
รายงานการประชุมผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  10/๒๕๕๘  

วันจันทรที ่26 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.3๐ น. ณ สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ผูมาประชุม 
๑.  นายสุรชัย จันทรสถาพร ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
2.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
3.  นางอุมาภรณ มโนภิรมย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหวยยอด 
4.  นายขันธชัย บริบูรณ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
5.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธคง   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ 
6.  นางเพียงใจ   หอยสังข  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๗.  นายวิเชียร จันทรฝาก ผูอํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง  
๘.  นายธัญญา  พงศภราดร ผูอํานวยการ กศน.อําเภอโยง 
10.  น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑1.  นางสุรีย นาคนิยม ศึกษานิเทศก  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๕.  นางละออง ภูกลาง  ศึกษานิเทศก  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
15.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ ระดับ ส ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายสมคิด จิตภักด ี พนักงานพิมพ ระดับ ส 3 สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นายวัฒนา แกวมี พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นายเอกชัย ธํารงวิศว พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายสมบัต ิ แดงเรือง พนกังานขับรถยนต ระดับ ส 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22.  นางศรสวรรค พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
23.  น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
29.  น.ส.พัชญาณ ี สุทธิรักษ นักจัดการงานทั่วไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
30.  น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
31.  นายนพรัตน โชติเกษมกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
32.  นางวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
33.  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
26.  นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
34.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวดัตรัง 
28.  นายธนากร เยาวดํา นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
24.  นางพิมภักดิ์  วิ้นฉวน นักวิชาการพัสดุ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
25.  นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถหองสมุดเคลื่อนที่  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
36.  น.ส.จุฑามาส แกวมี ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง 
37.  นายอาทิตย อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อําเภอวังวิเศษ 
38.  นางจาริ คงนคร คร ูคศ.๑  กศน.อําเภอกันตัง  
39.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ      
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40.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษจินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
41. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อําเภอยานตาขาว 
42. นายอนันต ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา    
43.  นายชรินทร สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
44.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง   
45.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอหวยยอด 
46. น.ส.กวินนาถ ชวยสงค บรรณารักษชํานาญการพิเศษ   
  หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอหวยยอด 
47.  น.ส.นงเยาว ทับเที่ยง บรรณารักษชํานาญการพิเศษ หองสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
48.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
49. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
50.  นางธิดารัตน เปาะทอง บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
51.  นางนุชนาฏ   นุยขาว บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  หองสมุดประชาชนอําเภอสิเกา  
52.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษชํานาญการพิเศษ   
   หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอยานตาขาว 
53  นางอุบลรัตน ฤทธิ์รัตน บรรณารักษชํานาญการ 
   หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอยานตาขาว 
54.  นางปทมนันท ทองออน บรรณารักษชํานาญการ  หองสมุดประชาชน อําเภอรัษฎา 
58. นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
59. นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๐. นางสิริมา  ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๖2. นายพงศศักดิ์  ปานศรี ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖3. นายพิชัย  นาคสอิ้ง ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖4. นายสุทธิพล  จริงจิตร ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖5. นายสัญญาลักษ  มุขแสง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖7. นายวิชาญ  ทับทิม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖8. นางอารีย  ทองดี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖9. นางสุนีย บุญญา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
70. น.ส.ศุภวรรณ  อนุพันธนันท ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
71. นางชนาธิป ลิ้นหลอ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗2. น.ส.สุนิสา   คงศิลป ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗3. นางพวงเพชร  เมืองนก ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗4. นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗5. นายอํานาจ  เทพพูลผล ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗6. น.ส.สุพัตรา  หนูแกว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗7. นางออยใจ  ครุฑมาศ ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอนาโยง 
๗๘. นายวัฒนา    ชวยดํา ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอนาโยง 
๗๔.  นายโชติมา      เกตดํา  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๗๕.  น.ส.พัชสนันท      ชูสง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง   
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๗๙. น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘1. นางธนพร    คงฉาง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘2. นางคนึงนิจ     หนูนุม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘3. นายสุวัฒน เพชรขาว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘5. น.ส.นงคนุช  พราหมเภทย ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอหวยยอด  
๘4. นายจรูญ  แกวเล็ก ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอหวยยอด  
๘6. น.ส.ปรียานุช   สีทองเท่ียว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
๘7. นายประพันธ  คงรอด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
88.   นายอภิวัฒน        วัฒนะกิจ                ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
๘๗.   นางนุชรีย           ออนชื่นจิตร     ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด   
89. นายสนธยา   ไชยฤกษ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
90. น.ส.นนทพิสุทธิ์  คีรีรัตน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
๙๖.  นางพัทธิมากร      ตองช ู      ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด   
๙1. น.ส.ขวัญจิต  ลอเตียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
๙2. น.ส.จิราพร ใหมพรม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
๙3. นายจักรพล บัวมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด  
๙4. น.ส.กังสดาล  โชติรัตน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
95. น.ส.จุรีย  สิทธิชัย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
96.  นางนฤมล  คงนคร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหวยยอด 
98.  นางปรีดา  โพธิ์วิจิตร ครูอาสาสมัคร กศน.   กศน.อําเภอยานตาขาว 
99. นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอยานตาขาว 
97.  น.ส.เฉลิมรัตน ชูทอง ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑๐3.   นายประยุทธ คงแกว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑๐2.  นายสุพัฒน  บุตรกลัด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑๐4.   นายอะหรูน  รองเดช ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑๐๕.  นางทิพา           เสงขาว      ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว   
๑06.   นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑๐1.   น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑๐0.   นางรัตนา    สิงหอินทร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑05.   น.ส.จารุณี  เส็นฤทธิ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑07.   นายศกัดิ์ชัย  แซหลี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑08.   น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑10.  น.ส.กาญจนา  รุงเมือง   ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
111.  นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑2.   นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑3.   นายสุพล  ชูอินทร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑14.   นายกอเส็ม  สะดี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑15.   น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑16.  นางศิริวรรณ  นันตสินธุ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
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๑17.   นายบุญภพ  ดวงสุด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑18.   น.ส.อัจฉรา ชายใหม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑19.   นางปรียาภรณ  ชูกระชั้น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒0.   น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒1.   น.ส.วิภารัตน  ยุโสะ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒2.   นางประภาศรี เปาวัลย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒3.   นางดาราวรรณ สาครินทร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒4.   นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
125.  น.ส.อภิชญา ยูโสบ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
126.  น.ส.ธนภร สามสี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑27.   นางไพรัตน    จันทรเกตุ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑26.   นายขจรพงศ     ศิริสม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑25.   นางอิสรา    นุชนุสิทธิ ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑28.   นายชาญชัย   เกาเอ้ียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๒๐.  น.ส.จรรยา        สุวรรณรัตน     ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑29.  น.ส.สุกัญญา   ใจสมุทร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑35.   นางจิราวรรณ    แซจอง คร ูกศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓0.   นางกรรตวรรณ รอดเข็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๑.  นางเพ็ญประภา   จันทรกรัด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓1.   น.ส.อริสา    ชูแกว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓3.   นางวีณา  ฉิมเรือง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓2.   น.ส.ทิพยสุวรรณ  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑34.   นางกอบกาญจน  พิชัยรัตน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑36.  นายศรชัย เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑37.  นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
138.  น.ส.เบ็ญจพร  แข็งแรง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑59.   วาที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน  วิจารณ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑38.  น.ส.ละมัย ออนชาติ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๘.  นางมุกดา พิทักษ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรษัฎา 
139.  นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔1.  นายกรรณวิชย จิตรชูชื่น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔0.  นางอมรรัตน ทองทิพย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔2.  นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา  
๑43.   นางนิสรา พั่วพวง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑44.   นายธีรชัย ชื่นชม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอสิเกา 
๑46.  น.ส.ศศิ พลเดช ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
๑47.   นายกําธร รายา ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสิเกา 
๑๖๕.  นางปรียา นิคะ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
148.   นางมีนา สีชาย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
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๑49.  นางทรรษวรรณ ชูศรี ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑50.  นายไพรัช มุกดา ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑52.   น.ส.ศศิทัชนันท   จีนประชา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ 
 
