
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 4/๒๕๖1 

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ๒๕๖1 เวลา 13.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม  

1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
3. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
5. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
6. นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
7. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

8. นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
9. นางสาวมนธญา 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. นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
14.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  
15.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครชู านาญการ 
16.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ 
17.  นายอนันต์ ศรีราม ครชู านาญการ 
18.  นางจาริ คงนคร ครู  
19.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครู   
20.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู  
21.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู  
22.  นายชรินทร์ สีสุข คร ู
23.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
24.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
25.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
26.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
27.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
28. นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
29. นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

                                                ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 

/30. นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน์ 
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30. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
31. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 

 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  ไปราชการ 
    ๒.  นางอรทัย คงสิน คร ู      ไปราชการ 
 
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   จิตภักด ี 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 บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘.  นางสาวภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑0.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางสาวอัจฉรี       วีระเสถียร           นักจัดการงานทั่วไป                      ส านกังาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15. นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7. นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19. นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

    

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.oo  น. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
   ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

  ครั้งที่ ๔/๒๕๖1  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 
 

/ก่อนวาระการประชุม 
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ก่อนวาระการประชุม  
    1.  มอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการ 
สื่อสารและเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561 
    2.  มอบเกียรติบัตรโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
    3.  มอบเกียรติบัตรโครงการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข. และครู ค. หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล 
(Digital Literacy) และการเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) 
    4.  มอบเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการสร้าง คัดเลือก และบรรณาธิการข้อสอบ หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี (Good   
 practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดยเริ่มจาก 

กศน.อ าเภอย่านตาขาว/ กศน.อ าเภอนาโยง /กศน.อ าเภอวังวิเศษ /กศน.อ าเภอเมืองตรัง / 
กศน.อ าเภอกันตัง  / กศน.อ าเภอหาดส าราญ /กศน.อ าเภอรัษฎา /กศน.อ าเภอปะเหลียน 
กศน.อ าเภอสิเกา / กศน.อ าเภอห้วยยอด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
               ๑.๑  ขอความร่วมมือส ารวจแมวและสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดท าโครงการ  
                                    ความร่วมมือการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ส ารวจจ านวนสุนัขและ 
                                    แมวที่ไม่มีเจ้าของในสถานที่ราชการต่างๆ และ ส่วนราชการในสังกัด  
มติที่ประชุม รับทราบ  
                                  ๑.๒ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน จังหวัดตรัง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     จังหวัดตรังก าหนดจัดโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชน ครั้ง  
                                    ที่  ๕  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  ณ วัดเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๒  ต าบล 
                                    นาเมืองเพชร  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  มอบหมาย กศน.อ าเภอสิเกาน ากิจกรรมไป 
                                    ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                  ๑.๓  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย”  
ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนรวม ๙ หน่วยงาน  

                    จัดงาน “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย”   ประจ าปี  ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่  ๗ –  
                    ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๑  ณ ลานเรือพระ  (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง)  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง   
                    โดยมีวัตถุประสงค์  ส าคัญเพ่ือเป็นการร าลึกถึงคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร- 
                    ภักดี  อดีตเจ้าเมืองตรัง  ที่ได้น ายางพารามาปลูกเป็นแห่งแรกในจังหวัดตรัง   

