
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 2/๒๕60   

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60 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. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
๑๕. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
1๖. น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง     
๑๗. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ   
18. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๙. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๒๐. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
2๑. นางจาร ิ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง  
๒๒. นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอรัษฎา 
๒๓. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
๒๔. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๕. นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
2๖. น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
2๗. นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
28. น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
29. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
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ผู้ที่ไม่มาประชุม 
1. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑      ติดราชการ 
๒. นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑      ติดราชการ 
๓. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    ลาป่วย 
๔. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ลาป่วย  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชน ี 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 
๕. นายเอกชัย ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐. น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๑. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๓. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๔. นางวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕. น.ส.นุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๖. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๗. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๘. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๙. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๐. นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๑. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๒. น.ส.กานต์ชนก แก้วมี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม   
 ๑. มอบวุฒิบัตรการเข้าร่วมจัดท ากิจกรรมการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ร่วม ๓ สร้าง ตาม
โครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 ๒. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เน้นย  าให้
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนอย่าง
พร้อมเพรียงกัน เป็นประจ าทุกเดือน  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู ้อ านวยการส านัก งาน  กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
ส าหรับการตรวจเลือกครูในเบื องต้น ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ด า เนินการส า ร วจข้อมูลบุคลากร
ต าแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. ครูผู้สอนคนพิการ ครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และครู กศน.ต าบล ที่ไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั งผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

 ๔. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการน าเสนอ
ผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือนเป็นไฟล์ Power Point ในปัจจุบัน ได้
พัฒนาเป็นการน าเสนอเป็นแบบวิดีโอคลิปแล้ว เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการน าเสนองานของบุคลากร 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ก าหนดจัดท าโครงการอบรมการจัดท าคลิปวิดีโอ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
ทั งนี  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๕. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับการขอใช้
พ้ืนที่โรงเรียนที่ยุบเลิกของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) พบว่ามีโรงเรียนที่ยุบเลิกจ านวน ๒ แห่ง 
ขอให้ กศน.อ าเภอ ที่มีโรงเรียนยุบเลิกอยู่ในพ้ืนที่เตรียมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวในการก่อสร้างเป็น กศน.ต าบล ส่วนโรงเรียนที่ทาง กศน. ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ด าเนินการขอใช้พื้นที่ท้ังหมดของโรงเรียน เพ่ือง่ายต่อการซอ่มบ ารุง  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๖. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัด
ตรังก าหนดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจ าปี ๒๕๖๐  ในวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 87 คนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 87 กศน.ต าบล ในกรณีที่กศน.อ าเภอ ใดไม่มีครู กศน.ต าบล ให้ผู้
ที่ท าหน้าที่แทนครู กศน.ต าบล เข้าร่วมประชุมแทน ก าหนดการโครงการในช่วงเช้าเป็นการทัศนศึกษาการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท ณ โรงแยกขยะ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  และในช่วงบ่าย ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการร่วมกันประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง ตาม
นโยบายของส านักงาน กศน.   

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๗. 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 าเภอเมืองตรัง, สิเกา,  กันตัง ,  นาโยง, 
ปะเหลียน, รัษฎา, หาดส าราญ, วังวิเศษ, ย่านตาขาว, และ กศน.อ าเภอห้วยยอด ตามล าดับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.1 สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)  
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน  กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
จากการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้
นโยบายในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้ 
  1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดตรัง มีอยู่ ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ ารุงและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร  
ขอให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและพัฒนา ในส่วนของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒. ส าหรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์ด ารงธรรมก าลังด าเนินการ ยังไม่มีการตอบกลับ เนื่องจาก
เรื่องร้องเรียนมีจ านวนมาก  
  ๓. ขอให้มีกิจกรรมการท าดอกไม้จันทน์ในทุก กศน.ต าบล 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๑.๒ นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีหน้าที่
ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
ซึ่งผู้ว่าราชการมีนโยบายให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการรายงานในภาพรวม โดยทางส านักงาน กศน.
จังหวัดตรังได้รวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดน าเสนอในที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือ
ความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งต่อไป จะเปิดช่องทางในการสื่อสาร
ใหม่ โดยให้ กศน.อ าเภอ รายงานกิจกรรมผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ (Line)    
มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  1/ ๒๕๖๐ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา        
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ 
กศน.อ าเภอห้วยยอดและ กศน.อ าเภอรัษฎาเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ กศน.อ าเภอ ใดที่ยัง
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มีเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายต่ า ให้เร่งการเบิกจ่าย ส าหรับงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้รอการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงาน กศน. ตามสัดส่วน กศน.อ าเภอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

