
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 3/๒๕60   

วันอังคารที่ 28 มีนาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ส านกังาน กศน.จังหวดัตรงั 
  

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม 
๒. นางนภา จิโรภาส ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
๓. นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๔. นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๕. นางเพียงใจ หอยสังข ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
๖. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๗. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง   
๘. นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา      
๙. นายคมกฤช อภิชัยสรพนัธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  
๑๐. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
๑๑. นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก ์
๑๒. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก ์
๑๓. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  
๑๔. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ครู กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑๕. นางสาริณี วรรณบวร ครู กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๑๖. น.ส.จุฑามาส แก้วม ี ครู กศน.อ าเภอนาโยง 
๑๗. นางจันจิรา เจริญฤทธิ ์ ครู กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๘. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๙. นางอรทัย คงสิน ครู กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๒๐. นางจาริ คงนคร ครู กศน.อ าเภอกันตัง 
๒๑. นายอนันต์ ศรีราม ครู กศน.อ าเภอสิเกา 
๒๒. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๒๓. นายชรินทร์ สีสุข ครู กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๒๔. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๒๕. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ หอ้งสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๖. น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
๒๗. น.ส.พรช่ืน ณ พัทลุง บรรณารักษ์ หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
๒๘ น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค ์ บรรณารักษ์ หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อ าเภอห้วยยอด 
๒๙. นางวัชรี  นายโท บรรณารักษ์ หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๓๐. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
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๓๑. น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ีอ าเภอย่านตาขาว 
๓๒. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน ์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อ าเภอย่านตาขาว 
๓๓. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ ์ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
๓๔. นางศรสวรรค์    พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๓. นางพิมภักด์ิ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
๓๔. นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๕. นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๖. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๗. นางวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๘. น.ส.ณญาณ ี จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๙. น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๐. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ ์ นักจัดการงานทั่วไป    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๒. นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๓. นายสมคิด จิตภักดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๔. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๕. นายเอกชัย ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดบั ส ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๖. นายวัฒนา   แก้วม ี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๗. นายเกรียงศักด์ิ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๘. นายสุรพล พรหมม ี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๙. นายอุดมศักดิ ์ ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
๕๐. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๑. น.ส.กานต์ชนก แก้วม ี เจ้าหน้าที่งานธุรการ   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๒. นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๕๓. นายกิติศักดิ ์ ไชยจิตร ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๕๔. นางสิริมา  ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๕๕. นายจักรพล บัวมาศ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๕๖. น.ส.กนกอร กองมี ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๕๗. นายพิชัย  นาคสอิ้ง ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๕๘. น.ส.บุษบา นาคชูทอง ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๕๙. นายสัญญาลักษ์  มุขแสง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๐. นางจุติมา  หัตถิยา ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๑. นายวิชาญ  ทับทิม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๒. นางอารีย์  ทองดี ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๓. น.ส.ปรียานุช สีทองเที่ยว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
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๖๔. น.ส.ศุภวรรณ  อนุพันธนันท์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๕. นางชนาธิป ลิ้นหล่อ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๖. น.ส.สุนิสา   คงศิลป ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๗. นางพวงเพชร  เมืองนก ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๘. นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๙. นายอ านาจ  เทพพูลผล ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗๐. น.ส.สุพัตรา  หนูแก้ว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗๑. นางอ้อยใจ  ครุฑมาศ ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๒. นายวัฒนา    ช่วยด า ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๓. น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๔. น.ส.พัชสนันท์     ชูสง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๕. นายโชติมา    เกตด า ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๖. นางธนพร    คงฉาง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๗. นางคนึงนิจ     หนูนุ่ม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๘. นายสุวัฒน์ เพชรขาว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๙. นายจรูญ  แก้วเล็ก ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๘๐. น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย ์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๘๑. น.ส.ศศิ พลเดช ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘๒. น.ส.ละมัย   อ่อนชาติ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘๓. นายประพันธ์  คงรอด ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘๔. นางสุนีย์ บุญญา ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘๕. นายอภิวัฒน์  วัฒนะกิจ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘๖. นางนุชรีย์  อ่อนช่ืนจิตร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘๗. น.ส.นนทพิสุทธ์ิ  คีรีรัตน ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘๘. นางพัทธิมากร ต้องชู ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘๙. น.ส.ขวัญจิต  ล้อเตียน ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๙๐. น.ส.จิราพร ใหม่พรม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๙๑. น.ส.กังสดาล  โชติรัตน์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๙๒. นางนฤมล  คงนคร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๙๓. น.ส.จุรีย์  สิทธิชัย ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๙๔. น.ส.เฉลิมรัตน ์ ชูทอง ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๙๕. นางปรีดา  โพธ์ิวิจิตร ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๙๖. นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
๙๗. นางรัตนา    สิงห์อินทร ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๙๘. น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 



