
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖1 

วันพุธที่  3๑  มกราคม ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม  

1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
3. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
4. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
5. นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
6. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  
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. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
13.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  
14.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครชู านาญการ 
15.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ 
16. นางอรทัย คงสิน คร ู
17. นางจาริ คงนคร ครู  
18.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครู   
19.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู  
20.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู  
21.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
22.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
23.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
24.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
25.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
26. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
27. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 

 
    
          / ผู้ไม่มาประชมุ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  ลาพักผ่อน 
๒.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 
๓.  นายอนันต์ ศรีราม ครชู านาญการ      ไปราชการ 
๔.  นายชรินทร ์ สีสุข คร ู      ไปราชการ  
๕.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
๖.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ลาพักผ่อน 
๗.  นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว นักจัดการงานทั่วไป    ลาพักผ่อน 
๘.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์   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.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑2. นางวรรณิศา  รักราวี 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. นางอรนุช ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 

     / เริม่ประชุมเวลา  09.oo น. 
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เริ่มประชุมเวลา 09.oo  น. 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
 ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖1  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม  
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี (Good   
 practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดยเริ่มจาก 

กศน.อ าเภอหาดส าราญ / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอย่านตาขาว / กศน.อ าเภอรัษฎา  
กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอสิเกา 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอกันตัง  และการน าเสนอของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
เรื่อง ลูกกตัญญูดูแลพ่อป่วยติดเตียงได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันเด็ก กศน.อ าเภอนาโยง  
เรื่อง น้ าพริกฝรั่ง  กศน.อ าเภอรัษฎา  และเรื่อง ต้นมันช้างขนาดยักษ์ อ าเภอกันตัง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

  ๑.๑  โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง  ก าหนดจัดวันที่  
๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ วัดมงคลสถาน ต าบลละมอ  อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  มอบ 
กศน.อ าเภอนาโยงด าเนินการจัดกิจกรรม 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

   1.2  การแข่งขันกีฬาข้าราชการ “ตรังสัมพันธ์” 2561 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร วันข้าราชการพลเรือน  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  จะมีการแข่งกีฬา ตรังสัมพันธ์” 2561 ซ่ึง 

กศน.ก าหนดให้อยู่สีฟ้า  มีการแข่งกีฬาต่างๆ  เช่น  กีฬาพ้ืนบ้าน  คณะท างานจะได้ด าเนิน
เรื่องเสื้อกีฬา  และจะก าหนดวันเวลาในล าดับต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  ๑.๓  กศน.ต าบล  4 G 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   แจ้งที่ประชุมเรื่อง “กศน.ต าบล 4 G” ซึ่งประกอบด้วย 

๑) Good Teacher    ครูที่ดี  
๒) Good Place Best Check-In เช็คอินที่ดีที่สุด 
๓) Good Activities   กิจกรรมที่ดี  
๔) Good Partnership  ความร่วมมือที่ดี 

         / การประเมิน กศน. 4 G   
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   การประเมิน กศน. 4 G  ของแต่ละอ าเภอ  มีคณะกรรมการผู้ประเมินประกอบด้วย 
   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด เป็นประธาน  มีศึกษานิเทศก์  จ านวน  ๓  คน  
   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนั้นๆ  นายธนากร  เยาว์ด า  นักวิชาการศึกษา  นายนพรัตน์   

  โชติเกษมกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยให้ กศน.อ าเภอแจ้งรายชื่อ กศน. 
  ต าบลที่จะเข้ารับการประเมินเบื้องต้น  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

