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รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ผู้มาประชุม  

1. 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. นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
5. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด  
6. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
7. นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา  
8. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  
9. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
10.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
13.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓         
14.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓   
15.  น.ส.ทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา ครู คศ.2   
16.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครู คศ.๑       
17.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑   
18.  นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑   
19.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑   
20.  นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑   
21.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
22.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง  
23.  น.ส.พรชื่น      ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง   
24.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยยอด  
25.  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา  
26.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา  
27.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    

  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
28.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  

  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ไปราชการ 
 2. น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒   ไปราชการ 
 3. นายชรินทร์ สีสุข ครู คศ.๑      ไปราชการ 
 4. นางจาริ คงนคร ครู คศ.๑      ไปราชการ 
 5. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    ไปราชการ 



~ 2 ~ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นายสมคิด   จิตภักดี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายเอกชัย  ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ 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 
11. น.ส.กัญชริญา พรหมแก้ว นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. นางวรรณิศา  รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑5. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  09.oo น. 
ก่อนวาระการประชุม  

1. นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ร่วมแสดงความยินดีและ
ประดับอินทนูให้กับนายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ในโอกาสที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็น
ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ  

2. นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   แจ้งที่ประชุม  เมื่อวันที่ 
29-30 สิงหาคม 2560 ได้มอบหมายให้นางสุรีย์  นาคนิยม และนางละออง  ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ เข้าร่วม
ประชุมสรุปผลการนิเทศปลายปีงบประมาณ 2560 (ระดับภาคใต)้ ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
  - นางสุรีย์  นาคนิยม และ นางละออง ภู่กลาง  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วม
ประชุมสรุปผลการนิเทศปลายปีงบประมาณ 2560 ระดับภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมคือศึกษานิเทศก์และผู้ท าหน้าที่
นิเทศใน กศน.ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยมีการสรุปผลการนิเทศก์เป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) กลุ่มส่งเสริมการอ่าน (เมืองนักอ่าน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ห้องสมุดชาวตลาด) โดย กศน.จังหวัดตรัง  
ได้น าเสนอกิจกรรมการอ่านโดยรวบรวมการจัดการความรู้ที่เป็น Best Practice ของกศน.อ าเภอทั้ง 10 
อ าเภอ จุดเด่นของกลุ่มส่งเสริมการอ่าน คือ กศน.จังหวัดภูเก็ต มีการท าวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุด กศน.จังหวัด
สงขลาท าโครงการเมืองแห่งการอ่านซ่ึงได้รับงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการท ารถโมบายเคลื่อนที่  

2) กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ทักษะชีวิต พัฒนาชุมชน) โดย กศน.จังหวัดตรัง 
น าเสนอจุดเด่นของทุกอ าเภอ จุดเด่นของกลุ่ม คือ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนาโปรแกรมซีสมาร์ท 
ซึ่งสามารถทราบก าหนดการฝึกอบรมของแต่ละอ าเภอได้ ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนิเทศก์ หรือ
ผู้ตรวจเยี่ยม 
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3) กิจกรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

4) การด าเนินงานของศูนย์ 4 ศูนย์ ใน กศน.ต าบล (ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม ่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน) จุดเด่น
คือ กศน.จังหวัดพังงา มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ไอเซอร์เวย์ ซึ่งสามารถบอกพิกัดภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพังงาและรายละเอียดๆ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อ 

5) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนเรียนรู้รายบุคคล หลักสูตรวิชาเลือกเสรี) จุดเด่น คือ กศน.จังหวัดพัทลุง มีการ
จัดแผนเรียนรู้รายบุคคลให้กับผู้น าท้องถิ่น กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดแผนเรียนรู้รายบุคคล
เกี่ยวกับนวดแผนไทย มวยไทย ออกแบบเสื้อผ้า กศน.จังหวัดกระบี่ การจัดแผนเรียนรู้รายบุคคลเกี่ยวกับ
การท าสวนยางพารา การดูแลผู้สูงอายุ กศน.จังหวัดสงขลามีการจัดแผนเรียนรู้รายบุคคลเกี่ยวกับอิสลาม
ศึกษา กศน.จังหวัดยะลา มีการจัดแผนเรียนรู้รายบุคคลเกี่ยวกับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย
พบว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับแผนการเรียนรู้รายบุคคล 
  ในส่วนของหลักสูตรวิชาเลือกเสรี กศน.จังหวัดตรังมีความโดดเด่น มีการอบรมครูท าให้ครู
สามารถออกข้อสอบได้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็น Good Practice ที่เป็นที่จับตามองจังหวัดอ่ืนๆ กศน.จังหวัดภูเก็ตมี
การจัดท ารายวิชาเลือกเสรีขึ้นใหม่ 40 รายวิชา กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดการเรียนแบบ BBL 
(Brain base Learning) การวัดผลประเมินผล กศน.ทุกจังหวัดมีการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทั้งนี้ การประเมินระดับการรู้หนังสือ ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการ
ปรับปรุงคู่มือให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ กศน.จังหวัดตรัง ได้น าเสนอ
ในรูปแบบกราฟเพ่ือให้เห็นพัฒนาการของแต่ละอ าเภอ ซึ่งหลายอ าเภอมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  
  จากการประชุมสรุปผลการนิเทศปลายปีงบประมาณ 2560 ระดับภาคใต้ ท าให้เห็นภาพรวม
ของการด าเนินงานของ ส านักงาน กศน.ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใน
วันที่ 11-15 กันยายน 2560 จะมีการประชุมสรุปผลการนิเทศระดับประเทศซึ่งจะน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน 

  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม ขอให้อ าเภอ  
รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ 
www.youtube.com 

กศน.อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน  โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอนาโยง  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  กศน.
อ าเภอกันตัง  กศน.อ าเภอปะเหลียน  กศน.อ าเภอห้วยยอด  กศน.อ าเภอวังวิเศษ  กศน.อ าเภอสิเกา  กศน.อ าเภอรัษฎา  
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
๑.๑ สาระส าคัญจากการประชุมปร ะจ า เ ดือนหัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๐     
   นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม  จากการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  30 สิงหาคม ๒๕๖๐   
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ านโยบาย ดังต่อไปนี้ 
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 1. จังหวัดตรังได้จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดวางดอกไม้จันทน์ โดยในส่วนของอ าเภอเมืองตรัง จะมี
การจัดสถานที่ ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านทุ่งแจ้ง ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  

 2. การส่งมอบดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะมีการส่งมอบให้กับส านักงานเลขาธิการจังหวัด ซึ่งในส่วนของ
ส านักงานกศน.จังหวัดตรัง ได้รวบรวมดอกไม้จันทน์ใส่กล่องกระดาษเพ่ือรอการส่งมอบ จ านวน 33 ลัง ทั้งนี้ก าหนดใน
การในการส่งมอบจะต้องรอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากจังหวัดตรังอีกครั้ง  

 3. ก าหนดการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดไดเ้ชิญชวนข้าราชการทุกประเภท ทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล โดยไม่ถือเป็นวันลา 
ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 

 4. ฝากหัวหน้าสถานศึกษา ด าเนินการโครงการที่ต้องท าต่อเนื่อง โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องน าเสนอผ่านจังหวัดเข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

1.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ภาระงานที่
ต้องด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1. แผนการเรียนรู้รายบุคคล การท าโครงงานต้องมีการขับเคลื่อนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 จะมีการร่วมพูดคุยเรื่องโครงงานและเชิญวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จังหวัดตรัง 
มาให้ความรู้แก่บุคลากร  

 2. Stem Education 
 3. QR Code  
 4. เศรษฐกิจพอเพียง ต้องส่งเสริมให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่างๆที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มชุมชน ให้สอดรับกับเกษตรธรรมชาติ โดยมี
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านร่าหมาด จ.สตูล เป็นต้นแบบ 

 5. สถานศึกษาสีขาว ทุกสถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2560  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

