
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๑/๒๕60   

ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม 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. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด  
6. นางเพียงใจ   หอยสังข ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง     
7. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน   
8. นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
๙. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑0. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11. นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
๑3. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
14. น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง     
15. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา  
16. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑7. นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
18. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ       
19. นางจาร ิ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง  
๒0. นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอรัษฎา 
๒1. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
๒2. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒3. นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
24. น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
25. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหว้ยยอด 
26. นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
27. น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
28. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
29. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
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ผู้ที่ไม่มาประชุม 
1. นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ไปราชการ 
2. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓      ไปราชการ 
3. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑      ไปราชการ 
4. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑      ไปราชการ 

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 
5. นายเอกชัย ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ ์ 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.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑2. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. น.ส.นุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑5. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑8. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑9. นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21. น.ส.กานต์ชนก แก้วมี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม   
 ๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 ๒. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เน้นย้ าให้ 
กศน.อ าเภอ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผน ไม่ควรปรับเปลี่ยนโครงการและแผนการจัดการ
เรียนการสอนบ่อยเกินไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประสบอุทกภัยในภาคใต้ ขอให้ กศน.อ าเภอ ส่งเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ มายังส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง และมอบหมายนางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นผู้ประสานงาน
โครงการ ทั้งนี้ งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยก าลังรอการจัดสรร 
  นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการขอ
งบประมาณการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประสบอุทกภัย ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ขอไปสองงบ คือ ในส่วน
ของ กศน.อ าเภอรัษฎา และ กศน.อ าเภอนาโยง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการของราย นางทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ต าแหน่ง 
ครู กศน.อ าเภอปะเหลียน ประธาน อ.ค.ก.ศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ประกอบด้วย  
  ๔.๑ นายไพรัช หัตถิยา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
  ๔.๒ นางศรีอรุณ เรืองฤทธิ์ ต าแหน่งข้าราชการบ านาญ 
  ๔.๓ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ต าแหน่ง ครู กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
  โดยจะจัดการประเมินดังกล่าว ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๕. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
ส ารวจผู้ที่ไมม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้ด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ถูกต้องเรียบร้อย 
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๖. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
ข้าราชการครจูัดการเรียนการสอนเต็มระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งรับผิดชอบงานภายในต าแหน่งหน้าที่ของตนให้เต็มที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๗. นายสุรชัย จันทร์สถาพรต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ไดส้่งเกณฑ์การประเมินครู กศน.ต าบล ไปยัง กศน.อ าเภอ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ กศน.อ าเภอ ประเมินครูตามเกณฑ์
ดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 ๘. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
จัดสรรงบประมาณไปยัง กศน.อ าเภอ โดยครบถ้วนแล้ว ขอให้ กศน.อ าเภอ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเต็มที่ ใน
ส่วนของงบทักษะชีวิต ควรจัดการเรียนการสอนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบ้านด้วย และในส่วนของงบการพัฒนา
สังคมและชุมชน พบว่า บาง กศน.อ าเภอ ยังไม่ด าเนินการใดๆ ขอให้มีการเบิกจ่าย  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๙. นายสุรชัย จันทร์สถาพรต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งทีป่ระชุม ส าหรับการด าเนินการสอน
ผู้ไม่รู้หนังสือ ในจังหวัดตรัง  มีผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวนทั้งหมด ๖๑๔ คน ซึ่งกระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ ขอให้ผู้ที่
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๑๐. 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 
  กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอกันตัง, วังวิเศษ, นาโยง, เมืองตรัง, หาดส าราญ
, ปะเหลียน , รัษฎา, ห้วยยอด, สิเกา และ กศน. อ าเภอรัษฎา ตามล าดับ 
  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพ้ืนที่จังหวัดตรังเป็นคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม รายงานการด าเนินงานโครงการปลูกฝัง
จิตส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 โดย
พิธีเปิดจัดในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง และในวันที่ 19 มกราคม 2560 นักศึกษา
พร้อมครูควบคุมเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ณ ชุมชนบ้านคิรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ และแนวทาง
พระราชด าริ ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ แม้ว่าสภาพอากาศในการด าเนินกิจกรรมจะย่ าแย่ แต่
โครงการก็สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและให้ความสนใจร่วมกิจกรรมโดยถ้วน
หน้า ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และนักศึกษามีความต้องการให้จัดโครงการเช่นนี้อีกในอนาคต 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๑.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ขอให้
ครูผู้สอนคนพิการร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาแก้ไชปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ และขอให้ กศน.อ าเภอ ดูแล
นักศึกษาพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
มติที่ประชุม  รับทราบ    
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 1.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม มอบหมาย
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ อาคารเฉลิม 
บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย ส าหรับหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขอให้บุคลากร กศน.อ าเภอห้วยยอด สิเกา รัษฎา เมืองตรัง 
ย่านตาขาว และอ าเภอหาดส าราญ เข้าร่วมการอบรม 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.4 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ 
กศน.อ าเภอ เบิกจ่ายงบประมาณส าหรับการย้อมผ้าให้ถูกต้องตามระเบียบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๑๒/ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  12/ ๒๕๕๙ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา        
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๐  
  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม รายงานยอดรวมการเบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนมกราคม 2560 
  นางวรรณิศา รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
รายงาน ผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และ สงป.302 ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
และให้สถานศึกษารวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวันที่ ๕ ของทุกเดือนเช่นกัน ในกรณีมี
ปัญหาหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลดังกล่าว  ให้ติดต่อมายัง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะได้รวบรวมส่งข้อมูลไปยัง ส านักงาน กศน. ต่อไป      

มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๔.1 แผนการเรียนรู้รายบุคคล 
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการประชุมเกี่ยวกับแผนการเรียนรู้รายบุคคลหลาย
ครั้ง สภาพปัญหาโดยทั่วไปที่พบในทุกส านักงาน กศน.จังหวัด คือ แผนการเรียนรู้รายบุคคลยังขาดความชัดเจน ไม่แน่นอน
ควรเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเน้นสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น  
ท าเป็น ให้คุณค่าต่อตนเองและสังคม  

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-NET 
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  นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-NET ใน
ระดับประถม มีภาพรวมคะแนนต่ ากว่าจากเดิม ควรที่จะปรับปรุงแก้ไข ในส่วนของวิชาการประกอบอาชีพได้
คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ   

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๓ รายงานผลการประชุมประสานแผนการนิเทศในเขตภาคใต้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๐) 

  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุมประสานแผนการ
นิเทศ ในเขตภาคใต้ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ได้มุ่งเน้นการด าเนินงานติดตามผลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 สร้าง
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายระดับภาค โดยพบปัญหาการขาดแคลนศึกษานิเทศประจ าส านักงาน กศน.จังหวัด จึงต้อง
ประสานความร่วมมือของศึกษานิเทศก์ในภาคใต้เพ่ือท าการนิเทศร่วมกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ    

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 ๔.4 การรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบ 
  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานไปยัง กศน.อ าเภอ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ กศน.อ าเภอ รายงาน
ตามกรอบดังกล่าว ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม 2560 เป็นไฟล์ Microsoft Word  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.5 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศน์ แจ้งที่ประชุม การประเมินความรู้หนังสือ เป็นการ
ประเมินเพื่อวัดระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักศึกษาทั้งสามระดับ ผ่านคู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. ที่ดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.6 การจัดท าวีดิทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับ (Clip VDO)  
  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศน์ แจ้งที่ประชุม ส าหรับการท าสื่อวีดิทัศน์เสริมรายวิชา
มีก าหนดจัดท าคลิปเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา กศน. โดยสามารถเข้าชม
คลิปได้จากหน้าเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.7 การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 
  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม เนื่องจากมีคณะกรรมการสถานศึกษาหมดวาระ 
จึงขอให้ กศน.อ าเภอ ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.8 การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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  นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สืบเนื่องจาก ส านักงาน กศน. เห็นว่า
การรับครูอาสาสมัครจีนเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จึงขอให้ สถานศึกษา
พิจารณาความพร้อมในการรับครอูาสาสมัครจีน ให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงาน/สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนครูอาสาสมัครจีน เดือนละ 12,000 
บาท โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 