 ๓.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด ตรัง แจ้งที่ประชุม 
ขอให้ ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศูรช และครู กศน.ต าบล จัดนิทรรศการที่มีสาระความรู้มาจาก Good practice 
ของตน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ และขอให้ กศน. อ าเภอ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
ด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๔.๑ รายงานผลการนิเทศขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ระดับอ าเภอ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และรายงานผลการนิเทศการประเมินระดับการเรียนรู้ของนักศึกษา กศน. 

  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม เนื่องจากส านักงาน กศน. 
แจ้งให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสู่ กศน.อ าเภอ โดยด่วน ทีมงานนิเทศจึงร่วมกับผู้บริหาร
จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ณ กศน.อ าเภอ ต่างๆทั้งสิบอ าเภอ โดยก าหนด ๕ วันๆละ ๒ อ าเภอ 
นโยบายที่ขับเคลื่อนประกอบด้วย การจัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล การประเมินระดับการรู้หนังสือ การประเมินครู กศน.
ต าบล และการจัดท า SAR ตัวใหม่ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งแยกวิธีการประเมินการระดับการรู้หนังสือได้เป็นสอง
ประเภท คือ สถานศึกษาที่ให้นักศึกษาประเมินการรู้หนังสือร่วมกันที่ กศน.อ าเภอ และ ให้นักศึกษาเข้าสอบตาม 
กศน.ต าบล จากการประเมินในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการพูดอ่านเขียนอยู่ในระดับดี ในส่วน
ของปัญหา พบว่า ครูบางคนเกิดความสับสนในโจทย์และไม่ได้ ให้นัก ศึกษาท าข้อสอบอย่า งสมบูรณ์ 
ข้อ เสนอแนะในการประเมินการระดับรู้หนังสือ คือ ให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่อ่านออกเขียนได้
คล่องแคล่ว เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นและสร้างขวัญก าลังใจ 
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม นักศึกษาที่มาสมัครเรียน 
กศน. ส่วนใหญ่เป็นเด็กออกกลางคัน บางส่วนมีอาชีพ บางส่วนยังไม่มีอาชีพเป็นของตนเอง ในปัจจุบัน กศน. ยังไม่
มีการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ดี ข้อแนะน า คือ ควรมีการวัดผล ประเมินผลการเทียบโอนความรู้ตามสภาพจริง ทั้งนี้ 
ส านักงาน กศน. จังหวัดตรังจะก าหนดจัดอบรมผู้ประเมินตามสภาพจริงอีกครั้งในภายหลัง  
 นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด า เนินการประเมินระดับการ รู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ศึกษา
คู่มือการบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  โดยสามารถดาวน์
โหลดคู่มือดังกล่าวได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง และขอให้ กศน.อ าเภอ 
จัดเก็บข้อมูลการประเมินนระดับการรู้หนังสือเป็นแฟ้มเฉพาะเรื่อง เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง  
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 นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.  จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม 
เกณฑ์การประเมินข้าราชการของครู กศน.ต าบล ฉบับใหม่ มีการปรับคะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
น้ าหนักการให้คะแนนจะเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น ขอให้บุคลากรทางการศึกษากรอกรายงานข้อมูลใน
โปรแกรม DMIS ให้ครบถ้วน และขอให้ กศน.อ าเภอ ประเมินข้าราชการครูโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดเที่ยงตรงในการวัดมากขึ้น ทั้งนี้จะมีการด าเนินการก าหนดชี้วัดในรายละเอียด
ต่างๆ ต่อไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบ   

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 ๔.๒ การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งทีป่ระชุม ก าหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สถานศึกษาทั้งหมดได้ด าเนินการกรอกข้อมูลนักศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ขอให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๓ รายงานการประชุมปฏิบัติการ การตรวจกระดาษค าตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) 

