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รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

๑.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
2.  นางนภา จิโรภาส รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    
3.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4.  นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
5.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
6.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว   
7.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
8. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ   
9.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  
10.  นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
๑1.  นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑2.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
๑5.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๑6.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ     
๑7.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน    
๑8.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ     
19. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา 
20.  นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว   
๒1.  นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๒2.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง  
๒3.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒4. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
๒5. นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
26. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหว้ยยอด 
๒7.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
28.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  ติดราชการ 
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2. นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์   ลาป่วย 
3. น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒   ไปราชการ 
4. นางจาริ คงนคร ครู คศ.๑   ไปราชการ  
5. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ   ลาพักผ่อน 
6. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ    ติดราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นายสมคิด จิตภักด ี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายเอกชัย ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายสุรพล พรหมมี พนักงานขับบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10. น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑1. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑2. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16. นายวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑8. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑9. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21. นายธนากร  เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม  
 ๑. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุม 
ขอให้ กศน.อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นไฟล์ 
Powerpoint 
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 กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอกันตัง, สิเกา, นาโยง, หาดส าราญ
, ห้วยยอด, ย่านตาขาว, เมืองตรัง, วังวิเศษ, ปะเหลียน, และ กศน.อ าเภอรัษฎาตามล าดับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙)  

นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนหัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดตรัง  ครั้ งที ่  ๔/๒๕๕๙ ผู ้ว ่า ร าชการจังหวัดตรังได้ให้
นโยบายในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้ 

1. วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่ งนับเป็น วาระมหามงคลครบรอบปีแห่ง
การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งที่พสกนิกรจะได้
ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใน
อดีตที่ผ่านมา จังหวัดตรังไม่เคยจัดพิธีมาก่อนแต่อย่างใด จังหวัดตรังจึงก าหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”ประจ าปี  ๒๕๕๙ ขึ้น  ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมในพิธี 

๒. ในวันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ก าหนดน านักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางรับฟัง
บรรยายสรุปจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานในกิจการต่างๆ และศึกษาภูมิประเทศจนถึงวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕59 
ขอมอบหมายให้นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง นายวิเชียร จันทร์ฝาก ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง และ
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจังหวัดตรัง 

๓. เน้นย้ าการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
๔. รณรงค์ให้บุคลากร ท าบุญ ทอดผ้าป่า ณ ส านักสงฆ์หว้ากอ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพ่ือพัฒนา

จากส านักสงฆ์เป็นวัดต่อไป หน่วยงานที่มีจิตศรัทธาให้ร่วมกันท าบุญผ่านยัง  กศน.อ าเภอกันตัง 
๕. การรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องจาก

ภาชนะโฟมบรรจุอาหารมีอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรังจึงมีมติให้ ทุกหน่วยงาน
ร่วมกันรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยมีหน่วยงานในคณะกรรมการร่วมรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมวัสดุธรรมชาติ การค้นหาแหล่งภาชนะแทนโฟม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้และ
ข้อเสนอมาตรการในกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิต และก าหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นวันประกาศความครอบคลุมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของ
จังหวัดตรัง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

มติที่ประชุม รับทราบ       
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 ๑.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  การจัด
งบประมาณจากส านักงาน กศน. ในส่วนของหนังสือเรียนยังไม่มาถึง ขอให้ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ต่างๆก าหนด
ราคากลางหนังสือไปก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๑.๓ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ขอให้
สถานศึกษาดูแลความสะอาดและตกแต่งสถานศึกษาของตนให้มีความเป็นระเบียบ สวยงามทั้งภายนอกและภายใน  

