
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

วันศุกรท่ี์ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดัตรัง   ประธานการประชุม 
๒.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๓.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๔.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๕.  นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง  
๘.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๙.  นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 
๑๐.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๑.   น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน   
๑๒.   นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
๑๔.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง      
๑๖.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๗.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๑๘.  นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อําเภอย่านตาขาว   
๑๙.  นายอนันต ์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอ สิเกา 
๒๐.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ    
๒๑.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๒.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๓.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๔. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๕.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
๒๖.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา  
๒๗.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
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๒๘.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ   
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๙.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ลาพักผ่อน 
๒. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ     ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  น.ส.นุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓. นายธนากร เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗.  น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘.  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙. นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐. น.ส.ภาวดี   สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม  

๑. มอบเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๗ แก่ นางเพียงใจ  หอยสังข์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอรัษฎา และนางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 

๒. แนะนําบุคลากรใหม่ นางสาวณญาณี  จริงจิตร  พนักงานราชการ  ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป โดยมี
กําหนดการฝึกประสบการณ์ ณ กศน.อําเภอเมืองตรัง  กันตัง และอําเภอนาโยง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง  แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ แทนผู้อํานวยการสํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ําในท่ีประชุมฯ การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้แก่ประชาชน
โดยให้นําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
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  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑) ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งใหม่ นายสมนึก มัชฌิกะ พลังงานจังหวัดชุมพร ย้ายมารับตําแหน่ง 
พลังงานจังหวัดตรัง 
  ๒) ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ นายอํานาจ  คงทอง พลังงานจังหวัดตรัง ย้ายไปรับตําแหน่ง
ใหม่ พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 ๓) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” เดือนมีนาคม  
๒๕๕๘ กําหนดวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนวัดควนเมา  ม.๒ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะดําเนินการปรับย้ายผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด ให้
ผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีมีความประสงค์จะย้ายเขียนแบบคําร้องขอย้าย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๓ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ตําแหนง่ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม การทอดกฐิน
พระราชทาน ณ อําเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย มอบหมาย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอสิเกา เป็นผู้รับผิดชอบจัดหายานพาหนะสําหรับบุคลากรของหน่วยงาน/สถานศึกษา จํานวน ๔๕ คน โดยมี
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง เป็นผู้ช่วย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๑/ ๒๕๕๘ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๘   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑) ค่าหนังสือเรียนส่วนท่ีเหลอื จํานวน ๔๗,๖๑๐ บาท ไดด้ําเนินการส่งคืนสํานักงาน กศน. เรียบร้อยแล้ว  

๒) ขอให้ครูผู้สอนคนพิการทุกคนจัดการเรียนการสอนตามบทบาทหน้าท่ี 
๓) การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๒ ดําเนินการใหแ้ล้วเสร็จ ภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
๔) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ กศน.อําเภอ ทุกกิจกรรม และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการอย่างเคร่งครัด 
๕) วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้ายของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๘ 
๖) กศน.ตําบล ควรมีสถานท่ีตั้งเป็นอิสระจากหน่วยงานอ่ืน และมีการปลูกพืชผักสวนครัว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอแสดง
ความยินดีกับผู้ผ่านการสรรหาฯ นางนภา  จิโรภาส ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 ๔.๒ โรงพยาบาลตรังกําหนดตรวจสุขภาพประจําปีแก่บุคลากรสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันท่ี        
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชมุปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้งาน
บุคลากรแจ้งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาทราบด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 ๔.๓ การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ท่ี ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม          
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหว้ันจันทร์ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๔ การจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู กศน.จังหวัดตรัง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายวิชาเลือก  พว ๐๒๐๒๗ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
วัฒนา พาร์ค จ.ตรัง 
  นางละออง  ภู่กลาง  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําหนดจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู กศน.จังหวัดตรัง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก  พว ๐๒๐๒๗     
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู กศน.ตําบล และครู ศรช. จํานวน ๙๖ คน 
ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จ.ตรัง 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม มอบ          
นางสุรีย์ นาคนิยม เป็นประธานในพิธีเปิดในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ แทนผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
เนื่องจากในวันดังกล่าวไปราชการเข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช จ.ชลบุร ี
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ในการจัดอบรมดังกล่าวได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากร (วิศวกรไฟฟ้า) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
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 ๔.๕ สรุปการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการขยายงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐาน ด้วยวิธีเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘           
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม จากการเข้าร่วมประชุมขอสรุป
รายละเอียด ดังนี ้

