
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  

วันอังคารที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมปฏิบัติการ 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. นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
๙. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑๐. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๑. นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๒. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
๑๓. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
1๔. น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง      
1๕ นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา  
๑๖. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ   
๑๗. นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑๘. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๙. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
2๐. นางจาร ิ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง   
๒๑. นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒๒. นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๓. น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
๒๔. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
2๕. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยยอด 
2๖. นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
๒๗. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
2๘. น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
๒๙. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
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ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ ลาพักผ่อน  
๒. นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครู คศ.๑      ลาพักผ่อน 
๓. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑      ลาพักผ่อน 
๔. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓      ลาพักผ่อน 

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 
๔. 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 
๑1. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓. นางวรรณิศา  รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 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 เป็นคลิปวิดีโอผ่าน
เว็บไซต์ www.youtube.com 
  กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอวังวิเศษ, หาดส าราญ, สิเกา, รัษฎา, 
ย่านตาขาว, ปะเหลียน,  กันตัง, เมืองตรัง, ห้วยยอด และ กศน.อ าเภอนาโยง ตามล าดับ  
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มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๒. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
มีการจัดการความรู้ในการจัดท าคลิปวิดีโอ เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตน มีความรู้ความเข้าใจ
หลายคน สามารถร่วมกันท างานและแลกเปลี่ยนความรู้ได้  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.1  สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐     
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จาก
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ านโยบาย ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมขน ระดับจังหวัดตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ก าหนด
พ้ืนที่ด าเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ไว้ดังนี้ 
๑.๑ ศูนย์ถาวรประจ าจังหวัดตรัง ด าเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคตรัง  
๑.๒ ศูนย์ประจ าอ าเภอเมือง ด าเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคตัง 
๑.๓ ศูนย์ประจ าอ าเภอย่านตาขาว ด าเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพตรัง 
๑.๔ ศูนย์ประจ าอ าเภอปะเหลียน ด าเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
๑.๕ ศูนย์ประจ าอ าเภอกันตัง ด าเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพกันตัง 
๑.๖ ศูนย์ประจ าอ าเภอสิเกา ด าเนินการโดยวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
๑.๗ ศูนย์ประจ าอ าเภอห้วยยอด ด าเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  
๑.๘ ศูนย์ประจ าอ าเภอนาโยง ด าเนินการโดยวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
ทั้งนี้ ศูนย์แต่ละศูนย์ได้งบประมาณจากรัฐบาล ศูนย์ละ 250,000 บาท โดยบริการซ่อม 
เครื่องจักร เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และบริการสร้างอาชีพใหม่
หรือต่อยอดอาชีพเดิม ส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และด าเนินการอบรมโดยน านักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ สร้าง
นวัตกรรม สร้างมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ 

๒. ในวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันอาสาฬหบูชา อันเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
จังหวัดตรังได้ก าหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจ าปี  พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ 
พระอารามหลวง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพ่ือร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิต
ภาวนา สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียน และในวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถือ
ว่าเป็นวันหยุดราชการ 
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๓. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ า รุงสุข  สร้า งรอยยิ ้ม ให้ประชาชน จังหวัดตรัง  ส าหรับ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการฯ  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๓ ต าบลคลองปาง 
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือ กศน.อ าเภอ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

๔. ผู้ว่าราชการมีนโยบายให้บูรณะวัดปากปรณที่ก าลัง เสื่อมโทรม จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่าใน
ส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อ าเภอ ทุกอ าเภอร่วมท าบุญทอดกฐิน เพ่ือร่วมท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา  

๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้มีการส ารวจจ านวนดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์แล้วให้เป็นตัวเลขที่
แน่นอน ทั้งจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ขอดอกไม้จันทน์
จากส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จ านวน ๑๕,๐๐๐ ดอก ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อ าเภอ ส ารวจจ านวน
ดอกไม้จันทน์ภายในอ าเภอของตนด้วย  