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๑.๔ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ส าหรับ
การของบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคาร กศน.ต าบล ที่ยังไม่มีอาคารส านักงานเป็นของตนเอง แต่มีที่ดิน
พร้อมส าหรับก่อสร้างอาคาร กศน. ต าบล โดยมีขนาดเนื้อที่อย่างน้อย กว้าง ๒๐ เมตร * ยาว ๒๕ เมตรนั้น
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับค าขอมาแล้ว ๑๔ แห่ง พบว่ามี กศน.ต าบล ที่เป็นไปตามคุณสมบัติเพียง ๓ แห่ง 
ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะด าเนินการส่งค าขอรับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคาร กศน.ต าบล 
ไปยังส านักงาน กศน. ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ขอให้ กศน.ต าบล ที่ไม่มีความพร้อมเตรียมการไว้ส าหรับการยื่น
ค าร้องในอนาคต 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 1.๕ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
โครงการบรรณสัญจรยังคงมีต่อไป พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๑.๖ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กศน.
อ าเภอ ไม่ควรปรับแผนการจัดการเรียนการสอนบ่อยเกินไป 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๑.๗ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  มี
ครูผู้สอนคนพิการของ กศน.อ าเภอรัษฎา ลาออกไป ส านักงาน กศน.จะด าเนินการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามบัญชีที่มีอยู่ 

มติที่ประชุม รับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  ๓/ ๒๕๕๙  
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙  
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 ๓.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับ 
กศน.อ าเภอ ที่มีงบประมาณคงเหลือจากการซื้อหนังสือเรียน ให้ส่งคืนกลับไปยังส านักงาน กศน. และในส่วนของ 
ผลผลิตที่ 5 ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่าสื่อในการจัดการเรียนการสอนและหนังสือ ให้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๓.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ใน
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีเงินคงเหลือ 3,784,937.97 บาท พบว่า
คงเหลืองบประมาณในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้รวมงบประมาณดังต่อไปนี้ 
  - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  จ านวน 9,102.35 บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง   จ านวน 8,641.57 บาท 
  - ค่าวัสดุส านักงาน    จ านวน 3,592.50 บาท 
  รวมทั้งหมด 21,336.42 บาท 
  ถ้ามี กศน.อ าเภอ ใดต้องการใช้งบประมาณในส่วนนี้ ให้ส่งค าขอและโครงการมายัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 3.3  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ส าหรับ
การจัดค่ายลูกเสือและยุวกาชาด มี ๒ แบบ คือ ค่ายระดับอ าเภอ และค่ายระดับจังหวัด ขอให้ กศน.อ าเภอ ร่วมกัน
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้คุ้มค่า  

  นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการเบิกจ่ายมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ ๒ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๒๐ บาทต่อคน 
- ค่าอาหาร มื้อละไม่เกิน ๗๐ บาทต่อคน 
- ค่าท่ีพัก ให้เบิกจ่ายตามท่ีหน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด 
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด 
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่มิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการใน
อัตราคนละไม่เกิน ๒๕ บาทต่อคนต่อครั้ง 
- ค่าเช่าสถานที่ท่ีจ่ายให้กับหน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการอื่นตามที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง 
เหมาะสมและประหยัด 
- ค่าวัสดุที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ตามเหมาะสมและปประหยัด 
- ค่าเข้าชมสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ตามที่จ่ายจริง ยกเว้น แหล่งเรียนรู้ของ กศน 
- ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริมของกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด การเข้าค่าย การฝึกอบรม ที่ต้อง
จ่ายเป็นคณะ ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาทต่อคณะ (โดยมีผู้เข้าค่าย ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน)    

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
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 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ตรัง ด้านความรู้ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙    
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กศน.ตรัง ด้านความรู้ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ มีกลุ่มเป้าหมาย 180 คน ได้แก่ 
ผู้บริหาร 12 คน ศึกษานิเทศก์ 3 คน ข้าราชการครู 10 คน บรรณารักษ์ 9 คน ครูอาสาสมัคร กศน. 22 คน ครู กศน.ต าบล 
85 คน ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 คน และครูผู้สอนคนพิการ 24 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้     

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงินแก่บุคลากร กศน.ตรัง 

 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ในการสร้างทักษะความรู้ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย 
อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและนักศึกษา 

 3. เพ่ือน าความรู้ทางการเงินไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ขอให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมโดยถ้วนหน้า 