มติที่ประชุม รับทราบ 

/๑.๔  การแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน 
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                                ๑.๔  การแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน 
น.ส.นันทวรรณ  ทองรัตน์    การแข่งขันกีฬาในวันที่ ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑  จะตั้งขบวนนักกีฬาทีบ่ริเวณสะพานหิน  ใน 
                                    กระบวนประกอบไปด้วย  ป้ายประจ าจังหวัด  ธงประจ าจังหวัดเป็นสีฟ้าขาว   มีนักกีฬาแต่  
                                    ละประเภทเข้าร่วมขบวน  มีการประกวดกองเชียร์  ทางส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตจัด  
                                    เต็นท์ส าหรับนักกีฬา  และรถพยาบาลไว้ให้  ส าหรับน้ าและอาหารให้ กศน.แต่ละจังหวัด  
                                    รับผิดชอบกีฬาพ้ืนบ้านเสื้อสีฟ้าขาว  กีฬาฟุตบอลใช้เสื้อสีน้ าเงิน  การส ารองที่พักไว้ล่วง 
                                    หน้าสามารถติดต่อผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองภูเก็ตได้  และควรเดินทางไปถึงสนาม 
                                    กีฬาก่อนเวลา  ๘.๐๐ นาฬิกา  ประธานในพิธีอาจจะเป็นท่านเลขาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     แนะน าให้จองที่พักล่วงหน้า   การสั่งเสื้อกีฬามอบหมาย กศน.อ าเภอเมืองตรัง รับผิดชอบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/ ๒๕๖๑  วันที่  28 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
  มีการแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุม  หน้า  ๑๔  ดังนี้   
   จากเดิม  กร.อมน.        แก้เป็น  กอ.รมน. 
  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/ ๒๕๖๑  วันที ่ 28 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 3/ ๒๕๖1 
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 3.1  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  แจ้งงบประมาณส าหรับจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน   ผลผลิตที่ ๕  งบประมาณ  จ านวน   
                                 ๒๐,๐๐๐  บาท  และใช้เงิน   งบอุดหนุนรายหัวอีก ๒๐,๐๐๐  บาทเป็น  ๔๐,๐๐๐  บาท  
                                 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ     สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ผลผลิตที่ ๔  การจัดการศึกษานอกระบบ/งบรายจ่ายอื่น     
                                 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ผลผลิตที่ ๕  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  และสรุปผล          
                                 การใช้จ่ายงบประมาณ   งบอุดหนุน    
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ที่  สถานศึกษา  
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ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 1,070,987.00     735,102.41  242,884.59 68.64 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด 1,076,200.00     609,920.00     466,280.00  56.67 

3 กศน.อ าเภอกันตัง 946,100.00 474,290.00 471,810.00 50.13 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 591,500.00 539,430.00 52,070.00 91.20 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 704,800.00 371,739.03 333,060.97 52.74 

6 กศน.อ าเภอสิเกา    422,175.00     345,080.84       77,094.16  81.74 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 421,625.00 408,185.00 13,440.00 96.81 

8 กศน.อ าเภอนาโยง    476,900.00     241,635.00     235,265.00  50.67 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 441,825.00 246,350.00 195,475.00 55.76 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 325,775.00 208,755.00 117,020.00 64.08 

รวม 6,477,887.00  4,180,487.28  2,297,399.72  64.53 

 
                                    สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ผลผลิตที่ ๕  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ดังนี้ 
 

ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 161,590.00 155,960.72 5,629.28 96.52 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด 167,820.00 148,839.39 18,980.61 88.69 

3 กศน.อ าเภอกันตัง 79,710.00 62,875.58 16,834.42 78.88 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 183,980.00 169,694.00 8,286.00 92.24 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 80,790.00 61,940.68 18,849.32 76.67 

6 กศน.อ าเภอสิเกา 32,150.00 23,630.91 8,519.09 73.50 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 102,640.00 94,856.15 7,783.85 92.42 

8 กศน.อ าเภอนาโยง 129,870.00 117,037.98 12,832.02 90.12 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 74,640.00 67,871.99 6,768.01 90.93 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 162,180.00 138,271.30 23,908.70 85.26 

รวม 1,175,370.00 1,040,978.70 134,391.30 88.57 

 
                                     
 
 
 

/สรุปผลการใช้จ่าย  
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     สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ   งบอุดหนุน   ดังนี้ 
 

ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง  1,390,560.00    1,172,282.53      218,277.47  84.30 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด   1,390,288.00    1,067,623.79      322,664.21  76.79 

3 กศน.อ าเภอกันตัง   1,299,081.00    1,025,202.45      273,878.55 78.92 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 906,004.00 584,783.22 321,220.78 64.55 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 877,135.00 810,102.57 67,032.43 92.36 

6 กศน.อ าเภอสิเกา   436,517.00    320,343.24    116,173.76  73.39 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 320,551.00 320,535.00 16.00 99.95 

