
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 

วันพุธที่ 3 มกราคม ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ผู้มาประชุม  

1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม 
2. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

3. นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว    

4. นายวิเชียร จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง    
5. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
6. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  
7. นางเพียงใจ   หอยสังข์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
8. นายนุกูลกิจ เดชด านิล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
9. นางสาวมณธญา แสงสิทธิ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
10. นางสาวรอฮานี            อาแวกาจิ  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
11. นางสุรีย์ นาคนิยม             ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
14.  นางสาริณี   วรรณบวร  ครู คศ.๓      
15.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี  ครู คศ.๒     
16.  นายอนันต์ ศรีราม  ครู คศ.๒  
17.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์            ครู คศ.๒       
18.  น.ส.ประโลม เสียมไหม  ครู คศ.๑   
19.  นายชรินทร์ สีสุข           ครู คศ.๑    
20.  นางจาริ คงนคร  ครู คศ.๑   
21.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑   
22.  น.ส.รุ่งนภา               แสงยิ่ง                ครู คศ.๑ 
23.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
24.  นางวัชร ี นายโท               บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
25.  น.ส.พรชื่น      ณ พัทลุง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
26.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

                                                     ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
27.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ             บรรณารกัษ์ช านาญการพิเศษ    

     ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
28.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์  บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสุรวุฒิ           ขันธ์คง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา             ลากิจ 
๒. นางนุชนาฏ         นุ้ยขาว      บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา     ไปราชการ 
๓. น.ส.นงเยาว์         ทับเที่ยง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง    ลาป่วย 
๔. นางอรทัย           คงสิน  ครู คศ.๑            ลาป่วย 
๕. นางปัทมนันท ์      ทองอ่อน  บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา         ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นายสมคิด   จิตภักดี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙. น.ส.กัญชริญา พรหมแก้ว นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๑. น.ส.นันทา           ภิรมย์พร                นักจัดการงานทั่วไป                       ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๒. นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓. นางวรรณิศา  รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๔. น.ส.นุชรีย์   บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๖. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๗. นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๘. นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๙. น.ส.นันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๐. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๑. นางอรนุช ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.oo น. 
ก่อนวาระการประชุม  
 1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษา
รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี  (Good practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ 
www.youtube.com โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอนาโยง  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  กศน.อ าเภอวังวิเศษ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
กศน.อ าเภอ ปะเหลียน กศน.อ าเภอรัษฎา  กศน.อ าเภอสิเกา  กศน.อ าเภอหาดส าราญ กศน.อ าเภอกันตัง  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
    ๑.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
                   การใช้อินเตอร์เน็ต  เปิดท าการวันแรกไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ท าอย่างไร     
                   นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  แจ้งที่ประชุม  เรื่อง MOENet ยกเลิก
แนะน าการใช้อินเตอร์ของ 3BB และของทีโอที  ถ้าหน่วยงานใช้ ๑.๕ เมกต่อเครื่อง  ถ้าแบบฟิตจะใช้งานได้ดีกว่า  และให้
ท าหนังสือไปถึง TOT  แนะน าแบบฟิตเพราะอยู่ใกล้ส านักงานมากกว่า และรีบท าเรื่อง เพราะระบบ MOENet ถูกยกเลิก
ไป  และแนะน าให้แชร์ไฟไวเพ่ือแก้ปัญหาไปก่อน                                                                                                                                              
                    นายวิเชียร จนัทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม แนะน าให้ด าเนินการเป็นแนวทาง
แบบเดียวกัน 

