
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๕/ ๒๕๕๗   

วันอังคารท่ี ๒๗ พฤษภาคม 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.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๙.  นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 
๑๐.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๑.   นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ   
๑๒.   น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรั ง 
๑๓.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๔.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕.  นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๖.  นางสุดา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๘.  นางศรีอรุณ เรืองฤทธิ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๙.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๒๐.  นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ    
๒๑.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา  
๒๒.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
๒๓.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา  
๒๔.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง  
๒๕.  นางอรทัย    คงสิน บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ     
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๖.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๒๗.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
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๒๘. น.ส.พรชื่น        ณ  พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๙.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๓๐.   นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๑.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน ไปราชการ 
๒.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน ไปราชการ 
๓.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง  ลาพักผ่อน 

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. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นางรัชนี รัตนะ 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 

 ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรบุคคล/ หน่วยงานดีเด่น ของสํานักงาน กศน. 
ประจําปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ จํานวน ๓๐ รางวัล  

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) และสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) 
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  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 
  ๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรังเร่งด่วน เนื่องจากได้ไปรับ
นโยบายจากการประกาศกฎอัยการศึก ณ กองทัพภาคท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  แจ้งให้ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามคําสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 ๒)   ขณะนี้จังหวัดตรังได้ดําเนินการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบใกล้ครบ ๑๐๐% แล้ว 
๓)  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ ซ่ึงเป็นนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมาย          

นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ ดูแลเป็นพิเศษและช่วยให้ข้อมูลต่อพัฒนาชุมชนซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการฝ่าย
รวบรวมข้อมูล 
 ๔)  โครงการหมู่บ้านถือศีล ๕ ผู้อํานวยการ กศน.จังหวัดตรัง กําชับให้ทุก กศน.อําเภอให้การ
สนับสนุนและร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวกับทางอําเภอด้วย 
 ๕)  โครงการปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗       
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต้องการให้ทุกคนในจังหวัดตรัง ๖๐๐,๐๐๐ กว่าคนปลูกต้นไม้คนละต้น ขอให้
สถานศึกษาทุกแห่งเตรียมความพร้อมดําเนินโครงการ พร้อมท้ังมอบหมายให้ นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ เตรียม
จัดทําโครงการดังกล่าวในภาพรวมของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 ๖)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานท่ีมีงบผูกพันเหลื่อมปี 
 ๗)  ขอขอบคุณ กศน.อําเภอ ท่ีส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยา
เสพติด เป็นอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดตรัง  พร้อมท้ังกําชับให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ คัดกรอง
นักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพิจารณาจากหนังสือ หากระบุ “เด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา” ให้ปฏิเสธการเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ถ้าระบุ “เด็กและเยาวชนในสถานศึกษากลุ่มเสี่ยง” สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  
 ๘)  โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ วัดทุ่งใหญ่ หมู่ ๓ ตําบลท่าสะบ้า อําเภอวังวิเศษ 
 ๙)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แจ้งในท่ีประชุม ระหว่างวันท่ี ๑๓ มิถุนายน – ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ โรงไฟฟ้า อ.จะนะ จ.สงขลา จะลดกําลังผลิตไฟฟ้าเนื่องจากจะมีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าเป็นเวลา ๒๘ วัน ดังนั้น
ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ในภาคใต้อาจมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด  
 ๑๐) พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง มีการพัฒนาสินค้า OTOP มียอดจําหน่ายเกือบถึงเป้าหมาย ๑๐๐% 
 ๑๑) จังหวัดตรังได้รับงบประมาณดําเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๑๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้
อนุมัติวงเงินไปแล้วจํานวน ๓๗ ล้านบาท เงินอุดหนุนจํานวน ๙ ล้านบาท อาชีพท่ีมีการกู้ไปหมุนเวียนมากท่ีสุดคือ 
อาชีพเลี้ยงวัว   
 ๑๒) การแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๗ “พะยูนเกมส์” แข่งขันระหว่างวันท่ี 
๑๕ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดตรังได้ขอความอนุเคราะห์เต็นท์จากสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 ๑๓) สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง 
(ศพส.จ.ตรัง)   
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   นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ขณะนี้ในภาคใต้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่าง
มาก ได้แก่จังหวัดสงขลา นราธิวาส พัทลุง และจังหวัดตรัง  