  1)  กศน.ต าบลควนปริง กศน.เมืองตรัง 
  ๒)  กศน.ต าบลนาชุมเห็ด กศน.ย่านตาขาว 
  3)  กศน.ต าบลนาข้าวเสีย กศน.นาโยง 
  4)  กศน.ต าบลสุโสะ กศน.ปะเหลียน 
  5)  กศน.ต าบลอ่าวตง กศน.วังวิเศษ 
  6)  กศน.ต าบลบ้าหวี กศน.หาดส าราญ 
  7)  กศน.ต าบลหนองช้างแล่น กศน.ห้วยยอด 
  8)  กศน.ต าบลวังวน  กศน.กันตัง 
  9)  กศน.ต าบลเขาไม้แก้ว กศน. สิเกา 
  10)  กศน.ต าบลควนเมา กศน.รัษฎา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๑.๔  การย้าย ข้าราชการครู 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  การย้ายข้าราชการครู  ผู้ใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ด าเนินการขอย้าย ภายในวันที่ 
   ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  ๑.๕  โครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  โครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรัง  
    ประจ าปี ๒๕๖๑  ก าหนดจัดวันที่  ๖ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  จะมีพิธีเปิดโดย 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ในวนัที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง      

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

   ๑.๖  ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนรู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนรู้หน้าที่  มีวินัย  ใจอาสา  ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง   
 สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บจังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๑.๗  งานวิชาชีพ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   งานวิชาชีพ  มอบหมาย กศน.อ าเภอ ก าชับครู ในเรื่องการจัดงานวิชาชีพ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
        / ๑.๘  เน็ตประชารัฐ 
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 ๑.๘  เน็ตประชารัฐ   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   เน็ตประชารัฐ  ให้ด าเนินการให้เรียบร้อย  เมื่ออบรมแล้วเสร็จ  ขอให้ส ารวจจ านวน 
  ผู้เข้าร่วมโครงการ   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๙  กีฬากลุ่มอันดามัน   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   กีฬากลุ่มอันดามัน  จัดวันที่  ๒๖ - ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑   
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ การจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ   
 สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน  มี  ๕ ทีม  ดังนี้ 
 1)  ทีมส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 
 ๒)  ทีมส านักงาน กศน.จังหวัดพังงา 

๓)  ทีมส านักงาน กศน.จังหวัดระนอง 
๔)  ทีมส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕)  ทีมส านักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ 
 

ส าหรับประเภทการแข่งขันกีฬา  ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬา  จ านวน  ๓  ประเภท ดังนี้ 
๑)  กีฬาฟุตบอล (ชาย)  แบ่งเป็น  ๒ ทีม     
 1.1) ทีมอันดามัน 1  มี  ๓  จังหวัด  ประกอบด้วย  จังหวัดตรัง  ระนอง และ 
  ภูเก็ต 
 1.๒) ทีมอันดามัน ๒  มี  ๒  จังหวัด  ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ และพังงา 
๒)  กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)  แบ่งเป็น  ๕ ทีม  ตรัง กระบี่  พังงา  ระนองและภูเก็ต   
๓)  กรีฑา  ประกอบด้วย 

๓.๑) วิ่ง  100  เมตร  ชาย/หญิง 
๓.๒) วิ่ง  ๒๐๐  เมตร  ชาย/หญิง 
๓.๓) วิ่ง  ๔๐๐  เมตร  ชาย/หญิง 
๓.๔) วิ่ง  ๘๐๐  เมตร  ชาย/หญิง  
๓.๕) วิ่งผลัด  4 X 100  เมตร  ชาย/หญิง 
๓.๖) วิ่งผลัด  4 X ๔00  เมตร  ชาย/หญิง 
๓.๗) วิ่งผลัด  ๘ X ๕0  เมตร  ชาย ๔/หญิง ๔ 

๔)  กีฬาพ้ืนบ้าน  
๔.๑) วิ่ง ๖ ขา ๕๐ เมตร ชาย/หญิง  
๔.๒) วิ่งกระสอบ ๘X ๕๐ เมตร  ผสม ชาย ๔ /หญิง ๔ 
๔.๓) วิ่งผลัดลิงอุ้มแตง ๘X ๕๐   ผสม เมตร ชาย ๔/หญิง ๔ 
๔.๔) กินวิบาก  ชาย/หญิง  
๔.๕) ชักคะเย่อ  ผสม ชาย ๕ / หญิง ๕ 

