
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๒/ ๒๕๕๗   

วันศุกร์ท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
๒.  นางอธิชา รจนะ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง 
๔.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๕.  นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖.  น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๙.  นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 
๑๐.  นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๑.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓.  นางศรีอรุณ เรืองฤทธิ์ ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๔.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๕.  น.ส.จุฑามาส    แก้วมี ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอนาโยง  
๑๖.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอสิเกา  
๑๗.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอปะเหลียน   
๑๘.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง  
๑๙.  นางอรทัย    คงสิน บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ     
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๐.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๒๑.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๒. น.ส.พรชื่น        ณ  พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๓.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๒๔.   นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๕.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
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๒๖. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา   ไปราชการ 
๒.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  ไปราชการ 
๓.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด  ติดราชการ 
๔.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  ลาป่วย 
๕.  นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ    ติดราชการ 
๖.  นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  ลาพักผ่อน 
๗.  นางสุดา ชาญป้อม ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  ลาพักผ่อน 
๘.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสุริยา   จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  นายทวีศักด์ิ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  น.ส.นุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นายธนากร เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙.  น.ส.พันธ์วดี หนูริง นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐.  นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๑.  น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒.  น.ส.นราทิพย์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 

๑. กิจกรรม ASEAN ของสถานศึกษา โดยนักศึกษาวิชาภาษามลายูกลาง  ของ กศน.อําเภอเมืองตรัง   
๒. ให้บุคลากรร่วมตอบคําถาม  “เรื่องสั้นดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ คือ ...”   ชิงรางวัลเป็นหนังสือจาก

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
๓. นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง สั่งการให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง

ในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดมุมหนังสือท่ีได้รับรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นประจําปี ๒๕๕๗  ไม่จําเป็นต้อง
มีครบทุกเล่ม และให้จัดซ้ือหนังสือก่อนวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และมอบงานการศึกษาอัธยาศัยติดตามการดําเนินการ
ของห้องสมุดประชาชนด้วย  
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ (ประชุม
เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) และสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) 
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  แจ้งท่ีประชุม  

  ๑) ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง ตําแหน่งท่ีใหม่ 

นายพีระศักดิ์  สงสุวรรณ ์ ผู้จัดการสาขาตรัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ผู้จัดการเขตประจวบคีรีขันธ์ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  ๒)  ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 

นายพงศ์ภวัน  จิตบรรเจิดกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 

นางอรุณรตัน์  ชัยเกษตรสิน เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดตรัง 

นายสุพล  ตั่นสุวรรณ 
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่ง 

ประมงจังหวัดตรัง 

นางสาวอุ่นจิตร  ปิยรัตนวงศ์ สรรพากรพ้ืนท่ีมุกดาหาร สรรพากรพ้ืนท่ีตรัง 

นางวรรณทณี  เนาวศิร ิ ผู้จัดการสาขากระบ่ี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ผู้จัดการสาขาตรัง ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

๓)   วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ วันท่ี ๕ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ “มหกรรมสินค้า OTOP สตรีสากล คน
ออมทรัพย์” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๕ จัดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

๔)   วันท้องถ่ินไทย วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงมีประวัติการยกฐานะจากท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลท่า
ฉลอมเป็นครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๔๘ 

๕)   การแก้ไขปัญหายางพารา ผู้แทนของเกษตรจังหวัดตรังได้รายงานว่าขณะนี้ได้ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาได้บางส่วน สําหรับเกษตรกรบางรายท่ียังไม่ได้รับเงินเนื่องมีปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง 

๖)   ขอความร่วมมือจากเครือข่ายให้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่แก่
ประชาชนนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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  ๗)  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดตรัง ภาพรวมของจังหวัดเบิกจ่าย 
๖๔.๘๖%  