มติที่ประชุม รับทราบ    

 4.2  การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในเบื้องต้นได้แจ้งผ่านยังเว็บไซต์แล้ว 
โดยประกอบไปด้วย 2 แบบ ได้แก่ 

  1. แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วน ก ลักษณะแผนงานวิจัย ส่วน ข องค์ประกอบ
ในการจัดท าแผนงานวิจัย และส่วน ค ประวัติผู้รับผิดชอบในแผนงานวิจัย 

  2. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบไปด้วย ส่วน ก ลักษณะโครงการวิจัย ส่วน ข องค์ประกอบใน
การจัดท าแผนการวิจัย และส่วน ค ประวัติคณะผู้วิจัย 

  ขอให้ กศน.อ าเภอ ส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นชอบให้ท าการวิจัย มายัง
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.๓ การประชุมชี้แจง เรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 

  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในการประชุมชี้แจง เรื่องการ จัด
การศึกษาแบบทวิศึกษา มีผู้เข้ารับฟังจ านวน 162 คน ทั้งนี้นายก าจร ตันวัฒนา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรังได้
ชี้แจงความเป็นมาและแนวทางในการจัดการศึกษาทวิศึกษาในแต่ละสถาบันโดยภาพรวม ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ได้ประสานกับอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการจัดท าแผนการเรียนรู้และโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
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 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอที่
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาแจ้งมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยในรอบที่ 1 ก าหนดเป็น
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรอบที่ 2 ก าหนดเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 4.4 การนิเทศสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่าง
วันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ แจ้งที่ประชุม  เมื่อวันที่  23 เมษายน ที่ผ่านมา 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้จัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 โดยมีนางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบส านักงาน กศน. 
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง นางนภา จิโรภาส รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง และน.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ร่วมกันนิเทศสนามสอบและตรวจเยี่ยมการสอบ ณ สนามสอบส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทั้งนี้ จากจ านวนผู้มีสิทธิ
สอบ 93 คน มาเข้าสอบจ านวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 82.80   

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๕ พิธีเปิดและการด าเนินงานขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 
  นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ก าหนดพิธีเปิดและการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 12.30 น.- 15.30 น. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ และในเวลา 14.00 น.  เริ่มถ่ายทอดสดทั่วประเทศ พร้อมทั้ งชมวิดิ ทัศน์ เกี่ยวกับ
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ขอให้ 
กศน.อ าเภอจัดท าป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล ทุกต าบล และ
เชิญบุคคลส าคัญในพื้นที่ เช่น นายอ าเภอ นายก อบต. ปราชญ์ชาวบ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีเปิด 

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 ๔.๖ การอบรมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่าง
วันที่ ๖ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ใน
การอบรมตามโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ ๖ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  
ให้ กศน.อ าเภอ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม อ าเภอละ 1 คน ที่มีความพร้อมส าหรับการรับการอบรมและสามารถ
น าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรอ่ืนทราบได้  
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มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 ๔.๗ ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์น านักศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการจังหวัดตรัง
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
  นายธนากร  เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 
ก าหนดจัดโครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  จึงขอความอนุเคราะห์น านักศึกษา ของกศน.อ าเภอๆละ 12 คน
และครูผู้ควบคุมจ านวน 1 คน เข้าร่วมอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 ๔.๘ ก าหนดการสอบปลายภาคท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

 นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ก าหนดการสอบปลายภาคท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นก าหนดการภาพรวม
ระดับประเทศ ในเบื้องต้นได้ส่งให้ กศน.อ าเภอ แล้วทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 ๔.๙ มาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
 นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษาที่มาสอบ ณ สนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนแห่งหนึ่ง ท าให้ส านักงาน กศน .ตระหนักถึง
มาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังประสาน
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติที่อยู่ในพื้นท่ี เพื่อดูแลรักษาความเรียบร้อยบริเวณ
สนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทหรือเคยมีเหตุนักศึกษา กศน.ทะเลาะวิวาท 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการต่อเนื่องในทุกภาคเรียน  

