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รายงานการประชุมผู้บรหิารและข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 8/๒๕๕๙ 

วันจันทรท์ี่ 1 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏบิตักิาร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  

๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
2. นางนภา จิโรภาส รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
3. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง    
4. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
5. นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
6. นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
7. นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
8. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ     
9. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ   
10.  นายสุรวฒุิ   ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
๑1. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
12. น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน   
๑3. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14. นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
๑6. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธ์ุ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
๑7. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๑8. นายอาทิตย ์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ     
19. นายอนันต ์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา  
20. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ   
21. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
22. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๒3. นายชรินทร์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
24. นางจาริ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง  
๒5. นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒6. น.ส.พรช่ืน        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
27. นางอุบลรตัน์ ฤทธิ์รัตน ์ บรรณารักษ์ช านาญการ  
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อ าเภอย่านตาขาว 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
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2. น.ส.จุฑามาส แก้วม ี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง ไปราชการ  
3. น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    ไปราชการ 
4. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค ์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ     ไปราชการ 
5. นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ     ไปราชการ 
6. น.ส.วาสนา บุญเจรญิ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ     ไปราชการ 
7. นางปัทมนนัท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ติดราชการ 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นายสมคิด จิตภักดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายวัฒนา แก้วม ี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายเอกชัย ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายสุรพล พรหมม ี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายสมบัต ิ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นายเกรียงศักด์ิ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10. น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑2. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นางวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน ์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑5. นางพิมภักด์ิ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16. นายทวีศกัดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17. นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
๑8. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19. น.ส.กานต์ชนก แก้วม ี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ก่อนวาระการประชุม  

 1. 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 าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอหาดส าราญ, 
ห้วยยอด, กันตัง, ย่านตาขาว, สิเกา, นาโยง, เมืองตรัง, วังวิเศษ, ปะเหลียนและรัษฎา ตามล าดับ 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การรายงานผล
การด าเนินงานที่ดี ในระดับ Best Practice ต้องผ่านการถอดบทเรียนและเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจนไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดอ้ีก   

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 2. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ก าหนด
จัดการประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ  
2559 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ขอให้ กศน.อ าเภอ แจ้งบุคลากร ต าแหน่งครูอาสาสมัคร กศน./ ครู 
กศน.ต าบล/ ครู ศรช./ บรรณารักษ์/  ครูผู้สอนคนพิการ ทุกคนสรุปผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) ในรอบปีงบประมาณ 2559 เพื่อน าเสนอในที่ประชุมและให้  กศน.อ า เภอรวบรวมไฟล์ สรุปผล
การด าเนินงานฯ ของบุคลากรทุกต าแหน่ง พร้อมทั้งไฟล์สรุปผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ กศน.อ าเภอ ในรอบ 
1 เดือน รวมเป็นไฟล์เดียว มีรายละเอียดการน าเสนอ ดังนี ้

    2.1 กศน.อ าเภอหาดส าราญ จ านวน 1 ไฟล ์ความยาวไม่เกิน 20 นาท ี

    2.2 กศน.อ าเภอรัษฎา/สิเกา/วังวิเศษ/นาโยง อ าเภอละ 1 ไฟล ์ความยาวไม่เกิน 25 นาท ี

    2.3 กศน.อ าเภอย่านตาขาว/ปะเหลียน อ าเภอละ 1 ไฟล์ ความยาวไม่เกิน 30 นาท ี

    2.4 กศน.อ าเภอเมืองตรัง/ห้วยยอด/กันตัง อ าเภอละ 1 ไฟล์ ความยาวไม่เกิน 35 นาท ี 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 3.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
พนักงานจ้างเหมาบริการประจ าห้องสมุด กศน.อ าเภอ ทุกอ าเภอ ต่อสัญญาจ้างภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 4. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม แผน
ภารกิจส าคัญของส านักงาน กศน.จังหวัดตรังในเดือนกันยายน มีดังน้ี 
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มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ    
 ๑.๑ สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)  
  นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกศน.อ าเภอเมืองตรัง แจ้งที่ประชุม จากการที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรังนั้นนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ าให้
หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานส่งรายชื่อผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการไปยังส านักงานจังหวัดตรังโดยเร็ว   

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 7/ ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   รบัรองรายงานการประชุม  

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  6/ ๒๕๕๙ 
กลุ่มยทุธศาสตรแ์ละการพฒันา                                                    
 ๓.๑  การเบิกจ่ายงบประมาณในแตล่ะกิจกรรม ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙   
  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ในวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้
ด าเนินการสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งรายละเอียดไปยัง ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ   
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ก าหนดพักเบิกเงิน
งบประมาณและล้างเงินยืมงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินวันที่ 13 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อ าเภอ ต่างๆ 
ส่งเอกสารเบิกงบประมาณค่าด าเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในวันที่ 17-18 กันยายน 2559 มายัง
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังตามปกติ ส าหรับการด าเนินงานจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
มีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเข้าถึงผู้เรียนอย่างเต็มที่ ครูผู้สอนหนึ่งคนสามารถรับผิดชอบ

