชนะยาเสพติ ด เมื่ อวั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมวั ง ใต้
อ.เมือง สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในเรื่องการตรวจราชการในไตรมาสที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ไตรมาสที่ ๒
คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และไตรมาสที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๒) รายงานประสิทธิภาพการดาเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดของอาเภอ โดยมีการรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
๒.๑) รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อาเภอนาโยง กันตัง และอาเภอสิเกา
๒.๑) รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อาเภอห้วยยอด วังวิเศษ และอาเภอรัษฎา
๒.๓) รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อาเภอย่านตาขาว ปะเหลียน และอาเภอ
หาดสาราญ
๓) การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปี ๒๕๕๖ เพื่อติดตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทย ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔) การขยายเวลาการดาเนินโครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดย กศน. ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการกากับ ติดตาม ดูแลในส่วนของอาเภอรัษฎา
๕) การบริจาคกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน กองทุนละ ๑๐ บาท สามารถร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และสานักงานจังหวัดตรัง
๖) การยืนยันผลสารเสพติดในปัสสาวะ “ปฏิบัติการเชิงรุก ๙๐ วัน พ้นภัยยาเสพติด” โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนที่ได้ดาเนินการตรวจสอบจากจานวน ๙๐ ตัวอย่าง ว่ามีสารเสพติดประเภทใดบ้าง

-๕๗) การรายงานผลการดาเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ในเรื่องการจัดกิจกรรม
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘) การรายงานผล “โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม เอ็กซเรย์รุก
๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ”
มติที่ประชุม รับทราบ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม แจ้งที่ประชุม
๑) มอบหมายให้ นางละออง ภู่กลาง ประสานงานกับนายอาเภอรัษฎา ในฐานะที่ กศน.ร่วมเป็น
คณะกรรมการกากับ ติดตาม ว่าจะต้องรายงานข้อมูลในเรื่องใดบ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการจะดาเนินการตรวจยาเสพติดในสถานศึกษา โดย นายกมล ศิริบรรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะตรวจในพื้นที่ กศน.ตาบล หาก กศน.อาเภอใดมีความประสงค์จะรับการตรวจ
ขอให้แจ้งสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๕
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
๑) การเบิกจ่ายงบดาเนินงานของสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ขณะนี้อยู่ที่ ๒๑.๒๓ % ตามกาหนดสิ้นไตรมาสที่ ๒ จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ ๔๔%
๒) ขอให้สถานศึกษาเร่งรัดเบิกจ่าย ในผลผลิตที่ ๔ จานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม
การรู้หนังสือ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และงบรายจ่ายอื่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๓) ผลผลิตที่ ๕ เร่งรัดให้เบิกจ่าย ดังนี้
๓.๑) กศน.ตาบล ทั้ง ๗ แห่ง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ขอให้เบิกจ่ายค่าหนังสือ
ครั้งเดียว ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องเบิกจ่ายเป็นงวด ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖
๓.๒) กศน.อาเภอหาดสาราญ ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตาบล
๓.๓) กศน.ตาบล ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน ๑๙ แห่ง ขอให้เร่งรัดเบิกจ่าย
งบจัดกิจกรรม
๔) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ขอให้บรรณารักษ์เตรียมการคัดเลือกหนังสือไว้เป็นการล่วงหน้า
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้
เจ้าหน้าทีข่ อง กศน.อาเภอ ติดตาม ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมกับงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานเป็นประจา อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันทั้ง ๒ ฝ่าย

-๖มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ การบันทึกข้อมูลสารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลรายตาบลผ่าน
โปรแกรมระบบ Online
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอให้ทุก กศน.อาเภอ จัดเก็บข้อมูลสารวจความต้องการ
ทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐานข้อมูล และให้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการจัดกิจกรรม และจัดทาแผนปฏิบัติการตามความต้องการของประชาชน ขอให้ กศน.อาเภอ ชี้แจง
ทาความเข้าใจกับหัวหน้า กศน.ตาบล ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการจะใช้ผลการ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นเกณฑ์ตัดสิน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การจัดทาข้อมูลคนพิการลง Web Site
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอ ที่ได้ดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ ได้แก่ กศน.อาเภอวังวิเศษ กันตัง หาดสาราญ และอาเภอปะเหลียน ดาเนินการจัดทาข้อมูลผู้พิการลงเว็บไซต์ให้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
ทราบโดยชี้แจง
กลุ่มอานวยการ
๔.๑ การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน ๒๕๕๖)
นายประวิตร ทับเที่ย ง แจ้งที่ประชุม กศน.อาเภอ ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างให้สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้รีบดาเนินการโดย
ด่วน อย่างช้าต้องส่งภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ในส่วนของพนักงานราชการตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.
และครู กศน.ตาบล กาหนดส่งแบบประเมินภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป สาหรับ
คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อเทียบเท่าจาก ๑๔,๐๒๐ บาท เป็ น ๑๕,๙๖๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีค่าครองชีพ
มอบหมายงานบุคลากรดาเนินการแจ้ง กศน.อาเภอด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ที่จัด และหรือสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสานักงาน กศน. ประจาปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ

-๗และขวัญกาลังใจให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดให้มีการมอบ
รางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ กาหนดจัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม การจัดทาเอกสารการคัดเลือก ฯ ให้ยึดตามรูปแบบ ประจาปี
๒๕๕๕ ไปพลางก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ค่าใช้จ่ายค่าบารุงสนามสอบ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าบารุงสนามสอบซึ่งเป็น
เกณฑ์ของสานักงาน กศน. รายละเอียดตามหนังสือสานักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๔๕๑๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๒ เรื่อง ค่าใช้จ่ายค่าบารุงสนามสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.๔ การอบรมวิชาทางการลูกเสือและการจัดตั้งกองลูกเสือ
นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน.
กาหนดจัดการอบรมวิชาทางการลูกเสือสาหรับครูเป็นผู้บังคับลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๖
ณ จ.นครนายก และผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อาเภอ จานวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ส่วนการจัดตั้งกองลูกเสือให้
สถานศึกษาดาเนินการจัดตั้งกองลูกเสือครบทุกอาเภอ ส่วนยุวกาชาดให้จัดตั้งชมรมยุวกาชาด
นายประวิตร ทับเที่ ยง แจ้งที่ประชุม การเข้าร่วมอบรมวิชาการทางลูกเสือกลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้แบ่งกันไปรุ่นละ ๓ คน โดยรุ่นที่ ๑ เข้าร่วมอบรมจานวน ๔ ราย ได้แก่ ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง,
ผอ.ขันธ์ชัย บริบูรณ์, ผอ.นภา จิโรภาส และ ผอ.เพียงใจ หอยสังข์
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. “สุดยอด กศน.”
นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม ขณะนี้สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้คัดเลือกตัวแทนเพื่อ
ร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ชุดการแสดง Welcome To Thailand ซึ่งเป็นตัวแทนประเภท
บุคคล และชุด B-Boy ซึ่งเป็นตัวแทนประเภททีม โดยจะต้องผ่านรอบ Audition ก่อนไปร่วมแข่งขันระดับภาคใต้
ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย เลขาธิการ กศน. ได้ขอความร่วมมือสานักงาน กศน.จังหวัดให้ส่งกองเชียร์ จานวน
๑๐๐ คน ในรอบ Audition และกองเชียร์ ๓๐๐ คน ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สาหรับ
การเบิ กจ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ ายตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ส านักงาน กศน. ได้ปรับปรุงหลั กเกณฑ์
การเบิกจ่ายงบพัฒนาผู้เรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ชัดเจนจะมีหนังสือแจ้งจากส่วนกลางในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ การจัดตั้งชมรม To be number One และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