๑) กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ประสานงานการศึกษาทางไกลประจําจังหวัด และ              
ผู้ประสานงานการศึกษาทางไกลประจําอําเภอท่ีเป็นสนามสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยวิธีเรียนทางไกล 

๒) เลขาธิการ กศน. ได้มอบนโยบายในพิธีเปิด ขอความร่วมมือ กศน.อําเภอ ให้ความสําคัญและขยาย
งานจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยวิธีเรียนทางไกลแก่เป้าหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓) ชี้แจงแนวทาง วิธีการ และกําหนดการดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด้วยวิธีเรียนทางไกล 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 ๔.๖ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอแสดง
ความยินดีกับ กศน.อําเภอย่านตาขาว/ปะเหลียน/วังวิเศษ/สิเกา/รัษฎา ท่ีได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง ปี ๒๕๕๖ และได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เรียบรอ้ยแล้ว 
  นายไพรัช  หัตถิยา ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว แจ้งท่ีประชุม กศน.อําเภอ
ย่านตาขาว ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ประจําปี ๒๕๕๖ และมอบหมายให้ นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ตําแหน่ง   
ครูอาสาสมัครการศึกษา กศน. เป็นผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา 
กรุงเทพมหานคร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๗ โครงการประชุมประสานแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.ในภาคใต้ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘              
ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จ.สงขลา 
  นางละออง  ภู่กลาง  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

๑) ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ แจ้งกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒) แจ้งรายชื่อบุคลากรในภาคใต้ซึ่งผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
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๓) การรับรางวัลบุคคล/หน่วยงาน ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ ของสํานักงาน กศน. เม่ือวันท่ี      
๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 

๔) การประกวดค่านิยม ๑๒ ประการ ระดับภาคใต้ ยังไม่มีกําหนดการท่ีชัดเจน 
๕) การอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก  พว ๐๒๐๒๗ 

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดการอบรมเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  

๖) การจัดงานมหกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์ชายแดนภาคใต้ เน้นคุณภาพและความประหยัด
ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๗) Best Practice หรือ Good Practice ของหน่วยงาน/ สถานศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ได้จัดส่งให้สถาบัน กศน.ภาคใต้ เรียบร้อยแล้ว 

๘) ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ร่วมพิธีเปิด กศน.ตําบลปันแต โดยมีเลขาธิการ กศน. 
เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๔.๘ การร่วมสนทนาเพ่ือการประเมินหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการประเมิน
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ จังหวัดภูเก็ต 
  นางละออง  ภู่กลาง  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมสนทนา
เพ่ือการประเมินหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ จังหวัดภูเก็ต ท่ีประชุมเสนอให้มีการปรับหลักสูตรรายวิชาเลือกท่ีมีจํานวนมากและมี
ความซ้ําซ้อนให้น้อยลงและเป็นไปตามท่ีสภาพสังคมต้องการ ควรเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตให้มากกว่าเดิม ส่วนรายวิชา
บังคับเสนอให้เพ่ิมวิชาการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้ใหญ่ และเปลี่ยนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้เป็น
รายวิชาบังคับ เป็นต้น 
  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง แจ้งท่ีประชุม จากการร่วม
สนทนาเพ่ือการประเมินหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการประเมินเทียบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ จังหวัดภูเก็ต ตนเองมองว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 
เนื่องจากไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนและบุคลากรผู้ปฏิบัติในแต่ระดับของหน่วยงาน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๔.๙ รายงานการนิเทศสนามสอบ 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม จากการนิเทศสนามสอบ กศน.อําเภอ
ปะเหลียน หาดสําราญ และอําเภอย่านตาขาว ภาพรวมการดําเนินการจัดสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก กรรมการมี
การศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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  นางละออง  ภู่กลาง  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม จากการนิเทศสนามสอบ กศน.อําเภอ
เมืองตรัง นาโยง และอําเภอกันตัง ภาพรวมมีการดําเนินการอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี กรรมการมีการศึกษาและปฏิบัติตาม
คู่มือการจัดสอบฯ นักศึกษาแต่งตัวเรียบร้อย เปอร์เซ็นต์การเข้าสอบอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ ทุกอําเภอ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๔.๑๐ รายงานการนิเทศ ETV 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม จากการสัมภาษณ์ครู พบว่า ครู กศน. มีการ
เตรียมตัวล่วงหน้า ระหว่างการเรียนการสอนครูผู้สอนมีการสังเกตโดยพิจารณาจากค่านิยม ๑๒ ประการ ของนักศึกษา  
เม่ือจบรายการมีการสอบ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่สอบผ่าน ขอให้ครู กศน. เอาใจใส่การเรียน ETV เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใน
ปี ๒๕๕๘ 
  นางละออง  ภู่กลาง  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม จากการนิเทศพบว่า ผู้บริหารมีความ
ตืน่ตัวจัดสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม  
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๔.๑๑ การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (เชิงอนาคต) 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ครูจะทําข้อตกลง
ไว้กับผู้บริหารก่อนว่าในอีก ๒ ปีข้างหน้าจะทําอะไรบ้าง จึงเรียกว่า ว อนาคต ผู้ท่ีจะเลื่อนวิทยฐานะแบบนี้ ได้แก่ 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. หลักการของ ว อนาคต 
จะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครอืข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๑๒ การประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ในระดับจังหวัด 
  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม สถาบัน กศน.ภาคใต้ 
ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง ดังนี้ ผู้เข้าประกวดไม่เคยมีอัลบั้มเพลงจําหน่ายหรือเป็นนักร้องอาชีพมาก่อน 
เนื้อร้องต้องประพันธ์ข้ึนมาใหม่ ห้ามคัดลอกหรือนําเนื้อร้องของผู้อ่ืนท่ีมีการเผยแพร่มาใช้ในการประกวด  
  หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรียงความ ผู้เข้าประกวดจะได้รับหัวข้อและมีการเขียนเรียงความ
สดท่ีสถาบัน กศน.ภาคใต้  
  หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ วิธีการคือผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาจาก
คณะกรรมการ 
  นางละออง  ภู่กลาง  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ในการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ของคนไทยในส่วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีการประกวดการเขียนเรียงความ ร้องเพลง และทอล์คโชว์         
ซึ่งขณะนี้งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษได้จัดทําโครงการ และกําหนดจัดการประกวดฯ ในวันท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      