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 ๔.๑๐ การยกระดับการศึกษาพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยมี ๒ แนวทางให้เลือก 
 นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม  สืบ เนื่องจากมีการประกาศใช้  
พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ระบุไว้ว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาต ต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเป็นการยกระดับ
การศึกษาพนักงานรักษาความปลอดภัย ส านักงาน กศน.จึงได้จัดท าแนวทางการยกระดับการศึกษาพนักงานรักษา
ความปลอดภัยให้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด 2 แนวทาง ดังนี้ 
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1. แบบใช้เวลา ๑ ปี โดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ทั้งนี้ ต้องเป็น รปภ.ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6 เดือน เรียนต่อเพ่ิมอีก 1 ปี 

2. แบบใช้เวลา 6 เดือน เทียบระดับการศึกษา และต้องช าระค่าธรรมเนียม ๓,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.๑๑ การใช้สื่อ รายวิชาเลือก วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
   นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จากการไปประชุมการเลือกใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรายวิชาเลือกการใช้พลังงานในชีวิตประจ าวัน รหัสวิชา  พว 02027 ในวันที่  26 เมษายน 2559 
ณ โรงแรมเคปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบัน กศน.ภาคใต้ ได้มอบสื่อการเรียนการสอน การใช้
พลังงานในชีวิตประจ าวันมาจ านวน 7 ชุด ซึ่งส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะด าเนินการมอบให้ กศน.อ าเภอ ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอีกครั้งในภายหลัง ขอให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรรายวิชาเลือก โดยค านึงบริบทของ 
กศน.อ าเภอ เป็นหลัก อย่างน้อยอ าเภอละ 1 โปรแกรม พร้อมทั้งก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าหลักสูตร
รายวิชาเลือก 2 คน ทั้งนี้ต้องสามารถด าเนินการตามหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง  

มติที่ประชุม รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 ๔.๑๒ แนวทางการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   นางนภา จิโรภาส  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
จากการเข้ารับการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนน าและผู้ประเมินสถานศึกษาสีขาว ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่  19-21 เมษายน 2559 มีมาตรการการด าเนินงาน โครงการ
สถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5 มาตรการ ได้แก่ 

1. มาตรกาป้องกัน สถานศึกษามีการด าเนินการห้องเรียนสีขาว มีการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจ เพ่ือสร้างความตระหนัก ปลุกจิตส านึก
ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

2. ศึกษาการค้นหา สถานศึกษาจัดท าข้อมูลรายบุคคล มีการตรวจปัสสาวะ มีการคัดกรอง
นักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้า และรายงานให้
หน่วยงาน 

3. มาตรการรักษา สถานศึกษามีนโยบายช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่
เป็นกลุ่มเสพ กลุ่มติดเข้ารับการบ าบัด รักษาและส่งผลต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และจัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ในสถานศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ 

4. มาตรการเฝ้าระวัง สถานศึกษาจัดให้มีตู้เสมารักษ์เพ่ือรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข มี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน 

5. มาตรการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติการ และคณะท างานโครงการสถานศึกษาสีขาว เพ่ือก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ จัดท า
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แผนปฏิบัติการ อ านวยการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานต้น สังกัด และ
การประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

  โดยเกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ให้น้ าหนักของ
คะแนนด้านมาตรฐานการป้องกันมากที่สุด      

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๑๓ รายงานความก้าวหน้าโครงการบรรณสัญจร 
   นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม  ขอให้
สถานศึกษาร่วมกันก าหนดแผนในการรับบริจาคหนังสือ ทั้งในแบบประจ าปีและรายเดือน 

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 ๔.๑๔ ติดตามผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
   นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งที่ประชุม ส าหรับ
การรายงานการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประจ าเดือนเมษายน มีเพียง กศน.อ าเภอหาดส าราญที่
รายงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้ กศน.อ าเภอ อ่ืนๆเร่งรายงานข้อมูลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ    

เลิกประชุมเวลา  ๑3.๓๐  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

 

 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


