
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๑๒/ ๒๕๕๗  และครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   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.จงัหวัดตรัง 
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.อําเภอสิเกา  
๒๐.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอ หาดสําราญ   
๒๑.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๒.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๒๓.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๔.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๕. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๖.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
๒๗.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา  
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๒๘.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๒๙.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ   
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๐.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๑.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  สํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  น.ส.นุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔. นายธนากร เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นางอุษา บุญทอง พนกังานพิมพ์ ระดับ ส ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘.  นางวรรณิศา รักราว ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั 
๙.  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม  

๑. มอบเกียรติบัตรการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลการศึกษา
และการวิจัยในชั้นเรียน แก่ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ จํานวน ๑๐ อําเภอ  

๒. นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม แจ้งท่ีประชุม 
แนะนําบุคลากรย้ายมารับตําแหน่ง นางสาววาสนา  บุญเจริญ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว ขอให้บรรณารักษ์ทุกคนตั้งใจทํางานอย่างเต็มศักยภาพ หากใครทําไม่ได้ขอให้
เขียนย้ายไปอยู่จังหวัดอ่ืน 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘) 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผูอํ้านวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑)   จังหวัดตรังเชิญร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิด
ศูนย์เพ่ือนใจและติดตามเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ในวันพุธท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘         
ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
   นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
   ๑.๑) สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือแจ้งให้ กศน.อําเภอกันตัง ประดับพระรูป            
ธงสัญลักษณ์และระบบแสงสว่าง ณ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
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   ๑.๒) ขอให้ทุก กศน.อําเภอ นําสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมใน           
วันดังกล่าวด้วย 
  ๒) เพ่ิมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๑) ค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีความเสียหายต่อร่างกายจากจํานวนท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ 
บาท เป็นจํานวนท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒) กรณีความเสียหายต่อชีวิตและความเสียหายต่อร่างกาย ๘ อย่าง จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท  
เท่าเดิม 
   ๒.๓) ความเสียหายต่อร่างกาย และความเสียหายต่อชีวิต หรือความเสียหายต่อร่างกาย ๘ อย่าง 
จากไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : ความเสียหายต่อร่างกาย ๘ อย่าง คือ ตาบอด/ หูหนวก/ เป็นใบ้หรือเสียความสามารถ
ในการพูด หรือลิ้นขาด/ เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ/์ เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว/ เสียอวัยวะอ่ืนใด/ 
จิตพิการอย่างติดตวั/ ทุพพลภาพอย่างถาวร 
  ๓) พิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง 
  ๔) พิธีฉลองสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูโสภณพุทธารักษ์ (รังสรรค์ ธมมรโส) ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ณ วัดพระงาม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
  ๕) งานวิวาห์ใต้สมุทร ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
  ๖) รับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร 
อ.กันตัง  จ.ตรัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๒ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอขอบคุณ กศน.อําเภอ 
ท่ีร่วมจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าในงาน “วันนัดพบแรงงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษา ปี ๒๕๕๘” 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง จ.ตรัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๓ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม กศน.อําเภอเมืองตรัง 
จะดําเนินการเปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม ในเร็วๆ นี ้
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๑๑/ ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๗   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
 ๓.๑ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม เงินอุดหนุนรายหัวของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในส่วนของ กศน.อําเภอวังวิเศษ และของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ยังมีเหลืออยู่ ส่วนเงินพัฒนา
ผู้เรียนเบิกจ่ายหมดแล้ว เน้นย้ําให้ กศน.อําเภอใช้งบประมาณเพ่ือประโยชน์การเรียนการสอน เพ่ิมศักยภาพครูผู้สอน 
และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 ๓.๒ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานราชการตําแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตําบล และประเมิน กศน.ตําบล คณะกรรมการท่ีได้รับ
การแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว และศึกษานิเทศก์ท้ัง ๓ คน      
จะดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัดโดยใชห้ลักเกณฑ์การประเมินเดียวกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๓ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ 
ดําเนินการตรวจสอบวุฒินักศึกษาท่ีมาสมัครเรียนทุกรายด้วย เพ่ือป้องกันปัญหาการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๔ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ
ดําเนินการทําลายข้อสอบท่ีสอบเสร็จแล้ว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายข้อสอบ ในการทําลายให้ระบุด้วยว่าทําลาย
ข้อสอบรายวิชาใด จํานวนเท่าไหร ่และรายงานผลให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบด้วย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๕ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ 
ดําเนินการสํารวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากรในสังกัด ผู้ท่ีไม่เข้ารับการอบรมถือว่าเป็นการขัดคําสั่งโดยชอบของ
ผู้บังคับบัญชา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๖ นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน ์ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม สรุปผลการแข่งขันกีฬาวันครู เปตองหญิง
ได้รับรางวัลท่ี ๓ การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน (ตีล้อ) ได้รับรางวัลท่ี ๓ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๗ นายไพรัช  หัตถิยา  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว แจ้งท่ีประชุม รายงานผลการดําเนินการจัด
ระเบียบบ้านพักข้าราชการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการให้ผู้พักอาศัยเขียนแบบคําร้องขอเข้า
พักอาศัยบ้านพักข้าราชการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๘ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง ได้ดําเนินการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ โดยห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีกิจธุระนํารถยนต์มาจอดท้ิงไว้ในสถานท่ี
ราชการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๙ นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันท่ี     
๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนี ้

