
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่  3/๒๕๕๙  

วันพฤหัสบดีที่ ๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
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 บริบูรณ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
5.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
6.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
7. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
8.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
9.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  
10.  นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
11.  น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑2.  นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑3.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑5.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๑7.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ     
๑8.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑9.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี คร ูคศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง    
20.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ     
๒1. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา  
๒2.  นางจาร ิ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง    
๒๓.  นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๒๔.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
๒๕.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒๖. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
๒๗.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
28. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด 
29. นางป๎ทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
30.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๓1.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 

 



-๒- 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓       ไปราชการ 
๒. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑       ติดราชการ 
3. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ    ติดราชการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒. นายสมคิด จิตภักดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นางรัชน ี รัตนะ 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 พนักงานขบัรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ์ 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 
14. นางวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑5. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. น.ส.นุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑8. นายธนากร  เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๙. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม  
 ๑. พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่่ากว่าสายสะพาย พ.ศ. ๒๕๕๗ จ่านวน ๑ ราย คือ 
 น.ส.ประโลม เสียมไหม ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริยาภรณ์มงกุฎไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๒. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (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 

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

 



-๓- 
 
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม การรายงานผล
การด าเนินงานที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือ Good Practice ต้องผ่านการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาจนไม่สามารถพัฒนาได้อีก จึง
จะเรียกว่า Best practice ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในวันนี้ ทุก กศน.อ าเภอ ท าได้ดี 

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑. สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/๒๕๕๙ (ประชุม
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕๙) 

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่  3/๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้นโยบาย
ในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้ 

  1.๑ ส านักงาน กศน . จังหวัดตรัง  เ ข้า ร่ว ม  “วันที ่ร ะลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “งานวันข้าราชการพลเรือน” ประจ าปี  2559 เวลา 09.00 น. 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  

  1.๒ ขอให้หน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ "วันจักรี" ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ 
หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  

  1.3  ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรัง ประเภทอ านวยการสูงเชี่ยวชาญ ได้แก่ 
นายยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันตัง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ประเภทอ านวยการต้น ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ได้แก่ นายประพันธ์ วรรณบวร พัฒนาการอ าเภอรัษฎา 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ประเภทปฏิบัติการ ช านาญงานปฏิบัติงาน 
ได้แก่ นางนฤทัย ทองหวาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง โดยข้าราชการ
ดังกล่าว ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 
2558 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  

  1.4 ก าหนดการจัดโครงการ "หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ในวันที่ 10 เมษายน 2559 ณ วัดคลองคุ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

  1.5 แนะน าให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรัง โดยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและยังไม่ค่อยเป็นที่
รู้จัก คือ เส้นทางสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) หมู่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยเส้นทางนี้สามารถมองเห็นป่าไม้ในระยะใกล้ชิด และได้สัมผัสกับธรรมชาติของ
สังคมพืชระดับเรือนยอดไม้ของต้นไม้สูง ๆ ได้อย่างชัดเจนในระดับสายตา 

  1.6 ก าหนดการจัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2559 มีดังนี้ 

  - วันที่ 1 เมษายน ส านักงานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 
และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดตรัง 

  - วันที่ 6 เมษายน จัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ หรือ "วันจักรี" เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

  - วันที่ 9 เมษายน นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง น าขบวนรถจักรยานป๎่น
จักรยานในกิจกรรม “สร้างบุญ เสริมบารมี ผู้ว่าฯ พาเที่ยว 9 มงคลสถานเมืองตรัง” โดยเส้นทางเริ่มต้นจากลาน



-๔- 
 
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ไปยังอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย ศาลเจ้าพ่อกวนอู 
วัดตันตยาภิรมย์ ศาลเจ้ากิวอ่องเ อี่ย หลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย พระพุทธรูปหินอ่อน วัดตรังคภูมิพุทธาวาส 
วัดย่านซื่อ และศาลหลักเมืองตรัง รวมระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 99 บาท เพ่ือ
สมทบทุนร่วมท าบุญ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกจ านวน 1 ตัว พร้อมอาหารมื้อเช้า มื้อกลางวัน 
รวมถึงผลไม้และน้ าดื่มตลอดเส้นทาง 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 2. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.  จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
นางสุนัทฐา ไชยจิตร ต าแหน่งครูผู้สอนคนพิการ สังกัด  กศน.อ า เภอรัษฎา มีความประสงค์ ขอลาออก
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 3. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  
มอบหมายนางสาวอัจฉรา เชียงสอน ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน เป็นผู้ประสานงานโครงการ
ศึกษาดูงานที่เกาะสุกร ก าหนดการจัดโครงการให้อยู่ในช่วงหลังวันสงกรานต์     