๘)    โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง  เดือนมีนาคม 
๒๕๕๗ กําหนดวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ  โรงเรียนหาดสําราญ อ.หาดสําราญ  จ.ตรัง เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๙)   เครือข่ายกระทรวงแรงงาน มี ๕ หน่วยงาน คือ สํานักงานแรงงานจังหวัดตรัง สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดตรัง  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  จังหวัดตรังมีความต้องการ
แรงงานระดับล่างท่ีจบสาขาการท่องเท่ียว การบัญชี และสาขาช่างมากท่ีสุด  โดยในขณะนี้ผู้ประกอบการได้จองตัวนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพ่ือรับเข้าทํางานจํานวน ๒๐๐ คน และจากการสํารวจพบว่าประชาชนใน
จังหวัดตรังไม่ต้องการทํางานเป็นกรรมกรผู้ประกอบการจึงต้องจ้างแรงงานต่างด้าวแทน 

๑๐)  พิธีสมโภชข้าวลาชัง วันอังคารท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ตําบลนาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
๑๑)  พิธีเปิดงานสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดตรัง วัน

พฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์ตรัง เวลา ๑๓.๓๐ น. 
๑๒)  งานประมูลหมายเลขรถสวย วันเสาร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง เวลา ๐๙.๓๐ น. 
๑๓) ภารกิจสําคัญของจังหวัดตรัง เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ อ่ืน ๆ ได้แก่ 
   - วันศุกร์ท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ วันกวีนิพนธ์สากล 
   - วันเสาร์ท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ วันน้ําโลก / วัน อพปร. 
   - วันจันทร์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
๑๔)   การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง  วันท่ี ๔ – ๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญลาภ

สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบ นางละออง ภู่กลาง  

ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ไปราชการเพ่ือเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงาน กศน. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
มติท่ีประชุม รับทราบ     
 ๒. นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  แจ้งท่ีประชุม สาระสําคัญจากการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑)   ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งท่ีประชุม ไม่ได้คาดหวังการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องดําเนินการได้ 
๑๐๐% แต่ขอให้ลดลงบ้าง 
 ๒)  รายงานผลการสุ่มตรวจปัสสาวะยาเสพติดท่ีตรวจพบในตัวอย่างปัสสาวะ คือ ยาบ้า กัญชา 
มอร์ฟีน ยาอี ตามลําดับ 
  ๓)   ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) ได้รับบริจาคชุดทดสอบยา
เสพติดปัสสาวะจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดตรัง  
  ครั้งท่ี ๑ เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้รับชุดทดสอบยาบ้า จํานวน ๓,๐๐๐ ชุด 
  ครั้งท่ี ๒ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้รับชุดทดสอบยาบ้า จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด หาก กศน.อําเภอ
มีความประสงค์จะทดสอบยาเสพติดในปัสสาวะนักศึกษาในสังกัดให้แจ้งสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นผู้ดําเนินการ
ประสานงานให้ 
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  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอ สามารถติดต่อรับชุดทดสอบยาเสพติดปัสสาวะโดยตรงกับป้องกันจังหวัดตรังได้ และเน้นย้ําให้ทุกอําเภอต้อง
จัดกิจกรรมนี้ 
 ๖)  รายงานจากตํารวจภูธรจังหวัดตรัง จับคุมยาบ้าได้เป็นจํานวนหลักพันเม็ด พบเยอะในเขต
อําเภอเมืองตรัง ผู้เข้ารับการบําบัดมากท่ีสุด คือ เยาวชนอายุระหว่าง ๑๘-๒๔ ปี อาชีพท่ีเข้ารับการบําบัดมากท่ีสุด
คือ อาชีพรับจ้าง เกษตรกร นักศึกษา ส่วนอําเภอท่ีเข้ารับการบําบัดคือ อําเภอเมืองตรัง ห้วยยอด นาโยง วังวิเศษ 
และอําเภอกันตัง ตามลําดับ  จับกุมผู้ค้ายาบ้าท่ีมีอายุอายุต่ํากว่า ๓๐ ปี จํานวน ๓ ราย  
 ๗)  ยาเสพติดตัวใหม่ท่ีน่าเป็นห่วงคือ บุหรี่ไฟฟ้า ซ่ึงเชื่อว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ 
แต่ท่ีจริงแล้วไม่ใช่ ซ่ึงบุหรี่ไฟฟ้า ๑ มวน มีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ท่ัวไป ถึง ๑๕ มวน 
มติท่ีประชุม รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๑/ ๒๕๕๗ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗   
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๗   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 