   ในจังหวัดตรังมีการแพร่ระบาดมากในอําเภอปะเหลียน อําเภอเมืองตรัง  ยาเสพติดท่ีมีการแพร่
ระบาดมากท่ีสุดได้แก่ ยาบ้าร้อยละ ๘๐ รองลงมาคือกระท่อม  กัญชาแห้ง  ส่วนการค้าพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ต้องขังในเรือนจําและผู้ต้องขังในจังหวัดใกล้เคียง  ผู้เข้ารับการบําบัดส่วนมากเป็นเยาวชนอายุ ๑๘ – ๒๔ ปี 

   กศน.อําเภอ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เป็นอาสาพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของศพส.จ.ตรัง  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในรุ่นท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส่วนรุ่นท่ี 
๒ ในวันท่ี ๑๐ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคลองน้ําเจ็ด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาหญิง ขอความร่วมมือครู กศน. 
กําชับนักศึกษาให้เตรียมของใช้ส่วนตัวให้ครบ เนื่องจากวัดเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม และป้องกันจังหวัดได้แจ้งว่าจะมี
ค่าตอบแทนให้ครู กศน. ท่ีกํากับนักศึกษาในการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซ่ึงจะจัดสรรให้แต่ละ กศน.อําเภอ ต่อไป  

    
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมมอบนโยบายของ นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เม่ือวันท่ี 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงาน กศน. ชั้น ๖ ห้องประชุมสํานักงาน กศน. 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 
  ๑)   กําหนดการจัดกิจกรรมและการประชุมท่ีสํานักงาน กศน. ได้เลื่อนออกไป ได้แก่ การแข่งขันสุด
ยอด กศน. ภาคกลาง,  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รุ่นท่ี ๑ ของภาคกลาง, การชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งท่ี ๒ ของภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ซ่ึงทางสํานักงาน กศน. ได้แจ้งเลื่อนกําหนดดังกล่าว
ทางเว็บไซด์สํานักงาน กศน.  สําหรับการประชุมผู้บริหาร กศน. เรื่อง การขับเคลื่อนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 
ไตรมาสท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี        
จอมเทียน จังหวัดชลบุรีไม่มีการเลื่อนกําหนดการดังกล่าว  

 ๒)   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง อํานาจในการอนุมัติงบประมาณ
ของปลัดกระทรวง ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗,  ฉบับท่ี ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และฉบับท่ี ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง   
ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้อํานวยการสํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง เน้นย้ําให้สถานศึกษาปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ส่วนในเรื่องความรับผิดชอบท่ีเกินอํานาจของ
ปลัดกระทรวงจะเป็นอํานาจของฝ่ายแต่ละฝ่ายในประกาศฉบับท่ี ๒๒/๒๕๕๗  ข้อ ๓.๔ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีหน่วยงาน / 
ส่วนราชการในความรับผิดชอบรวม ๗ หน่วยงาน โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรวมอยู่ด้วย 

๓)  คสช. มีหนังสือด่วนถึงสํานักงาน กศน. ให้แต่ละกระทรวง ทบวง กรม กอง เสนอเรื่องเร่งด่วนท่ีจะ
ปฏิรูป เลขาธิการ กศน. ได้เสนอ ๓ เรื่อง ดังนี้ 