8 กศน.อ าเภอนาโยง 478,592.00 328,684.67 149,907.33 68.68 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 449,421.00 389,739.08 59,681.92 86.72 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 285,054.00 246,152.29 38,901.71 86.35 

รวม 7,833,203.00 6,265,464.84 1,567,738.16 79.99 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  
กลุ่มอ านวยการ 

4.1  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร   ด้วยส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประกาศรับสมัคร  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
                                  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา   รับสมัครวันที่  มีนาคม  ๒๕๖๑  -  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑   
                                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน            วันที่   ๙  เมษายน  ๒๕๖๑   
                                  ประเมินครั้งที่ ๑                วันที่ ๑๘ เมษายน   ๒๕๖๑   
                                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งท่ี ๒  วันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑   
                                  ประเมินครั้งที่ ๒                                          วันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๑   
                                  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร       วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๑  
                                  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง                                 วันที่   ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑   
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมครู  กศน.อันดามัน  ระดับจังหวัด  
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร     เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม ๒๕๖1 เวลา 13.3๐ น. ณ หอ้งประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน  
                                    กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการชมรมครู กศน.อันดามัน ระดับจังหวัดผลการ 
                                    ประชุมมีดังนี้ 

/๑.ประธาน  นายขจรพงศ์  
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     1.   ประธาน นายขจรพงศ์  ศิริสม  กศน.อ าเภอปะเหลียน         
     ๒.   รองประธาน นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต  กศน.อ าเภอเมืองตรัง        
     ๓.   เลขานุการ นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  กศน.อ าเภอกันตัง                        
           ผูช้่วยเลขานุการ นางอ้อยใจ  ครุฑมาศ  กศน.อ าเภอนาโยง 
     ๔.   เหรัญญิก นางอารีย์  ทองดี   กศน.อ าเภอเมืองตรัง                     
           ผูช้่วยเหรัญญิก นางคนึงนิจ  หนูนุ่ม  กศน.อ าเภอนาโยง 
     ๕.   ประชาสัมพันธ์ นายจรูญ  แก้วเล็ก  กศน.อ าเภอห้วยยอด                 
           ผูช้่วยประชาสัมพันธ์   นางรัตนา  สิงห์อินทร์ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.๓  กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ ประจ าปี 2561 
นางสาวอัจฉรี   วีระเสถียร  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ก าหนดการจัดกิจกรรม     
                                    สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ บุคลากรร่วม 
                                    รับประทานอาหารเที่ยง กิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ การแต่งกายย้อนยุค  นุ่งผ้าไทย 
                                    เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป เชิญชวน  
                                    บุคลากรน าปิ่นโตมาร่วม  ท าบุญเลี้ยงพระ   
มติที่ประชุม รับทราบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
4.๔  รายงานผลโครงการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข. และครู ค. หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล 

(Digital Literacy) และการเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) 
นายธนากร  เยาว์ด า          น าเสนอรายงานผลโครงการอบรมวิทยากรแกนน าครู ข. และครู ค. หลักสูตรการเข้าใจ 
                                    ดิจิทัล (Digital Literacy) และการเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) เป็นวิดีโอยูทูป   
                                    ซึ่งมจี านวนผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  ๑๑๐  คน  เมื่อวันที่  ๒๐ – ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑                    
                                    ณ ห้องประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวิทยากรแกนน า ครู  
                                    กศน.ต าบล  ครู ข.และครู ค.ให้มีความเข้าใจสามารถเป็นวิทยากรแกนน าเพ่ือขยายผลสู่ 
                                    นักศึกษาและประชาชนต่อไป  จากการอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงการ 
                                    ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการขายออนไลน์ได้  และเป็น 
                                    หลักสูตรที่มีประโยชน์  เป็นการส่งเสริมอาชีพ  ให้กับกลุ่มเป้าหมายมีช่องทางใน  การ 
                                    จ าหน่ายสินค้าที่มาจากศูนย์อาชีพชุมชนอีกด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.๕  ผลการด าเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    สรปุรายงานผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  จากโปรแกรม DMIS  ดังนี้ 
 