 ๓.๑   การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 

๑) งบอุดหนุน เร่งรัดการเบิกจ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กศน.อําเภอท่ีเบิกจ่ายหมดแล้ว คือ กศน.อําเภอสิเกา วังวิเศษ และอําเภอหาดสําราญ 
๓) ผลผลิตท่ี ๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบจัดกิจกรรม ท้ัง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

- งบกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน อําเภอท่ียังไม่เบิกจ่าย คือ อําเภอย่านตาขาว อําเภอสิเกา 
นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม สั่งการให้ทุก 

กศน.อําเภอ ทดลองทํากิจกรรม “หนึ่งอาชีพ หนึ่งนักศึกษาว่างงาน” ในภาคฤดูร้อนนี้ โดยใช้งบพัฒนาสังคมและชุมชน 
และหลักการการศึกษาต่อเนื่อง  ไม่ตํ่ากว่า ๔๐ ชั่วโมง  ให้ กศน.อําเภอ สํารวจข้อมูลนักศึกษา กศน. ในสังกัด และ
มอบหมายให้ นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ติดตามเรื่องนี้  และดําเนินการแจ้ง กศน.
อําเภอเป็นลายลักษณ์อักษร 

- งบกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  กศน.อําเภอท่ียังไม่เบิกจ่าย คือ กศน.อําเภอเมืองตรัง   
ห้วยยอด ย่านตาขาว ปะเหลียน สิเกา วังวิเศษ  รัษฎา และอําเภอหาดสําราญ 

- งบกิจกรรมทักษะชีวิต  กศน. อําเภอท่ียังไม่เบิกจ่ายคือ  กศน.อําเภอเมืองตรัง ย่านตาขาว 
ปะเหลียน สิเกา นาโยง และอําเภอรัษฎา 

- งบกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อําเภอท่ียังไม่เบิกจ่าย คือ กศน.อําเภอกันตัง ย่านตาขาว 
สิเกา  รัษฎา  และอําเภอหาดสําราญ 

๔) ผลผลิตท่ี ๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)  
- จัดสรรตาม กศน.ตําบล และจัดสรรตามความหนาแน่น กศน.อําเภอท่ียังไม่เบิกจ่ายคือ กศน.

อําเภอหาดสําราญ 
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๕) ผลผลิตท่ี ๕  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณทุก กศน.อําเภอ และงานพัสดุ ท่ี
เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย ซ่ึงทําให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย  