   ๑)  ขอปรับค่ารายหัวพ้ืนฐาน เช่น ม.ต้น จาก ๒,๓๐๐ บาท เป็น ๓,๕๐๐ บาท 
   ๒)  ปรับสถานภาพของ สํานักงาน กศน. ให้เป็นนิติบุคคล  
   ๓)  เสนอร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... ซ่ึงเป็นร่างเดิมท่ีมีการปรับแก้ 
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 ๔)  การสร้าง กศน.ตําบล ในแผนปี ๒๕๕๘  ระบุไว้จํานวน ๗๐๐ แห่งท่ัวประเทศ และกําหนดให้ส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงาน กศน. ภายในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังขอให้ 
กศน.อําเภอ ท่ีมีความประสงค์จะสร้าง กศน.ตําบล ให้เตรียมเอกสารหลักฐานการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีหรือสิทธิ
ครอบครองเหนือพ้ืนท่ีให้พร้อม และให้ส่งรายชื่อ กศน.ตําบล ท่ีมีความพร้อมและแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องมายัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  และมอบหมายงานแผนฯ เร่งดําเนินการเรื่องดังกล่าว  
 ๕)  เตรียมขยายบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยจัดต้ังบ้านหนังสืออัจฉริยะให้เป็น
ห้องสมุดประชาชนประจําหมู่บ้านท่ัวประเทศ สําหรับให้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  นายประเสริฐ  บุญเรือง 
เลขาธิการ กศน. เน้นย้ําให้ดําเนินการสํารวจข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลต้องตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง 
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังมอบหมายให้กลุ่มงานอัธยาศัยและผู้บริหารสถานศึกษาสํารวจข้อมูลหมู่บ้าน 
รวมท้ังชุมชนในเขตเทศบาลให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 ๖)  การเตรียมความพร้อมงานวันท่ีระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ วันท่ี ๕ – ๙ กันยายน ๒๕๕๗       
ณ โรงแรมจอมเทียน จังหวัดชลบุรี เลขาธิการ กศน. ต้องการให้พักท่ีเดียวกัน นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการ 
กศน.จังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวพัชญาณี  สุทธิรักษ์, นายกฤษฎา  บิลเกษม, นายธนากร  เยาว์ดํา ประสานงาน
เรื่องท่ีพัก และขอให้ กศน.อําเภอบริหารงบประมาณให้พร้อม 
 ๗)  ร่าง พรบ.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ได้มีการปรับใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้าง         
โดยจะแจ้งทางเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือทราบต่อไป 
 ๘)  สํารวจการรู้หนังสือ ขณะนี้ภาพรวมของสํานักงาน กศน. สํารวจได้ ๒๖% ในบางจังหวัดมีข้ออ้าง
เก่ียวกับ Server ของระบบทําให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ดังนั้นจึงขอให้ครู กศน. บันทึกข้อมูลต่อไปให้ครบ ๑๐๐%     
 ๙)  การจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ให้นําข้อมูลการสํารวจผู้ไม่รู้หนังสือของแต่ละ กศน.อําเภอ
มาหารกับจํานวนครู กศน.ตําบล ครูอาสาสมัคร กศน. และ ครู ศรช. ให้เริ่มดําเนินการสอนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่
ต้องรอหนังสือสั่งการ และให้ใช้หลักสูตรของกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนท่ีได้ประกาศในเว็บไซต์ 
 ๑๐)  การจ้างเหมาบริการเอกชนดําเนินงานของส่วนราชการ ตามท่ีประกาศและรายละเอียดการจ้าง  
มีตําแหน่งเดียวของอําเภอท่ีเปลี่ยนคือ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ปรับเป็นตําแหน่งเป็นบรรณารักษ์ โดยจ้างวุฒิ
ปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท พนักงานบริการ ๙,๐๐๐ บาท และไม่ให้เปลี่ยนตําแหน่ง ส่วนการจ้างตําแหน่ง
ครูผู้สอนคนพิการ และครู ศรช. จ้างแบบค่าตอบแทน 

 ๑๑)  ขอให้ทุกสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาค่ายลูกเสือ 
 ๑๒)  การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไป นางศิริพร  เก้ือกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้แจ้งประกาศในท่ี