๑51.  น.ส.ฉววีรรณ เอียดชูทอง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑53.   น.ส.ศรัญญา วรรธนะวิเศษ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑54.   นายประสิทธิ์    พูดเพราะ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑55.   นายมาโนช   หลงเศษ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑56.   น.ส.นงลักษณ   กิจศิลป ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑57.   นายคนึง ราชเดิม ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอหวยยอด  
๑58.   น.ส.จินดา บุญรัตน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอหวยยอด  
๑60.   น.ส.ขวัญชนก ชวยชะนะ ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอสิเกา    
๑61.   นายชานนทร พนมรัตน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอกันตัง  
๑62.  น.ส.เสาวนีย นันตสินธุ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอกันตัง 
๑63.   นางนุศรา แสงวรรณ ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑64.  นางกฤตมน นิลลออ ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑65.   น.ส.จร ี ใจตรง ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑66.   นายธีรพงษ สุวรรณรัตน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑68.   น.ส.วริยา สุดรักษ ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ    
๑69.   นายเชาวลา วันแรก ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๑70.   นางกันตภัสสร อินทรเสนี ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑71.   น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑67.   นายวิทยา พรหมจันทร ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑72.   น.ส.วิษรินทร หมื่นทอง ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑73.  นายเกียรติกัมพล  ชูจันทร ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอวังวิเศษ   
๑๘๕.  นายอภิศักดิ ์  เส็นยีหีม  ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอวังวิเศษ   
๑74.   นางรัตนา ชูเพชร ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑75.   นางกัญญา สังฆรักษ ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑76.   น.ส.เกศรา นาศรี ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑77.  นายไพโรจน อนชุม ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑79.  น.ส.สุดาวลัย ชายภักตร ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑78.  น.ส.ดาวทิพย   จํานงค  ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๗๙.  นางสุนัทฐา   ไชยจิตร      ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑80.   น.ส.ถิรนันท เรียนสุด ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑81.   นางมลิสา พัฒนทอง ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑82.  นางสาวศิริญญา สีสุข ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอหวยยอด 
183.  น.ส.กนกวล ี ฉายเกียรติคุณ ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง 
๑๘๓.  วาที่ ร.ต.หญิงฐิติรัตน   หนิษฐา  ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง   
184.  นายไชยเชษฐ บัวจันทร ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง 