๖) นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งงบประมาณ ผลผลิตท่ี
๔ กับ ผลผลิตท่ี ๕ ใช้ได้ภายใน ๑ ปีงบประมาณ งบท่ีควรจะสงวนไว้ คือ งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณทันในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจาก
รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการยังไม่มีการพิจารณางบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง           
  นางสาวนุชรีย์  บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งท่ีประชุม สรุปภาพรวมของจังหวัดในการ
บันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ๔๐% และในภาพรวมของอําเภอ กศน.อําเภอ
ย่านตาขาว บันทึกได้ ๘๐%  กศน.อําเภอกันตังบันทึกได้ ๖๔.๕๕%  กศน.อําเภอหาดสําราญบันทึกได้  ๕๖.๓๔%  และ
ขอให้ กศน.อําเภอ ดําเนินการบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้  ข้อมูลรายตําบล
อย่างต่อเนื่อง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ท่ีจัด และหรือสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๗  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะ
จัดให้มีการมอบรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ กําหนดจัดส่งเอกสารภายในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม แบบประเมิน
คัดเลือกกําหนดให้ใช้ของปี ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน สําหรับ กศน.อําเภอใดท่ีได้รางวัลอันดับท่ี ๑ แล้ว ไม่ต้องส่งซํ้าอีก 
ส่วน กศน.อําเภอใดได้ท่ี ๒ สามารถส่งซํ้าเพ่ือเข้าชิงรางวัลท่ี ๑ และมอบหมายงานบุคลากรเตรียมความพร้อมการ
แบ่งประเภทและตรวจสอบข้อมูลการส่งเอกสารคัดเลือกไว้เป็นการล่วงหน้า 
มติท่ีประชุม รับทราบ     
 ๔.๒ การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน 
๒๕๕๗) กําหนดส่งแบบประเมินและสมุดบันทึกความดีของบุคลากรทุกประเภท ให้งานบุคลากร สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ภายในวันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม แบบประเมินของ
พนักงานราชการให้รอผลคะแนนตัวชี้วัดบังคับการเข้าสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
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 ๔.๓ นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม กรมบัญชีกลางได้
กําหนดประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและผู้ได้รับเบ้ียหวัด
บํานาญซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิ สามารถนําหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชน มาเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ท่ีกําหนดข้ึนใหม่ ให้ยึดถือปฏิบัติต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  เป็นต้นไป บุคลากรท่ีมีบุตรกําลังศึกษา
ระดับปริญญาตรีสามารถเบิกเพ่ิมได้อีก ๒,๐๐๐ บาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๔ นางสาวนราทิพย์  ขุนทองคํา  นักวิชาการพัสดุ  แจ้งท่ีประชุมได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง       
กลุ่มระบบจัดซ้ือจัดจ้าง ในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ จะเปิดการใช้งานระบบ e-GP เต็มรูปแบบ สําหรับเอกสารชุดเบิก       
ของ กศน.อําเภอท่ีส่งให้จังหวัดตรังต้ังแต่วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗   ขอให้ กศน.อําเภอเข้าระบบ e-GP และสําหรับ
อําเภอไหนต้องการรับทราบข่าวสารเก่ียวกับระบบจัดซ้ือจัดจ้างโดยเร็ว สามารถเข้าไปถูกใจระบบจัดซ้ือจัดจ้างใน     
Face book 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๕  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ผู้มีจิตศรัทธาได้
บริจาคเงินปรับปรุงอาคารสถานท่ีของ กศน.อําเภอเมืองตรัง เป็นบ้านหนังสืออัจฉริยะและศูนย์แสดงและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครบวงจร ขอให้ทุก กศน.อําเภอ จัดส่งสินค้ายอดเยี่ยมอย่างน้อย ๑ ประเภท มาจัด
จําหน่าย  และมอบหมายนางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และ
ทีมงาน รับผิดชอบการดําเนินงานดังกล่าวเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ กศน.อําเภอ อ่ืนๆ ให้สามารถเปิดบริการในช่วงปลายเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ และมอบหมายกลุ่มการศึกษานอกระบบ บริหารจัดการสินค้าท่ีจัดจําหน่าย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๖  การจัดรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจําปี ๒๕๕๗  
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุมขอความร่วมมือผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุก
อําเภอ ขอความอนุเคราะห์สถานีวิทยุชุมชนหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี จัดรายการเพ่ือการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างน้อยสถานศึกษาละ ๑ สถานี และมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ดําเนินรายการดังกล่าว และขอความ
กรุณาแจ้งกลับมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังเพ่ือรายงานแก่สํานักงาน กศน.และสถาบัน กศน.ภาคใต้ต่อไป  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๗  การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
  นายธนากร  เยาว์ดํา  นักวิชาการศึกษา  แจ้งท่ีประชุม ขอความร่วมมือสถานศึกษาปรับปรุงกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันด้วย สําหรับ กศน.อําเภอ ท่ีมีกิจกรรมเด่นและต้องการประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ของสํานักงาน กศน. ขอให้แจ้งงานประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมจะดําเนินการให้ทันที 
มติท่ีประชุม รับทราบ     
 



-๘- 
 

  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๘ รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุม ขอให้สถานศึกษามีการรายงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือรวบรวมส่งสํานักงาน กศน. ต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๔.๙ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตําบล (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุม ขอให้สถานศึกษาเร่งรัด ครู กศน.ตําบล ให้จัด
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตําบล อย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา กศน. 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๔.๑๐ การจัดแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. “สุดยอด กศน.” (กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) 
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุม ขอให้สถานศึกษาเร่งรัดจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถพิเศษนักศึกษา กศน. เพ่ือคัดเลือกอย่างน้อย ๑ ประเภท เข้าร่วมคัดเลือกระดับ
จังหวัด ซ่ึงสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้แจ้งรายละเอียดการแข่งขันให้สถานศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๔.๑๑ การดําเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน. 
  ๑) การจัดต้ังกองลูกเสือ  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
   นางอธิชา  รจนะ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจําปี ๒๕๕๗ ขอให้ทุกสถานศึกษาจัดต้ังกองลูกเสือ 
เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เสร็จสิ้นก่อนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี 
๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