  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการตรวจ
กระดาษค าตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) พบว่า มีผู้เข้าสอบทั้งหมด ๘๔.๐๘ % วิธีการ
ตรวจข้อสอบจะแยกกระดาษค าตอบแบ่งเป็นประเภทปรนัยและอัตนัย พร้อมทั้งแยกกระดาษค าตอบตาม
รายละเอียดย่อยอ่ืนๆ เช่น ชื่อวิชา หน่วยมาตรฐาน เลขที่ห้อง เป็นต้น ครูผู้ตรวจกระดาษค าตอบจะแยกกันตรวจ
ตามความถนัดของตนเป็นหลัก ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่นักศึกษาจ านวนหนึ่งไม่ผ่านการทดสอบ มาจากการที่นักศึกษา
ไม่เขียนค าตอบลงในกระดาษปรนัยเลย และเขียนค าตอบที่ไม่ตรงค าถาม 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๔ การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 

  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม มีสถานศึกษาส่ง
ข้อมูลมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเพียงแค่อ าเภอเดียว ขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลเร่งด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๕ การจัดท าวีดิทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับ (Clip VDO) วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ก าหนดจัดท าสื่อเสริมรายวิชา
บังคับ (Clip VDO) วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาจ านวน ๙ รายวิชาแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มลงพ้ืนที่ใน
ภาคสนามเพ่ือถ่ายท าในเบื้องต้น และส่งมอบให้ กศน.อ าเภอ เป็นผู้ตัดต่อ 

มติที่ประชุม รับทราบ   
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

 ๔.๖ การรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ เป็นไฟล์วิดีโอ  

  นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เนื่องจาก
โครงการประชุมปิ่นโตสัญจรเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงขอให้มีการประชุม
ปิ่นโตสัญจรเป็นประจ าทุกเดือน และร่วมกันค้นหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัดการประเมิน ทั้งนี้ ขอให้บรรณารักษ์วิเคราะห์ผลตอบรับจากแม่ค้าชาวตลาด ว่ามีความสนใจหนังสือใน
เรื่องใด หรือประเภทใดเป็นพิเศษ เพ่ือจัดให้ตรงกับความต้องการ ในการด าเนินงานโครงการห้องสมุดชาวตลาด 
ภาพรวมพบว่า มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก  

มติที่ประชุม รับทราบ   

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 ๔.๗ แนวทางการบริหารจัดการเงินงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจัดหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  นางวรรณิศา รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้งที่ประชุม จากการประชุมชี้แจงแนว
ทางการบริหารจัดการเงินงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องปริ๊นท์บอลลูน โรงแรมปริ๊นท์
พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นั้น ได้สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

  - การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ มีผลให้เกิดสภาพความพร้อมของ
การจัดท าโครงการดังกล่าวโดยแบ่งได้เป็น ๔ กรณี ได้แก่ มีความพร้อมเท่ากับวงเงินที่ได้รับ มีความพร้อมมากกว่า
วงเงินที่ได้รับ มีความพร้อมบางส่วนและไม่สามารถด าเนินการได้ ส าหรับในกรณีของจังหวัดตรัง คือ มีความพร้อม
มากกว่าวงเงินที่ได้รับ  

  - จังหวัดตรัง มีความพร้อมในการจัดหลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๑ อ าเภอ และจ านวน ๗๐ ชั่วโมง 
จ านวน ๙ อ าเภอ อ าเภอละ ๑ รุ่น รวม ๙ รุ่น แต่ในการจัดการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ จังหวัดตรังได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดท าหลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๑ อ าเภอ หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงเพียงแค่ ๓ อ าเภอ ดังนั้น
จังหวัดตรังจะต้องใช้งบประมาณในการจัดอบรมและขอรับการสนุบสนุนเงินงบประมาณเพ่ิม ดังนี้ 

 หลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ อ าเภอ รวม ๑ รุ่น  รุ่นละ 14๑,000 บาท เท่ากับ 14๑,000 บาท 
 หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ใน ๓ อ าเภอ รวม ๓ รุ่น  รุ่นละ 25,700 บาท เท่ากับ 77,100 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,100 บาท 
 งบประมาณท่ีได้รับ ไตรมาสที่ 1 จ านวน 70,800 บาท 
 งบประมาณท่ีได้รับ ไตรมาสที่ 3 จ านวน 70,200 บาท 
 ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 77,100 บาท 
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  โดยสรุปกระบวนการจัดสรรงบประมาณในแต่ละไตรมาสที่ส านักงาน กศน. จะจัดสรรเงิน
งบประมาณมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีดังนี้ 

