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รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
คร้ังที่ 6/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
2. นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
3. นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
4. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง    
5. นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
6. น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  
7. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ    
8. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ   
9.  นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
๑0. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑1. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    
๑4. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธ์ุ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
๑5. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
16. น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง  
๑7. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
18. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว     
๑9. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน    
20. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ     
21. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา   
22. นางจาริ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง  
๒3. นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒4. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
25. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยยอด 
26. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
27. น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
28. น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง  
29. นางอุบลรัตน์ ฤทธ์ิรัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ     
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
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30. นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางนภา จิโรภาส รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ   
2. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด  ไปราชการ 
3. นายชรินทร์ สีสุข ครู คศ.๑       ติดราชการ 
4. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ     ลาป่วย  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  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. นายสุรพล พรหมมี พนักงานขับบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑0. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑1. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑2. น.ส.นุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15. นางวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7. นางพิมภักดิ์ ว้ินฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคล่ือนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เร่ิมประชุมเวลา  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 
  กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอย่านตาขาว, นาโยง, ห้วยยอด, 
กันตัง , หาดส าราญ, เมืองตรัง, รัษฎา, ปะเหลียน, และ กศน.อ าเภอวังวิเศษ ตามล าดับ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 ๑.๑  สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)  
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จาก
การเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้
นโยบายในที่ประชุมโดยสรุป ดังน้ี  

1. ก าหนดจัดพิธีสวนสนามลูกเสือ-เ นต รนารี  เ นื ่อ ง ในวันคล้า ย วัน สถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ประจ าปี 2559 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 
ทั้งน้ี ขอเชิญผู้บริหารส่งกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม และขอให้ กศน.อ าเภอเมืองตรัง
ประสานงานประสานงานปฐมพยาบาลลูกเสือเนตรนารีที่อาจจะเป็นลม  

2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ก าหนดเสด็จมาทรงวางศิลา
ฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 100 ปี วิเชียรมาตุ และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ“ฉัฐบดินทรบรมราชชนนี” 
ในวันอาทิตย์ที่  3 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.29 น. ขอให้ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมรับ
เสด็จตามวันและเวลาดังกล่าว 

3. วันที่ ๔ กรกฎาคม 2559 ขอให้ กศน.อ าเภอรัษฎาดูแลการออกหน่วยแพทย์พื้นที่ พอ.สว. ที่
อ าเภอบ้านทุ่งสมอ ต าบลควนเมา 

4. เชิญร่วมปลูกต้นไม้สาละอินเดียตามพุทธประวัติที่ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง ใน วันที่๒๒ 
5. ก าหนดการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่โดยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี (พอ.สว.) ประจ าจังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ หมู่ที่ 4 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป โดยให้บริการ
ตรวจโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย ตรวจรักษาทางทันตกรรม ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
และมีการให้บริการด้านสังคมโดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  

6. การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ถ้ามีการใช้
ประโยชน์เกิดข้ึน ให้รายงานข้อมูลมายังจังหวัดตรังทราบโดยเร็ว 

7. ขอความร่วมมือน าส่งข้อมูล ผู้ประจ าตนและน าส่ง เ งินสมทบประจ า เดือน  ตั ้ ง แต่
วันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป   

มติที่ประชุม รับทราบ       

 2. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กิจกรรม
การอบรมครู ข. ประจ าศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2559 ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีมีก าหนดจัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดตรัง ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นรายการต่อไป  
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มติที่ประชุม รับทราบ       

 3. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดต รัง  แ จ้ง ที ่ป ร ะชุม 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังก าหนดจัดอบรมโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้แก่นักศึกษา กศน.จังหวัดตรัง 
ผ่านหนังสือ “กว่าจะน่ังบัลลังก์ศาล”ให้แก่ครู และนักศึกษา กศน. จ านวน 230 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 โดยขอมอบหมายนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรังเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการ  