๒) การอบรมผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ ข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 
นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้แจ้งบุคลากร

ท่ีผ่านการอบรมผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ ข้ันความรู้เบ้ืองต้น (B.T.C.)  ทุกสถานศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ
วิสามัญ ข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตรัง  

๓) การเตรียมความพร้อมร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้

สถานศึกษาเตรียมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจําปี ๒๕๕๗ กศน.อําเภอละ ๑๓ คน ดังนี้ 
๓.๑) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ทุกแห่ง เป็นผู้ควบคุมลูกเสือของแต่ละสถานศึกษา 
๓.๒) ผู้กํากับลูกเสือประจํา กศน.อําเภอ (ครู) แห่งละ ๒ คน 
๓.๓) ลูกเสือ กศน. (นักศึกษา กศน.) แห่งละ ๑๐ คน 

มติท่ีประชุม รับทราบ          
 ๔.๑๒ การจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ประจําปี ๒๕๕๗ 
  ๑) หลักสูตรยุวกาชาดพ้ืนฐาน  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 



-๙- 
 

   นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรมอาสา     
ยุวกาชาด อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
  ๒) หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต หรือพัฒนาสังคมชุมชน) 
   นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม 
มอบหมายงานการเงิน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจสอบการจัดกิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมอาสายุวกาชาด
ของ กศน.อําเภอ หากสถานศึกษาใช้งบพัฒนาสังคมชุมชน ไม่ควรนํามาใช้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. ให้ใช้
กับประชาชน เนื่องจากสํานักงาน กศน. ได้จัดสรรงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้รองรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษา 
กศน. เรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
                กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑๓ การรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ พร้อมส่งรูปกิจกรรมทางอีเมล์ plannfe@gmail.com  
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ รายงานผลโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้ครบ ๕๐ วิชา เนื่องจากขณะนี้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้รับรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน เพียง ๒๒ วิชา เท่านั้น 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๔.๑๔ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่าง
วันท่ี ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม  สรุปจํานวนผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา 
ในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีท้ังหมด ๗๑ คน จํานวนผู้ผ่านท้ังหมด ๕๗ คน 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๔.๑๕ จํานวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม จํานวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ระดับประถมเข้าสอบ ๔๑.๔๓ % ระดับ ม.ต้น เข้าสอบ ๗๑.๗๔ % และระดับ ม.ปลาย เข้าสอบ ๗๔.๕๑ % เฉลี่ย
ระดับจังหวัด ๖๑.๔๙ % 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๑๖ การสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ดําเนินการ
จัดพิมพ์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับข้อสอบจากโรงพิมพ์ในวันจันทร์ท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะดําเนินการ
จัดส่งให้สถานศึกษาภายในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 



-๑๐- 
 

  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้
สถานศึกษาเน้นย้ํากรรมการคุมสอบให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้า
สอบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๑๗ การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม รายงานผลจากการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้
โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗      
ณ จ.นนทบุรี เน้นย้ําขอให้สถานศึกษาทําตามข้ันตอนของระบบต้ังแต่ ๑ – ๙ และตรวจสอบจํานวนผู้ลงทะเบียน
เพ่ือสั่งข้อสอบภายในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม  

๑) เสนอให้สถานศึกษาจัดทําปฏิทินงานการศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ 

๒) จากการดําเนินการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.อําเภอย่านตาขาว ขอให้ทุก
สถานศึกษาแก้ปัญหานักศึกษาท่ีจบการศึกษา ม.๑ ครึ่ง ม.๒ ครึ่ง จะต้องเทียบความรู้
และประสบการณ์ให้นักศึกษาเหล่านี้ กศน.อําเภอจะต้องตรวจสอบอย่าให้นักศึกษาเสีย
สิทธิ 