-๘- 
 

 ๔.๑๓ การรายงานผลการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย 
  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม ขอขอบคุณทุก
สถานศึกษาท่ีได้ดําเนินการรายงานการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยอย่าง
ต่อเนื่อง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๔.๑๔ โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดเีด่น ประจําปี ๒๕๕๗ 
  นางละออง  ภู่กลาง  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัด
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังแก่ผู้อุทิศตนต่อกิจการลูกเสือ 
ขอเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมคัดเลือก โดยกรอกใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดส่งถึงสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายใน
วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม หลังจาก
เลิกประชุม ขอเชิญผู้พักอาศัยบ้านพักข้าราชการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์
อาเซียนศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๕.๒ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ให้แต่ละ           
กศน.อําเภอ ประชาสัมพันธด์ําเนินการรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ตามความเหมาะสม  
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๕.๓ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม               
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีของสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้ได้ปริมาณรายวิชาเลือกในจํานวนท่ี
น้อยท่ีสุด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๕.๔ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม การ
เตรียมการตรวจกระดาษคําตอบรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ กําหนดตรวจรายวิชาบังคับ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตรวจรายวิชาเลือก ขอให้ กศน.อําเภอ แนะนําการทําข้อสอบ
แก่นักศึกษา เช่น การระบายในกระดาษคําตอบ และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี กศน.
อําเภอละ ๑ คน ไปตรวจกระดาษคําตอบตามวัน เวลาข้างต้น 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      



-๙- 
 

 ๕.๕ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ครู 
บรรณารักษ์ และผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ทุกคนแจ้งภาระงานในหนา้ท่ี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ในการ
ประชุมครั้งต่อไปขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ทุกคนรายงานผลการดําเนินงานเป็นไฟล์ Powerpoint โดยนําเสนอ
อําเภอละไม่เกิน ๗ นาที  
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๖.๒ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ในการ
ประชุมครั้งต่อไปจะจัดประชุม ณ กศน.อําเภอ โดยจะหมุนเวียนกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 

 
 

    (นางสาวพัชญาณี  สุทธิรักษ์)                                                          (นางละออง  ภู่กลาง) 
        นักจัดการงานท่ัวไป                       ศึกษานิเทศก์ 
       จดรายงานการประชุม       ตรวจรายงานการประชุม 