-๘นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม การจัดตั้งชมรม To be number One ซึ่งเป็นนโยบาย
ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนโยบายสานักงาน กศน. สาหรับ การจัดตั้งชมรม To Be Number One ของ
กศน.ตาบล มีการรายงานการจัดตั้งชมรมดังนี้
๑) กศน.อาเภอย่านตาขาว จัดตั้ง ๘ ชมรม สมาชิกจานวน ๓๒ คน
๒) กศน.อาเภอหาดสาราญ จัดตั้ง ๓ ชมรม สมาชิกจานวน ๔๕ คน
๓) กศน.อาเภอสิเกา จัดตั้ง ๕ ชมรม สมาชิกจานวน ๑๐๐ คน
๔) กศน.อาเภอห้วยยอด จัดตั้ง ๑๖ ชมรม สมาชิกจานวน ๑๘๐ คน
๕) กศน.อาเภอกันตัง จัดตั้ง ๑๔ ชมรม สมาชิกจานวน ๒๘๐ คน
๖) กศน.อาเภอเมืองตรัง จัดตั้ง ๑๖ ชมรม สมาชิกจานวน ๒๒๓ คน
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาคัดเลือก ชมรม To Be Number One ของ กศน.ตาบล จานวน ๒ แห่ง
เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อเป็นที่ปรึกษาและที่พบปะสังสรรค์ของเด็กและเยาวชน
หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม To Be Number One มี ๓ ส่วน ดังนี้
๑) คณะกรรมการ
๒) กองทุน ให้มีการเก็บเงินสมทบ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กาหนด ๓๐ บาท/คน โดยให้
เปิดบัญชีออมทรัพย์ ๑ อาเภอ/๑ บัญชี ไม่ต้องเปิดบัญชีรายตาบล โดย กศน.ตาบล ให้จัดทาบัญชีย่อย เพื่อนาส่ง
เงินเข้าบัญชีของ กศน.อาเภอ
๓) กิจกรรม
ในเรื่องการจัดทาเสื้อชมรม To Be Number One จังหวัดตรังได้ขอประทานอนุญาตทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน ฯ และออกแบบเสื้อเรียบร้อยแล้ว โดยขอความร่วมมือครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน สั่งซื้อเสื้อ
โปโลชมรม To Be Number One ราคาตัวละ ๓๕๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ การร่วมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น
นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม จากรายงานของสาธารณสุขจังหวัดตรัง แจ้งว่า ขณะนี้จังหวัด
ตรัง เป็นจังหวัดทีม่ ีจานวนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นมากที่สุดในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นอันดับ ๒
ของโลก รองจากทวีปแอฟริกา จากปัญหาดังกล่าวจังหวัดตรังจึงขอความร่วมมือสถานศึกษาสอนเพศศึกษาให้
นักศึกษา กศน. ด้วย โดยการจัดตั้งชมรม To Be Number One จะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ การขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชน
นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม จากการทาบันทึกข้อตกลงระหว่างสานักงาน กศน. กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชน สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดย อ.ละออง ภู่กลาง ได้
เป็นหนึ่ งในคณะกรรมการภาครัฐ ในการขับ เคลื่อนประชาธิปไตยชุมชนร่วมกับภาคเอกชน เน้นสถาบันพัฒนา
การเมือง ซึง่ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ กศน.อาเภอทุกอาเภอ เพื่อให้ครู กศน.ตาบล
ร่วมจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ชุมชนกับทางอาเภอ และในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จะมีการประชุมจัดทาแผนการจัด
อบรมดังกล่าว ขอให้ กศน.อาเภอเตรียมความพร้อมไว้

-๙กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๙ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
นางสุ รี ย์ นาคนิ ย ม แจ้งที่ป ระชุม สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม มีดังนี้
๑) ทุกตัวบ่งชี้จะต้องมีนโยบายและโครงการรองรับ มีกระบวนการทางานตามวงจร PDCA ตัวบ่งชี้
ใดที่ได้รับการชมเชยขอให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญของแต่ละสถานศึกษา ส่วนข้อเสนอแนะขอให้
สถานศึกษานาไปปรับปรุงในส่วนของแผนกลยุทธ์พร้อมจัดทาโครงการรองรับ
๒) หลายสถานศึกษานักศึกษายังมีกระบวนการคิดยังไม่เป็นระบบ และขาดความมั่นใจในตนเอง
๓) ครู กศน.ตาบลควรมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมในเรื่องสื่อการเรียนการสอน
๔) สถานศึกษาต้องมีผลงานวิจัย
๕) ให้เน้นกระบวนการสอนผู้เรียนเป็นสาคัญ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน สอนโดยเน้นการใข้
โครงงานเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น
๖) การจัดทาข้อสอบควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ข้อสอบแนววิเคราะห์
มากกว่าเน้นความจา
๗) สถานศึกษาควรมีผลงานเชิงผลประจักษ์แก่ชุมชน
๘) ควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
๙) ครู กศน.ตาบล ควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม เพื่อออกแบบการ
เรียนรู้ให้เหมาะสม
๑๐) ขอให้ กศน.อาเภอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑๑) สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ N-Net สาหรับนักศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ กศน. ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นักศึกษาร้อยละ ๙๗ มีความพึงพอใจในระดับ
ดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการดังกล่าวบ่อย ๆ และอยากให้มีการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนเพื่อนาความรู้มา
ขยายผลให้นักศึกษาต่อไป
๑๒) จากการนิเทศสนามสอบ ปรากฏว่านักศึกษาปฏิบัติตัวในการเข้าสอบดีมาก
นางอธิชา รจนะ แจ้งที่ประชุม สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงคุณภาพผู้สอนเพราะการจัดการ
เรียนการสอนของครูจะส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ความรับผิดชอบของครูเป็นประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุง
อย่ างเร่งด่วน เพราะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกด้าน โดยสรุปคือ ทุก กศน.อาเภอควรมีการพัฒนา
คุณภาพผู้สอน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๐ ทบทวนโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล เจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย แจ้งที่ประชุม สรุปผลจากการ
ประชุมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับการอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณจานวนบ้านหนังสืออัจฉริยะ จานวน ๓๖๒ แห่ง และในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ บ้านหนังสือ