~ 4 ~ 
 

  
 

๙๙. นายสุพัฒน์  บุตรกลัด ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐๐. นายประยุทธ คงแก้ว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐๑. นายอะหรูน  รองเดช ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐๒. นางทิพา  เส้งขาว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐๓. น.ส.จารุณี  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐๔. นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐๕. นายนัยสันต ์ ณัฏฐหล ี ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐๖. น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๐๗. นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๐๘. น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง   ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๐๙. นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๐. นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๑. น.ส.อภิชญา ยู้โสบ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๒. นายสุพล  ชูอินทร์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๓. น.ส.อัจฉรา ชายใหม่ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๔. นายก่อเส็ม  สะด ี ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๕. น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๖. นางศิริวรรณ  นันตสินธ์ุ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๗. นายบุญภพ  ดวงสุด ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตงั 
๑๑๘. นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑๙. น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒๐. น.ส.วิภารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒๑. น.ส.ธนภร สามส ี ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒๒. นางดาราวรรณ สาครินทร ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒๓. นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒๔. นางอิสรา    นุชนุสิทธิ ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๒๕. นายขจรพงศ์     ศิริสม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๒๖. นางไพรัตน์    จันทร์เกต ุ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๒๗. นายชาญชัย   เก้าเอี้ยน ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน  
๑๒๘. น.ส.สุกัญญา   ใจสมทุร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน  
๑๒๙. นางกรรตวรรณ รอดเข็ม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓๐. น.ส.อริสา    ชูแก้ว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓๑. น.ส.ทิพย์สุวรรณ   เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓๒. นางวีณา  ฉิมเรือง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓๓. น.ส.จรรยา  สุวรรณรัตน ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
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๑๓๔. นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓๕. นางจิราวรรณ    แซ่จอง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓๖. นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓๗. นายศรชัย เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑๓๘. นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑๓๙. น.ส.เบ็ญจพร แข็งแรง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑๔๐. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์  วิจารณ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑๔๑. นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ ์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔๒. นางมุกดา พิทักษ ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔๓. นางอมรรัตน ์ ทองทิพย์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔๔. นายกรรณวิชย ์ จิตรชูชื่น ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔๕. นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔๖. นางนิสรา พั่วพวง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔๗. นายธีรชัย ชื่นชม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอสิเกา 
๑๔๘. นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอสิเกา   
๑๔๙. น.ส.น้ าฝน ศรีคง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอสิเกา 
๑๕๐. นางปรียา นิคะ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอสิเกา 
๑๕๑. นายก าธร รายา ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสิเกา 
๑๕๒. นางมีนา สีชาย ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอสิเกา   