-๖- 

 

๑85.    น.ส.อัญชลี หนูนุม เจาหนาที่หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑86.   นางอนงค จอมทอง เจาหนาที่หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอยานตาขาว 
๑88.  น.ส.ณัฐชนก นิลวงศ เจาหนาที่หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอหวยยอด 

ผูไมมาประชุม 
1.  นางนภา จิโรภาส  รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ไปราชการ 
9.  นายไพรัช หัตถิยา              ผูอํานวยการ กศน.อําเภอยานตาขาว       ลาพักผอน 
2. น.ส.นุชรีย บวชชุม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ไปราชการ 
๑.  นางนาฏอนงค  เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัคร กศน.      ลากิจ 
๖.  นางจุติมา  หัตถิยา  ครู กศน.ตําบล      ลาพักผอน 
๑.  นางจุฑาภรณ   พงษประวัติ  ครู กศน.ตําบล                                  ลาปวย 

เริ่มประชุมเวลา  08.3๐  น. 
กอนวาระการประชุม  
 ๑. แนะนําบุคลากรใหม ๓ ราย พนักงานราชการ ตําแหนงครู กศน.ตําบล 
  - นางสาวอภิชญา  ยูโสบ    กศน.ตําบลบอน้ํารอน  กศน.อําเภอกันตัง  
  - วาที่รอยตรีหญิง กญัญารัตน  วิจารณ  กศน.ตําบลหาดสําราญ  กศน.อําเภอหาดสําราญ  
  - นางสาวธนภร  สามสี     กศน.ตําบลเกาะลิบง  กศน.อําเภอกันตัง   
 นายสุรชัย จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม 
แจงที่ประชุม ใหนโยบายแกบุคลากรใหม ดังนี ้

1. ขอใหมาทํางานอยางตรงเวลา และเต็มเวลาราชการ 
2. การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง ครู กศน.ตําบล ตองทําอยางเต็มประสิทธิภาพ 
3. ขอใหแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ พรอมทั้งใหเกียรติสถานที่  

มติท่ีประชุม รับทราบ     

 2. นายสุรชัย จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจงที่ประชุม 
ขอใหนายทะเบียน กศน.อําเภอ ตรวจสอบหลักฐานในการสมัครเรียนของนักศึกษา ใหมีความถูกตอง สมบูรณ 
และเปนปจจุบัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ     

 3. นายสุรชัย จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจงที่ประชุม 
ขอใหครู กศน.ตําบล สรางความคุนเคยสนิทสนมกับชาวบานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ      