มติที่ประชุม รับทราบ       

 4.  โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ 
 น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จากการประสานงานกับกรมป่าไม้
จังหวัดตรัง พบข้อสรุปดังน้ี 
  4.1 ขอให้เจ้าหน้าที่ของ กศน.อ าเภอ ประสานงานกับอ าเภอ เพื่อนัดชาวบ้านในพื้นที่ประชุม
หารือเก่ียวกับการปลูกป่า ส าหรับ กศน.อ าเภอสิเกาที่มีพื้นที่ปลูกป่าอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ต้องมีการด าเนินการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและอยู่ในความเห็นชอบของก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน  
  4.2 ไม่แนะน าให้ท าในส่วนของโรงเรือนเพาะต้นกล้า เน่ืองจากมีวิธีการซับซ้อนและละเอียดอ่อน 
ต้องอาศัยบุคลากรที่เช่ียวชาญ รวมทั้งส้ินเปลืองทรัพยากร งบประมาณและก าลังคน โดยสามารถหาพันธ์ุไม้
ทดแทนได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกกะช่อง สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธ์ุพืชเพาะเล้ียง)  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.  จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
ขอให้ กศน.อ าเภอนาโยง อ าเภอกันตัง และอ าเภอสิเกาประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อน านักศึกษา กศน.จังหวัดตรังและชาวบ้านเข้าไปปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ก าหนด 
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยชนิดของพืชที่ปลูกสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขอให้ทั้งสาม 
กศน.อ าเภอ ร่วมกันบริหารงบประมาณในโครงการให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  

มติที่ประชุม รับทราบ       

 5.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จะมีการเรียกตัว 
พนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล คนต่อไป ให้รายงานตัวที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังภายใน 7 วัน ทั้งน้ี
เป็นไปตามบัญชีที่มีอยู่ 

มติที่ประชุม รับทราบ        

 6.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ขอให้ 
กศน.อ าเภอ ดาวน์โหลดคู่มือโครงการจัด ฝึกอบรมประชาชนจากระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติที่ประชุม รับทราบ        

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ ๕/ ๒๕๕๙ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  คร้ังที่  ๕/ ๒๕๕๙  
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 ๓.๑  การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนมิถุนายน 2559  
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขณะน้ี
ช่วงเวลาการท างานได้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 แล้ว แต่พบว่ามีบาง กศน.อ าเภอ ยังมีการเบิกจ่ายต่ าอยู่ ขอให้ กศน.
อ าเภอเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของตน   

มติที่ประชุม รับทราบ        
 3.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ฝ่าย
แผนของ กศน.อ าเภอ มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการเบิกงบประมาณ ร่วมกับ ฝ่ายแผนและฝ่ายการเงิน
ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบประมาณพัฒนาผู้เรียน และขอให้ กศน.อ าเภอ 
ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ        
 3.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับ
งบประมาณที่จัดสรรเพื่อซ่อมแซมห้องสมุดอ าเภอห้วยยอด ถ้าไม่ด าเนินการซ่อมแซมตามแบบแปลนที่ก าหนด ให้ 
กศน.อ าเภอห้วยยอดด าเนินการส่งคืนงบประมาณ ทั้งน้ี จะมีผลกับการของบประมาณซ่อมแซมในปีถัดไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 กลุ่มอ านวยการ 
 4.1 โครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร 
 นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเป็น
ต้นแบบการจัดโครงการประชุมบรรณรักษ์สัญจร โดยพบว่า การร่วมกันวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสียและจุดที่ควรพัฒนา
ของห้องสมุดต่างๆน ามาสู่การพัฒนาห้องสมุดในแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม โดยห้องสมุดที่มีความโดดเด่น คือ 
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว เน่ืองจากมีการประดับป้ายอธิบายมุมสาระต่างๆเป็นสาม
ภาษา สอดคล้องกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี จากการประชุมในเบื้องต้น ได้ข้อสรุปว่า จะมี
การเตรียมตัวส่งห้องสมุดเข้าประกวดเป็นห้องสมุดดีเด่น ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยยอดและห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอรัษฎา ส่งบรรณารักษ์ดีเด่น คือ บรรณารักษ์ประจ าห้องสมุดประชาชนอ าเภอหาดส าราญ ส่ง
ห้องสมุดที่มีการส่งเสริมการอ่าน คือ ห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอสิเกา และห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ดีเด่น 
คือ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ส าหรับก าหนดการจัดประชุมโครงการบรรณารักษ์สัญจรในเดือนถัดไป เป็นที่ 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
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 นายไพรัช หัตถิยา ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม เดิมโครงการบรรณารักษ์
สัญจรเริ่มต้นมาจากโครงการปิ่นโตสัญจร ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างของโครงการในระดับประเทศ โดยช่วยท าให้
บรรณารักษ์สามารถวิเคราะห์หาจุดที่ต้องการพัฒนาร่วมกันได้ พร้อมทั้งสร้างความสามัคคี เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน    
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้โครงการ
ประชุมบรรณารักษ์สัญจรด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ      

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      
 ๔.๒ รายงานการนิเทศพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าต าบล 
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการนิเทศพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล ของ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ณ วัดเขาแก้ว พบว่า 
นักศึกษามีความตั้งใจ      