1. ไตรมาสที่ ๑ จะโอนจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังตามรหัสเงิน
งบประมาณและกรอบวงเงินที่ส านักงบประมาณก าหนด จังหวัดละ 70,800 บาท 
พร้อมกับให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส ารวจความพร้อมในการด าเนินงานของ กศน.อ าเภอ 
ภายในจังหวัด ซึ่งเกิดสภาพความพร้อมใน ๔ กรณี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะแจ้ง
ยืนยันความพร้อมพร้อมกับขอรับเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมหรือส่งคืนเงินงบประมาณตาม
สภาพความพร้อมของจังหวัด 

2. ไตรมาสที่ ๓ ส านักงาน กศน. จะบริหารจัดการเงินงบประมาณตามข้อมูลการยืนยัน
ความพร้อมและจัดสรรเงินงบประมาณให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยในส่วนจังหวัด
ที่มีความพร้อมมากกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ส านักงาน กศน.จะพิจารณาจัดสรร
เพ่ิมให้จากงบประมาณที่ได้รับคืนจากกรณีที่ ๓ และ ๔ 

  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม แนวทางการขับเคลื่อน
โครงการ จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องปรึกษาหารือในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการ
รับรู้  สร้างค ว าม เ ข้า ใ จ และคว ามร่ว มมือ กับหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๒. กศน.อ าเภอ ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ ต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ
อ าเภอ เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องปรึกษาหารือในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ 
นายอ าเภอรับรู้ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับหน่วยงานระดับอ าเภอ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ รายงาน
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่จัดกิจกรรมอยู่ใน
ไตรมาสที่ ๒ ย้อนหลัง ภายในวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๐  ทั้งนี้  พบว่า ยังไม่มีกศน .อ าเภอ ใด รายงานมายัง
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.9 รายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติด ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม ขอความร่วมมือสถานศึกษา
รายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติด พร้อมทั้งส่งไฟล์รูปภาพกิจกรรม มายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในทุก
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วันที่ 15 ของเดือน เพ่ือส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะน ามาสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดตรัง
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

   นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ จัดส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ
ครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ ชุดต่อคน มายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดย
ขณะนี้แบบประเมินได้ส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ พนักงานราชการไม่ต้องจัดส่งสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑1  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครู กศน.ต าบลเขาปูน  

   นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ก าลังด าเนินการขออนุญาตสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบลเขาปูน แทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑2 การติดตามใบเสร็จรับเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

   นางศรสวรรค์ พุมโกมล ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
ติดตามใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งดูแลการเคลื่อนไหวบัญชีของวิทยากรที่ขอเบิกงบประมาณเพ่ือรับค่าตอบแทน 
เนื่องจากบางกรณบีัญชีปิด ท าให้ไม่สามารถโอนเงินได้   

   นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ 
กศน.อ าเภอ ส่งใบเสร็จรับเงินมายังกลุ่มการเงินแบบเดือนต่อเดือนหรือภายในเดือนถัดไป มิให้คั่งค้าง เพ่ือง่ายต่อ
การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ขอให้ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ ก าชับติดตามใบเสร็จด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๕.๑ นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง แจ้งที่ประชุม ขณะนี้ เกิดปัญหา
ในโครงการย้อมผ้าสีด าฟรีแก่ประชาชน โดยประชาชนที่น าผ้ามาย้อมสีด า ณ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ไม่มารับผ้า
กลับคืน ท าให้มีเสื้อผ้าจ านวนมากติดค้าง  

  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น ให้มีการประสานรับผ้ากลับคืนไปยังเจ้าของ วิธีการที่สอง คือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับเสื้อผ้า
กลับคืนผ่านรายการวิทยุ วิธีการสุดท้าย ให้บริจาคเสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๒ นายไพรัช หัตถิยา ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม กศน.อ าเภอย่านตาขาว
ก าหนดจัดโครงการปั่นรักนักอ่าน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยเส้นทางจะปั่นจากห้องสมุดประชาชนอ าเภอ
ย่านตาขาวไปยังน้ าตกไพรสวรรค์ รวมระยะทางทั้งหมด ๑๗ กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ติดต่อขอความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอ าเภอต่างๆ  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  1๒.00  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

 

 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


