
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙   

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 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. นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๔. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง    
5. นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๖. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๗. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ    
๘. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ   
๙. นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
๑๐. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑๑. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๒. นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๓. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
๑๔. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
15. น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง      
16. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา  
๑7. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ   
18. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๙. นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๒๐. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
2๑. นางจาร ิ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง   
๒๒. นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอรัษฎา  
๒๓. นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒๔. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๕. น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
๒๖. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
2๗. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหว้ยยอด 
2๘. นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
2๙. น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
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๓๐. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑      ติดราชการ 
๒. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓      ลาป่วย 
๓. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ   ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชน ี รัตนะ 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 
5. นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑1. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓. น.ส.นุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๔. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๖. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๗. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๘. นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๙. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๐. น.ส.กานต์ชนก แก้วมี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  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 แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ 
www.youtube.com 
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  กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอหาดส าราญ, วังวิเศษ, สิเกา, ย่านตาขาว, 
รัษฏา, ปะเหลียน,  เมืองตรัง, ห้วยยอด, นาโยง และ กศน.อ าเภอกันตัง ตามล าดับ  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๒.นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ขอให้
บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอแสดง
ความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการทางการศึกษา ได้แก่ น.ส.ณัฐชนก นิลวงศ์ 
ต าแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ไปปฏิบัติราชการเป็น บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ที่ห้องสมุดประชาชนอ าเภอดอนสัก 
กศน.อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางณัฐปาณี รมประเสิรฐ บรรจุต าแหน่งเป็น ครูผู้ช่วย ณ จังหวัดชลบุรี  
  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด แจ้งที่ประชุม ความส าเร็จเป็น
ผลจากความพยายามในการศึกษาหาความรู้ ขอให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทางการศึกษา  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน. ได้
จัดท าโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย โดยด าเนินการจัดอบรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด รองผู้อ านวยการ กศน.จังหวัด ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ 
และ ครู กศน.ต าบล เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงแทพมหานคร โดยเป็นการจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินการด าเนินงานโครงการดังกล่าว และสามารถน าไปจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๕. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด ตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ขยายไปยังทุกต าบลและทุกหมู่บ้าน มีการจัดการความรู้ที่ดี 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.1 สาระส าคัญจากการประชุมประจ า เดือนหัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดตรัง  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐   
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดไดเ้น้นย้ านโยบาย ดังต่อไปนี้ 

 การไปตรวจงานในพ้ืนที่ของกศน.อ าเภอ ต่างๆ ขอให้บุคลากรทางการศึกษาท างานร่วมกับ
อ าเภออย่างเป็นหนึ่งเดียว  

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ วันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการ  เนื่องจากเป็น
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
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โดยวันพระราชพิธีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมจนถึง 29 ตุลาคม ก าหนดการในวันที่ 25 ตุลาคม 
จะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรม และวันที่ 26 ตุลาคม เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 

 ขณะนี้งบประมาณจากส่วนกลางได้โอนจัดสรรมายังจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  ๓/ ๒๕๖๐ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา        
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ 
กศน.อ าเภอรัษฎาและนาโยงวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการน้ าท่วม  

  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม แจ้งการรายงานผลในระบบ 
GFMIS ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการรายงานของ กศน.อ าเภอ ผ่านรหัสสถานศึกษา และขอให้ครู กศน. รายงาน
ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ าเสมอ โดยในรายละเอียดที่ต้องบันทึกจะมีชื่อครูผู้รายงานก ากับไว้ แยกเป็นไตร
มาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 ๓.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ใน
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ เข้าร่วมรับ เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี "  กศน.จังหวัดชัยภูมิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ร่วมกับ นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน โดยบรรยากาศในงานพิธี
มีความเป็นกันเองและเรียบง่าย ส าหรับห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" กศน.จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
ได้ก่อตั้งขึ้น เ พื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่อง ในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา ตามโครงการของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ านวนทั้งสิ้น  8 ,000 ,000 บาท โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก 
ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน 
ร่วมท าบุญ ทอดผ้าป่าการกุศล จัดสร้างห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี" ซึ่งนับเป็นห้องสมุดที่เกิดจาก
ความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ของข้าราชการและประชาชน
ชาวชัยภูมิ  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๔.๑ การสรุปผลการนิเทศครึ่งปีงบประมาณแรก ระดับภาคใต้  
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 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สถาบัน กศน.ภาคใต้ขอความอนุเคราะห์
วิทยากร ได้แก่ นางสุรีย์ นาคนิยม, นางละออง ภู่กลา ง  และนางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ร่วมเป็นคณะ
วิทยากรการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ระหว่างวันในวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ครูประจ ากลุ่มทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้การจัด
กระบวนการเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึง ได้ก าหนดประชุมวางแผนการด า เนินงานการอบรม
ดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกันพร้อมกับศึกษานิเทศก์ของ กศน.จังหวัด ต่างๆ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษานิเทศก์ประจ า กศน.จังหวัด นั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม ๔๕ คน โดย
สรุปผลการนิเทศในครึ่งปีแรกตามสภาพที่พบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตามนโยบายเร่งด่วน ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๑. แผนการเรียนรู้รายบุคคล 
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
๔. ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตยประจ าต าบล 
๕. ศูนย์ดิจิทัลต าบล 
๖. กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
๗. การด าเนินงานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
๘. ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 นอกจากมีการสรุปผลการนิเทศแล้ว ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ ๓ 
และ ๔ ก็จะมนีโยบายเร่งด่วน ในเรื่องการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ/STEM Education และเรื่องศาสตร์พระราชา 
มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๒ การเข้าร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการงาน
และองค์กร  

   นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาและ
พัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ด าเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน กศน. ตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพ่ือเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการงานและองค์กร ตามที่
ได้รับอนุมมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง
วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาครั้งนี้เป็น
มากกว่าการอบรม โดยสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิริธรจัดการอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เช่น หอภาพยนตร์ 
(องค์กรมหาชน) เพ่ือศึกษาบริบทของสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถศึกษาเนื้อหาสาระก่อนเข้ารับการพัฒนา เพ่ือ เป็นความรู้พ้ืนฐานในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก ่ 
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๑. ศาสตร์ของพระราชา 
๒. STEM Education 
๓. การพัฒนาประเทศภายใต้ Model THAILAND 4.๐ 

   ในภาคกลางคืน มีการจัดบรรยากาศของกิจกรรมและเนื้อหา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ร่วมใจถวายความ
ภักดี ราชวงศ์จักรี” ในธีม ด า/ขาว/เทา/ทอง สรุปสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการพัฒนา มีดังนี้ 

๑. มีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ ในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนตนเองและการท างาน 
เพ่ือให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

๒. มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มศึกษานิเทศก์และวิทยากร เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา STEM Education 
และ การพัฒนาประเทศภายใต้ Model THAILAND 4.๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ    

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 ๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทท าดีเพ่ือพ่อ 

  นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 256๐
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง, นางนภา จิโรภาส 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง และสถานศึกษา กศน.อ าเภอ ทั้ง 10 แห่ง ร่วมจัดโครงการ
บรรพชาอุปสมบทท าดีเพ่ือพ่อ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน.ในสังกัด จ านวน 20 คน เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งนี้ เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดยได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง และ
ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่าน พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ
คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ และเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชาและให้โอวาทแก่ผู้สมัครบรรพชาอุปสมบท 
และก าหนดปฏิบัติศาสนกิจ จ านวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2560 ณ วัดเขาแก้ว ต าบลนาเมืองเพชร 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทท าดีเพ่ือพ่อ  เป็นไฟล์วิดีโอ 

  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในกิจกรรมการบรรพชา
อุปสมบทของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้มีด าเนินการอย่างเต็มที่ในทุกฝ่ายทุกส่วน   

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.๔ นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ)ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับทุนการศึกษา
จากมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง จ านวน ๔๐ ทุน ลๆะ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ๔๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
เสริมสร้างโอกาสในการศึกษาของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมารับ
ทุนการศึกษาไดด้้วยตนเองทางคณะกรรมการของมูลนิธิฯ จะด าเนินการไปมอบทุนการศึกษาให้ที่บ้านของนักศึกษาโดยตรง  

มติที่ประชุม รับทราบ    

กลุ่มอ านวยการ 
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 ๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

  น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ ส่งผล
การด าเนินงานที่ดีไปยังกลุ่มอันดามันผ่านอีเมลล์  

มติที่ประชุม รับทราบ     

 ๔.๖ น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุม การเลือกสรรครู กศน.ต าบล มี
ผู้สมัครทั้งหมดจ านวน ๑๓๗ คน ทั้งนี้ มีผู้สมัครบางคนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติที่ก าหนด เป็นผู้ไม่มีสิทธิ
สอบ ก าหนดประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวันที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางหน้าเว็บไซต์ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.๗ นางนภา จิโรภาส  ต า แหน่ง รองผู ้อ า นวยการส านัก งาน  กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
ส าหรับการจัดนิทรรศการ ในวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ น า เสนอกิจกรรมที่เป็นผลการด าเนินงานที่ดี 
(Best practice )  ในส่วนของการจัดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน มอบหมายให้นางสาวนุชรีย์ บวชชุม 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อม
กับทีมงานจ านวน ๑๐ คน ในด้านการจัดการสถานที่ มอบหมาย นายไพรัช หัตถิยา ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว
เป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและมุมหนังสือ มีการจัดแสดงตู้เย็นความรู้ และสาธิตการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ พร้อมทั้งการท าวิดีโอสรุปภาพรวมของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด ตรัง แจ้งที่ประชุม 
มอบหมายนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน รับผิดชอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
และนางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด รับผิดชอบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน. ด าเนินการประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รอบทดลองเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ได้ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ก าหนด
รอบทดลองระยะที่ ๒ ให้ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม-วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และสามารถเข้าใช้
ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ในระหว่างวันที่ ๑๖–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดย
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ทุกคน    

มติที่ประชุม รับทราบ   

 

 



~ 8 ~ 
 

  
 

 ๕.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
บรรณารักษ์รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

  บรรณารักษ์รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา  1๒.00  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

 

 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