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  มี
นโยบายจะขยายการเกษียณอายุราชการ จากเกษียณที่อายุ 60 ปี เป็นเกษียณที่อายุ 65 ปี ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอน
การเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๕. การนิเทศและการประเมินโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กศน.อ าเภอนาโยง และ กศน.อ าเภอกันตัง  

 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการติดตามการเรียนการสอน
ของผู้สูงอายุ  ที่ กศน.อ าเภอกันตัง และ กศน.อ าเภอนาโยง โดยร่วมกับคณะผู้ประเมินโครงการถอดบทเรียนและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพ่ือ
ส ารวจบริบทพ้ืนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระหว่างวันที่  24-26 มีนาคม 2559 ลาดกระบัง 
ทั้งนี้คณะบุคคลได้ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผู้สูงอายุของ กศน.อ าเภอ ทั้งสองอ าเภอเป็นอย่างยิ่ง โดย
พบว่า แม ้กศน.อ าเภอนาโยงจะประสบป๎ญหาหลายอย่าง แต่ก็ได้รับการสนับสนุนในส่วนต่างๆจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ส่วน กศน.อ าเภอกันตังได้มีการปฏิบัติงานในส่วนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ผู้สูงอายุมานานแล้ว จึงมีความเข้าใจผู้สูงอายุในประเภทต่างๆและสามารถจัดหาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุประเภทนั้นๆได้ ในเบื้องต้นหลักสูตรในการจัดการเรียนระยะที่ 1 มีจ านวน 70 ชั่วโมง  ถ้ามี กศน.อ าเภอ 
มีความพร้อมก็สามารถจัดการเรียนการสอนจ านวน 420 ชั่วโมงได้  

 นางจาริ คงนคร ต าแหน่ง ครู คศ.๑ แจ้งที่ประชุม  กศน.อ าเภอกันตังพบป๎ญหา 2 อย่าง คือ ด้าน
วิทยากร เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความ
ช่วยเหลือด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรเพ่ิมเติมและค่าอาหารว่าง ป๎ญหาอย่างที่สอง คือ ผู้สูงอายุไม่ได้จบ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หก ท าให้ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน  

 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม คุณสมบัติในการจบ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามกติกาของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของ
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ค่าตอบแทนวิทยากรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ กศน.อ าเภอ ท าตามกรอบการด าเนินงาน “โครงการจัด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559” ตามท่ีวางไว้ 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๖. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ส าหรับ
การจัดค่ายลูกเสือและยุวกาชาดในภาคเรียนหน้า ก าหนดจัดค่าย ๒ แบบ ดังนี้ 

  ๖.๑ ค่ายระดับอ าเภอ คือ การรวมค่ายลูกเสือของ กศน.อ าเภอ มากกว่า ๒ อ าเภอขึ้นไป 

  ๖.๒ ค่ายระดับจังหวัด คือ การรวมค่ายลูกเสือของ กศน.อ าเภอ ทั้ง ๑๐ อ าเภอ  

 ขอให้แต่ละอ าเภอวางแผนการรวมค่ายลูกเสือกับ กศน.อ าเภอ ที่สนใจ โดยอยู่ ในหลักสูตรแบบ 
๓ วัน ๒ คืนและแบบ ๕ วัน ๔ คืน เพื่อสร้างความสามัคคี ความเข็มแข็ง และการประหยัดงบประมาณ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๗. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม วันนี้เป็น
วันสุดท้ายของการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกาจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการที่หน้าเว็บไซต์ 

 นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ในส่วนที่ข้อมูลไม่ตรงกัน ได้แก่ 
จ านวนนักศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือ 
เนื่องจากบาง กศน.อ าเภอ รายงานข้อมูลทั้งไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓ ท าให้จ านวนนักศึกษามากขึ้นสองเท่า 
ขอให้ กศน.อ าเภอ รายงานข้อมูลนักศึกษาเฉพาะในไตรมาสที่ ๑ เท่านั้น  

 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ แจ้งที่ประชุม พบป๎ญหาเกิดขึ้นจาก
ระบบปฏิบัติการ โดยข้อมูลที่รายงาน ได้รวมอยู่ในข้อมูลของ กศน.อ าเภอ อ่ืน แล้วยังพบข้อมูลจาก กศน.อ าเภอ อ่ืน อยู่ใน
ระบบการรายงานของ กศน.อ าเภอวังวิเศษ ทั้งนี้ ตัวระบบยังมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๘. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การมอบทุนแก่
นักศึกษาพิการของมูลนิธิธรรมกตัญํู ไท่หนานไต้เทียนกงจังหวัดตรังได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เน้นย้ าให้ 
กศน.อ าเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้ารับทุนให้เป็นไปตามประกาศ โดยเฉพาะในเรื่องของอายุ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๙. ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระหวา่งวันที ่๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการประชุม 
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ใน
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