2. หน่วยงาน/สถานศึกษา เช่าที่พักที่สะดวก ปลอดภัย สภาพดี แข็งแรง พักห้องละ 2 คน (มี
เตียงนอนคนละ 1 เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต) และอนุญาตให้ครูอาสาสมัครจีนซื้อกุญแจใหม่มาเปลี่ยนได้ 

3. หน่วยงาน/สถานศึกษา ประสานงาน การตั้งอินเทอร์เน็ต (สถานศึกษารับผิดชอบค่าติดตั้ง 
โดยที่ครูอาสาสมัครจีนรับผิดชอบค่าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นรายเดือนด้วยตนเอง) 

4. หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดท าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ โดยออกค่าท าไปประกัน 
ประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้แก่ครูอาสาสมัครจีนด้วย 
4.1 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ครูจีนพ านักอยู่ใน

ประเทศไทยและค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ครั้งละ 50,000 บาท 
4.2 ประกันสุขภาพคนไข้นอก 1,500 บาท/ครั้ง และคนไข้ในค่าเตียง 2,000 บาท/วัน 

5. หน่วยงาน/สถานศึกษา ออกค่าใช้จ่ายและน าครูอาสาสมัครจีน ไปขอใบอนุญาตท างาน 
(Work Permit) 

6. หน่วยงาน/สถานศึกษาออกค่าใช้จ่ายและน าครูอาสาสมัครจีนไปขอตรวจลงตราขยาย
ระยะเวลาการพ านักอยู่ในประเทศไทย (Visa) 

7. จัดชั่วโมงการสอนของครูอาสาสมัครจีน สัปดาห์ละไม่เกิน 18 ชั่วโมง (หรือไม่เกิน 22 
คาบๆละ 50 นาที) 

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่ครูอาสาสมัครจีนสามารถขอค าแนะน าในด้านต่างได้ 
  ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัด ที่มีความต้องการครูอาสาสมัครจีนเพ่ือปฏิบัติการสอน ขอให้เตรียม
ความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งปี 2560 ส านักงาน กศน. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจ้างครู
อาสาสมัครจีน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.9 การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธสักราช ๒๕๕๑ 

  นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามความเหมาะสม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑0 สรุปจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N- Net) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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  นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N- Net) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษา ทั้ง ๑๐ อ าเภอ ใน
สามระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวนผู้เข้าสอบในภาพรวมทั้งหมด 
81.32 เปอร์เซ็นต์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑1 การด าเนินการจัดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน.  

   นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาครู 
กศน. ด้วยการทดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะความรู้พ้ืนฐานของครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ขอให้ครูเข้ารับ
การทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑2 เผยแพร่ “รายการดิจิตอลวิดีโอท าเองได้ง่ายจัง” 

   นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับ สถาบัน กศน.ภาค ด าเนินการพัฒนา QR CODE วีดิทัศน์เสริมรายวิชาบังคับ 
(Clip VDO) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ โดยก าหนดความแล้วเสร็จในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
เห็นว่า “รายการดิจิตอลวิดีโอท าเองได้ง่ายจัง” มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิต Clip VDO ของสถานศึกษา 
ส าหรับเผยแพร่ให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการจัดท าจัดท า Clip VDO สื่อเสริมรายวิชาบังคับและรายวิชาอ่ืนๆ ด้วย
ตนเองได้  ซึ่ ง เผยแพร่ทาง Youtube โดยสถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายการดังกล่าวได้ที่ 
http://pattanadownload.com   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑3 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม เป็นนโยบายของรัฐบาล
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ต่อเนื่องและยั่งยืน ป้องกันผู้เสพติดรายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตาม
กระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยกระบวนการนี้ด าเนินการเริ่มต้นจาก
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว มีนัก เรียน นักศึกษาแกน น าจ านวน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน 
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และฝ่ายกิจกรรม ด าเนินการดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษาตามหลักการเพ่ือนช่วยเพ่ือน และ
เป็นการแบ่งเบาภาระครู  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาผู้ที่เกี่ยวจ้องกับยาเสพติดและลด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในระดับที่ควบคุมได้จากกระบวนการดังกล่าว ขอให้ กศน.อ าเภอ ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการและสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้
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กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ด าเนินการภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน/สิงหาคม และภาคเรียนที่ 2 
เดือนธันวาคม/กุมภาพันธ์ ทุกปีการศึกษา  

