
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
๒.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๓.  นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๔.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
๕.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว   
๖.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  
๘.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
๙.  น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๐.  นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑๑.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๔.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
๑๕.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๑๖.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ     
๑๗.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๘.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง    
๑๙.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ     
๒๐. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา 
๒๑.  นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
๒๒.  นางจาร ิ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง    
๒๓.  นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๒๔.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุด   
๒๕.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒๖. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
๒๗.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา  
๒๘.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
๒๙.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๓๐.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางนภา จิโรภาส รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    ไปราชการ  
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๒. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  ไปราชการ 
๓. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
๔. นางปัทมนนัท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ     ติดราชการ 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒. นายสมคิด จิตภักด ี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓. นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔. นายเอกชัย ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นายสุรพล พรหมมี พนักงานขับบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙. น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๑. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๔. น.ส.นุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๖. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๗. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๘. นายธนากร  เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๙. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม  
 ๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุม เข้า
ร่วมรับเสด็จฯในพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับนายขันธ์ชัย 
บริบูรณ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๕ น. โดยส านักงาน 
กศน.จังหวัดสกลนครให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างดี พร้อมอ านวยความสะดวกเก่ียวกับเส้นทางและที่พัก 
ทั้งนี้ ปัญหาที่พบมีเพียงเที่ยวบินล่าช้ากว่าก าหนด  
 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดกันตัง แจ้งที่ประชุม คณะท างาน
ในโครงการเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอเมืองสกลนครแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน
และร่วมท างานในภารกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ ท าให้ภาพรวมกิจกรรมออกมาดีเยี่ยม 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๒. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. อ าเภอห้วยยอด แจ้งที่ประชุม ส าหรับ
ก าหนดการการทอดกฐินพระราชทานประจ าปี ๒๕๕๙ ที่จังหวัดมุกดาหาร ยังอยู่ในขั้นตอนการก าหนดเส้นทาง ทั้งนี้
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จะมีการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไปยังประเทศเวียดนาม เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมประจ าชาติ โดยเสียค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวและใช้วันลาพักผ่อนของตน 

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการทอดกฐินพระราชทาน
ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งนี้ ขอให้ให้ทุกฝ่ายท างานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ประสานงานมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่องการเข้าร่วมโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
ณ บริเวณข้างท าเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีหน่วยงานจากหลายส่วนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
และจ าหน่ายสินค้า โดยขอมอบหมายให้ นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรังประสานงาน
กับ กศน.อ าเภอกันตัง เพ่ือน าผลิตภัณฑ์จากนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพจักสานและผ้าบาติกมาจัดจ าหน่ายในโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๔. สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้นโยบาย
ในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้ 

  ๔.๑ สรุปผลการประกวดรางวัล TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาคใต้ อันดับ ๑ ได้แก่
จังหวัดตรัง ชุมชนดีเด่นภาคใต้ อันดับ ๑ และ ๒ ได้แก่ ชุมชนปากคลอง ต าบลหนองบ่อ อ าเภอย่านตาขาว และ
ชุมชนโคกแตรก ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด  โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร พร้อมทั้ง เน้นย้ าให้
มีการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างสม่ าเสมอ 

  ๔.๒ ประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรี TO BE NUMBER ONE ในบทเพลง “ใครติดยายกมือขึ้น” 
โดยไม่ก าหนดจ านวนวงดนตรีต่อหนึ่งสถานศึกษา ณ ห้างโรบินสัน สาขาตรัง 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๕. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ 1 เดือน   

 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นไฟล์ Powerpoint 

 กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอกันตัง ,  นาโยง ,  หาดส าราญ, เมืองตรัง, 
ย่านตาขาว, สิเกา, วังวิเศษ, ปะเหลียน, รัษฎา และ กศน.อ าเภอห้วยยอด ตามล าดับ 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๖. นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ผลการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ในสังกัดส านักงาน กศน.อ าเภอนาโยงเป็นไปตามผลคะแนนที่ ได้ โดย
คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เร็วที่สุด หลังจากทราบผลการคัดเลือก 