 
 
 

/ที่  ชื่ออ าเภอ จ านวนต าบล 
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ที ่ ชื่ออ าเภอ จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครั้งที่ออก จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 เมืองตรัง     15 108 108 9,660 
2 กันตัง 14 58 58 6,859 
3 ย่านตาขาว 8 73 74 8,506 
4 ปะเหลียน 10 85 86 9,157 
5 สิเกา 5 30 30 2,936 
6 ห้วยยอด 15 81 82 8,495 
7 วังวิเศษ 5 17 17 1,438 
8 นาโยง 6 22 22 2,547 
9 รัษฎา 5 35 35 3,543 

10 หาดส าราญ ๓ ๒๒ ๒๒ ๒,327 
รวม 86 531 533 55,467 

                                   การรายงานมีจ านวน  ๔  รอบ  ขณะนี้อยู่ในรอบที่ ๑  เป็นการรายงานส่งมายังส านักงาน   
                                   กศน.จังหวัดตรัง จ านวนผู้เข้าร่วม ประเด็นส าคัญที่ต้องการ  ภาพกิจกรรม  รายงานครบทั้ง  
                                   ๑๐  อ าเภอ  และจะมีรอบที่ ๒ ต่อไป   
นายสรุชัย   จันทร์สถาพร   รอบท่ี ๒  วันที่  ๒๑  มีนาคม  - ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑  ฝากก าชับให้กรอบข้อมูลในระบบ 
                                   ให้เรียบร้อย 
นางละออง  ภู่กลาง           จากที่ประชุมมา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้เตรียมความพร้อมส าหรับเวทีที่ ๔  และ 
                                   อยากให้ต่อยอดการขับเคลื่อนให้สามารถขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง    
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.๕  การจัดท าแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DMIS 61 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ   จากการติดตามผลข้อมูลการจัดท าแผนในระบบ DMIS 61  ได้ด าเนินการจัดท าแผนเรียบร้อย 
                                แลว้  แต่ยังไม่ได้รับการรายงานผล  ถ้าได้จัดท าแผนแล้วระบบจะแสดงผลเป็นสีเขียว   ถ้าขึ้น  
                                เปน็สีแดงแสดงว่ายังไม่ได้ด าเนินการจ าท าแผนและรายงานผล  โดยสามารถเข้าไปดูได้ใน 
                                เมนูการติดตามได้ 
มติที่ประชุม รบัทราบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.๗  การจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษา วันรักการอ่าน และอนุรักษ์มรดกไทย 
นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล ขอเชิญ ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด  เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวโรกาสวัน  
                                  คล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ๒  เมษายน   
                                  ๒๕๖๑  วันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมมีการแสดง/ลงนามถวายพระพร  
                                  บรรยายพิเศษ “ส่งเสริมการอ่านกับความเป็นไทย”  ทอร์คโชว์ “การอ่านเพื่อความส าเร็จ”   
                                  โดยนายวิศาล  เพชรคง  วิทยากรข้าราชการบ านาญ  รับชมวีดีทัศน์อนาคตการอ่านของ 

/กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ 
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                                  ประเทศไทยประกวดการอ่านของนักศึกษาและการพูดหัวข้อ การอ่านยุค ๔.๐ ของครู กศน.  
มติที่ประชุม รับทราบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
          4.๘  การจัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2560 
นายสุริยา  จันทรัฐ      สืบเนื่องจากการตรวจข้อสอบ  ซึ่งภายใน  ๑๕  วันจะด าเนินการตรวจ GPA และ PR)  ส านักงาน  
                             กศน.จังหวัดตรัง  ในวันที่ ๙ – ๑๐   เมษายน  ๒๕๖๑   ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบน าหลักฐาน 
                             ของผู้ที่จบในภาคเรียนนี้ประกอบด้วย  ใบสรุปผลการเรียนของผู้จบหลักสูตร ทั้ง ๓ ระดับ 
                             การศึกษา  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จบ/บิดา/มารดา วุฒิ 
                             การศึกษาเดิม  เอกสารการลงทะเบียนเรียนของผู้จบหลักสูตร  มาในวันดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
          4.๙  การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
นายธนากร  เยาว์ด า    ได้รับมอบหมายไปประชุมการจัดการศึกษาธรรมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ส านักงานแม่กอง 
                              ธรรมสนามหลวง  โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  ได้ก าหนดการเรียนการสอนธรรม 
                              ศึกษาเป็น ๓ ช่วงชั้นคือ  ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา  แบ่งเป็น  ๓ ชั้น  คือ ธรรมศึกษาชั้น 
                              ตรี  ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก  ช่วงชั้นที่ ๒  ระดับมัธยมศึกษา  การศึกษานอก 
                              ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็น ๓ ชั้น   
                              คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี  ธรรมศึกษาชั้นโท  และธรรมศึกษาชั้นเอก  ช่วงชั้นที่ ๓  ประกาศนียบัตร                  
                              วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับอุดมศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป  แบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ  
                              ธรรมศึกษาชั้นตรี  ธรรมศึกษาชั้นโท  และธรรมศึกษาชั้นเอก  และ  ขอเปิดสนามสอบธรรม 
                              ศึกษาใหม่  ในกรณีท่ีมีนักเรียนสมัครสอบธรรมศึกษาทุกชั้น  ๑๐๐  คน ขึ้นไป  และยังไม่เคย 
                              เป็นสนามสอบธรรมศึกษา  ยกเว้นสถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลมีนักเรียนสมัครสอบ ๕๐ คน  ขึ้นไป   
                              ก็สามารถเปิดสนามสอบธรรมศึกษาได้   สามารถส่งรายชื่อนักเรียนสมัครสอบธรรมศึกษาผ่าน 
                              ทางเว็บไซต์ของส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                               

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                       4.๑๐  รายงานผลการเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงาน ปี 2561 ตามนโยบายและ

จุดเน้น   วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ 
นางสุรีย์  นาคนิยม   การนิเทศเพ่ิมการประเด็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  และการ 
                          ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทย 
                          การนิเทศ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ เมษายน  ๒๕๖๑  และมีการสรุปการ 
                          นิเทศครึ่งปีแรกที ่สถาบัน กศน.ภาคใต้ในวันที่ ๑๘ - ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑  เพ่ือน าเสนอภาพรวม 
                          ของประเทศในวันที่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งสถานศึกษาสามารถส่งประเด็นหรือปัญหามาได้ที่ 
                          ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  และ Good practice ของส านักงานจังหวัดตรังเป็น โครงการสอน 
                          ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 

/ นางละออง  ภู่กลาง 
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นางละออง  ภู่กลาง  การสรุปผลการนิเทศครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖0 - มีนาคม ๒๕๖๑) เน้นการสรุปตามประเด็น 
                          ในเครื่องมือนิเทศ ซึ่งได้จัดท าไว้เดิม ๑๑ เรื่อง รวมทั้งเครื่องมือนิเทศใหม่ ที่ได้จัดท าเพ่ิมเติมตาม 
                          ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เครื่องมือนิเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และเครื่องมือนิเทศ 
                          โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยจะแยกการสรุปตาม 
                          นโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่อเนื่อง ดังนี้ 

              1. นโยบายเร่งด่วน  
            1.1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
            1.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ 

                                พระมหากษัตริย์ไทย 
            1.3 การด าเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
            - การอบรมหลักสูตร Digital literacy    - การอบรมหลักสูตร E-commerce 
            1.4 การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
            ๑.๕ การด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
            ๑.๖ การด าเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล 
            ๑.๗ การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

            1.๘ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart  Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง)   
            - ICT และนวัตกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม 
            - การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร      - การสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
            1.๙ กศน.ต าบล 4 G 
 