ประชุม ตามท่ีส่วนราชการเสนอรางวัลให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ จํานวน ๑๘๗ รางวัล ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๘๗ รางวัล, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๓๖ รางวัล, 
สํานักงาน กศน. จํานวน ๖๑ รางวัล, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน  ๓ รางวัล สํานักงาน ก.ค.ศ. โดย
อนุกรรมการ ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ โดยมี นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  เป็นประธาน ได้มีมติในท่ีประชุมดังนี้ 
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  รางวัลสูงสุดระดับชาติ จํานวน ๗๙ รางวัล รางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลของ สพฐ. ท่ีเก่ียวข้องกับ กศน. 
ได้แก่  

   ๑๒.๑) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” (๒) 

    ๑๒.๒)  รางวัลห้องสมุดดีเด่น (๑๔) 
    ๑๒.๓)  รางวัลผู้ให้การสนับสนุนยุวกาชาดดีเด่น (๒๕) 
    ๑๒.๔)  รางวัลนักเรียนพระราชทาน (๔๔) 
    ๑๒.๕) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (๔๗) 
    ๑๒.๖) รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต (๔๘) 
    ๑๒.๗) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” (๖๙) 
    ๑๒.๘) รางวัลห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ  (๗๐) 
    ๑๒.๙) รางวัลการคัดเลือกภาคีเครือข่าย/ ศูนย์การเรียนชุมชนท่ีจัดและหรือสนับสนุน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับประเทศท่ีได้รับรางวัลท่ี ๑ ระดับประเทศ ประเภทศูนย์การ
เรียนชุมชน หรือ กศน.ตําบล/ แขวง  (๗๑) 
มติท่ีประชุม รับทราบ         

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๔/ ๒๕๕๗ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗   
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๗   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
                 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั แจ้งท่ีประชุม เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ได้แก่ งบจัดกิจกรรม งบทักษะชีวิต งบรายจ่ายอ่ืน (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) งบจัดสรรตามขนาดจงัหวัด หาก 
กศน.อําเภอใด ไม่ดําเนินการภายในเดือนนี้จะนํางบจัดสรรตามขนาดจังหวัดสว่นท่ีเหลือไปใช้ในการแสดงผลงานศูนยฝ์ึก
อาชีพชุมชน  
   มอบหมาย อ.สุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มศึกษานิเทศก์ ประสานงานกับหวัหน้า กศน.
อําเภอเขต ๑ และเขต ๒ เพ่ือระดมความคิดการแสดงผลงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ห้างบ๊ิกซี จ.ตรัง  
   ผลการเบิกจ่ายของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว ๖๐% 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๓.๒   การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง           
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เร่งรัดให้ กศน.อําเภอ 
ดําเนินการบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้  ข้อมูลรายตําบลอย่างต่อเนื่อง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ท่ีจัด และหรือสนับสนุนการศึกษา      
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๗  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จะจัดให้มี
การมอบรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ขณะนี้สํานักงาน กศน. ได้แจ้งแบบการคัดเลือก ฯ ประจําปี ๒๕๕๗ แล้ว 
ขอให้ กศน.อําเภอจัดส่งเอกสารให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เพ่ิมเติมการ
คัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชน ประจําปี ๒๕๕๖ เร่งรัดบุคคล/ ห้องสมุดประชาชนท่ีได้รับการ
คัดเลือกในระดับจังหวัด ให้เร่งจัดทําเอกสารการคัดเลือก ส่งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับทราบ     