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.3 โปรแกรมและคู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การส่ง SAR ของ
สถานศึกษาประจ าปี 2559 ผ่านระบบออนไลน์ 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในปี 2559 และ  2560 ไม่มีการประเมิน
ภายนอก แต่มีการประเมินตนเอง (SAR) ตามปกติ โดยด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 ๔.4 การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม กศน. ครึ่งปีหลัง  ตามนโยบายเร่งด่วน ปี 255๙   

 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม นอกจากกิจกรรมปกติ ก็ให้มีการนิเทศ 5 
กิจกรรม กศน.ครึ่งปีหลัง ได้แก่ การนิเทศโปรแกรมการเรียนรู้ การนิเทศผลการเรียน การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับคุณภาพ รปภ. และการติดตามการจัด กศน. ให้แก่นักเรียนที่ออก
กลางคันจากระบบโรงเรียน  

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.๕ การร่วมขับเคล่ือนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (อ าเภอนาโยง/ห้วยยอด/รัษฎา) 

 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม นโยบายสร้างสุขของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การศึกษาดี สังคมดี อาหารดี รายได้ดีและสุขภาพดี ปรากฏว่า มีกศน.อ าเภอที่ผ่าน  ได้แก่ 
กศน.อ าเภอห้วยยอด รัษฎา และนาโยง  

มติที่ประชุม รับทราบ    
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 4.6  การรายงานการขับเคล่ือนกองทุนหมู่บ้าน 

  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จังหวัดตรังมีกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 776 
กองทุน และมี 7 กองทุนล้มละลายแล้ว เน่ืองจากไม่มีการช าระเงินคืน  

มติที่ประชุม รับทราบ    

 4.7  นิเทศโดยการอบรมพัฒนาให้ความรู้ (รายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน.
จังหวัดตรัง ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี ระยะที่ 1 ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่ 14 – 17 
มิถุนายน  2559) 

  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ส่ือเทคโนโลยี ระยะที่ 1 วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการสามารถ
น าเสนอได้ในสามด้าน ดังน้ี  

  1. ด้านหลักสูตร มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน การประเมินมีความเหมาะสม 
ความรู้ที่ได้รับจากาการอบรมสามารถน าใปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

  2. ด้านวิทยากร มีความเช่ียวชาญ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้โดยใช้ส่ือประกอบ  

  3. ด้านสถานที่ มีบรรยากาศการอบรมดี มีการส่ือสารระหว่างผู้จัดและผู้เข้ารับการอบรม  

  ขอเพิ่มเติมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ สถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับจ านวนคน ระยะเวลาใน
การอบรมควรอยู่ในเวลาราชการแล้วสามารถเพิ่มวันได้ ในด้านงบประมาณสามารถ ช่วงอาหารเย็นได้ ควรปรับ
ภาคปฏิบัติให้มากข้ึน และลดเวลาของกิจกรรมวันที่ 1 และ 2 เหลือเพียงวันเดียว วิทยากรควรแนะน าการใช้ส่ือให้
มีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน และวิทยากรควรให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้าอบรมไปตามกลุ่มต่างๆที่มีปัญหาไม่
เหมือนกัน ทั้งน้ี จะมีการอบรมให้แก่ครูผู้สอนคนพิการในภายหลัง สรุปงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในกิจกรรม เท่ากับ 
สามแสนห้าหมื่นบาท 

  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.อ าเภอวังวิเศษ แจ้งที่ประชุม จาก
การอบรม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังใช้งบประมาณในโครงการน้อยที่สุดในประเทศไทย โดยดูจากฐานข้อมูล
งบประมาณของโครงการที่จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครูที่ผ่านการอบรมบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น มี
การใช้เทคโนโลยี คะแนนสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนนักศึกษา มีการเปล่ียนโทรศัพท์ที่สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี มีการท าข้อสอบออนไลน์ ครูให้งานนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น   

มติที่ประชุม รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 4.8  การอบรมวิทยากรครู ข. และ ครู ค. ประจ าศูนย์ดิจิทัลชุมชนในภาคใต้ 

  น.ส.นุชรีย์ บวชชุม ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม การอบรมวิทยากรครู ข. และ 
ครู ค. ประจ าศูนย์ดิจิทัลชุมชนในภาคใต้เป็นโครงการที่ส านักงาน กศน.จัดร่วมกับ กระทรวงไอซีทีและ บริษัท โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน (ดีแทค) โดยพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ต าบล และโครงสร้างพื้นฐานของ 
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กศน.ต าบล ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืนที่
เหมาะสมกับพื้นที่ ท าให้สามารถบริการการศึกษาและการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน 
รวมทั้งสามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู ก. คือ เจ้าหน้าของส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง 2 คน ครู ข. คือ ครู กศน.อ าเภอ ครู ค. คือครู กศน.ต าบล ทั้งน้ี ขอให้ตอบแบบตอบรับภายในวัน
พรุ่งน้ี ส่วนครู ค. ก าหนดจัดอ าเภอละ 1 คน ในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2559 ทั้งน้ี หลังจากอบรมเสร็จส้ินลง 
ครู ค. ต้องจัดโครงการรองรับการอบรม 3 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 15 คน และผู้เข้า
อบรม 1 คน สามารถอบรมได้หลายหลักสูตร 