  ๑.๒  สาระส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๑/2560  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม    2560   
                    นางธิดารัตน ์ เปาะทอง  ต าแหน่งบรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   แจ้งที่ประชุม    
                    ๑. ส านักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
                    ๒. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงที่ชนะการประกวดวงดนตรีในระดับจังหวัด และจะ
เดินทางไปประกวดระดับประเทศต่อไป 
                    ๓. ข้าราชการ ย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
      ๑. นายนราศักดิ์  ส่งศรีบุญ         ผู้อ านวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
      ๒. นายราม  วสธุนภิญโญ           เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญรักษาราชการแทน ผอ.สนง.ป.ป.ช. 
      ๓. นางประไพพิศ  สิงหเสม         ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
      ๔. นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ่ า        พาณิชย์จังหวัดตรัง 
      ๕. นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ               ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตรัง 
      ๖. นายกษิดิฏฐ์  ค าศรี               รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
      ๗. นางสุวณี  อึ้งวรากร              ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง 
                    ๔. ข้าราชการ ย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
      ๑. พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  แก้วพิมพ์   ผู้อ านวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี 
      ๒. นายประทีป  คงสนิท             ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดระยอง 
      ๓. นานบรรเทา  จันทร์พุ่ม          ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                    ๕. สติกเกอร์  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ให้ติดในที่สาธารณะที่มีคนอ่าน (ขอรับเพ่ิมได้ที่ สนง.จังหวัด) 
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                   ๖. การรักษาความปลอดภัยในเทศกาลส าคัญและวันหยุดราชการ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  - ๓ 
มกราคม  ๒๕๖๑ ช่วง ๗ วันอันตราย 
                  ๗.  โครงการสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสาลิการาม  วัดกะพังสุรินทร์  โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
                  ๘.  โครงการ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน วันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๖๑ ณ 
โรงเรียนบ้านล าพิกุล  หมู่ที่ ๘ ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  
                  ๙.  การตรวจสุขภาพประจ าปี 
                  ๑๐. การจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  โดยจะเปิดบ้านพักให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ 
น.  ซึ่ง กศน.อ าเภอเมืองตรัง จะเข้าร่วมจัดกิจกรรม  โดยใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมฝึกทักษะศิลปะประดิษฐ์ 
              ๑.๓  เรื่องงบจัดสอนวิชาชีพ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง                                                          
                    นายสุรชัย จนัทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  เรื่องงบจัดสอน
วิชาชีพ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ว่าจะด าเนินการอย่างไร  งบมีเนื่องไขอย่างไร  เรื่องเกณฑ์การเบิกจ่ายว่า
เป็นอย่างไร โดยขอตัวแทนเขต ๑  คือนายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  และตัวแทนเขต ๒ นาย 
คมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ   
                                                                        
              ๑.๔ การอบรมใบประกอบวิชาชีพครู 
                     นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม  เรื่องครู
อาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ต าบล  จ านวน  ๓  คน  ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ให้ด าเนินการให้เรียบร้อย  รวมทั้ง
ครูผู้สอนคนพิการก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งครูผู้สอนคนพิการของกศน.จังหวัดตรังมีจ านวน  ๒๑  คน   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๐ วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
               รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๐ วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
               หน้า ๑  
               จากเดิม ๒๙. น.ส.กวินนาถ  ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยยอด 
               แก้เป็น  ๒๙. น.ส.กวินนาถ  ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” 
อ าเภอห้วยยอด 
       
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๐ วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
    3.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                     นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  นักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม  เนื่องจากไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ต  จึงไม่
สามารถดึงข้อมูลปัจจุบันขึ้นมาดูได้  สามารถดูได้ถึง วันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐   
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 กลุ่มอ านวยการ 
 4.1  แนะน าบุคลากรใหม่ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
            นางสาวนันทา  ภิรมย์พร  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

              กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔.2  การนิเทศติดตามผล ปี 2561   

              นางสุรีย์ นาคนิยม    ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กศน.อ าเภอสามารถ
ดาว์นโหลดข้อมูลการนิเทศก์จากหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
             - เรื่องรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  จังหวัดตรัง  วันศุกร์ที่ ๒๙  
ธันวาคม  ๒๕๖๐   ณ  โรงแรมอีโคอินน์ จังหวัดตรัง    

                      ๑. ผลการด าเนินงาน OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่อันดามัน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน -  ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๐  
                       - ยอดจ าหน่ายรวม   ๖,๓๘๐,๖๔๐  บาท    

            - ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตรัง  ๒,๗๘๐,๓๕๐  บาท 
              - ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด ส้มต าไก่ย่าง “เขาสวนกวาง”  วันละไม่ต่ ากว่า  ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
             ๒.  สินค้า OTOP ของจังหวัดตรัง  ส่งสินค้าขายที่ Lazada   
             - สินค้าประเภทอาหารมากท่ีสุด  
             - สินค้าที่ขายดีของตรัง คือสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์  ความเชื่อ  เช่น  
                ไม้เทพทาโรรูปมังกร   ราคาประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
                ไมเ้ทพทาโรรูปเทพเจ้ากวนอู   ราคาประมาณ ๗๐,๐๐๐  บาท 
                ภาพสมเด็จพระสังฆราช   ราคาประมาณ ๙๕,๐๐๐  บาท 
             - ชื่อห้อง “OTOP Trader” 
             ๓.  ขณะนี้  ทัวร์จากประเทศจีน  คุนหมิง  เดินทางมาเที่ยวจังหวัดตรังโดยบินมาลงเครื่องที่กระบี่แล้ว
นั่งรถมาตรังเพ่ือไปเกาะมุก เกาะลิบง  และต าพระยาพิชัย   
             ๔.  ผลิตภัณฑ์ที่คนจีนชอบรองลงมาจากนมอันเม็ดของสวนจิตรลดา คือ ยาหม่อง  และสินค้าควรมี
ภาษาจีนด้วย   
            ๕.  จุดที่พัก Unseen  ของจังหวัดตรัง คือถ้ าพระยาพิชัย อ าเภอรัษฎา (มี ๓ ชั้น ใต้ดิน/บนดิน/ลอยฟ้า)   
            ๖.  ผลิตภัณฑ์ OTOP  ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  จุดอ่อนไม่ค่อยพัฒนา/อยู่กับที่   
            ๗.  ผลิตภัณฑ์ OTOP  ต้องมีท่ีมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น   
            ๘.  เครื่องหมาย OTOP  ของกรมพัฒนาชุมชน  อันใหม่จะแบ่งเพ่ิม ๔ ระดับ 
                 สีทอง  -  สู่สากลได้ 
                 สีเงิน  -   อนุรักษ์/คุณภาพสูง 
               สีแดง  -  ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนา 
                 สีน้ าเงิน – ผลิตภัณฑ์ 
            ๙. ถ้าใครต้องการท าสินค้าลงทะเบียน OTOP  ให้เอาหลักฐานบัตรประชาชน / ภาพถ่าย   
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๔.3  เครื่องมือการนิเทศ ปี 2561 

                   นางสุรีย์ นาคนิยม    ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เครื่องมือการนิเทศ  ให้
ยึดตามแบบการนิเทศตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และในส่วนที่ไม่เหมือนกันให้เพิ่มขึ้นมาให้ส่วนที่ไม่เหมือนกัน                             
                    นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล    ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เรื่องเครื่องมือ
การนิเทศจะมีรายละเอียดเยอะมาก จะนัดประชุมกันอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑ 
                   นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  แจ้งทีป่ระชุม   แนะน าการนิเทศก์
ออนไลน์  และสามารถน ามาปรับใช้ได้  สามารถตรวจสอบนิเทศก์ติดตามผลได้ง่ายขึ้น  
                4.๔ การอบรมภาษาอังกฤษ 
                         นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เรื่องภาษาอังกฤษ 
๑. บู๊ทแคม ใช้เวลาในการอบรมประมาณ  ๓  วัน ในการอบรมครู ซึ่งจะจัดประมาณ  ๓๑ มกราคม  ถึง ๒ กุมภาพันธ์   
๒.  อบรมครูสนทนาภาษาอังกฤษ  ใช้เวลาประมาณ  ๕ วัน ซึ่งจะไปปีนัง ๑ วัน เช้าไปเย็นกลับราคาประมาณ ๘๐๐ บาท 
วันที่ ๑๖ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
                        นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ก าหนดวันเวลามาประมาณ กุมภาพันธ์  
                        นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  แจ้งที่ประชุม  ให้ประมาณหลังวันที่ 
๑๒ กุมภาพันธ์   
                        นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สรุปเป็นวันที่  ๒๑ – 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
                4.๕  การแข่งขันกีฬาวันครู ครั้งที่ 7 ปี 2561 
                        นางสาวนนัทวรรณ  ทองรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม ส่งกีฬาประเภทเดี่ยวคือ 
กีฬาเปตองชาย จ านวน  ๔  คน ซึ่งมีตัวแทนจาก กศน.อ าเภอกันตังและกศน.อ าเภอปะเหลียน  และแข่งขันวันที่        
๑๔ มกราคม ๒๕๖๑  ส่วนกีฬาพ้ืนบ้าน มี ๓ ประเภท  คือ 
                         ๑. วิ่งพลัดกระสอบ    ๘ X ๕๐ เมตร  ชาย/หญิง 
                         ๒. วิ่งพลัด ๓ ขา    ๔ X ๑๐๐  เมตร  ชาย/หญิง 
                         ๓. วิ่งพลัดตีล้อยาง ๔ X ๑๐๐  เมตร  ชาย/หญิง 
แข่งวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑ 
                        นางสุรีย์ นาคนิยม    ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม มีการตัดบาตรตอนเช้า  
ณ โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง  และรับลงทะเบียนที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยมอบหมายให้  
                        ๑.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
                        ๒.  นางวรรณิศา  รักราวี             ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                        ๓.  นางสาวกัญชริญา  พรหมแก้ว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
                        ๔.  นางสาวนันทา  ภิรมย์พร        ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
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                        ๕.  นางสาวนุชรีย์  บวชชุม          ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ท าหน้าที่รับลงทะเบียน วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 
และบัญชีรายชื่อบุคลากรรับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

 