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๒ การจัดกิจกรรมลูกเสือ (ชี้แจง) 
  ๑) การจัดต้ังกองลูกเสือ กศน.อําเภอ 
  ๒) การร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งท่ี ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุร ี
  ๓) การร่วมงานกรีนเวลล์รียูเนียน (ผู้มีวู๊ดแบดจ์ ๒ ท่อนข้ึนไป) 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม  
  ๑. สําหรับ กศน.อําเภอ ท่ีได้แจ้งความประสงค์จัดต้ังกองลูกเสือ กศน.อําเภอ งานภาคี
เครือข่ายจะเร่งดําเนินการให้สํานักงานงานลูกเสือจังหวัดตรัง ออกใบรับรองการจัดต้ังกองลูกเสือภายในสัปดาห์นี้ 
  ๒. แจ้งคําสั่งท่ีเก่ียวกับงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งท่ี ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี 
  ๓. เรียนเชิญผู้มีวู๊ดแบดจ์ ๒ ท่อนข้ึนไปร่วมงานกรีนเวลล์รียูเนียน วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. จัดโดยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายคนละ ๕๐๐ บาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๓ การดําเนินงานตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
  ๑) MOU กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : วาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
ตรัง กําหนดส่งแบบติดตามการใช้สมุดบัญชีรบั-จ่ายครัวเรือน และสมุดบัญชีต้นทุน ภายในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
  ๒) MOU ป.ป.ช. : การจัดอบรมป้องกันการทุจริต ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ให้ ครู กศน.ตําบล จัดโครงการ
การจัดอบรมป้องกันการทุจริต ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต อบรมแก่บุคลากรหรือนักศึกษา ติดต่อประสานงานการ
จัดโครงการได้ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดตรัง 
  ๓) MOU กกต. : ศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบล 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.ตําบล ทุกแห่ง
เตรียมการจัดต้ังศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบล 
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  ๔) MOU TO BE NUMBER ONE : การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.ตําบลดําเนินการจัด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๔ การร่วมกิจกรรม การแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. “สุดยอด กศน.” 
  รอบท่ี ๔ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา 
  รอบท่ี ๕ รอบ Audition ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 
  รอบท่ี ๖ รอบคัดเลือก ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม การแข่งขันความสามารถพิเศษของ
นักศึกษา กศน. “สุดยอด กศน.” รอบท่ี ๔ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ในวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้า
เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวี
ช่อง ETV และ NBT 

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด แจ้งท่ีประชุม ขอความอนุเคราะห์
สถานศึกษาและบุคลากร ร่วมโหวตการแสดง B-BOY ประยุกต์ (NF๑๓) ของ กศน.อําเภอห้วยยอด ส่ง SMS ได้ทาง
หมายเลข ๔๖๔๒๒๓๓ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๕ กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ 
  ๑) หมู่บ้านศีล ๕ (วันวิสาขบูชา – วันเข้าพรรษา) 
  ๒) วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 
  ๓) วันท่ี ๑๔ มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก 
  ๔) วันท่ี ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ มีดังนี้  

๑. หมู่บ้านศีล ๕ ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เริ่มจัดกิจกรรมต้ังแต่วันวิสาขบูชา ไปจนถึงวัน
เข้าพรรษา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

๒. เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรม ในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  
๓. เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรม ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก  

มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๖ การรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ พร้อมส่งรูปกิจกรรมทางอีเมล์ plannfe@gmail.com 
  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา  แจ้งท่ีประชุม กศน.อําเภอ ท่ีส่งรูปกิจกรรม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแล้ว ได้แก่ กศน.อําเภอปะเหลียน และ กศน.อําเภอเมืองตรัง  
  นางสาวนุชรีย์  บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งท่ีประชุม การรายงานผลโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้ กศน.อําเภอ รายงานต้ังแต่เริ่มเปิดโครงการไปจน
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานของ กศน.อําเภอ ว่าขณะนี้ได้ดําเนินการ
โครงการใดไปแล้วบ้าง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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 ๔.๗ นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม มอบหมายงาน
อัธยาศัยเตรียมความพร้อมรับการประเมินบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดย นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๘ การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ขอให้ครู กศน.ตําบล ทุกคนเตรียมความพร้อม
รับการนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยสํานักงาน กศน. และขอให้ทุก กศน.อําเภอคัดเลือกห้องเรียน
ดีเด่น 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอ ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาในความรับผิดชอบของครู กศน. ในสังกัด ว่ามีตัวตนครบจํานวน ๖๐ คน หรือไม่ 
เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้เข้าสอบและขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง จะลงพ้ืนท่ีนิเทศเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๙ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (ผลการสอบปลายภาคเรียน/ N-NET) 
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม วิเคราะห์ผลการสอบปลายภาคเรียน  N-NET 
ย้อนหลัง ๓ ภาคเรียน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๐ การนิเทศติดตามผลความก้าวหน้าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง กศน.ตําบล   
นาชุมเห็ด   
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม การนิเทศติดตามผลความก้าวหน้าศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง กศน.ตําบลนาชุมเห็ด ซ่ึงเป็น กศน.ตําบล นําร่องศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และการเลือกต้ังของ กศน.อําเภอย่านตาขาว มีผลการดําเนินงานและสถานท่ีเรียบร้อย มีการรณรงค์และประชุม
คณะกรรมการซ่ึงเป็นประชาชนในพ้ืนท่ี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๑ การประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
   นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังมอบหมาย
คณะกรรมการประเมินให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม โดยไม่
ต้องรอผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง และรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการ
ประเมิน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๒ ความก้าวหน้าของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
   นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 