๑๕๓. นางทรรษวรรณ์ ชูศร ี ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๕๔. นายไพรัช มุกดา ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๕๕. น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑๕๖. นางศศิวิภรณ์   จิตรชูชื่น ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๕๗. น.ส.ศรัญญา วรรธนะวิเศษ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๕๘. นางพัชรี ดาบทอง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๕๙. น.ส.นงลักษณ์   กิจศิลป ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๖๐. นายประสิทธิ์    พูดเพราะ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๖๑. น.ส.จินดา บุญรัตน ์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๑๖๒. น.ส.ณัฐปาณ ี พรหมประเสริฐ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๑๖๓. น.ส.ขวัญชนก ช่วยชะนะ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอสิเกา 
๑๖๔. น.ส.กนกวลี ฉายเกียรติคุณ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอกันตัง  
๑๖๕. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์  หนิษฐา ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอกันตัง   
๑๖๖. นายไชยเชษฐ บัวจันทร์ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๖๗. นายชานนทร ์ พนมรัตน ์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอกันตัง  
๑๖๘. น.ส.เสาวนีย์ นันตสินธ์ุ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอกันตัง 
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๑๖๙. นางกฤตมน นิลละออ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑๗๐. น.ส.จร ี ใจตรง ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑๗๑. นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน ์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑๗๒. นายวิทยา พรหมจันทร ์ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
๑๗๓. น.ส.วริยา สุดรักษ ์ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอหาดส าราญ    
๑๗๔. นายเชาวลา วันแรก ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
๑๗๕. น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑๗๖. นางกันต์ภัสสร อินทร์เสน ี ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑๗๗. น.ส.วิษรินทร ์ หมื่นท่อง ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑๗๘. นายเกียรติกัมพล ชูจันทร ์ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑๗๙. นายอภิศักด์ิ เส็นยีหีม ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๘๐. นางรัตนา ชูเพชร ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอนาโยง   
๑๘๑. นายมาโนช   หลงเศษ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอนาโยง   
๑๘๒. น.ส.เกศรา นาศร ี ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอนาโยง   
๑๘๓. นายไพโรจน ์ อ้นชุม ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอนาโยง   
๑๘๔. น.ส.ดาวทิพย์ จ านงค์ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๘๕. น.ส.สุดาวัลย ์ ชายภักตร์ ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอปะเหลียน  
๑๘๖. นางสุนัทฐา ไชยจิตร ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๘๗. น.ส.ถิรนันท ์ เรียนสุด ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๘๘. นางมลิสา พัฒน์ทอง ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๘๙. น.ส.ศิริญญา สีสุข ครูผู้สอนคนพกิาร กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๑๙๐. น.ส.พชรมน อินทฤทธิ ์ พนักงานบริการห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. น.ส.นนัทวรรณ  ทองรัตน ์ นักวิชาการศกึษา  ไปราชการ 
๒. น.ส.นุชรยี ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ไปราชการ 
๓. นางประภาศร ี เปาวัลย ์ ครู กศน.ต าบล  ไปราชการ 
๔. นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ ์ระดับ ส ๓ ติดราชการ 
๕. นายไวดี ้ อดิศรโภคนิ พนักงานพิมพ ์ระดับ ส ๓ ติดราชการ 
๖. นายพนม พนมรัตน ์ พนักงานพิมพ ์ระดับ ส ๓ ติดราชการ 
๗. นางนุศรา แสงวรรณ ครูผู้สอนคนพกิาร  ติดราชการ 
๘. นายคนึง ราชเดิม ครูประจ าศูนยก์ารเรยีนชุมชน ลาป่วย 
๙. นายสุริยา จันทรฐั นักวิชาการศกึษา  ลากิจ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม   
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 ๑. พิธีมอบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 2553 ให้
บุคลากรดังรายช่ือ 
ได้แก่  

1. น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล  ทวียาภรณ์ช้างเผือก 
2. นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง  ทวียาภรณ์ช้างเผือก 
3. น.ส.จุฑามาส  แก้วมี  ตติตาภรณ์ช้างเผือก 
4. นางปรีดา  โพธ์ิวิจิตร  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
5. น.ส.เฉลิมรัตน์  ชูทอง  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
6. น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
7. นางทรรษวรรณ์  ชูศร ี  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
8. นายไพรัช  มุกดา  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
9. นายวัฒนา  ช่วยด า  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
10. นายสุทธิชัย  ธรมมโชโต เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
11. นายวิเชียร  ปราบเสร็จ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

 พิธีมอบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 2554 ให้แก่
บุคลากร ดังรายช่ือ 

1. น.ส.นงค์นุช พราหมเภทย ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
2. นายศรชัย เพช็รฉุย  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
3. นายธีรชัย ชื่นชม  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
4. นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร ์  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
5. นายกฤษฎา บิลเกษม  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๒. 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 าเภอรัษฎา, ย่านตาขาว, นาโยง, หาด
ส าราญ, สิเกา, วังวิเศษ, ห้วยยอด, ปะเหลียน, เมืองตรังและ กศน.อ าเภอกันตัง ตามล าดับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 ๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ 
กศน.อ าเภอ จัดการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกพุทธรักษา ๕ กลีบ ใน ทุก กศน.ต าบล  
มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  



~ 8 ~ 
 

  
 

 ๑ .๑  นางนภา  จิ โรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จั งหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ด้ วย
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ  
สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ”  ระหว่า งวันที่  ๑๓-๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอให้ กศน.อ าเภอ จัด
กิจกรรมสร้างจิตส านึกรักธรรมชาติ และขอให้สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส ารวจดูแลพันธ์พืชในท้องถิ่น  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.๒ นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ส าหรับการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กศน.อ าเภอ ใด ที่ผ่านการประเมินของ สมศ.ในระดับดี 
สมศ. จะไม่เข้าประเมินในครั้งนี้   
มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  ๒/ ๒๕๖๐ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา        
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขณะนีเ้งิน
งบประมาณในไตรมาส 3 ก าลังจะถูกโอนจัดสรรมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส าหรับ กศน.อ าเภอ ใด ที่ยังมี
งบประมาณคงเหลือ ขอให้เร่งเบิกจ่ายประมาณ และจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยในการรายงาน
ข้อมูล ของ กศน.อ าเภอ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาสในรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 และ รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวได้เกี่ยวพันกับตัวชี้วัดการประเมิน ครู กศน. ด้วย โดยได้แจ้งรายละเอียดการายงานฯไว้
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว และขอให้ครูรายงานข้อมูลในระบบ 
DFMIS ด้วย ทั้งน้ี ระบบจะปิดงดการด าเนินงานใดๆ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ถ้าครูท่านใดมีปัญหา
เกีย่วกับการรายงานข้อมูลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ได้ตลอดเวลา  
มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๔.1 รายงานผลการนิเทศตามนโยบาย กศน. ประจ าปี ๒๕๖0  
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  นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม การประเมินในภาพรวม
จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น จะเน้นการประเมินตามสภาพจริงในพื้นที่นั้นๆ โดยจากการนิเทศตามนโยบาย กศน. มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้ 

- ให้ครูยึดความต้องการ ความสนใจ ของนักศึกษาเป็นหลัก  
- ในการประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ควรมีการก าหนดมาตรการร่วมกันของเพื่อให้มี

การทดสอบการอ่านก่อนเรียนตั้งแต่นักศึกษาเข้าสมัครเรียน เพื่อส ารวจพัฒนาการอ่าน-เขียน  
- ควรฝึกทักษะเสริมการอ่านให้แก่นักศึกษาที่ยังอ่านออก เขียนไม่ได้  
- ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านการเขียนในแต่ละปี  
- ควรมีการปรับปรุงภาษาที่ใช้เขียนค าสั่งหรือชี้แจงในการประเมินการรู้ของนักศึกษา กศน. ใน

การประกันคุณภาพ  
- ควรมีการประชุมคณะกรรมการ ใรการร่วมท าจัดท าแผนกลยุทธิ์ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน   

 4.2 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ใน 3 ภาคเรียน ได้แก่ 1/58 2/58 และ 1/59 ในภาพรวม พบว่า 