๖. ขอให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ ปลูกดอกดาวเรืองให้บานเหลืองสวยงามโดยถ้วนหน้า 
๗. การตรวจราชการในไตรมาส ๓ และ ๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปตามก าหนดการ 
๘. การด าเนินการโครงการจัดการขยะ ให้ท าเป็น good practice ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 ๑.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม มอบหมาย
ให้ น.ส.นันทวรรณ ทองรักษ์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา และน.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  เป็นผู้ 
ประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  ๕/ ๒๕๖๐ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา        
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (เมื่อวันที ่๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ในส่วน
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ กศน.อ าเภอ เบิกจ่ายอย่างเต็มท่ีและเกิดความคุ้มค่า มีการวางแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสอย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายงบสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ให้
สถานศึกษาแนบแบบขออนุญาตโทรศัพท์ทางไกลมาด้วย   
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ด้วย
ส านักงาน กศน. เห็นว่า การขอรับทุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา โดยหากได้รับอนุมัติโครงการฯ จะจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๕๐๐,๐๐ บาทต่อ
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หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ขอให้ กศน.อ าเภอ เสนอขอรับการสนับสนุนตามแบบค านวณผลประหยัดใน
วงเงิน ๕๐๐,๐๐ บาท และจัดพิมพ์ในโปรแกรม Microft Office Excel รายงานมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รวบรวมส่งแบบค านวณไปยังส านักงาน กศน. ต่อไป   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๔.๑ การประชุมฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ทักษะ และการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
และทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ ๒๐ ปี เป็นไปตามสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้รัฐจะต้องด าเนินการให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ก าหนดประชุมพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตะกั่วป่า 
เอ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา โดยมีนางละออง ภู่กลาง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และนายทวีศักดิ์ ไตรญาณ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพ่ือให้ข้อคิดเห็นปรับปรุง (ร่ าง) 
มาตรฐานการศึกษาฯ ให้มีความชัดเจนและเพ่ือให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทน าไปเป็นแนวทาง
จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ  ประกอบไปด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 

- มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- มาตรฐานที่ ๒ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
- มาตรฐานที่ ๓ ผู้มีทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
- มาตรฐานที่ ๔ ผู้มีความเป็นพลเมือง 

 ร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่ยกร่างขึ้น จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยทางศึกษานิเทศก์ได้มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขข้อความในร่าง ได้แก่ ใน
มาตรฐานที่ ๑ ให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และมาตรฐานที่ ๒ คนไทยควรมีการประกอบอาชีพเพ่ือตอบรับ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และในมาตรฐานที่ ๓ ประชาชนต้องมีทักษะชีวิต ทั้งนี้ ส านักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้ก าหนดจัดประชุมทั้งหมดทั้ง ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง      
มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๒ รายงานผลการนิเทศภายในอ าเภอปะเหลียน 
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   นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม บุคลากรนิเทศภายในของ กศน.อ าเภอปะเหลียน
ด าเนินงานนิเทศได้ดีมาก โดยสามารถบรรยายสภาพที่พบ ข้อเสนอแนะ และข้อควรพัฒนาในทุกแง่มุม รวมทั้งผู้ที่
ปฏิบัติงานนิเทศได้ให้ค าแนะน าที่ดี ตรงประเด็นและหลากหลาย ขอให้ กศน.อ าเภอ อ่ืนๆส่งรายงานผลการนิเทศ
ภายในมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรังด้วย    
มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ณ โรงแรมไดอิชิ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

   นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ณ โรงแรมไดอิชิ อ าเภอหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา พบว่า ทีมวิทยากรที่
ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการทบทวนเรื่องเก่าและให้ความรู้ใหม่ๆตามยุคสมัย สามารถยกระดับการวัดผลให้
แม่นย ามากขึ้น  กรณีที่  กศน.อ า เภอ ใด ต้องการคู่มือการสร้างข้อสอบ สามารถ ขอส า เนาคู่มือได้จาก
กลุ่มศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

   นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภายในส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือขยายและถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรทางการศึกษา อันจะท าให้ ครู กศน. สามารถออกข้อสอบที่รัดกุม ชัดเจนและคลอบคลุมขอบเขตเนื้อหา 
สามารถวัดความรู้ ทักษะ ความสามารถได้ตรงประเด็น    
มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๔ การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 

   น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน. ด าเนินงานประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการกรอกข้อมูลการประเมินระดับความรู้หนังสือ กศน.อ าเภอ ใด ที่ยังกรอกข้อมูลไม่
เสร็จเรียบร้อย ขอให้เร่งด าเนินการ   

   นายไพรัช หัตถิยา ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ระบบการประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของหนังสือไม่เสถียร ท าให้ครูไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ตามเวลาที่ก าหนด ขอให้ก าหนดเวลามี
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์    
มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๕ รายงานผลสัมฤทธิ์การสอบ N-NETภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2559  

   นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม  จากการวิ เคราะห์ผลสอบ N-NET 
ภาคเรียนที่ ๒ ในระดับประถมศึกษา ค่าสถิติจ าแนกตามรายวิชา ได้แก่ 

- วิชาทักษะการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  กศน.อ าเภอห้วยยอดได้สูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด ๗๐ คะแนน 
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- วิชาความรู้พ้ืนฐาน ได้คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอเมืองตรังได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 71.67 คะแนน 

- วิชาการประกอบอาชีพ คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอรัษฎาได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 71.67 คะแนน 

- วิชาทักษะการด าเนินชีวิต คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอเมืองตรังได้คะแนน
สูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด ๙๐ คะแนน 

- วิชาการพัฒนาสังคม คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอห้วยยอดได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 8๐ คะแนน 

  ควรปรับปรุงวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การประกอบอาชีพ  เป็นต้น 
ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าสถิติพ้ืนฐานจ าแนกตามรายวิชา ได้แก่  

- วิชาทักษะการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  กศน.อ าเภอย่านตาขาวได้
คะแนนสูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 83.33 คะแนน 

- วิชาความรู้พ้ืนฐาน ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอย่านตาขาวได้คะแนนสูงสุด
ในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 57.92 คะแนน 

- วิชาการประกอบอาชีพ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอวังวิเศษได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 81.67 คะแนน 

- วิชาทักษะการด าเนินชีวิต คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอย่านตาขาวได้คะแนน
สูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 87.67  คะแนน 

- วิชาการพัฒนาสังคม คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอรัษฎาได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 83.33 คะแนน 

 ควรปรับปรุงวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การประกอบอาชีพ เป็นต้น ส่วนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าสถิติพ้ืนฐานจ าแนกตามรายวิชา ได้แก่ 

- วิชาทักษะการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  กศน.อ าเภอห้วยยอดและสิเกา
ได้คะแนนสูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 83.33 คะแนน 

- วิชาความรู้พ้ืนฐาน ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอเมืองตรังได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 69.58 คะแนน 

- วิชาการประกอบอาชีพ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอเมืองตรังได้คะแนนสูงสุด
ในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 66.67 คะแนน 

- วิชาทักษะการด าเนินชีวิต คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอกันตังได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 73.33  คะแนน 

- วิชาการพัฒนาสังคม คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อ าเภอย่านตาขาวและรัษฎาได้
คะแนนสูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 80 คะแนน 

ควรปรับปรุงวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การประกอบอาชีพ เป็นต้น 
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มติที่ประชุม รับทราบ    
 ๔.๖ นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ส่งบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (Boot Camp) 
ระหว่างวันที่ ๑๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า ถนนบางนา-ตราด ซอย ๑๒๑ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๓ คน ได้แก่ 
  1. นายวิชาญ ทับทิม 
  ๒. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ 
   ๓. น.ส.ศิริกานดา ทองเหมือน 
 ซึ่งจะสามารถน าความรู้ที่ได้นับมาขยายผลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตน และ
เป็นแกนน าในการสอนภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรดังกล่าวได้ด าเนินการทดสอบทางระบบออนไลน์ไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 ๔.๗ รายงานผลการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ 
สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” วันอังคารที่ 27 มิถุนายน ๒560 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค 

  นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม กองทัพบก มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 
๔ กรมทหารราบที่ ๑๕ ด าเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรักชาติของ
คนในชาติ โดยกาจัดชุดวิทยากรออกปฏิบัติงานบรรยายให้ความรู้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่อดีตสู่
ปัจจุบันและปัจจุบันสู่อนาคต ในรูปแบบระบบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย กลุ่มเป้าหมายการอบรมจ านวน ๒๕๐ คน 
ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.จากการจัดโครงการอบรมเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ “สร้า งคนดีด้วยประวัติศาสตร์  ส ร้า ง ชาติด้วยอุดมการณ์” มีผู้ตอบรับเข้าร่วม
ประชุมอย่างล้นหลาม โดยผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งหมด ๓๗๑ คน   

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.๘ การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อ
ส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน. แจ้งให้ส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง คัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลรับผิดชอบสังคม (สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ) 
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น 