๑. สถานศึกษานําร่องได้นําตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีไ่ปใช้แล้ว 



-๑๐- 
 

๒. สมศ. จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นรายจังหวัด เหมือนการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.จะปรับปรุงผลการดําเนินงานแจ้งผลการประเมินภายใน ๔ เดือน 

๓. สถานศึกษาท่ีรับการประเมินช่วงต้นปีอาจจะต้องรับการประเมินช่วงปลายปีอีกครั้ง เพ่ือไม่ให้
สถานศึกษาหยุดการพัฒนา 

นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เน้นย้ําสถานศึกษา
จะต้องดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้เข็มแข็ง เป็นงานปกติ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑๓ หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม แจ้งสถานศึกษาให้
พิจารณาหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๔ หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคลสังกัดสํานักงาน กศน. 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เน้นย้ําสถานศึกษา
พิจารณาอํานาจการอนุมัติด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๕ ปฏิทินการปฏิบัติงานการดําเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ สอบวันท่ี ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ สอบวันท่ี ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการดําเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ของ 
สทส.  สอบระหว่างวันท่ี ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสภาราชินี ๒ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๖ ตารางการทดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๗ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และตารางการทดสอบ N-NET ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๘ การประสานแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานสถานศึกษาอ่ืน ๆ และสถานประกอบการของเอกชน 
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม กลุ่มศึกษานิเทศก์ได้ประสานงานกับ
ห้างบ๊ิกซีเพ่ือจัดแสดงผลงานและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยทางห้างไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    



-๑๑- 
 

 ๔.๑๙ ขอบคุณสถานศึกษาการจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งานสุดยอด 
กศน. ครั้งท่ี ๒ ปี ๒๕๕๗ 
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ขอขอบคุณ กศน.อําเภอกันตัง และ 
กศน.อําเภอห้วยยอดท่ีร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งานสุดยอด กศน. ครั้งท่ี ๒         
ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ได้มอบหมายทีมงาน

สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จํานวน ๕ คน ประเมินเว็บไซต์ กศน.อําเภอ ห้องสมุดประชาชน กศน.ตําบล และ
เว็บไซต์ครูผู้สอนคนพิการ 

 นางสาวนุชรีย์  บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งท่ีประชุม รายงานผลการประเมินเว็บไซต์ 
กศน.อําเภอ ห้องสมุดประชาชน กศน.ตําบล และเว็บไซต์ครูผู้สอนคนพิการ ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ กศน.อําเภอสิเกา มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง  ส่วนเว็บไซต์ กศน.อําเภอ 
อ่ืน ๆ อยู่ในระดับพอใช้ 

๒. เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กันตัง ห้วยยอด มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่อง  ส่วนเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับพอใช้ 

๓. เว็บไซต์ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอเมืองตรัง กันตัง มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนเว็บไซต์ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภออ่ืน ๆ อยู่ในระดับพอใช้ 

๔. เว็บไซต์ครู กศน.ตําบลน้ําผุด มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านพร้อม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน. ได้แจ้งตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับสํานัก เพ่ิมเติม จํานวน ๒ ตัวชี้วัด 
   ๑) ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ จํานวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๒) ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ร้อยละของจํานวนนักศึกษา รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 

 
 

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