  ๙.๑ การจัดการป๎ญหาขยะ ให้ทุกสถานศึกษาปลูกฝ๎งจิตส านึกในการลดและท าลายขยะ รวมทั้ง
การน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชน 

  ๙.๒ ส่วนใหญ่สถานศึกษาจะเน้นเรื่องธนาคารขยะ ขอให้หานวัตกรรมอ่ืนๆมาใช้ร่วมด้วย ถ้าท าได้ดี 
สามารถขอยื่นเพื่อใช้ในการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรได้ 

  ๙.๓ การแก้ไขป๎ญหาเด็กออกกลางคัน ถ้าเป็นไปได้ควรไปเยี่ยมบ้านของนักศึกษาเหล่านั้นทุกคน
หรือเท่าท่ีจะมากได้ 
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  ๙.๔ การจัดกระบวนการเรียนการสอนควรเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ อยากให้ทุกหน่วยงานใช้
ระบบ STEM ศึกษาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งน่าจะพัฒนาการคิดของนักเรียนได้ 

  ๙.๕ ให้ทุกหน่วยงานเร่งปลูกฝ๎งคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างจริงจัง 

  ๙.๖ น าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ประกอบ MODEL อ่ืนๆด้วย 

  ๙.๗ เร่งรัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกสังกัดอย่างจริงจัง ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการมี 
Application Echo English ส าหรับฝึกพูดภาษาอังกฤษ ให้ดาวน์โหลดมาใช้กับสมาร์ทโฟน และ App อ่ืนๆด้วย 

  ๙.๘ การสอนให้เด็กพัฒนาการคิดวิ เคราะห์  ครูควรสอนให้ เด็กหาค าตอบเอง ครูรอค าตอบ
ได้ อย่าให้ค าตอบเด็กเสียเอง จะท าให้เด็กไม่ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑๐.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ตามที่
ส านักงาน กศน. ได้มนีโยบายจัดกิจกรรมตามโครงการบรรณสัญจร ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้
จัดเตรียมงานไปบางส่วน โดยมีก าหนดการจัด ณ สวนสาธารณพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 

 นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้ อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในเบื้องต้น 
กิจกรรรมมี ๓ ส่วน ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมบนเวที ขอให้ กศน.อ าเภอ
จัดเตรียมงานร่วมกันในวันที่ ๑ เมษายนนี้ 

 นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม กิจกรรมส าหรับเด็ก ประกอบไป
ด้วย กิจกรรมพับนกด้วยถ้วยกาแฟ กิจกรรมประดิษฐ์ดินสอแฟนซี กิจกรรม POP UP ปากใครเอ่ย กิจกรรมกังหัน
ลมหรรษา กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจผ้าขนหนู กิจกรรมประดิษฐ์เต่าอาเซียน กิจกรรม
ประดิษฐ์หน้ากากอาเซียน และฝ๎่งโซน ๑ กศน.อ าเภอ ๑ อาชีพ ประกอบไปด้วย การท าขนมตะโก้ ขนมอัมรา 
ขนมลูกชุบ ขนมครก น้ าสมุนไพร ผัดไทยกุ้งสด เฉาก๊วยเห็ดหูหนู ข้าวหมกไก่ ขนมหัวเราะ โรตีกรอบ ขนมบัวลอย 
น้ าแข็งแท่ง  ก าหนดการจัดกิจกรรมโดยสรุป คือ 

- เวลา ๐๘:๐๐ น. ลงทะเบียน และลงนามถวายพระพร 

- เวลา ๐๙:๐๐ น. พิธีเปิดกจิกรรม ๒ เมษา รักการอ่านฯ โดยนายเดชรัฐ สิมศิร ิผู้ว่าราชการจังหวัดตรงัเป็นผู้
เปิดพิธี 

-  เวลา ๐๙:๒๐ น. พิธีถวายหนงัสือต่อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- เวลา ๑๐:๐๐ น. กิจกรรมแข่งขันทักษะการอ่านออกเสียง 

-  เวลา ๑๐:๓๐ น. กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน 

- เวลา ๑๑:๐๐ น. กิจกรรมแข่งขันการคัดลายมือ 

- เวลา ๑๒:๐๐ น. กิจกรรมนันทนาการ 

- เวลา ๑๓:๐๐ น. ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน 

- เวลา ๑๕:๐๐ น. พิธีปิด 

 โดย ในเวลา ๐๙:๓๐ – ๑๕:๐๐ จะเป็นกิจกรรมรักการอ่านจากห้องสมุดประชาชน ๑๐ อ าเภอ และ
เรียนรู้ทักษะอาชีพจาก ๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ ในส่วนของการแสดงได้รับการสนับสนุนจาก กศน.อ าเภอ ต่างๆ ชุด
การแสดงหลักมี ๒ ชุด จาก กศน.อ าเภอกันตังและ กศน.อ าเภอสิเกา  