๑. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ 
๒. โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ 
๓. โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
๔. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดูแลรับผิดชอบสังคม/สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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  ขอให้สถานศึกษาส่ง โครงการ ในลักษณะแบบรายงาน  จ านวนแห่งละ ๑ โครงการ มายัง
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๘ การเข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ก าหนดจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีส านักงาน กศน.จังหวัดตรังท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดสอบและเพ่ือให้การบริหารการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมี 
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ และนายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว 

  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม รองศาตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการทดสอบฯ ได้กล่าวถึงมาตรฐานทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ๕ ด้าน 
ได้แก่ 

  1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ 

  ๒. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 

  ๓. มาตฐานการพัฒนาแบบทดสอบ 

  ๔. มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจและการประมวลผล 

  ๕. มาตรฐานการรายงานผลและการน าผลไปใช้ 

  โดยเน้นย้ าให้ศูนย์สอบและผู้ เ กี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือ และระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส มีความยุติธรรม และสร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ การน าผลสอบ 
N-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับนักศึกษาให้พิจารณาจากใบรายงานผลการทดสอบ
แสดงคะแนนของนักศึกษารายบุคคล ในระดับครูผู้สอนให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูผลคะแนนที่ตนเองสอนจากใบ
รายงาน การบริหารการทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่  ๑ ประจ าปีการศึกษา 2560 ช่วงก่อนการสอบให้มี
การแต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ ก ากับติดตามการส่งข้อมูลนักศึกษาของ
สถานศึกษาต่างๆ ก าหนดสนามสอบ ประชุมตัวแทนสนามสอบ จนไปถึงรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
ในส่วนของสนามสอบให้จัดเตรียมสถานที่ ส่งตัวแทนศูนย์สอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในช่วงระหว่างสอบ ให้
ศูนย์สอบก ากับติดตามการจัดสอบของสนามสอบ ตอบข้อสงสัย แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งตัวแทนศูนย์สอบ ดูแล
การตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในขณะที่สนามสอบด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบและคู่มือ เปิดกล่อง
แบบทดสอบต่อหน้าตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลางดูแลการแจกซองแบบกระดาษค าตอบให้กรรมการคุมสอบ
ตามเวลาที่ก าหนด ข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนที่พบส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติตนผิดระเบียบโดยการออกนอก
ข้อสอบก่อนหมดเวลาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการน านักศึกษาอ่ืนมาเข้าสอบแทนผู้ที่มีสิทธิสอบ โดย 
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สทศ. ได้พิจารณาไม่ประกาศคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และการเข้าสอบโดยที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิสอบ 
โดยทาง สทศ.จะไม่ประกาศคะแนน 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๙ การแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 

  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 
มี กศน.อ าเภอ ส่งเอกสารแต่งตั้ งกรรมการสถานศึกษาแล้วจ านวนทั้งสิ้น ๕ อ าเภอ ขอให้ กศน.อ าเภอ ที่ยัง
ไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาแทนผู้ที่หมดวาระ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

กลุ่มอ านวยการ 

 ๔.๑๐ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  

   นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับ
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีผู้เข้าสมัครรวมทั้งสิ้น ๑๗๑ คน 
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะโดยการสอบข้อเขียน จ านวน ๙๖ คน ก าหนดจัดสอบรอบที่สอง
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเป็นไปตามระเบียบและมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน  

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ   

 ๖.๑ นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม เนื่องด้วยครบรอบ 
“๒๕ ปี นานมีบุ๊ค” บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอๆ ละ ๑ กล่อง  

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๖.๒ น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง ต าแหน่งบรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมพัฒนา
อบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษา 
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า มีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ๗ คน 
ซึ่งป ระกอบ ไปด้วย  เจ้าหน้าที ่ ง านการศึกษาตามอัธ ยาศัย  บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ สรุปสาระจาก
การอบรม คือ เมืองนักอ่านควรถูกสนับสนุนให้เกิดขึ้นจากทุกเพศ ทุกวัย ต้องสร้างบรรยากาศ สร้างกระแส สร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความหลากหลาย สิ่งส าคัญ คือ การสร้างนักอ่านต้องเริ่มจากฐานครอบครัวเป็นหลัก 
ปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ โดยอาจเริ่มจาก
หนังสือที่ชอบจนกลายเป็นอ่านตามวัตถุประสงค์  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา  1๒.00  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

 

 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