มติที่ประชุม รับทราบ       
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 ๗. นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
ในเรื่อง ครู กศน.ต าบล ขอย้ายไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ภายในจังหวัดเดียวกัน ขณะนี้ได้ประสานงานไปยังส านักงาน กศน. แล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๘. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม มอบหมายให้
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ดูแลการจ้างเหมาพนักงานบริการของ กศน.อ าเภอรัษฎา, หาดส าราญ, 
สิเกา และอ าเภอย่านตาขาว ให้พร้อมปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๙. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับงบซ่อมแซม
ห้องสมุดของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอดและห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน ได้รับ
การประสานงานจากส านักงาน กศน. เรียบร้อยแล้ว 

 นายทวีศักดิ ์  ไต รญาณ  ต าแหน่งนัก วิช าการศึกษ า  แจ้งที ่ป ระชุม  ในส่วนของ ห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอปะเหลียนได้มีการท าสัญญาและเริ่มด าเนินการซ่อมแซมไปในบางส่วน แต่ในส่วนของห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด ยังไม่มีการอนุมัติแบบแปลนที่แก้ไข ทั้งนี้ ให้ เตรียมการขอ
งบประมาณในการซ่อมแซมใหม่อีกครั้งใน ปี ๒๕๖๐ และขอให้ กศน.อ าเภอห้วยยอดดูแลพ้ืนที่บริเวณห้องสมุด 
ไม่ให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาจ าหน่ายสินค้า 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๑๐. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว ต าแหน่งบรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  แจ้งที่ประชุม จากการประชุมบรรณสัญจร ที่
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคจากการจัด
กิจกรรมปั่นรักนักอ่าน ครั้งที่ ๑ ที่ กศน.อ าเภอกันตัง และรายงานผลการเตรียมการปั่นรักนักอ่านในครั้งที่ ๒ ที่ 
กศน.อ าเภอห้วยยอด ผลการด าเนินงานโครงการบรรณสัญจรในแต่ละห้องสมุดของ กศน.อ าเภอต่างๆ รายงานสรุป
ยอดการบริจาคหนังสือและการกระจายสื่อไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ วางแผน
กิจกรรมปั่นรักนักอ่านของ กศน.อ าเภอนาโยง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ส่วน
ในช่วงบ่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ห้องสมุดร่วมกันจัดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่  

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๑๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ระดับภาคใต้ให้เสร็จสิ้นทุกรายการในเดือนเมษายน  

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  ๑/ ๒๕๕๙ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที ่๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๒.๑ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ 
กศน.อ าเภอที่มีงบประมาณอุดหนุน ค่าหนังสือเรียนเหลือ ส่งคืนงบประมาณไปยังส่วนกลาง และร่วมกันดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณของตนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดตรังอยู่ในอันดับที่ ๗๒ ของ
ประเทศไทย   



-๕- 
 
มติที่ประชุม รับทราบ      

 ๒.๒  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้จัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

๑) ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ /แผนปฏิบัติ ราชการ/ตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน มีน้ าหนักร้อยละ ๘๐ ประกอบด้วย 

- ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม/งาน/แผนปฏิบัติการของ
ส านักงาน กศน. 

- ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน กศน. 

- ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 
- ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา (ETV) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 
- ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒) ร้อยละเฉลี่ยถัวน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงานมิติภายในตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีน้ าหนักร้อยละ ๒๐ ประกอบด้วย 
-   ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
-  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

 โดย กศน.อ าเภอ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาของตนได้ ทั้งนี้
ตัวชี้วัดยังพบปัญหา ดังนี้ 

๑) ตัวชี้วัดเกี่ยวกับระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา 
(ETV) ไม่สามารถวัดค่าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเลข IP 
เดียวกันในการรับชมรายการ ETV  

๒) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการยังไม่แน่นอน 
เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ไม่สามารถประหยดัพลังงานได้อย่างเต็มที่ เช่น การจัดการ
เรียนการสอนรอบดึกต้องใช้พลังไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง การเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน มลพิษทาง
อากาศท าให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพ่ิมข้ึน 

มติที่ประชุม รับทราบ      

 ๒.๓ การจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการ Excel V.12 และบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูล Online DMIS 
 นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ ส่งค ารับรอง
การปฏิบัติราชการมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  โด ยจะประชุมฝ่ายแผนร่วมกันอีกครั้ ง ในเร็วๆ นี้ 
พร้อมแสดงตัวอย่างการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  เป็นโปรแกรม Excel 