๓) มอบหมายกลุ่มศึกษานิเทศก์แก้ปัญหาการเทียบโอนประสบการณ์ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
ภาคเรียน 

๔) เน้นย้ําครู กศน.ตําบล ต้องสอบถามรายละเอียดนักศึกษาให้ชัดเจน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๑๘ รายงานผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูท่ีทําหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนคนพิการ 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม รายงานผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูท่ีทําหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนคนพิการ ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้ข้อคิดแก่ครูผู้สอนคนพิการคือ ครูสอนคน
พิการต้องยึดถือปฏิบัติภารกิจหลักการสอนนักศึกษามากกว่าภารกิจรอง เช่น การปฏิบัติงานหน้าท่ีธุรการของ 
กศน.อําเภอ 

๒) บทบาทภารกิจหลักของครูผู้สอนคนพิการ การจัดทําแฟ้มสะสมผลงานของครู และ
นักศึกษา และวิธีการจัดการเรียนการสอน 

๓) การบันทึกผลหลังสอน การขอสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔) สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดทําคู่มือแขวนไว้ในเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ   



-๑๑- 
 

 ๔.๑๙ สรุปการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อําเภอย่านตาขาว ระหว่างวันท่ี      
๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม สรุปการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
กศน.อําเภอย่านตาขาว มีจุดเด่นในเรื่องกรรมการสถานศึกษาท่ีดูแลช่วยเหลือการดําเนินงานของครู กศน.ตําบล มีผลการ
ประเมิน ๖ มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก ๙๓.๔๕ % ควรปรับปรุงในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 ๔.๒๐ รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓ ภาคเรียน (ประถม, ม.ต้น,     
ม.ปลาย) 
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุม รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓ ภาคเรียน ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๕  ๒/๒๕๕๕ และ ๑/๒๕๕๖ ในระดับประถม          
ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ในรายวิชาท่ีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ขอให้ กศน.อําเภอ นําไปพิจารณาหาวิธีปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก 
กศน.อําเภอ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓ ภาคเรียน ของตนเอง โดยพิจารณาข้อมูลตาม
ตัวอย่างท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้นําเสนอ 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 ๔.๒๑ รายงานผลการนิเทศสนามสอบ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (เทียบระดับ และ 
N-NET) 
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์  แจ้งท่ีประชุม รายงานผลการนิเทศสนามสอบ 
ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (เทียบระดับ และ N-NET) และขอให้สถานศึกษาเสนอแนะข้อควร
ปรับปรุงแก่สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทราบเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๒๒ การส่งคลิปวีดีโอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือในบ้านอัจฉริยะและห้องสมุด 
  นางอธิชา  รจนะ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน. 
ขอให้ส่งคลิปวีดีโอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือในบ้านอัจฉริยะและห้องสมุดความยาว ๓ – ๕ นาที หาก กศน.อําเภอ
ประสงค์ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังถ่ายทําคลิปวีดีโอเพ่ือเผยแพร่ในรายการสายใย กศน. ขอให้แจ้งงานการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๒๓ การสนับสนุนรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนท่ี (รถโมบาย) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  นางอธิชา  รจนะ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ
แจ้งแผนการขอสนับสนุนรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนท่ี (รถโมบาย) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือจัดทําแผนระดับจังหวัด
ต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 



-๑๒- 
 

 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
 ๔.๒๔ รายงานผลประชุมสัมมนาประสานแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้น ประจําปี 
๒๕๕๗ ในเขตภาคใต้ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ               

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม  มาตรฐานห้องสมุด

ประชาชนทุกแห่งของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ควรอยู่ในระดับของห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง วังวิเศษ และอําเภอ
สิเกา และมาตรฐานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ต้องใกล้เคียงตามท่ี ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  รองปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๕  น. 

 
 

    (นางสาวพันธ์วดี  หนูริง)                                                            (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
      นักจัดการงานท่ัวไป               ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
   