               2. นโยบายต่อเนื่อง (งานปกติ) 
                2.1 การศึกษาพ้ืนฐาน      2.2 การศึกษาต่อเนื่อง    2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย 
                   ๓. งานอ่ืน ๆ  
                         ๓.๑ การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                         ๓.๒ การจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                         ๓.๓ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์         
                             ข้อตกลงการรายงาน สรุปสาระส าคัญ  เขียนในรูปแบบความเรียง ตามประเด็นการนิเทศ 
        1. บรรยายสภาพการด าเนินงาน จากข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้งควรน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือ   
                            วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่น ผลการสอบปลายภาค ผลการสอบ N-NET ผลการน าความรู้และ  
                            ทักษะไปประกอบอาชีพของการศึกษาต่อเนื่อง เป็นต้น 
                2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในเรื่องนั้นๆ              3. ปัญหาอุปสรรค 
                4. ข้อเสนอแนะ ควรเสนอแนะให้ชัดเจนถึงแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อเนื่อง 
                5. Best practice /Good practice                   6. ภาพประกอบ 
                7. สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละภาค  

                - ก าหนดส่งภายใน 5 พฤษภาคม 2561  
                - ส่งเป็นเอกสาร พร้อมแนบไฟล์ ตัวอักษร Thaisarabun IT9 ขนาด 16 pt.  

/- ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานภาค 
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                - ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานภาค นัดหมายการสรุปผลระดับภาคตามความพร้อมของแต่ละภาค  
  ภาคกลาง  น.ส.พัชรา  จงโกรย  ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
  ภาคตะวันออก  นายสุธี วรประดิษฐ ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายองอาจ วีรภัทรสกุล  ส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 
  ภาคเหนือ   นายวิรัตน์  คงด ี ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
  ภาคใต้   นางสุรีย์  นาคนิยม  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    8. สรุปเป็นภาพรวมของประเทศ โดยจะจัดภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2561 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

             4.๑๑  รายงานผลการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับศึกษานิเทศก์  
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
นางสุรีย์  นาคนิยม    เรื่องของ PLC  (Professional Learning  Community   Logbook ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง  
                            วิชาชพี     
นางละออง  ภู่กลาง    มีแผนภูมิข้ันตอนการน า PLC  ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา   ดังนี้   รวมกลุ่ม PLC    ศึกษา  
                            ปัญหา/ความต้องการ    ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา    แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ   น าไปสู่การ 
                            ปฏิบตัิ/สังเกตการณ์สอน   สะท้อนผล    นวัตกรรม/Best Practices   
มติที่ประชุม รับทราบ 
    
   4.12  รายงานผลการเข้าร่วมงานแถลงข่าวสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตรัง 
ประจ าปี 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ ตรัง 
นางสุรีย์  นาคนิยม         ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตรัง  ประจ าปี  ๒๕๖๑    
                                 ในวันที่ ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ าเภอเมือง 
                                 จงัหวัดตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมท านุบ ารุงการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม 
                                 ของชาติในด้านการแสดงนาฏศิลป์  ดนตรีที่บรรพบุรุษได้เพียรพยายามสร้างสรรค์  และ 
                                 สง่เสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกไทย  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน 
                                 มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ    
มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.13  การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัด
ตรัง  
นางละออง  ภู่กลาง      การด าเนินงาน ระยะที่ ๑ 
                                  1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีความเข้าใจในเป้าประสงค์การสร้างการรับรู้ของเวทีที่ ๑ หรือไม่ อย่างไร 
                                       2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีความพึงพอใจมากน้อย เพียงใด (จากการสังเกต พูดคุยของบุคลากร    
                               กศน.ที่เข้าร่วมเวที) 
                              ๓. คร ูกศน. /บุคลากรที่เป็นกรรมการระดับต าบล ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการแต่ละระดับ มีความรู้   
                            ความเข้าใจเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานโครงการมากน้อย เพียงใด 
                            4. ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือไม่ อย่างไร  
                            5. กระบวนการด าเนินงานขับเคลื่อนตาม Road map ระยะ ที่๑ เป็นอย่างไร 

/ 5.1 ครู กศน. /บุคลากร 
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                            5.1 ครู กศน. /บุคลากรที่เป็นกรรมการระดับต าบล มีบทบาทอย่างไรบ้างในการจัดท าเวที  
                            5.2 กระบวนการจัดเวทดี าเนินการอย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