ล าดับ ประเภทบุคลากรดีเด่น ชื่อ-ชื่อสกุล 
1 ผู้บริหารการศึกษา นายวิเชียร  จันทร์ฝาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษา นายนุกูลกิจ  เดชด านิล 

๓ ศึกษานิเทศก์ นางละออง  ภู่กลาง 

๔ คร ู นายอาทิตย์  อินทรวิเศษ 

๕ คร ู นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง 

๖ คร ู นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต 

๗ คร ู นางรัตนา  สิงห์อินทร์ 

8 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดีเด่น นายธนากร  เยาว์ด า 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
          -ไม่มี- 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล    ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
เรื่องการประเมินระดับการรู้หนังสือ เพ่ือรายงานผลต่อไปให้กศน.อ าเภอด าเนินการด้วย 
 6.2 นายสุริยา  จันทรัฐ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม เรื่องบรรณาธิการรายวิชาเลือกวันที่  ๕ 
– ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เรื่องการสัมมาผู้เทียบระดับ  ๒๖ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  ที่ภผูายอด  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัด
ตรัง               
                6.๓ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เรื่องการ
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือแปลงนโยบายการพัฒนา กศน.ต าบล ๔ G สู่การปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  และตัวแทนครู 
กศน.ต าบล  อ าเภอละ  ๓  คน  ในวันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ จังหวัดกระบี่  
 6.๔ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  เรื่องการ
ทอดกฐินพระราชทาน  ที่จังหวัดตรัง จะมีการพูดคุยกันทุกเดือนจนว่าจะเสร็จงาน ควรไปศึกษาจังหวัดที่เคยจัดแล้ว                     
ให้มีการแบ่งทีมกันด าเนินงาน   เน้นการประชาสัมพันธ์ การท างานรวมกันทุกฝ่าย   ต้องไปเรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรให้
บกพร่องน้อยที่สุด  โดยจะมีการแบ่งงานให้ กศน.อ าเภอ   ซึ่งได้มหีนังสือแจ้งกรมการศาสนา และวัดแล้ว  ในส่วนของที่
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พัก มีกี่แห่ง ราคาเท่าไร มอบ ผอ.วิเชียร  จันทร์ฝาก ผอ.คมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ และผอ.ปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์ ให้
ด าเนินการเป็นฉบับร่างมาก่อน 
                ๖.๕  โครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๖๑  
                     นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม   
ด้วยจังหวัดตรังได้ด าเนินงานตามโครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรัง 
ประจ าปี ๒๕๖๑   โดยได้ก าหนดการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๓  รว่ม  ๓  สร้าง  ในระหว่างวันที่  ๖ – ๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้    
                 ๑.  เพ่ือให้เยาวชน “ร่วมกันคุย”  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสามัคคี  โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมสร้างความสามัคคีและปรองดองของประชาชน  และความจงรักภักดี  ต่อสถาบันชาติศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
อันเป็นสถาบันหลัก 
                  ๒.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  “ร่วมกันคิด” ระดมสมองเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง  โดยการปลูกฝัง
และเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดอง
สมานฉันท์  และมีความเข้าใจในสัญญาประชาคม  ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาประชาคมเพ่ือสร้างสังคมสงบสุข
ประเทศชาติมีความปรองดองสมานฉันท์  
                 ๓.  เพ่ือให้เยาวชน “ร่วมกันท า”  เพ่ือสร้างสังคมปรองดอง  โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์
จากการร่วมกันคุย  ร่วมกันคิด  และร่วมกันจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและความปรองดอง   
                 โดยให้ด าเนินการคัดเลือกเยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษา  จ านวน  ๑๑๕  คน  เข้าร่วมกิจกรรม  
น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  อบรมแนวคิดการปกครองแนวทางการปกครอง  ทิศทาง
การเมืองการปกครอง ผู้ว่าราชการมาเปิดการประชุม พิธีเรียนรู้เยาวชนไทยมีจิตอาสาเรื่องศาสตร์พระราชาสร้างความ
ปรองดอง จ านวนนักศึกษา ๑๑๕  คน  ครู ๑ คน  และศึกษานิเทศก์    
               ๖.๖ กีฬากลุ่มอันดามัน ช่วงเดือนเมษายน   
                     นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม  เรื่องการแข่งกีฬากลุ่มอันดามัน  ยังไม่
ก าหนดวันที่ชัดเจน  และน่าจะเป็นกีฬาฟุตบอล   
                      นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม และน่าจะส่งทุกประเภทกีฬา  
               ๖.๗ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอ  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามล าดับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
  (นางจีราวรรณ    ชูอินทร์)  
      นักจัดการงานทั่วไป 
    จดรายงานการประชุม 
 

(นางสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 