มติที่ประชุม รับทราบ      

 ๒.๔ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 



-๖- 
 
 นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ก าหนดการตรวจราชการ(ครั้งที่ ๑) 
ของผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มีดังนี ้

- วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมผู ้บ ริห าร  ณ  ห้องประชุม
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะและซักถามประเด็นข้อสงสัย 
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาสังกัด กศน.อ าเภอกันตัง เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.ตรัง เขต ๒  

- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  เวล า  ๐๙ .๓๐ -๑๐ .๓๐  น .  ผู ้ต รวจร าชการ ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาสังกัด การศึกษาเอกชน โรงเรียนนุรุลอิงซาน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ร่วมรับประทาน
อาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพม.๑๓  

 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ ประชุม ขอให้
ดูแลการจัดห้องประชุมให้เรียบร้อยสวยงาม และในการตรวจราชการปีถัดไป  ขอให้มีก าหนดสถานที่ตรวจ
ราชการให้มีความหลากหลายและทั่วถึง   

มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติอ่ืนๆ 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๓.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งผลงานเข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขาว 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม กิจกรรมต่างๆของ กศน. 
ส่งเสริมการป้องกันการติดยาเสพติด ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้สถานศึกษาต่างๆเป็นสถานศึกษาสีขาว โดยในปีนี้ 
กศน.อ าเภอ ส่งผลงานเข้ารับรางวัลสถานศึกษาน้อย คาดการณ์ว่าในปีถัดไปจะมีจ านวนมากขึ้น  ทั้งนี้ให้มี
การเตรียมส่งผลงานล่วงหน้าเป็นเวลา ๖ เดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๓.๒  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่เป็นการประเมินแบบออนไลน์ ขอให้ กศน.อ าเภอ ใช้เว็บไซต์ของตนให้เป็นประโยชน์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 ๓.๓ ผลการนิเทศและเยี่ยมสนามสอบ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) จ านวน ๓ ภาคเรียน 

 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ผลการนิเทศและ
เยี่ยมสนามสอบในภาพรวม พบว่า ด้านผู้เข้าสอบ แต่งการเรียบร้อย อัตราการมาสายน้อยลง ด้านสถานที่สะดวก
ต่อการเดินทางไปสอบของผู้เข้าสอบ ด้านแสงสว่างในบางห้องสอบไม่ได้เปิดไฟ ด้านห้องกรรมการกลาง  บางสถานศึกษา
ไม่ติดป้ายแสดงห้องกรรมการกลางอย่างชัดเจน บางสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์เวลาสอบและกฎเกณฑ์การสอบ
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อย่างสม่ าเสมอ ด้านแบบทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ดี ด้านการด าเนินการสอบ มีกรรมการคุมสอบสองคนต่อห้อง 
ท าให้สามารถสอดส่องได้ทั่วถึง ในส่วนที่แตกต่างจากการสอบในครั้ งที่ผ่านมา คือ ไม่มีสติ๊กเกอร์ปิดข้อสอบ
แบบท าลายตนเอง ส าหรับจ านวนผู้เข้าสอบแยกตามระดับชั้น แบ่งเป็น 

- ชั้นประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖๔.๒๙ 

- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗๘.๓๙ 

- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๒.๑๐ 

 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะเป็นผู้
ตรวจข้อสอบทั้งหมดเอง ขอให้ กศน.อ าเภอ เน้นย้ าให้นักศึกษาท าข้อสอบแบบปรนัยให้ครบถ้วนและสอนให้
นักศึกษาท าข้อสอบอัตนัยอย่างสร้างสรรค์  

 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ ประจ าการที่สนามสอบตลอดเวลา เพื่ออ านวยความสะดวกในการสอบให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 ๓.๔ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-Net) จ านวน ๓ ภาคเรียน 
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) จ านวน ๑๒ รายวิชาโดยใช้กราฟ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