 
/ คุณสมบัติ 
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คุณสมบัตินักกีฬาและกรีฑา 
  ๑. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  

ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว  
  ๒. มีบัตรข้าราชการ /บัตรพนักงานราชการ / บัตรลูกจ้าง  หรือ อื่นๆ ที่แสดงว่าเป็น 
      บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา  
 

  สนามจัดการแข่งขัน  สนามกีฬากลางจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน)  อ าเภอเมืองภูเก็ต 
  การจัดการแข่งขันกีฬา ประธานกลุ่มจังหวัดอันดามัน  เป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน  
  กีฬา กศน.กลุ่มอันดามัน  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยขอความอนุเคราะห์นักกีฬาจาก  
  กศน.อ าเภอ  และส าหรับวอลเลย์บอลหญิง  มอบผู้อ านวยการ กศน.ย่านตาขาว เป็น 
  ผู้จัดการทีม  ส่วนกรีฑามอบ ผู้อ านวยการ กศน.นาโยงและอ าเภอเมืองตรัง     
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๑๐  ก าหนดพิธีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร   

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ขอเชิญรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพิธีห้องสมุด 
   ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่  ๒๒   
   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  โดยขอให้ตอบรับการเข้าร่วมมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
   ภายในวันศุกร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ให้แจ้งชื่อที่นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล   
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๑ 
  มีการแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุม  หน้า  ๓  ดังนี้ 
   จากเดิม  แบบฟิต        แก้เป็น  แบบ Fix   
  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๑ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๑  
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
 จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 
2/2560  ให้กับสถานศึกษา กศน.อ าเภอ ในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

   รหัสงบประมาณ 2000229016500411  แหล่งของเงิน  6111410 (เพ่ิมเติม) 
 
 

ที ่ สถานที ่
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ที ่ สถานศึกษา รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 45,000.- 
๒ กศน.อ าเภอห้วยยอด 45,000.- 
๓ กศน.อ าเภอกันตัง 45,000.- 
๔ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 40,000.- 
๕ กศน.อ าเภอปะเหลียน 40,000.- 
6 กศน.อ าเภอสิเกา 30,000.- 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 30,000 
8 กศน.อ าเภอนาโยง 22,500.- 
9 กศน.อ าเภอรัษฎา 22,500.- 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 20,700.- 
รวม 340,700.- 

 

 การจัดสรรงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560  เพ่ิมเติมหลังจากตรวจสอบนักศึกษา 
 ซ้ าซ้อนเรียบร้อยแล้ว  หักค่าสาธารณูปโภคอาคารเรียน กศน.อ าเภอเมืองตรังไว้  50,000.- บาท  หักค่า 
 พัฒนานิเทศ  ติดตามจ านวนนักศึกษาส่วนต่างที่เหลือไว้  43  คน  คนละ  100.-  บาท  หักค่าจ้างครูสอน 
 คนพิการส่วนที่เกิน  5  เท่าจังหวัดรับผิดชอบเองในภาพรวมทั้งหมด  432,000.-  บาท  จ านวนนักศึกษา 
 หลังจากตรวจความซ้ าซ้อนแล้ว  มีจ านวน  ๗,๑๓๒  คน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 4.1  การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก  ภาคเรียนที่ 2/2560   

นายสุริยา  จันทรัฐ แจ้งที่ประชุม  ระหว่างวันที่  ๕ – ๖  กุมภาพันธ์  2561  จะมีการคัดเลือกและ 
   บรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2560  ณ ภูผายอด  ต าบลปากคม  

อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  โดยก าหนดส่งข้อสอบภายในวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๑   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-net)  ภาคเรียนที่  2/2560   

นายสุริยา  จันทรัฐ   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ภาคเรียนที่ 2/2560  ตามเกณฑ์การจบ 
   ได้ก าหนดให้นักศึกษา กศน.  ทีเ่รียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร  เข้ารับการทดสอบ 
   ทางการศึกษาระดับชาติด้าน การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net)  ในวันที่  11   
   กุมภาพันธ์  2561  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว    
 