๑) การเบิกจ่ายงบอุดหนุน ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ มีภาพรวมการเบิกจา่ยอยู่ท่ี ๔๗.๒๖% 

๒) การเบิกจ่ายงบดําเนินงานผลผลิตท่ี ๔ ได้แก่ งบบริหาร และงบจัดกิจกรรม มีภาพรวมการ
เบิกจ่ายอยู่ท่ี ๒๓.๙๔% 

  ๒.๑) งบบริหาร ค่าวัสดุสํานักงาน กศน.อําเภอยังไม่ได้เบิกจ่าย 
  ๒.๒) เร่งรัดให้สถานศึกษาเบิกจ่ายงบจัดกิจกรรม 
๓) การเบิกจ่ายผลผลิตท่ี ๕  กศน.อําเภอ มีภาพรวมการเบิกจ่ายอยู่ท่ี ๕๑.๑๒% เม่ือรวมกับการ

เบิกจ่ายของสํานักงาน กศน.จังหวัด จะอยู่ท่ี ๖๘% 
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๔) งบประมาณท่ีสํานักงาน กศน. จัดสรรมาเพ่ิมเติม ได้แก่ ค่าสื่อหนังสือห้องสมุดอยู่ระหว่างรอการ
จัดสรรจากกลุ่มคลัง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๑๐ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผูอํ้านวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้

๑) เร่งรัด กศน.อําเภอ จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายให้ไดต้ามเป้าหมายกําหนดไว้ในแต่ละไตรมาส 
๒) งบประมาณท่ีสํานักงาน กศน. จัดสรรมาเพ่ิมเติมขอให้ กศน.อําเภอ เร่งดําเนินการ 
๓) ขอให้ กศน.อําเภอ จัดทําราคากลางค่าหนังสือเรียน 
๔) เนน้ย้ําการใช้ กศน.ตําบล เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนท่ี ขอให้บุคลากรทุกฝ่าย

ช่วยกันดําเนินการให้สําเร็จ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ได้ดําเนินการรับ
สมัครเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จํานวน ๑๑๕ คน กําหนดประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี         
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๒ โรงพยาบาลตรังกําหนดตรวจสุขภาพประจําปีแก่บุคลากรสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันท่ี        
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  นางสาวพัชญาณี  สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป แจ้งท่ีประชุม  การปฏิบัติตัวก่อนตรวจสุขภาพให้
บุคลากรงดน้ําและอาหารหลัง ๒๐.๐๐ น. ของวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๓ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เทศบาลนครตรัง
บริการให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ ๒๐ – ๕๐ ปี ในวันท่ี  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๔ การนิเทศภายในสถานศึกษา 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาสามารถดาวน์
โหลดได้ทางเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาสามารถนําไปใช้เป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๘ จะมีการนิเทศจากกลุ่มศูนย์อันดามัน โดยมีสํานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
กลุ่มด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
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 ๔.๕ การนิเทศโครงการตามยุทธศาสตร ์
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม กลุ่มศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง      
ได้ดําเนินการนิเทศโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ีหวังผลใน ๓ เดือนแรก ได้แก่ การใช้ กศน.ตําบล เป็นฐานการจัดการ
เรียนรู้ในพ้ืนท่ี การเร่งรัดพัฒนาครู กศน.ตําบล ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น 
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑) การมอบหมายภารกิจให้ครู กศน.ตําบลหลังจากการจัดอบรมการวัดผลการศึกษาและการ
วิจัยในชั้นเรียน จะให้ครูดําเนินการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สําหรับบรรณารักษ์และข้าราชการครูให้นํา
ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปพัฒนาตนเองตามบทบาทหน้าท่ี 
  ๒) สรุปความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการวัดผลการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน 
เรียงลําดับมากไปน้อยดังนี ้
   อันดับ ๑ ความเข้าใจในเนื้อหาการวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
   อันดับ ๒ สามารถนําความรูค้วามเข้าใจท่ีได้รับไปใช้และถ่ายทอดได ้
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมมากกว่า ๙๕% 
  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง แจ้งท่ีประชุม เสนอให้จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 ๔.๖ การนิเทศโครงการตาม Road Map 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม การนิเทศโครงการตาม Road Map ของ
สํานักงาน กศน. ในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓ เรื่อง รายละเอียดได้แจ้งให้ กศน.อําเภอทราบเรียบร้อยแล้ว เช่น 