-๗- 
 
 นายธัญญา พงศ์ภราดร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง แจ้งที่ประชุม เพ่ือให้ชุดพิธีการ
สามารถท างานได้อย่างกระชับลื่นไหล เห็นควรเพิ่มบุคลากรสองคน ได้แก่ 

๑. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ 

๒. นางดาราวรรณ สาครินทร์ 

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จั งหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม 
ขอให้มีการประชุมคณะท างานตามหน้าที่ของตนโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑๑. นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน. 
ร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงนามบันทึกความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ าต าบล เพ่ือขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส านักงาน กศน. ได้ก าหนดเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะท างานเรียบร้อยแล้ว  ศูนย์ เรียนรู้ที่จะมีการถ่ายทอด สด คือ ศูนย์การเรียนรู้ ของ 
กศน.อ าเภอรัษฎาและนาโยง โดยจะมีการประชุมเพ่ือเตรียมการอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อ าเภอจัดหาภาคี
เครือข่ายมาร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน ไม่ว่าจะเป็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่างก าหนดการพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าต าบล มีดังนี ้

 - เวลา ๑๒.๐๐ น.  ลงทะเบียน 

 - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงานพร้อมกันในท่ีประชุม  
ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา ประธานในพิธีเดนิทางมาถึง
บริเวณงาน ผูบ้ริหารให้การต้อนรบั และพาชมนิทรรศการในแตล่ะบู๊ทบริเวณ
หน้าห้องประชุม 

 ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชาและคณะเข้าห้องประชุม 
- เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเชิญรับชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับกิจกรรมศูนย์การ 

 เรียนรู้ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
- เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   พิธีการเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

(พลเอก ดาว์พงษ ์รตันสวุรรณ) กลา่วรายงาน (เริ่มถ่ายทอดสดทาง ETV) 
ประธานกล่าวเปิดงาน และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าต าบล ผูบ้ริหารระดับสูงถ่ายรูปร่วมกัน ประธานเดินทางกลับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรต้องแต่งตั้งมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ และด าเนินการไปด้วย
ความยุติธรรม โปร่งใส 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



-๘- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/ ๒๕๕๙ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  ๒/ ๒๕๕๙  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ่าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  
 ๒.๑ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม วันนี้
เป็นวันสุดท้ายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. 

มติที่ประชุม รับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติอ่ืนๆ 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุค
อาเซียน “English speaking practice for ASEAN” 
 นางละออง ภู่กลาง ต่าแหน่งศึกษานิ เทศก์ช่านาญการพิเศษ  แจ้งที่ประชุม เคยมีการอบรมนี้
แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมืออาเซียน ทั้งนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคการเปิดเสรีอาเซียนแล้ว จึงมี
จุดประสงค์หลักในการจัดโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษและต่อยอดความรู้ไปยัง
นักศึกษาและประชาชน ก่าหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๓.๒  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส่านึกการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 

 นางละออง ภู่กลาง ต่าแหน่งศึกษานิเทศก์ช่านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส่านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นไปตามนโยบายของส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย
ก่าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ต่าบล ครู ศรช. และครู กศน.ต่าบล 
จ่านวน ๑๗๐ คน ช่วงเช้าจัดเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส่านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ช่วงบ่ายจัดเป็นโครงการ
การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี  ณ ห้องประชุมใหญ ่ส่านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 ๓.๓ การตรวจกระดาษค่าตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

 นางสุดา หาญวัฒนกุล ต่าแหน่งศึกษานิเทศก์ช่านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม เมื่อด่าเนินการตรวจ
กระดาษค่าตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ เสร็จสิ้น พบปัญหา ๓ อย่าง ได้แก่ 

- นักศึกษาฝนรหัสประจ่าตัวของตนเองไม่ถูกต้อง 

- นักศึกษาฝนรหัสวิชาไม่ถูกต้อง 

- นักศึกษาฝนรหัสสถานศึกษาไม่ถูกต้อง 



-๙- 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจกระดาษค่าตอบได้แก้ไขปัญหาจนการตรวจกระดาษค่าตอบในครั้งนี้ส่าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลห้องสอบก่าชับนักศึกษาให้ฝนข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง 

มติที่ประชุม   รับทราบ   

 ๓.๔ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต่าแหน่งผู้อ่านวยการส่านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ป ระชุม 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดอบรมครูและผู้บริหาร ในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
ส่านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓.๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการบรรณสัญจร 
 นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม แสดงวิธีการรายงาน
ผลความก้าวหน้าโครงการบรรณสัญจรผ่าน เว็บ ไซต์ และขอให้ กศน .อ า เภอ รายงานความก้าวหน้า
โครงการบรรณสัญจร ผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 
 
 

    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