- ระดับประถม คะแนนเฉลี่ย  3  ภาค เรียนลดลงจากเดิมและต่ ากว่าระดับประเทศ ความรู้
พื้นฐาน ๓ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  เพิ่มขึ้น แต่ยังต่ ากว่า
ระดับประเทศ  ควรพัฒนาเร่งด่วน  
- ระดับมัธยมการศึกษาตอนต้น คะแนนวิชาการประกอบอาชีพและทักษะการด าเนินชีวิตสูงกว่า
ระดับประเทศทุกภาคเรียน แต่ความรู้พื้นฐานลดลง ควรพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาทักษะการเรียนรู้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกภาคเรียน 
คะแนนลดลงในภาคเรียนที่ 2/58 แต่เพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 1/59 วิชาที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
คือ วิชาภาษาอังกฤษ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการร่วมเป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการนิเทศภายใน 

  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน. ได้มี
ค าสั่งให้ศึกษานิเทศก์ภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานการนิเทศภายในภาค ทั้งนี้ในภาคใต้ ได้แก่ นางสุรีย์ นาคนิยม 
และในการประชุมสัมมนาแนวทางการประสานงานแผนการนิ เทศใน เขตภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น
การด าเนินงานของส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ 
ได้สรุปในที่ประชุมให้คณะศึกษานิเทศก์ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการนิเทศของจังหวัดพังงา 
ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ที่ประกอบด้วย 

- นางสุรีย์ นาคนิยม  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
- นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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- น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

  ได้เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานภายในโคร งก ารฯ  ระหว่า ง วันที ่  ๒๐ -๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดพังงา 

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.๔ การคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษาเข้าร่วม
การคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทุกอ าเภอ โดยส่งผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆด้าน โดยมีรายละเอียด
ตามคู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๖๐ สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง คัดกรองผลงานนะดับเบื้องต้นและจัดส่งให้ศูนย์ประสานงานภาคของศูนย์สถานศึกษา
พอเพียงต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้น กศน.อ าเภอย่านตาขาว  

มติที่ประชุม รับทราบ  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 ๔.๕ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมโครงการ
บรรพชาอุปสมบทท าดีเพื่อพ่อ ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน ๒560  

  นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู ้อ า น วยการส านัก ง าน  กศน .  จัง ห วัดต รัง  แจ้งที่ประชุม 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทท าดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์ สามเณร จ านวน ๙,๙๘๙ รูป เพื่อ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ ๙ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐-18 เมษายน ๒๕๖๐ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเปิดรับ
สมัครบุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมบรรพชา จ านวน ๒๐ ท่าน หรือสามารถร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์
การบรรพชาอุปสมบท “ท าดีเพื่อพ่อ”กับส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีก าหนดการวันแรกให้บุคลากรพร้อมกัน
ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.00 น. เพื่อร่วมปลงผมนาคและ
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุทั้ง ๒๐  รูป โดยเจ้าคณะจังหวัดพระราชวรากรเป็นพระอุปัชฌาย์ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๖ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแบบแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการบรรณาธิการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแบบแผนการเรียนรู้รายบุคคล ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส  จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุป ดังนี้  

๑. นโยบายการจัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคลยังด าเนินการต่อไป 
๒. การจัดท าแผนการเรียนรู้บุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาเร็ว จ านวนผู้จบ

การศึกษามากขึ้น สถานศึกษารู้ความต้องการของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ตาม
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ความต้องการด้วยของตนเองด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะแนว
แนวทางการศึกษา  

๓. มีนโยบายใช้คูปองจัดการจัดการศึกษารายวิชาที่มีเนื้อหายาก ตามที่นักศึกษาต้องการศึกษาใน
แผนเรียนรู้รายบบุคคล ซึ่งวิธีการและรายละเอียดอื่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง 