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ การจางครูตําแหนงครูผูสอนคนพิการเปลี่ยนจากการจางเหมาบริการเอกชนดําเนินงานของสวนราชการ 

เปนการจางเหมาจายรายเดือน (ลักษณะการจางเปนแบบลูกจาง – นายจาง มีประกันสังคม) 
นายสุรชัย จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม ตามหนังสือ

ที่แจงมาจากสํานักงาน กศน .  เ รื ่อ งหลัก เกณฑและวิธีก ารคัด เลือกบุคคล เพื่อแตงตั้ ง และใหพนจาก

หนาที่ครูผูสอนคนพิการ จากการทบทวนการจางตําแหนงดังกลาวไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการอนุมัติ
จากการจางเหมาบริการเอกชนดําเนินงานของสวนราชการเปนการจางเหมารายเดือน (ลักษณะเปนการจาง
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แบบลูกจาง-นายจาง มีประกันสังคม) โดยครูผูสอนคนพิการที่สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีจํานวนทั้งหมด ๒๔ คน 
ทั้งนี้ ขอใหทุกสถานศึกษาสงแบบประเมินครูผูสอนคนพิการมายังสํานักงาน กศน .จังหวัดตรัง  ภายใน

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  

มติท่ีประชุม รับทราบ      

 ๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ งประจําจังหวัดตรังชี ้แจงการดํา เนินการจัดตั้ ง
ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล (ศส.ปชต.) โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จะดําเนินการ

จัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบลใหครบทุกตําบล เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งในดานตางๆ 

เชน ประชาชนในหมูบานมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ครู กศน.ตําบลมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยง เปนตน ในการบริหาร

จัดการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบลตองมีองคประกอบดังนี้  

 - ที่ทําการ ศส.ปชต. 
 - มีการประชุมคณะกรรมการการบริหาร ศส.ปชต. อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง พรอมจัดทํารายงานการ

ประชุมและแผนปฏิบัติงานของ ศส.ปชต. 

 - มีการประสานงานกับหนวยงานในพื้นที ่
 - มีการบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 โครงสรางของบศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล กําหนดใหมีกรรมการจํานวน 

๑๐ คน ประกอบดวย ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน กรรมการ ๖ คน กรรมการและเลขานุการ ๑ คน 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ ๑ คน และครู กศน.ตําบล ๑ คน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดตรังไดรวมรับฟงความคิดเห็นการดําเนินการจัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล 

ของ กศน.อําเภอ ทั้ง ๑๐ แหง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๓ การประเมินสถานศึกษาพอเพียงให เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดานสถานศึกษา ประจําป 2558 

 นางสุรีย นาคนิยม ตําแหนงศึกษานิเทศก แจงที่ประชุม ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อ
พัฒนาเปนศูนยการเรียนรูสถานศึกษาพอเพียง มสีถานศึกษาสงแบบคํารองจํานวน ๓ แหง ผลการประเมินครั้งที่ ๑ 

มีสถานศึกษาผานการประเมิน ๑ แหง คือ กศน.อําเภอยานตาขาว สําหรับสถานศึกษาที่มีความประสงคจะพัฒนา

สถานศึกษาพอเพียงเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในปถัดไป ใหเตรียมความพรอมสถานศึกษาตามตัวชี้วัด  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๔ นายสุรชัย จันทรสถาพร  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม 

สําหรับการเรียนธรรมศึกษา ใหมีการจัดคายธรรมศึกษาจํานวน ๓ วัน ๒ คืน โดยมีพระอาจารยเปนวิทยากรให

ความรู ทั้งนี้ ในการสั่งซื้อแบบเรียนธรรมศึกษา ใหใชเงินอุดหนุนรายหัว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๕ นายสุรชัย จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม เหตุผลสําคัญ

ทีช่มรมผูปกรองบุคคลออทิสติกจังหวัดตรังควรยายออกจากสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มี ๔ ขอ ไดแก 



-๘- 

 

  ๑. ชมรมผูปกรองบุคคลออทิสติกจังหวัดตรังไมไดขอใชสถานที่ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
อยางถูกตอง เปนลายลักษณอักษร 

  ๒. ชมรมผูปกรองบุคคลออทิสติกจังหวัดตรังเรียกเก็บเงินจากผูปกครองที่มาใชบริการ  

โดยคิดเปนชั่วโมงๆละ ๑๐๐ บาท  
  ๓. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังเสียคาน้ําประปาและคาไฟฟาใหกับชมรมผูปกรองบุคคล                 