                            6. ผลจากการจัดท าเวที ครั้งที่ ๑ ได้ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของประชาชน อะไรบ้าง  
                            7. กิจกรรมที่ กศน. เข้าไปสนับสนุนภายหลังการจัดท าเวที มีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 
                            8. ผลจากการจัดท าเวที ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ กศน.มีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ   
                                (เช่น ครูได้รับการยอมรับ/ครูได้ข้อมูลความต้องการของชุมชนที่เป็นปัจจุบัน /น ากิจกรรม     
                                กศน. เข้าสู่แผนพัฒนาต าบล ฯลฯ) 

9. ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานมีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 
การด าเนินงาน ระยะที่ ๒ 
๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีความเข้าใจในเป้าประสงค์การสร้างการรับรู้ของเวทีที่ ๒ 
หรือไม่ อย่างไร 

๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีความพึงพอใจมากน้อย เพียงใด (จากการสังเกต พูดคุยของบุคลากร 
กศน.ที่เข้าร่วมเวที) 
๓. มีการติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประชาชนในส่วนของ กศน. (ตามเวทีที่ 1) 
หรือไม่ด าเนินการอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 

๔. กระบวนการด าเนินงานขับเคลื่อนตาม Road map ระยะที ่๒ เป็นอย่างไร 

๔.1 ครู กศน. /บุคลากรที่เป็นกรรมการระดับต าบล มีบทบาทอย่างไรบ้างในการจัดท าเวที  
      ๔.2 กระบวนการจัดเวทดี าเนินการอย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

๕. กิจกรรมการจัดท าเวที  มีส่วนสนับสนุนให้เกิดสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 

- การสร้างความสามัคคีปรองดอง การท าสัญญาประชาคม  - การรับรู้สิทธิ หน้าที่  รู้กฎหมาย 
          - การรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม   - การรู้กลไกการบริหารราชการ  

6. กิจกรรมที่ กศน. เข้าไปสนับสนุนภายหลังการจัดท าเวที มีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 
7. ผลจากการจัดท าเวที ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ กศน.มีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 
8. ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานมีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 

 
การด าเนินงาน ระยะที่ 3  
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีความเข้าใจในเป้าประสงค์การสร้างการรับรู้ของเวทีที่ ๓ 
หรือไม่ อย่างไร 

2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีความพึงพอใจมากน้อย เพียงใด (จากการสังเกต พูดคุยของบุคลากร 
กศน.ที่เข้าร่วมเวที) 
๓. มีการติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประชาชนในส่วนของ กศน. (ตามเวทีที่ ๒) 
หรือไม่ ด าเนินการอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 

๔.กระบวนการด าเนินงานขับเคลื่อนตาม Road map ระยะที่ ๓ เป็นอย่างไร 
๔.1 ครู กศน. /บุคลากรที่เป็นกรรมการระดับต าบล มีบทบาทอย่างไรบ้างในการจัดท าเวที  

      ๔.2 กระบวนการจัดเวทดี าเนินการอย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

/ ๕. กิจกรรมการจัดท าเวที   
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๕. กิจกรรมการจัดท าเวที  มีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการสร้างวินัยในการออมหรือไม่ อย่างไร 

๖. กิจกรรมที่ กศน. เข้าไปสนับสนุนภายหลังการจัดท าเวที มีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 
๗. ผลจากการจัดท าเวที ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ กศน.มีหรือไม่ ถ้ามี   โปรดระบุ  
๘. ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานมีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 

 
การด าเนินงาน ระยะที่ ๔ 
๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีความเข้าใจในเป้าประสงค์การสร้างการรับรู้ของเวทีที่ ๔ 
หรือไม่ อย่างไร 

๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีมีความพึงพอใจมากน้อย เพียงใด (จากการสังเกต พูดคุยของบุคลากร 
กศน.ที่เข้าร่วมเวที) 
๓. มีการติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของประชาชนในส่วน กศน. (ตามเวทีที่ ๓) 
หรือไม่ด าเนินการอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 