          / ส าหรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ   
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ส าหรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  ให้แจ้งเป็นหนังสือมายังส านักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง  และจะจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบ ทั้ง  ๑๑  สนามสอบ ในวันที่  ๙  
กุมภาพันธ์  2561   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.3  การประเมินเทียบระดับการศึกษา 
นายสุริยา  จันทรัฐ    การประเมินเทียบระดับการศึกษา  ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับ

แบบทดสอบ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จะจัดส่งภายในวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
และใช้สนามสอบ ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  และมีการท าแฟ้ม  ขณะนี้ยังไม่
สามารถระบุจ านวนผู้ผ่านการประเมินไดว้่ามีจ านวนเท่าไร  และขอค าปรึกษาเรื่อง 

   การสัมมนานักศึกษาเทียบระดับทีต่้องเสียค่าใช้จ่ายเอง  และในที่ประชุมจะมีแนว
ทางการด าเนินงานอย่างไร 

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์   เสนอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาประชุม และเสนอแนะให้ท าร่วมกันกับอ าเภออ่ืนๆ   
นายสุริยา  จันทรัฐ   ขณะนี้นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาที่จะเข้าสอบประเมิน  มีจ านวนประมาณ  ๘๗  คน  
นางฉัตราภรณ์  เอ่งฉ้วน  ส าหรับ กศน.ย่านตาขาว  ขออนุญาตจัดการสัมมนาโดยนักศึกษา กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
นายนุกูลกิจ  เดชด านิล   ส าหรับ กศน.สิเกา  ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดเป็นพี่เลี้ยง  นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

และบริหารจัดการค่าใช้เอง  เป็นการจัดสัมมนากลุ่มใหญ่ร่วมกัน  เช่น กศน.สิเกากับ 
กศน.ห้วยยอด   

 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
  

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4.4  สรุปผลการด าเนนิงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาเครื่องมือนิเทศภายใน 
       ปีงบประมาณ  2561 

นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ตามทีก่ลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมพัฒนาเครื่องมือนิเทศ 
 ภายใน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ท าหน้าที่นิเทศ 
 ภายในของแต่ละสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาเครื่องมือนิเทศ และเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ระหว่างผูบ้ริหารระดับจังหวัด ผู้บริหารระดับอ าเภอ ศึกษานิเทศก์ส านักงาน กศน.จังหวัดตรงั  
 ผู้ท าหน้าที่นิเทศภายในจังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิน้จ านวน  ๔๗  คน และคาดวา่ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้น าเครื่องมือนิเทศดังกล่าวไปใช้ประกอบ   การนิเทศได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพต่อไป นั้น  ขอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิง 
 ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครื่องมือนิเทศภายใน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของส านักงาน กศน. 
 จังหวัดตรัง  ดังนี้ 

๑) ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ 
 นิเทศภายใน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ในระดับมากร้อยละ  ๗๒  รองลงมาม ี
 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดร้อยละ  ๒๘   

๒) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครื่องมือนิเทศ 
 ภายใน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในระดับมาก 

/ ๓) ผู้เข้าร่วมประชุม 
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๓) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานได้ใน 
    ระดับมากร้อยละ ๖๘  รองลงมาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
    ร้อยละ ๒๘ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับปานกลางร้อยละ  ๔ 
๔) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในการประชุมในระดับมากร้อยละ ๓๒ รองลงมา 
    สามารถน าความรู้ไปใช้ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ  ๖๘ 

  ๕) ผู้เข้าร่วมประชุม มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนๆในระดับมาก 
    ร้อยละ ๕๒ รองลงมาในระดับมากที่สุดร้อยละ  ๔๔  และระดับปานกลางร้อยละ  ๔ 
 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาครั้งนี้ 
๑) ควรน าผลการนิเทศของแต่ละสถานศึกษามาใช้ในการสรุปผลการนิเทศครั้งนี้ 
๒) ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบนี้ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนางานนิเทศของส านักงาน  