ออทิสติกจังหวัดตรัง  

  ๔. การใชพื้นที่ในการจอดรถอยางไมเปนระเบียบ 
 ทั้งนี ้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังไดใหเวลาในการยายออกแกชมรมผูปกรองบุคคลออทิสติกจังหวัดตรัง

จํานวน ๓๐ วัน โดยครบกําหนดในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถายังไมมีการดําเนินการใดๆ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

จะตัดน้ําตัดไฟ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๖ รางยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 นายสุรชัย  จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน .จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม 
กรอบความคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใช กศน.ตําบล เปนฐานแบบมีสวนรวม มีประชาชนกลุมเปาหมาย
อายุ ๑๕-๕๙ ป และ ๖๐ ปขึ้นไป ประมาณ ๔๐ ลานคน ในกลุมเปาหมายนี้แบง เปนกลุม เปาหมายทั่วไป ๓๐ 
ลานคน อันเปนผูพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาและกลุมเปาหมายพิเศษ ๑๐ ลานคน ไดแก เด็กที่ออกจาก
การเรียนกลางคัน/พื้นที่ชายขอบ/พิการ/เรรอน/ชาติพันธ/ผูดอยโอกาสอื่น/ชายแดนใต/ชาวไทยภูเขา/แรงงาน
ตางดาว ในสวนของปญหามี ๓ ระดับ ดังนี้ 

- ระดับบุคคล : ไมรูหนังสือ ไมจบการศึกษาภาคบังคับ อานหนังสือนอย ยากจน ขาดทักษะชีวิต 
- ระดับชุมชน : ครอบครัวแตกแยก ชุมชนออนแอ ปญหายาเสพติด 
- ระดับชาติ : คุณภาพการศึกษาต่ํา สังคมเหลื่อมล้ํา เศรษฐกิจออนแอ ขาดความสามัคคีของคน

ในชาติ สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม 
 ในการแกไขปญหาใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญา “คิดเปน” โดยจัดการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งแบงเปน ๒ สวนสําคัญ คือ  

๑. การศึกษานอกระบบ เริ่มตั้งแตกลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานแกกลุมผูไมรูหนังสือ ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. โดยเรียนดวยตนเอง เรียนเทียบระดับ/เทียบโอน เรียนแบบพบกลุม 
หรือเรียนทางไกล และการศึกษาตอเนื่อง จะพัฒนาอาชีพ/ทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม แกกลุมที่สนใจและเปนหลักสูตรระยะสั้น 

๒. การศึกษาตามอัธยาศัย มีในสวนของการจัดคาย นิทรรศการ การสงเสริมการอาน หนวยบริการเคลื่อนที่ 
การใชสื่อ ETV/วิทยุศึกษา ผานหองสมุดประชาชน ศูนยวิทยาศาสตร  ศูนย เทค โนโลยีฯ  บานหนังสือชุมชน 
อาสาสมัครรักการอาน 
 กลไกขับเคลื่อน ใชทฤษฎี PDCA มีแผนจุลภาคของ กศน.ตําบลเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
การดําเนินงานเปนกระบวนการมีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาธิบาล นิติธรรม และคุณธรรม พรอมทั้งมี
การนิเทศ ติดตาม ประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อนําไปสูการวิจัย ปรับปรุง และพัฒนา  
 สําหรับมโนทัศนยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ 2559 
ใชปรัชญา 2 ปรัชญา คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา “คิดเปน” วิสัยทัศน คือ กศน.รวมสราง
โอกาสทางการศึกษาใหกับคนไทยอยางเสมอภาค เทาเทียม ทั่วถึงและมคีุณภาพ โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 



-๙- 

 

1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

2. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช
ใหเกิดประสิทธิภาพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการสื่อสาร 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล
ในทุกรูปแบบ 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุงจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การมีสวนรวม 

 เปาประสงค ไดแก 
1. ประชาชนผูดอย พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
2. ประชากรกลุมเปาหมายพิเศษไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนไปตามสภาพ ปญหา และความตองการของแตละกลุม 
3. ชุมชนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และปรัชญา คิดเปน อาทิ หมูบานตามรอยพระยุคลบาท หมูบานแหงการอาน บานหนังสือชุมชน 
แหลงการเรียนรูชุมชน 

4. ประชาชนไดรับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยมี กศน.ตําบล ศูนยการเรียนรูชุมชนและแหลงการเรียนรูอื่นใน
ชุมชน เปนกลไกในการจัดการเรียนรู 

5. ประชาชนไดรับโอกาสทางการเรียนรูและมีเจนคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค 

6. ชุมชนมีการจัดการความรูของชุมชนในรูปแบบชุมชนศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูความมั่นคงและยั่งยืน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและสิ่งแวดลอม 

7. ชุมชนและทุกภาคสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาและนําสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใชในการเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู 

9. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง 

10.  หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการดานหลักธรรมาภิบาล 
เปาหมายการดําเนินงานของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในป 2559 ไดแก 

- การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน 8,117  คน 
- หลักสูตรอาชีพระยะสั้น  จํานวน 7,308  คน 
- การสงเสริมการรูหนังสือ จํานวน 639     คน 
- พัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 4,350  คน 
- พัฒนาสังคมและชุมชน  จํานวน 1,653  คน 
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 1,392  คน 



-๑๐- 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  9/ ๒๕๕๘ วันที่ 29 กันยายน ๒๕๕๘ 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  
 กลุมเสนอเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ 
 3.1 รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2558 ของ สมศ.  

นางละออง ภูกลาง ตําแหนงศึกษานิเทศก แจงที่ประชุม จากการไปประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ “กาวขามขีดจํากัด...สูสหัสวรรษแหงคุณภาพ” ในวันที่ 14-15 ตุลาคม ๒๕๕๘  

ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการไบเทค กรุงเทพฯ ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมดังนี ้

-  เจตนารมณของการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2558 ของ สมศ. มาจากคุณภาพของ
การศึกษาของประเทศมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาที่มีความแตกตางกัน จึงตองมีระบบการประกันคุณภาพ

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดจะตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน เพื่อ

สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจการบริการฯ ทางการศึกษาไปยังระดับทองถิ่นและสถานศึกษาอยางท่ัวถึง 
- กฎกระทรวง รองรับตามหัวขอดังตอไปนี ้

 ๑. ผลการจัดการศึกษาผลการจัดการศึกษาในแตระดับและประเภทการศึกษา 

 ๒. การบริหารจัดการศึกษา 
 ๓. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๔. การประกันคุณภาพภายใน 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่
กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสํานักประกาศมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี 

- นโยบายสําคัญ คือ ลดภาระ สรางสรรค กัลยาณมิตร  

 ๑. ลดภาระ ตัวบงชี้ ไดแก กระชับตัวบงชี้ เชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายใน ขอมูลพื้นฐาน 
  ๒. สรางสรรค โดยการจัดกลุมสถานศึกษาใหตนสังกัดและสถานศึกษาไดเห็นโอกาสและ

รับการพัฒนา เปดโอกาสใหสถานศึกษาไดเลือกการรับรองมาตรฐานในคราวเดียวกันกับการประเมินเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษาสามารถพิจารณาตัวบงชี้เลือกใหเหมาะสมกับปรัชญา เครื่องมือหลากหลายตามประเภทและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ประมวลผลตามกลุมและประเภทของสถานศึกษา และการรับรองเปนไป

ตามความสมัครใจไมบังคับ 

  ๓. กัลยามิตร ประกอบดวย สายดวน “ประเมินรอบ สี่” โครงการหมื่นจิตอาสา โครงการ
สนับสนุนอื่นๆ เชน QC100 1 ชวย 9ABA 

- แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ไดแก  

  ๑. การประเมินเพื่อพัฒนาและประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานเปนการประเมินเพื่อพัฒนา ใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจเยี่ยมตามความจําเปน ไมมีการตัดสินวา“รับรอง/มารับรอง” 

  ๒. การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน สามารถขอรับรองตามความสมัครใจภายใน ๒ ป  

หลังจากการประเมินเพ่ือพัฒนา ตรวจเยี่ยมไมเกิน 3 วัน(ตอสถานศึกษา/คณะ) 



-๑๑- 

 

ในการประเมินออนไลน เก็บรวบรวมขอมูลและสงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตองมีขอมูลครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได เปนปจจุบัน มีการประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร มีการระบุระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน 

และมีขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช 

 - สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก สถานศึกษาที่
รับการประเมินภายนอกรอบสามปงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ABA ๒๒ จังหวัด ซึ่งจังหวัดตรังเปนจังหวัดหนึ่งใน 

๒๒ จังหวัดที่เปนเปาหมายการประเมินเชิงพื้นที่ในป ๒๕๕๙ 

 - กระบวนการพัฒนาระบบ เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ ยกรางเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ มี
นโยบายใหชะลอการประกาศ/ปรับรูปแบบการประเมิน แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาฯตามนโยบายรองนายกฯกํากับ

ดูแล ณ ขณะนั้น เปาหมายประกาศ ตุลาคม 2558                                 

- นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี ไดแก  
 ๑. ใหดําเนินการประเมินอยางตอเนื่องโดยเริ่มจากเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

 ๒. “ลดรูป” ตัวบงชี้ เพื่อแสดงใหเห็นวา ลดภาระ 

 ๓. ดําเนินการรอบสี่ โดยทํา phasing ในการพัฒนาการใชขอมูลสารสนเทศผานระบบออนไลน
พิจารณาการใชผลประเมินภายนอกเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔. พิจารณาการเชื่อมโยงการประกันภายในและการประเมินภายนอก 

 ๕. พิจารณาการใหสถานศึกษาดําเนินการตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตามนโยบายของ
ตนสังกัดและรัฐบาลพิจารณาแนวทางในการกํากับติดตามการดําเนินงานของตนสังกัด 

 ๖. ประกาศตัวบงชีใ้นวันที ่๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ โดยเริ่มประเมินในเดือน มกราคม ๒๕๕๙ 

การประเมินออนไลน 
 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ตําแหนงศึกษานิเทศก แจงที่ประชุม สาเหตุที่ สมศ.ตองปรับปรุงรูปแบบ

การประเมินแบบ Paper-based ไปสูการประเมินแบบ Online (IT-based) เนื่องจากการพัฒนาระบบประเมิน

ออนไลน เปนระบบที่ทํางานลักษณะเอกสารอิเล็กทรอนิกสภายใตระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (นําผลที่ไดมาใชใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเปนรายสถานศึกษา) เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลมากข้ึน ลดภาระดานเอกสาร สถานศึกษาซึ่งเปนผูประเมินสามารถเขาสูระบบไดจากทุกที่ที่ตองการ ซึ่ง

ทําใหเกิดความสะดวกในการใชงาน และเพิ่มความสามารถในการแกปญหาไดทันสถานการณ ในการประเมิน
แบบออนไลนมีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและสงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองไดขอมูลที่แมนยํา 

ครบถวน ถูกตอง เชื่อถือและเปนปจจุบัน สามารถประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อระบุระดับความสําเร็จของผล

การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สําหรับจุดเดนของนวัตกรรมระบบการประเมิน
ออนไลน ประกอบดวย 

  ๑. สถานศึกษาสามารถประเมินผลผานเว็บไซตได 

  ๒. ระบุชวงเวลาที่เปดใหทําการประเมินได 
  ๓. กําหนดเพิ่มเติมและแกไขชุดประเมินใหเหมาะสมได 

  ๔. กําหนดชุดแบบประเมินใหแกสถานศึกษาได 

 ๕. สามารถสรางชุดตัวเลือกของแบบประเมินแตละชุด พรอมทั้งกําหนดน้ําหนักคะแนนของแตละ
ตัวเลือกได 



-๑๒- 

 

  ๖. สถานศึกษาสามารถตรวจสอบผลประเมินผานทางเว็บไซตได 
  ๗. ระงับสิทธิ์การลงทะเบียนหรือการประเมินของสถานศึกษาที่ไมมาทําการประเมินในชวงเวลา

ที่กําหนด 

  ๘. มีรายงานที่สามารถสรุปผลใหผูบริหารพิจารณาไดหลากหลายรูปแบบตามที่ตองการ 
  ประโยชนที่จะไดรับจากการประเมินออนไลน 

  ๑. ผูเรียนเปนผูที่ไดรับประโยชนจากการประเมินผลการศึกษาโดยตรง ดังนี้ ชวยใหผูเรียนรู

สถานภาพของตนเองวามีจุดเดนอะไรที่ควรพัฒนา และมีโอกาสในเรื่องอะไรที่ควรปรับปรุงแกไข ชวยเปนขอมูลใน
การตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาตอ และตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 

และชวยกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 

  ๒. ผูบริหารไดรับประโยชนจากการประเมินผลการศึกษา ดังนี้ ชวยใหทราบวาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑเรียน ชวยใหทราบขอมูลผลการเรียนของผูเรียนเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย 

การวางแผน การพัฒนาและปรับปรุง แกไขการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยางทันทวงที ชวยในการคัดเลือก

ผูเรียน คัดเลือกครู และคัดเลือกบุคคลตางๆ ที่จะเขามาเรียนและทํางานในสถานศึกษา 
 นางเพียงใจ ตําแหนงผูอํานวยการ แจงที่ประชุม จากการเขาประชุม การเรียนโดยใชสื่อ ETV สามารถ

ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนสูงขึ้น และสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการประเมินคุณภาพ คือ มาตรฐานและตัว

บงชี้ 
 นางอุมาภรณ มโนภิรมย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหวยยอด แจงที่ประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับตัวชี้วัด  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.2 นายสุรชัย  จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม 
การแบงกลุมเปาหมายระดับตําบล ของครู กศน.ตําบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครูศรช. ครูประจํากลุม ขอใหปฎิบัติ
ตามเกณฑดังตอไปนี้   

  - ครู กศน.ตําบลไมต่ํากวา 4 0  คน ตอ กลุ ม  ถ า ม ีป ร ะถ มศึกษ า  มัธ ยม ศึก ษ า ตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหแยกเปนกลุมยอย เชน กลุมยอย 1, กลุมยอย 2 โดยแบงนักศึกษากลุมแรกเปน 40 คน
เรียกวา กลุมยอย 1 ยกตัวอยางเชน ถามีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 66 คน ใหนักศึกษา 40 คนแยกออกเปนกลุม
ยอย 1 และใหนักศึกษาอีก 26 คนเปนกลุมยอย 2 โดยการเพิ่มกลุมตองสงคําขอมายังสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
และครูประจํากลุมจะนัดพบกลุมยอยตางๆ ในเวลาที่ไมซ้ําซอนกัน 

  - ครูอาสาสมัคร กศน. ไมเกิน 35 คน ตอภาคเรียน  

  - ครู ศรช. คลายกับครูกศน.ตําบล แตละกลุมยอยมีนักศึกษาจํานวน 40 คน 

  - ครูผูสอนคนพิการเปนไปตามกลุมเปาหมาย 

  ครู กศน.ตําบล จะประจําอยูที่  ศูนยการเรียนรูชุมชนของตนเอง สําหรับ กศน.ตําบล ที่ไมมี
ครู กศน.ตําบล ใหครู ศรช. ทําหนาที่ เปนครู  กศน.ตําบล ในสวนของการปฏิบัติง านนอกเวลาราชการ 
(ภายในวันจันทร-ศุกร เวลา 16.30-20.00 น.  และวันเสารอาทิตย) สามารถเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



-๑๓- 

 

 3.3 นายสุรชัย  จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม 
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะเขารวมประชุมที่สํานักงาน กศน. ณ อําเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย โดยมีกําหนดเขาพักที่โรงแรมไพลิน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.4 นายสุรชัย จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม 
ให กศน.อําเภอ สงใบรับรองการปฏิบัติงานมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.5  นายสุรชัย จันทรสถาพร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจงที่ประชุม ขอให 
กศน.อําเภอ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 เปนไฟล Powerpoint  

 กศน. อําเภอ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 โดยเริ่มจาก กศน.อําเภอเมืองตรัง, 
ปะเหลียน, หวยยอด, ยานตาขาว, กันตัง, นาโยง, หาดสําราญ, วังวิเศษ, รัษฎา และ กศน.อําเภอสิเกา ตามลําดับ 
โดยสรุปผลการดําเนินงาน ในรอบเดือน ตุลาคม 2558 (Good Practise) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 3.6 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ แจงที่ประชุม เนื่องจากการจัดซื้อ
จัดจางหนังสือแบบเรียนในภาคเรียนนี้มีปญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ขอใหชะลอการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนไวกอน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.7 นางอัจฉรา เชียงสอน ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน แจงที่ประชุม ในกรณีที่มี
ครุภัณฑเสียหาย ครูสามารถขอใหนักศกึษามาชวยซอมแซมครุภัณฑที่เสียหายได  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 

    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        
 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