1.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม คณะรัฐมนตรี 
มติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
เพ่ือเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน จ านวน 2 ราย แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 1 ราย และแต่งตั้งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 ราย คือ 

 1) ย้ายนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา 
  2) ย้ายนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด ารงต าแหน่ง 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3) แต่งตั้งนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด ารงต าแหน่ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) แต่งตัง้นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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1.4 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การขอรับ
งบประมาณซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้
ส่งไปเอกสารการขอรับงบประมาณไปยังส านักงาน กศน.เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

1.5 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม  ตามที่ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ด าเนินการขอรับงบประมาณงบน้ าท่วม ของอ าเภอรัษฎาและอ าเภอนาโยงไปแล้วนั้น  
เบื้องต้นได้รับการประสานว่าได้รับงบประมาณเฉพาะอ าเภอนาโยง ซึ่งจะต้องรอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

1.6 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งก าหนดการตาราง
งานประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

    - วันที่ 2-7 กันยายน 2560 โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาส่งเสริมรูปแบบการส่งเสริม การ
อ่านในจังหวัดตรัง ณ ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดละ 1 คน  เจ้าหน้าที่งาน
อัธยาศัย และศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ 

 - วันที่ 8 กันยายน 2560 เข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ครู กศน.ประจ าปี 2560 
 - วันที่ 9-11 กันยายน 2560  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เข้าติดตามงาน

ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งได้มอบหมายให้นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล จัดเตรียมรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา
ตามอัธยาศยัและเชิญบรรณารักษ์ทุกหอ้งสมุดเข้าร่วมต้อนรับ 

 - วันที่ 12-14 กันยายน 2560 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดระนอง และสรุปผลการ
ด าเนินงาน Best Practice ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 - วันที่ 11-14 กันยายน 2560 มอบหมายให้ นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ
ปะเหลียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ส าหรับคนพิการ  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 

 - วันที่ 12-13 กันยายน  2560  มอบหมายให้ น.ส.จุฑามาส  แก้วมี และน.ส.อรทัย  คงสิน เข้าร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก าหนดทิศทางปี 2561 ในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุด้วยมิติของ กศน. 

 - วันที่ 13 กันยายน 2560 รับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 - วันที่ 16-17 กันยายน 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 - วันที่ 18 กันยายน  2560 เตรียมล้างเงินยืมงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - วันที่ 20 กันยายน  2560 พักการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - วันที่ 26-28 กันยายน 2560 น าเสนอภาระงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ ครู กศน.ต าบล  

ครู ศรช.ครูอาสาสมัคร ครูผู้สอนคนพิการ   
  - วันที่ 28 กันยายน  2560 จัดเตรียมสถานที่จัดเลี้ยงเกษียณอายุราชการ (เวลา12.00น.เป็นต้นไป) 
  - วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุคอาเซียน “English speaking for ASEAN” ประจ าปี 2560 

 - วันที่ 3 พฤศจิกายน  2560 ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ จ.สระแก้ว 
 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ส านักงาน กศน.ประกาศ ค าสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

1.7 นางนภา  จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การประเมินผล
การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 มี กศน.อ าเภอส่งรายงาน
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การประเมินตนเองมาบ้างแล้ว  โดยขอให้อ าเภอที่ยังไม่ได้จัดส่งด าเนินการภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 เพ่ือจัดส่งไป
ยังส านักงาน กศน.ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.8 การรับนักกีฬาเข้าพัก ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ“ศรีตรังเกมส์”  

นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 “ศรีตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 
พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นั้น  ทางจังหวัดตรังได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง ส าหรับเป็นที่พักให้กับนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีการประชุมเพ่ือเตรียมงานอีกครั้ง ในวันที่ 13-
14 กันยายน 2560 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