-๑๐อัจฉริยะทุกหลังจะได้รับหนังสือพิมพ์ ๒ ฉบับ/วัน (ไทยรัฐและคมชัดลึก) นิตยสารรายสัปดาห์เดือนละ ๔ ฉบับ
ฉบับละ ๒๐ บาท รายปักษ์เดือนละ ๒ ฉบับ ฉบับละ ๖๐ บาท ซึ่งขณะนี้บรรณารักษ์ทุกอาเภอได้ดาเนินการติดต่อ
ร้านหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม สาหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ
จะต้องอนุญาตให้จัดซื้อ/จัดจ้างก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ e-GP ให้สอบถามจาก
น.ส.นราทิพย์ ขุนทองคา
น.ส.นราทิพย์ ขุนทองคา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ แจ้งที่ประชุม การใส่รหัสงบประมาณขณะนี้ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรรหัสงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
ทราบโดยเอกสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๑๑ การเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕
นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ข้อสอบรายวิชาบังคับจะมาถึงสานักงาน
กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอให้สถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการรับ -ส่ง ข้อสอบไว้พลาง
ก่อน เพื่อรอรับข้อสอบระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะดาเนินการส่ง ข้อสอบ
รายวิชาบังคับให้สถานศึกษาพร้อมข้อสอบรายวิชาเลือก
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม การรายงานจานวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) สถานศึกษาจะต้องรายงานทันทีที่สอบเสร็จพร้อมแนบใบเซ็นชื่อนักศึกษาทุก
รายวิชาส่งมาพร้อมกับรายงานผู้เข้าสอบประจาภาคเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันเนื่องจากมีผลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามประกาศสานักงาน กศน. เรื่อง การปรับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล ลงวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้
๑. คะแนนทดสอบปลายภาครายวิชาบังคับ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อยร้อยละ ๓๐
ของคะแนนปลายภาค ๑๒ คะแนน จาก ๔๐
๒. กาหนดระยะเวลาเรียนเป็นเกณฑ์ในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนที่
เรียนแบบวิธี กศน. ต้องมีเวลาพบกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของเวลาตามแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตกลงร่วมกับครู
จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ แต่ถ้ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๗๕ แต่ถึงร้อยละ ๕๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการสถานศึกษา
ที่จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบปลายภาคเรียน ถ้าไม่อนุญาตผู้นั้นได้ระดับผลการเรียนเป็นศูนย์ ทั้งนี้ สถานศึกษา
จะต้องจัดทาเป็นระเบียบ ประกาศเกณฑ์ วัดผล ประเมินผล สอดคล้องกับประกาศนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๒ สรุปผลการเข้าสอบ-ขาดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๕

-๑๑นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม จานวนผู้เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(N-Net) ของสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คิดเป็นร้อยละ
๗๑.๒๗ คาดว่าจะมีจานวนผู้เข้าสอบ e-Exam ประมาณ ๓๐๐ คน ข้อมูลดังกล่าวเป็นสถิติเพื่อให้สถานศึกษา
นาไปปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อเพิ่มจานวนผู้เข้าสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๓ สรุปผลการเข้าสอบ-ขาดสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่
๔/๒๕๕๕
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม การเข้าสอบเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากจะต้องรายงานให้สานักงาน กศน. ทราบภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ และครั้ง
ที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณรายหัว
กาหนดการสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ปีการศึกษา ๒๕๕๖
-ครั้งที่ ๑ สอบวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายงานภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
-ครั้งที่ ๒ สอบวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายงานภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานศึกษา และศูนย์เทียบระดับทั้ง ๕ ศูนย์ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๑๔ รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายประวิตร ทับ เที่ยง แจ้งที่ประชุม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสัญจรของจังหวัดตรัง
กาหนดจัดที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สานักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง ขอแจ้งระดมสรรพกาลังบุคลากรทั้งหมดในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าภาพสถานที่ ในขณะนี้ได้วางแผนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไปบางส่วนแล้ว เช่น การประชาสัมพันธ์ การเตรียมการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายรับ
นักเรียน นักศึกษา ไม่ต่ากว่าวันละ ๑๕,๐๐๐ คน
นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ ได้เล่าประสบการณ์การเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพชรน้าหนึ่งสู่
ประชาคมอาเซียน หลักสูตร General English for daily life ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สถาบัน
International House Bristol สหราชอาณาจักร
นางสาวสุ ดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอ รีบดาเนินการจัดทาบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาใหม่ (บั ตร ATM) และ กศน.อาเภอ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขอให้เร่ง
ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ

-๑๒เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวพันธ์วดี หนูริง)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางอธิชา รจนะ)
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