๑) การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒) การสร้างโอกาสทางการการศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV ขอให้ กศน.

อําเภอ รายงานผลทุกเดือน 
๓) การสร้างนิสัยรักการอ่าน 
๔) การพัฒนา กศน.ตําบล เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 
นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม กศน.อําเภอ มีการจัดค่ายส่งเสริมค่านิยมหลัก

ของคนไทย ๑๒ ประการ อย่างต่อเนื่อง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 ๔.๗ การนิเทศติดตามโครงการจัดการเรียนการสอนผ่าน ETV 
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม การนิเทศติดตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ผ่าน ETV มีสภาพปัญหาดังนี้ นักศึกษาไม่สามารถซักถามข้อสงสัยกับครูผู้สอนได้  ทีวีจอเล็กมองเห็นสัญลักษณ์
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ทางคณิตศาสตร์ไม่ชัด การคาบเก่ียวของเวลาถ่ายทอดเริ่มระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นักศึกษาไม่ได้พัก
รับประทานอาหารกลางวัน 
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม จากการตอบแบบประเมินโครงการจัดการ
เรียนการสอนผ่าน ETV มีรายละเอียด ดังนี ้
  ๑)  ความพึงพอใจมากสุดคือ ด้านวิทยากร รองลงมาคือ พิธีกร วิธีการนําเสนอ ความคมชัด
ของตัวอักษร  
  ๒) ปัญหาอุปสรรคมีดังนี้ เป็นการสื่อสารทางเดียวเม่ือไม่เข้าใจไม่สามารถซักถามได้ ครูผู้สอน
อธิบายเร็วเกินไปและในภาคเรียนต่อไปควรมีสื่อครบทุกวิชา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 ๔.๘ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.อําเภอ 
๓ แห่ง ได้แก่ กศน.อําเภอหาดสําราญ รัษฎา และอําเภอวังวิเศษ อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการประเมิน 
ส่วนสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแล้วขอให้สถานศึกษาผดุงคุณภาพไว้เนื่องจากจะมีการ
ประเมินสถานศึกษาตัวอย่าง รายละเอียดการประเมินจะแจ้งเกณฑ์การประเมินให้ทราบอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 ๔.๙ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่อยู่ระหว่างรอ คสช. อนุญาตให้คณะกรรมการประเมินดําเนินการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 ๔.๑๐ นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ขอขอบคุณ กศน.อําเภอ ท่ีได้ตอบแบบ
รายงานผลเรื่องการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน     
การจัดสอนอาชีพ และการส่งเสริมความรู้ในไตรมาสท่ี ๑ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม กรอบความร่วมมือการขยายงานการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิธีเรียนทางไกล ขณะนีส้ถาบันการศึกษาทางไกลได้แจ้งจํานวน
นักศึกษาในจังหวัดตรัง มีจํานวน ๘๙ คน แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๓๐ คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน ๕๙ คน เนื่องจากสถาบันการศึกษาทางไกลไม่สามารถจัดส่งหนังสือเรียนได้ทันในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในเดือนมกราคมนี้ จึงได้ประสานความร่วมมือให้สํานักงาน กศน.จังหวัด กศน.อําเภอ และ
ห้องสมุดประชาชนให้บริการหนังสือเรียนแก่นักศึกษาไปพลางก่อน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 