   ส าหรับการมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ ประเภทหน่วยงาน ประเภทสถานศึกษา และประเภทบุคคล ขอให้ กศน.อ าเภอห้วยยอดและอ าเภอกันตังเข้ารับ
รางวัล ในประเภทสถานศึกษา โดยก าหนดมอบโล่เชิดชูเกียรติ ภายในเดือนมีนาคม 2560 ณ หอประชุมพุทธ
มณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในการมอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๔.๑4 รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
   นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นคลิปวิดีโอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑5 ผลการประชุมปิ่นโตสญัจร 
   นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ก าหนดจัดการประชุม
ปิ่นโตสัญจรในเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน ในเดือนมีนาคมที่ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอเมืองตรัง และในเดือนเมษายนที่ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑6 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เห็นควร
ให้จัดโครงการปั่นรักนักอ่านต่อไป โดยในปี 2560 เริ่มจาก กศน.อ าเภอหาดส าราญเป็นที่แรกตามด้วย กศน.
อ าเภอปะเหลียน และย่านตาขาว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑7 การด าเนินงานโครงการห้องสมุดชาวตลาด  
   นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม คณะบรรณารักษ์
ได้เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการห้องสมุดชาวตลาดอย่างเต็มความสามารถ  ในด้านสถานที่ มี
การประสานงานไปยังตลาดชินตาเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดโครงการ มีบรรณารักษ์เป็นผู้ออกแบบลักษณะการตกแต่ง 
ในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดตรัง ประกอบด้วย กศน.อ าเภอกันตังจัดโครงการที่ตลาดริมน้ าท่าเรือยนต์ในทุกวันอาทิตย์  
กศน.อ าเภอสิเกาจัดโครงการที่ตลาดสดเทศบาลอ าเภอสิเกาโดยวางตู้เย็นความรู้เป็นสัญลักษณ์ กศน.อ าเภอ
ปะเหลียนจัดโครงการที่ตลาดนัดบ้านนา กศน.อ าเภอย่านตาขาวจัดโครงการที่ตลาดสดของ อบจ. โดยใช้รูปแบบ
เน้นบริการแม่ค้าผ่านรถเข็นหนังสือ  กศน.อ าเภอนาโยงจัดที่ตลาดสุทธินนท์ กศน.อ าเภอวังวิเศษจัดที่ตลาดนัด
คลองชี กศน.อ าเภอรัษฎาจัดที่ตลาดลุงชม กศน.อ าเภอหาดส าราญจัดที่ตลาดนัดสามแยกตาเซะ กศน.อ าเภอห้วยยอด
จัดที่ตลาดสดเทศบาลอ าเภอห้วยยยอด ทั้งนี้ ป้ายโครงการอยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือร่วมกันของบรรณารักษ์ 
เพ่ือใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกอ าเภอ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.18 น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คัด เลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชา เลือกภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่  
14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ซันเซ็ท รีสอร์ท ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูที่
ผ่านการอบรมการจัดท าข้อสอบเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.19 น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ก าหนด
อบรมหลักสูตรการจัดท าคลิปวิดีโอให้แก่ครู กศน.ต าบลและครู ศรช. ภายในเดือนเมษายนนี้ โดยได้รับการอนุเคราะห์
วิทยากรจาก ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยภายหลังจากรับการอบรม ส านักงาน กศน. มีนโยบายให้ครูที่ผ่าน
การอบรมท าคลิปรายวิชาเลือก 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๔.๒0. นางสุรีย ์นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม เลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดท าสื่อและนวัตกรรมทางวิชาการ ไปในเดือนกุมภาพันธ์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๕.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
บรรณารักษ์และข้าราชการครู รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  บรรณารักษ์และข้าราชการครู รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙   

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

 

 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