วันที ่ ภารกิจ สถานที ่

8 - 9 ก.ย. จัดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" และงาน Open House กศน.
ตรัง ประจ าปี 2559 

ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

13 ก.ย. พักเบิกเงินงบประมาณ   
17 - 18 ก.ย. ด าเนินการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 กศน.อ าเภอ 
19 - 21 ก.ย. อบรมการจัดท าแผนการเรยีนรู้รายบุคคล ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22 - 23 ก.ย. น าเสนอผลการด าเนินงานของครูอาสา กศน./ครู กศน.ต าบล/ครู 

ศรช. 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

27 - 30 ก.ย. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู และผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  
จังหวัดนครนายก 
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นักศึกษาจ านวนสี่สิบคนอย่างทั่วถึง โดยครูจะเป็นผู้ตรวจสอบ ดูแล  ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกของนักศึกษาแต่ละคน ทั้ง
ในด้าน สังคม สภาพแวดล้อม ความต้องการ และความสามารถส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาพิการ 

มติที่ประชุม รับทราบ        

 3.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด าริ ขอให้ กศน.อ าเภอ รายงานการด าเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างราย ตาม
พระราชด าริในรอบเดือนกันยายน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอสิเกา, นาโยง, ย่านตาขาว และ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
ตามล าดับ ทั้งนี้ขอให้ใช้งบประมาณในโครงการอย่างคุ้มค่า   