-๘- 
 

 ๕.๒ นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา แจ้งท่ีประชุม ร่างแบบประเมิน 
กศน.ตําบล ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ทุกท่านช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นว่าควร
ปรับปรุงแก้ไขส่วนใดบ้าง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 ๕.๓  นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งท่ีประชุม จังหวัดตรังได้มอบหมายให้
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันพุธท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี ้
  ๑) การแสดงคอนเสิร์ต จํานวน ๔๐๐ คน 
  ๒) กิจกรรมฐานการเรียนรูส้ร้างสุขท้ัง ๔ ฐาน จํานวน ๘๐ คน  
  ๓) เชิญชวนบุคลากรเฝ้ารับเสด็จ ไม่ระบุจํานวน  
  ๔) จัดหาระดมทุนให้โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE และขอให้ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ทุก กศน.ตําบล ให้การสนับสนุนนิตยสารฉบับละ ๒๐๐ บาท 
มติท่ีประชุม ๑. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต จํานวน ๔๐๐ คน มติเห็นชอบดังนี ้ 

๑) กศน.อําเภอกันตัง จํานวน ๑๔๕ คน  
๒) กศน.อําเภอย่านตาขาว จํานวน ๕๐ คน  
๓) กศน.อําเภอเมืองตรัง จํานวน ๕๐ คน  
๔) กศน.อําเภอห้วยยอด จํานวน ๕๐ คน 
๕) กศน.อําเภอสิเกา จํานวน ๓๐ คน  
๖) กศน.อําเภอวังวิเศษ  จํานวน ๑๕ คน  
๗) กศน.อําเภอนาโยง จํานวน ๑๕ คน 
๘) กศน.อําเภอรัษฎา  จํานวน ๑๕ คน 
๙) กศน.อําเภอหาดสําราญ จํานวน ๑๕ คน 
๑๐)  กศน.อําเภอปะเหลยีน จํานวน ๑๕ คน 

 ๒. ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้สร้างสุข กศน.อําเภอ  มติเห็นชอบดังนี้  
  ๑) กศน.อําเภอนาโยง  จํานวน ๑๕ คน  
  ๒) กศน.อําเภอวังวิเศษ  จํานวน ๑๕ คน  
  ๓) กศน.อําเภอปะเหลียน  จํานวน ๒๐ คน  
  ๔) กศน.อําเภอห้วยยอด  จํานวน ๑๐ คน  
  ๕)  กศน.อําเภอย่านตาขาว  จํานวน ๒๐ คน 

 ๕.๔ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ในเว็บไซต์ กศน.
อําเภอ และเว็บไซต์ กศน.ตําบล ควรมีข้อมูลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตําบล ด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 



-๙- 
 

 ๕.๕ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ครู ศน.ตําบล และนายก อบต. ในแต่ละอําเภอ ร่วมประชุม
กับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

 ๕.๖ นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑) การประดับธงตราสัญลักษณ์และการแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ขอให้ กศน.อําเภอ และห้องสมุดประชาชนทุกแห่งประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ตลอดท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และในเดือน
เมษายน ๒๕๕๘ ขอให้บุคลากรสวมเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ฯ 
  ๒) ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจําปี ๒๕๕๖ กศน.อําเภอย่านตาขาว ผ่านการประเมิน 
  ๓) การจัดตั้งศูนย์อํานวยการช่วยเหลอืสถานศึกษาท่ีประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ขอให้ กศน.อําเภอเฝ้าระวังอัคคีภัย และขโมยอย่างเคร่งครัดในฤดูร้อนท่ีกําลังจะมาถึงนี้  
  ๔) ขอให้ กศน.อําเภอ ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
  ๕) สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้รายงานผลการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘      
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทราบแล้ว 
  ๖) จากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของจังหวัดตรัง ท่ีประชุมได้ให้ข้อมูลสถิติของเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ของจังหวัดตรังมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดในประเทศไทย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 

 
 

    (นางสาวพัชญาณี  สุทธิรักษ์)                                                      (นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
        นักจัดการงานท่ัวไป                       ศึกษานิเทศก์ 
      จดรายงานการประชุม       ตรวจรายงานการประชุม 