๔.กระบวนการด าเนินงานขับเคลื่อนตาม Road map ระยะที่ ๔ เป็นอย่างไร 
๔.1 ครู กศน. /บุคลากรที่เป็นกรรมการระดับต าบล มีบทบาทอย่างไรบ้างในการจัดท าเวที  

      ๔.2 กระบวนการจัดเวทดี าเนินการอย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

๕. กิจกรรมการจัดท าเวที  มีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีและร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดหรือไม่ อย่างไร 

๖. กิจกรรมที่ กศน. เข้าไปสนับสนุนภายหลังการจัดท าเวที มีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 
๗. ผลจากการจัดท าเวที ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ กศน.มีหรือไม่ ถ้ามี   โปรดระบุ  

    ๘. ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงาน มีหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ 
สรุปภาพรวมการเข้าร่วมเวที 4 เวที (รายงานเมื่อจัดเวทีครบทั้ง ๔ ครั้ง) 

  ๑.กศน.ได้เข้าไปสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนอะไรบ้าง อย่างไร  
  ๒.ประโยชน์ที่ กศน. ได้รับมีอะไร อย่างไร  

๓.มีการด าเนินการความเชื่อมโยงกับโครงการหลัก 5 โครงการ อย่างไร (1. โครงการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯ  2. โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 3. โครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล 4. โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน  5. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.14  การติดตามกลุ่ม OTOP เป้าหมาย พัฒนาสู่ระดับพรีเม่ียม 
นางละออง  ภู่กลาง      เป็นส่วนที่ กศน.เข้าไปสนับสนุนส่งเสริม  เช่น กลุ่มผ้าบาติก  กลุ่มเครื่องแกง  เป็นการต่อยอด                
                               ใหค้ าแนะน าเป็นการสร้างสวนเพ่ือท าเครื่องแกง เป็นต้น   
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

              ๕.๑  ร่างกรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

/ นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล     
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นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล    กรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย  
                                 ๑. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ                 ๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต   
                                 ๓. กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์                   
                                 ๔. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
                                 ๕. กิจกรรมลูกเสือ  และกิจกรรมอาสายุวกาชาด   
                                 ๖. กิจกรรมด้านกีฬา  และส่งเสริมสุขภาพ   
                                 ๗. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                                 ๘. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลภ   
                                 ๙.กิจกรรมจิตอาสา  กศน. “เราท าความดีด้วยหัวใจ”   
                                 ๑๐.กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ   
มติที่ประชุม                รับทราบ  
 

                 ๕.๒   โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
นางละออง  ภู่กลาง       ให้ส่งเอกสารมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายใน  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  และจะไปกัน  
                               ประมาณ เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
              ๖.๑  การทอดกฐินพระราชทาน 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร    หลังจากเว็บไซต์ใช้งานได้  ให้ด าเนินการแขวนข้อมูลที่พักไว้ที่หน้าเว็บไซต์  
มติที่ประชุม รับทราบ 

              ๖.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ ประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๖๑   
                                บรรณารักษ์ห้องสมุดรายงานผลการด าเนินงานตามล าดับดังนี้ คือนางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง /   
                                นางสาวกวินนาถ  ช่วยสงค์ / นางสาววาสนา   บุญเจริญ  / นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง /             
                                นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน์ / นางปัทมนันท์  ทองอ่อน  /นางวัชรี  นายโท / นางธิดารัตน์   
                                เปาะทอง   
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                ๖.๓ เรื่องการประเมินครูช านาญการ 
นายสุรชัย  จันทร์สภาพร   ครูที่เข้ารับการประเมินได้แก่  นางสาวประโลม  เสียมไหม  และนายอาทิตย์  อินทรวิเศษ   
                                  รอกรมแจ้งวันประเมิน  ส าหรับบรรณารักษ์ก็ให้รีบด าเนินการ  ฝากศึกษานิเทศก์ช่วยตรวจ 
                                  ดูผลงานให้ด้วย   และได้ประเมินลูกจ้างประจ าระดับ ส.๔  สองรายคือนายอุดมศักดิ์  ราชดี   
                                  และนายพนม  พนมรัตน์   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

จดรายงานการประชุม 
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