1.9 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม (เพ่ือสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง)  
นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุมสถานศึกษาคุณธรรม เมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560  โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ประชุม 
กล่าวว่า ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยากให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง ซึ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม จ านวน 611 โรงเรียน ทั้งนี้หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล อยากให้โรงเรียนทั่วประเทศมาร่วมกันขับเคลื่อนให้มากขึ้น ซึ่งการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมนี้ 
สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด เหล้าบุหรี่ เรื่องชู้สาว สื่อลามก การทะเลาะวิวาท และยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๗/ ๒๕๖๐ วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ ๗/ ๒560 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน   
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
 นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ งบอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอน งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อ าเภอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ และให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ
นั้น  ทั้งนี้ ในส่วนของงบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หาก กศน.อ าเภอใดไม่มีความประสงค์จะใช้เงินคงเหลือ จะต้องคืนเงิน
งบประมาณภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.1 การศึกษาดูงานวิจัยระดับประเทศ 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ตามที่ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง ได้รับมอบหมายให้นางสุรีย์  นาคนิยม และนางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล เข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 23-25  สิงหาคม 2560 ในงานมีการบรรยายพิเศษ จ านวน 3 เรื่อง โดยมีการใช้ชื่องานว่า “วิจัยเพ่ือ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน”  และมีการน าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ 7 ด้าน  ดังนี้ 

1. งานวิจัยเพื่อความมั่นคง 

2. งานวิจัยเพื่อการเกษตร 

3. งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 

4. งานวิจัยเพื่อสังคม 

5. งานวิจันเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข 

6. งานวิจัยเพื่อพลังงาน 

7. งานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

  ซึ่งจากการเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติครั้งนี้สามารถน างานวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาอาชีพ  
สามารน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้  เช่น ในเรื่องของสุขภาพอนามัยของกลุ่มวัยต่างๆ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  รวมถึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานของสถานศึกษาต่างๆได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔.2  โครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านระยะท่ี ๒ 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งก าหนดโครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาส่งเสริม
รูปแบบการส่งเสริม การอ่านในจังหวัดตรัง ณ ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2560 ดังนี้  

- วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเอกชนที่ เซ็นทรัล  
แอมบาสซี่  เพลินจิต  กรุงเทพมหานคร 

- วันที่ 4-6 กันยายน 2560  ประชุมปฏิบัติการ ณ  ห้องประชุม บรรจง ชูสกุลชาติ  
ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔.3  การอบรมสนทนาภาษาอังกฤษไทยแลนด์ 4.0 
  นางละออง  ภู่กลาง  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุคอาเซียน “English speaking for ASEAN” ประจ าปี 
2560ก าหนดจัดในวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู กศน.อ าเภอละ 3 คน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  ให้ครูสามารถออกข้อสอบได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  และจะมีการอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 
26-27 ตุลาคม 2560 โดยจะเป็นการอบรมด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ไวยากรณ์ ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งไปยัง
สถานศึกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.4 การตรวจกระดาษค าตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม ก าหนดการตรวจกระดาษค าตอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของ กศน.จังหวัดตรัง จะด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบ
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ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ทั้งนี้จะด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 4.5 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ N-NETT 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมทั้งจังหวัดมีผู้เข้าสอบ 70 เปอร์เซ็นต์ ระดับประถมศึกษามีผู้เข้าสอบ
59.9 เปอร์เซ็นต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าสอบ 71.2 เปอร์เซ็นต์ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เข้าสอบ 
79.0 เปอร์เซ็นต์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 4.6 การนิเทศสนามสอน N-NET   
  นางสุรีย์  นาคนิยม และนางละออง  ภู่กลาง  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม  จากการนิเทศ
สนามสอบ N-NET ในอ าเภอต่างๆ พบว่า กรรมการสนามสอบทุกคนปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด นักเรียนมาสอบอย่าง
พร้อมเพรียงทันเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