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม งบประมาณค่า
ด าเนินการอบรมจัดสรรให้เรียบร้อยแล้ว ขอให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ผู้เข้าอบรมต้องใช้สมาร์ทโฟนประ
กอบการอบรม พร้อมทั้งสมัครบัญชี gmail และบัญชี facebook ใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะรายงาน
ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อท าทะเบียนท าเนียบรุ่น  

มติที่ประชุม รับทราบ    

 4.๙ การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดตรัง “โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
กระทรวงศึกษาธิการ” ปีงบประมาณ 2559 

 น.ส.นุชรีย์ บวชชุม ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม จากการส ารวจ กศน.อ าเภอ ที่
ต้องการจัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ” ปีงบประมาณ 2559 เพิ่ม คือ อ าเภอวัง
วิเศษ และ กศน.อ าเภอนาโยง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.10 สรุปผลการไปราชการการอบรมครูแกนน าเพื่อขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี และสรุปผลการขยายผล ครั้งที่ 1 

 นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม การไปอบรมครูแกนน าเพื่อขับเคล่ือนศูนย์
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลสามารถน าความรู้ไปใช้โดยการ
ประสานงานกับแต่ละภาคส่วนในชุมชนผ่านบทบาทการเป็นครู กศน.ต าบล เพื่อดึงภูมิปัญญาที่โดดเด่นของชุมชนที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่มาท าเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพราะครูเปรียบเสมือนมอนิเตอร์มวยในการจัดการเรียนรู้ที่
ประชาชนต้องการ ท าให้คนในชุมชนสามารถยืนหยัดด้วยล าแข้งตนเองอย่างมั่นคง  ในการอบรมได้เรียนรู้ตามฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ เช่น การท าแหนม การปลูกหม่อน ธนาคารปูม้า การท าซังเชือกในทะเล เป็นต้น พร้อมถอด
บทเรียนหลังการเรียนรู้ทุกวัน  

 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในการถอดบทเรียนและวางแผนเพื่อขยาย
ผล ครู กศน. จะน าความรู้ที่ได้รับไปจัดแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งเป็นอันดับแรก โดยจัดท า
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ฐานการเรียนรู้แบบ 4 มิติ ซึ่งไม่ใช่เพียง ปักป้าย ถ่ายรูป ปลูกผัก แต่จะมีฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามพื้นที่อีก โดยจะมีการขยายผลระยะที่ 2 ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.11 การจัดท า TestBlueprint รายวิชาเลือกเสรี ครั้งที่ 3 เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ เน้ือหาสาระ 
น้ าหนัก จ านวนข้อ รูปแบบของข้อค าถาม/ข้อสอบ) 

 นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ในการจัดท า TestBlueprint รายวิชาเลือก
เสรี ครั้งที่ 3 จะเป็นการจัดท ารายวิชาตามความต้องการของนักศึกษา โดยจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ความถนัดของแต่ละสถานศึกษา ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายวิชาเลือกเสรี 
โดยจะท าเป็น 2 โปรแกรม โปรแกรมที่หน่ึงจะเป็นในส่วนของการศึกษาต่อของนักศึกษา โปรแกรมที่สองจะเป็นใน
ส่วนของการประกอบอาชีพ รายวิชาแต่ละรายวิชาจะสนับสนุนในสองโปรแกรมน้ี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.12 การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
 นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส าหรับการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้กลับมาอีกครั้ง โดยเพิ่มเติมการสมัครการสอบแบบ
ออนไลน์ โดย กศน.อ าเภอ สามารถสมัครสอบผ่านระบบบริหารสมัครสอบและผ่านระบบโรงเรียน ทั้งน้ี ขอให้ 
กศน.อ าเภอ รวบรวมบัญชีนักศึกษาเพื่อแจ้งจ านวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.13 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินร่วมบูชาเหรียญมงคลหลวงปู่ท่อน ชนิดเหรียญทองแดง เพื่อสมทบทุน
จัดสร้างและตั้งกองทุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย 

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จะจัดให้
บริจาคเงินร่วมบูชาเหรียญปู่ท่อน ตามสัดส่วนของ กศน.อ าเภอ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  14.๓๐  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

 

 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