๔. รายวิชาบังคับทุกระดับ ปัจจุบัน มี 2 รายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ วิชาพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
และวิชาการเงินเพื่อชีวิต  โดยบรรจุอยู่ ในระดับประถม  ๒ หน่วยกิต และระดับมัธยมศึกษา 
๓ หน่วยกิต ในอนาคตจะมีรายวิชามาเพิ่มอีก ๒ รายวิชา ได้แก่ รายวิชาวัสดุศาสตร์และภัยพิบัติ 
นักศึกษาต้องเลือกศึกษา ๒ รายวิชาจาก ๔ รายวิชาดังกล่าว 

๕. การบรรณาธิการเอกสารแนวทางการจัดท า แผนเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  มีการปรับใหม่ ตั้งแต่หน้าสารบัญจนถึงหน้า
ผนวก เพิ่มแผนภูมิขั้นตอนการจะท าแผนการเรียนรู้ รายบุคคล  โดยเริ่มจากการแนะแนวและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกให้ปรับจากแบบเก็บข้อมูลรายบุคคลเป็นแบบสัมภาษณ์รายบุคคล พร้อมทั้ง
ตัดข้อมูลหรือค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องออก เมื่อได้ข้อมูลเชิงลึกแล้วจึงด าเนินการวิเคราะห์และแยก
ประเภทข้อมูล โดยสามารถแยกเป็นข้อมูลความรู้เดิม ข้อมูลความรู้ที่นักศึกษาใหม่ต้องการศึกษา 
วิชาท้องถิ่นที่สนใจ เป็นต้น น าข้อมูลที่ไดม้าจัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษา
ต่อ แผนเรียนรู้รายบุคคลเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หรือแผนเรียนรู้รายบุคคลเพื่อประกอบ
อาชีพ ซึ่งการจัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคลนี้จะอิงบุคคลหรืออิงกลุ่มอาชีพให้ดูจากอาชีพที่
ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเป็นหลัก  ในการจัดท า รายวิชา เลือกเสรีมีจุดส าคัญที่การวัดผล
และการประเมินผล ซึ่งทางส านักงาน กศน. จังหวัดตรังจะจัดการอบรมอีกครั้งในภายหลัง  

๖. แนวทางการเทียบโอน/โอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒ ประเภท มีการเทียบโอนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย แต่ไม่เกินวันละ ๘ ชัว่โมง  

มติที่ประชุม รับทราบ    

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

 ๔.๗ การจัดอันดับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการส่งเสริมการอ่าน ที่สุด Good practice 3 อันดับ ใน
รอบ 6 เดือน 

  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม จากการจัดอันดับ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการส่งเสริมการอ่าน ที่สุด Good practice 3 อันดับ ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ได้แก ่

  1. กศน.อ าเภอสิเกา ตู้เย็นความรู ้

  2. กศน.อ าเภอกันตัง รถมินิโมบายคันแรกของจังหวัดตรัง 

  3. กศน.อ าเภอวังวิเศษ การอ่านบนสมาร์ทโฟน   
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มติที่ประชุม รับทราบ   

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา         

 4.๘ โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรังร่วมกับส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาสารักษา
ดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเยาวชนที่ผ่านการอบรมฯ มาช่วยเหลืองานของทาง
ราชการ รวมกลุ่มจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีเป้าหมายเป็นเยาวชนเพศชาย อายุ ๑๕-๒๕ ปี จ านวน ๑๐๐ คน จัดอบรมในวันที่ 7-9 มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ วัดสาริการาม ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขอให้ กศน.อ าเภอ ส่งรายช่ือนักศึกษาเข้ารว่มโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 

 ๕.๑ นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม น าเสนอคลิปวิดีโอ
วิชาภาษาไทย และน าเสนอการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เป็นไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ youtube  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๒ น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุม ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการส่งค าสั่ ง เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นางจนัจิรา เจริญฤทธิ์ ครู กศน.อ าเภอรัษฎา และ นางสาวทิวาวรรณ 
พิทักษ์จินดา ครู กศน.อ าเภอปะเหลียน   

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  1๒.๓0  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

 

 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