 ๓.๕ การบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ รายวิชา 
 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม  การคัดเลือกและ
บรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง
วันที่  ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิรวดี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีกลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน และมีการใช้
สื่อประกอบการอบรม ทั้งนี้ ในครั้งต่อไป ควรมีการก าหนดรายวิชาที่จะบรรณาธิการข้อสอบไว้ล่วงหน้า 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม  จุด เด่นของการอบรมใน
ครั้งนี้ คือ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนมีความเป็นมืออาชีพ เนื่องจากผ่านการอบรมการบรรณาธิการข้อสอบมาแล้วหลายครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๖ การเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล 
 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ได้รับมอบหมายให้
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล ในวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอ าเภอปะเหลียน 
ทั้งนี้ กศน.อ าเภอปะเหลียนมีก าหนดเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลเพ่ิมอีก จ านวน ๙ แห่ง  เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ภารกิจของศูนย์ และเป็นเกียรติ/ขวัญก าลังใจแกค่ณะกรรมการศูนย์ในการปฏิบัติหน้าที่
ในโอกาสภายหน้า  ประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล คือ นายสถาพร ประทุมพร ต าแหน่ง
นายอ าเภอปะเหลียนและนางสาวอัจฉรา เชียงสอน ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียนเป็นผู้กล่าว
รายงาน พร้อมทั้งมอบป้าย กล่องสื่ออุปกรณ์บริหารศูนย์ฯ  ทั้งนี้ จะก าหนดจัดอบรมคณะกรรมการในภายหลัง       

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 ๓.๗ การเข้าร่วมเป็นเกียรติศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม  กิจกรรม
ศูนย์ เ พ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นส่วนหนึ่งของการน้อมน าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มาใช้ในสถานศึกษาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ เ พื่อนใจหนึ่งแห่ง ต่อหนึ่งอ าเภอ ส าหรับ กศน.
อ าเภอหาดส าราญได้ก าหนดวัน เปิดพิธี เปิดศูนย์ เ พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE TBNO ณ กศน.ต าบลบ้า
หวี ในวันศุกร์ที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๘ การจัดท าข้อสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับ หมวดมิติความรู้ ความคิด 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจข้อสอบ  
 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ในการจัดท าข้อสอบ
การประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับ หมวดมิติความรู้ ความคิด ได้ผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณฝ่ายจัดท า
ข้อสอบที่ทุ่มเทเวลาและก าลังให้ภารกิจบรรลุผล 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๙ นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม  เนื่องจากใน
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันมาฆบูชา บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจึงเข้าร่วมตักบาตรท าบุญที่วัดกะพังสุรินทร์ 
พระอารามหลวง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๑๐ นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม การเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการปั่นรักนักอ่าน สานปัญญา ในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  2559 ในพ้ืนที่อ าเภอห้วยยอดผ่านไป
ด้วยดี มีประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ก าหนดการ
การจัดกิจกรรมปั่นรักนักอ่านในครั้งต่อไป จัดที่ กศน.อ าเภอนาโยง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑ นางสาววรรณิศา รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ส าหรับการจดั
ทุนการศึกษาของนักศึกษาพิการ ของมูลนิธิธรรมกตัญญู  ไท่หนานไต้ เทียนกง  ภายใต้การน าของนายระลึก 
หลีกภัย ซ่ึงด าเนินการเป็นปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒๐ ทุน ไดเ้สร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ 
กศน.อ าเภอ ดูแลการคัดเลือกผู้รับทุนให้มีคุณสมบัติตรงกับใบสมัคร โดยเฉพาะในเรื่องอายุของผู้สมัคร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๔.๒ นางวรรณิศา รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม จากการไปประชุม
ชี้แจงแนวทางการจัดท า “โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ”ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุง เทพมหานคร  มี  กศน.อ าเภอ น าร่อง ๒ อ าเภอ ได้แก่ 
กศน.อ าเภอนาโยงและกศน.อ าเภอกันตัง โดยให้จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุจ านวน ๗๐ ชั่วโมงก่อน แล้วจึง
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พิจารณาว่าสามารถจัดกิจกรรมจ านวน ๑๔๐ ชั่วโมงได้หรือไม่ ทั้งนี้ การด าเนินงานเป็นการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์พยาบาลชุมชน เป็นต้น 

 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม ขณะนี้ กศน.อ าเภอกันตังได้
ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆแล้ว ทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ พบปัญหา 
คือ การก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนให้มีวุฒิการศึกษามากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ท้ังหมด ส าหรับค่าอาหารว่างและค่าตอบแทนวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

 นายธัญญา พงศ์ภราดร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง แจ้งที่ประชุม กศน.อ าเภอนาโยง
ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วเช่นกัน และได้เชิญบุคลากรโรงพยาบาลนาโยง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลละมอและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการด าเนินการต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 

    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