มติที่ประชุม รับทราบ        

 3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  นางวรรณิศา รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจ านวน 525,000 บาท ส าหรับซื้อสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักคนพิการ 
พร้อมส่งคืนงบประมาณคงเหลือไปยังส านักงาน กศน. แล้ว ในจ านวนเงิน 35,571 บาท ทั้งนี้ ครูผู้สอนคนพิการ
ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อแจกสื่อการเรียนการสอนให้แก่คนพิการแล้ว โดยในวันที่ 2 กันยายน จะรวบรวมทะเบียน
คุมส่งให้ส านักงาน กศน. ต่อไป  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ครูผู้สอนคน
พิการถ่ายรูปการมอบสื่อการเรียนแก่นักศึกษาพิการในพื้นที่ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัต ิ
กลุ่มอ านวยการ 
 ๔.1 ชี้แจงแนวทางการเบิกเงินงบอุดหนุน 
   นางอุษา บุญทอง ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ ส่งแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   เพื่อตรวจสอบยอดเงิน การเบิกจ่ายของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังและกศน.อ าเภอ ให้ตรงกัน และขอให้กศน.อ าเภอ ส่งหนังสือล้างเงินยืมงบประมาณ
มายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรังภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.2  แนวทางการด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ก าหนดจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2559 โดยแนวทางในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้
สถานศึกษาด าเนินการดังต่อไปน้ี 
  1. จัดท ารายชื่อผู้เข้าสอบใน 25 รายวิชา จ านวน 35 คนต่อหนึ่งห้องสอบ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
จะจัดส่งแบบทดสอบให้ 30 ฉบับต่อหนึ่งห้องสอบ 
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  2. แจ้งกรรมการคุมสอบ ใน 25 รายวิชาให้ด าเนินการแจกแบบทดสอบเฉพาะผู้เข้าสอบเท่านั้น 
  3. แจ้งกรรมการให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบเรียงตามล าดับชื่อผู้เข้าสอบ และให้
กรรมการคุมสอบที่น าแบบทดสอบมาจากห้องอื่นเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบรวมกับห้องสอบนั้น โดยไม่
ต้องน าแบบทดสอบและกระดาษค าตอบส่งคืนห้องที่น ามา 
  อนึ่ง ในการจัดสอบรายวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้จัดท ารายชื่อผู้เข้าสอบจ านวน 30 คนต่อ
หนึ่งห้องสอบ ทั้งนี้ สถานศึกษาแห่งไหนที่ต้องการเฝ้าระวังภัย สามารถขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจช่วย
ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.3 แจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Exam) 
 นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม เปิดระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
นอกระบบระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในวัยที่ 1-30 กันยายน 2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.4 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 9 เครื่อง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะเดินทางไปรับที่จังหวัดนครปฐม และจะน ามา
แจกจ่ายให้ กศน.อ าเภอ ทุกอ าเภอๆละ 1 เครื่อง ยกเว้น กศน.อ าเภอเมืองตรัง   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.5 สรุปผลการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตรัง ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
  นางวรรณิศา รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม การจัดโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพครูผู ้ส อนคน พิการด้าน เทคนิคการจัดกิจกรรมการ เ รียนรู ้ โ ดย ใช้สื่อเทคโนโลยี 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ได้ส าเร็จไปได้ด้วยดี โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นครูผู้สอนคนพิการ
จ านวน 24 คน และมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จ านวน  3 ท่าน วิทยากรท่านแรก คือ นางสาวนุชรีย์ บวชชุม มี
หน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการสร้าง เว็บไซต์  เพื่อ ใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์
และการรายงานผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วิทยากรท่านที่สอง คือ นายคมกฤต อภิชัยสรพันธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ QR code และวิทยากรคนสุดท้าย คือ นางวรรณิศา รักราวี สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับท าแผน IEP 
  สรุปผลการด าเนินโครงการ พบว่าครูผู้สอนคนพิการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ และ
มีข้อแนะน าเรื่องระยะเวลาในการจัดโครงการยังน้อยเกินไป การจัดท าแผนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.6 การจัดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" และงานวิชาการ กศน.ตรัง ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙  
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู ้อ านวยการส านัก งาน  กศน. จังหวัดตรัง  แจ้งที่
ประชุม  การประชาสัมพันธ์งาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" และงานวิชาการ กศน.ตรัง ประจ าปี ๒๕๕๙ 
น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการสร้างความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดตรัง โดยในวันที่ 5 กันยายน ฝ่าย
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สถานที่จะเริ่มติดตั้งเต้นท์ ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขค าสั่ง ในส่วนการบริหารจัดการขยะลงในฝ่ายอาคารสถานที่ เพิ่มชื่อ 
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุใ์นค าสั่งของฝ่ายประเมินผล และเพิ่มบรรณารักษ์อัตราจ้างในฝ่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส าหรับการจัดงาน "วันที่ระลึกสากล
แห่งการรู้หนังสือ" และงานวิชาการ กศน.ตรัง ประจ าปี ๒๕๕๙ มีแบบแปลนการวางเต้นท์ตามหมวดหมู่ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยในหมวดนิทรรศการและพืชผัก อยู่ในเต้นท์ 1-24 หมวดขนมสดและขนมส าเร็จรูป อยู่ในเต้นท์ 25-37 
หมวดผ้าทอ จักสาน งานศิลปะ อยู่ในเต้นท์ 41-59 ประเภทผักและนิทรรศการต่างๆ 60-62 หมวดเครือข่ายรว่ม
กิจกรรม อยู่ในเต้นท์ 66-70 หมวดการท าอาหาร อยู่ในเต้นท์ 71-93 หมวดสุดท้าย การแปรรูปอาหาร อยู่ในเต้นท์ 
38/94-99 พื้นที่ในสนามหญ้าใชเ้ป็นลานจอดรถ ส าหรับค าสั่งในการด าเนินงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
และงานวิชาการ กศน.ตรัง ได้แบ่งบุคลากรเป็นฝ่ายต่างๆ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ กศน.อ าเภอ มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม  
  นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขณะนี้ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ก าลังท าการสั่งซื้อถังขยะแยกประเภท เพื่อใช้ในงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้
หนังสือ" และงานวิชาการ กศน.ตรัง โดยแบ่งเป็นถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ส าหรับการแต่งกาย
ของบุคลากรในวันจัดกิจกรรมควรแต่งในรูปแบบเดียวกัน  
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่ง แต่งกายด้วยเสื้อส านักงาน กศน. สีกรมท่า ในวันที่ 8 กันยายน อย่างพร้อม
เพรียงกัน และแต่งกายไปรเวทหรือเสื้อสีฟ้าน้ าทะเลตามที่บุคลากรแจ้งความประสงค์ซื้อเสื้อในวันที่ 9 กันยายน 2559 
ทั้งนี้ มีการเลี้ยงอาหารในช่วงเที่ยง ส าหรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" 
และงานวิชาการ กศน.ตรัง ประมาณการไว้ที่จ านวน 350,000 โดยใชข้้อมูลฐานงบประมาณกิจกรรมของปีที่ผ่านมา   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.7 นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับการ
ประเมินสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยา เสพติดและอบายมุข  มี  กศน .อ า เภอ ห้วยยอดและ
อ าเภอกันตัง มีความพร้อมเข้ารับการประเมิน ในปี 2560 ขอให้สถานศึกษาเริ่มวางแผนการเข้าร่วมประเมิน
สถานศึกษาสีขาว โดยศึกษาจากคู่มือ ทั้งนี้ การประเมินให้น้ าหนักในเรื่องเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์เยอะ ผล
การประเมินพบว่า ผ่านการประเมินทั้ง 2 อ าเภอ ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังยินดีเป็นที่ปรึกษาการประเมิน
สถานศึกษาสีขาวของ กศน.อ าเภอต่างๆ อย่างเต็มที่   

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  15.0๐  น. 

 

 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 
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