  4.7 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง   
   นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม  ส านักงาน กศน.มีความประสงค์
จะให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังด าเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง จ านวน 8 คน โดยต้องมาจากผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน  จ านวนไม่ 
น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 -15 กันยายน 2560 จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน  ภาคีเครือข่ายได้รับทราบโดยทั่วกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๘  โครงการ “กศน. รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ๖๖ ล้านซีซี” 
   นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ตามท่ี ส านักงาน กศน.
จังหวัดตรังจัดกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบิน
สัน สาขาตรัง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไปแล้วนั้น ในส่วนของสถานศึกษาขอให้วางแผนก าหนดกิจกรรมบริจาค
โลหิต เพื่อให้ได้โลหิตตามเป้าหมายจ านวน 450,000 ซีซี และจะได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔.๙  โครงการห้องสมุดส าหรับชาวตลาดตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 
  นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม เมื่อ วันที่ 24 
สิงหาคม 2560 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมโครงการห้องสมุดส าหรับชาวตลาดตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ซึ่งได้มีการประชุมเสวนาถอดบทเรียนห้องสมุดชาวตลาด จัดนิทรรศการห้าภาค ในส่วนของจังหวัดตรังได้มี
การด าเนินการโครงการห้องสมุดส าหรับชาวตลาด ณ ตลาดชินตา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กศน.อ าเภอเมือง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔.๑๐ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน  ประจ าปี 2560 
  นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.  
จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นแนวทางการด าเนินงานตามสภาพการด าเนินงานที่แท้จริง 
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เพ่ือรวบรวมถ่ายทอดประสบการณ์ด าเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน และเผยแพร่ให้จังหวัดต่างๆได้ใช้ ในวันที่ 11-12 
กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 กลุ่มอ านวยการ 
  ๔.๑๑  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม ขณะนี้
หลายอ าเภอได้ส่งเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) มาแล้ว ซึ่งส านักงาน กศน.จังหวัดตรังนัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาความดีความชอบในวันที่ 1 กันยายน 2560 และด าเนินการจัดเอกสารไปยังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 
วันที่ 15 กันยายน 2560 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

   4.12 การอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
   นางนภา  จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง จะจัดโครงการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเชิญวิทยากร
จากส านักงานคลังจังหวัดตรังมาให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะจัดโครงการอบรมประมาณต้นเดือนตุลาคม 2560  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

  4.13  นางนภา  จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม รัฐมนตรีได้
มอบหมายให้ กศน.จังหวัดแจ้งผลจากการประชุมการสร้างการรับรู้จากที่ประชุม 4 องค์กรหลักไปยังสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 3 เรื่อง คือ 1.ขอให้ผู้บริหารและครูช่วยสร้างการรับรู้ทิศทางในการปฏิรูปการศึกษา 2.เรื่องเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน
ราคาน้ ามันและราคาทองค าเพ่ิมสูงขึ้น โดยรัฐบาลก าลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะต้องแจ้งให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 3.เรื่องการปลูกป่า ขอให้สถานศึกษาดูแลต้นไม้ในบริเวณสถานศึกษาและปลูกป่าเพ่ิมข้ึน  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑   - 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  แจ้งที่ประชุม กศน.อ าเภอ 
ปะเหลียน มีการด าเนินการโดยใช้ระบบนิเทศการจัดการศึกษาออนไลน์  ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในการนิเทศ โดย
สามารถใส่ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะลงไปในระบบออนไลน์ได้ และมีการใช้ระบบการติดตามผู้เรียน เพ่ือติดตาม
นักศึกษาในสังกัด   
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๖.2 นางนภา  จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กศน.ยุค 4.0
เป็นยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ควรจะมีการด าเนินการด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสมาร์ทฟาร์เมอร์ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาต่อยอดอาชีพ การใช้สมาร์ทโฟนในการค้าขาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 6.3 นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การยกระดับ
คุณภาพ กศน.ต าบล 4G คือ 1.Good teacher 2.Good activities 3.Good partnership 4.Good Places จะต้องมี
การขับเคลื่อนการท างานในพ้ืนที่ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 6.4 ข้าราชการครูอ าเภอต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนสิงหาคม 2560 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา  1๒.00  น. 
 
 
   (นางสาวกัญชริญา  พรหมแก้ว)                                                          
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม  

(นางนภา  จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