 กศน. ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
๓) ควรมีการจัดประชุมกิจกรรมอ่ืนในลักษณะนี้เพ่ิมข้ึน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ 
    รับรู้เรื่องใหม่ๆ ทีน่ าไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนเองได้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.5  สรุปผลการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตรัง 
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตรัง ในวัน 
 อังคารที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา  ศาลากลางจังหวัดตรัง  
 ชั้น ๕  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  การจัดประชุมครั้งนี้ จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
๒)  ประธานการประชุม คือ นายชัชวาล  ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
๓)  รายละเอียดการประชุม มีดังนี้ 

 

  ๓.๑) แจ้งค าสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๒๙๒๓/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
   เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตรัง    
   และท่ีแก้ไข พ.ศ.  ๒๕๖๑  

๓.๒) แจ้งแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด 
   ตรัง   

  3.๓) เสนอร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
      จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   3.๓.๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวดคลิปวีดีโอเพ่ือสร้าง 
  ความปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

   3.๓.๒) โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ 
   3.๓.๓) โครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และการเรียนรู้ 

  เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชน 
 

/ 3.๓.๔) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
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3.๓.๔) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม(Cultural Vaccine) 
จังหวัดตรัง 

 3.๓.๕) โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตรัง 
 3.๓.๖) ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตรัง 

3.๓.๗) โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน (ณ สยาม @ ตรัง) 
  ๓.๔)  เสนอร่างค าสั่งคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด 
 ตรังส าหรับผู้แทนด้านการศึกษา ที่ประชุมลงมติให้ผู้แทนจากส านักงาน 
 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แทนด้านการศึกษา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.6  โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) 
นางละลอง  ภู่กลาง ส าหรับโครงการนี้ การส่งครูเข้ารับการพัฒนา จะเน้นการกระจายให้ครู ทุก กศน.อ าเภอ 
  เข้าร่วมเพื่อเป็นต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เป็นการจัดกระบวนการ 
  เรียนรู้  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
  พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Boot Camp)  จ านวน 
  ๔  ราย  ดังต่อไปนี้  
    1) นายกฤษฎา  ปิลเกษม  ครูอาสาสมัคร  กศน.อ าเภอกันตัง 
    2) นางประภาศรี  เปาวัลย์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
    3) นางสาวจรรยา  สุวรรณรัตน์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
    4) นางอมรรัตน์  ทองทิพย์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอรัษฎา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.7  โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดท านวัตกรรมผลงานวิชาการ  
  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ปีงบประมาณ  2561   
นางละลอง  ภู่กลาง โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการจัดท านวัตกรรมผลงานวิชาการ  
  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561 ก าหนดจัดวันที่  ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ 
  ๒๕๖๑  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร  ๑๑  คน / ครู  ๑๑  คน / บรรณารักษ์  
  ๑๑ คน  และศึกษานิเทศก์  ๓  คน  โดยจะจัดส่งให้ตอบแบบรับการเข้าร่วมโครงการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนครู กศน. เป็นคณะกรรมการชมรมครู กศน.กลุ่มอันดามัน  

 ระดับอ าเภอ  
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล การคัดเลือกตัวแทนครู เพ่ือเป็นคณะกรรมการชมรมครู กศน.กลุ่มอันดามัน  คัดเลือก 

   จากครูอาสาสมัคร /ครูกศน.ต าบล / ครู ศรช. / ครูสอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  กศน. 
   อ าเภอละ  ๒  คน  รวมเป็น  ๒๐  คน  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด 5  คน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
/ ระเบียบวาระที่  ๖ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ๖.๑  ทอดกฐินพระราชทาน  
นางละออง  ภู่กลาง การทอดกฐินพระราชทาน ขณะนี้ได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์   ส าหรับข้อมูลที่ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  มอบหมายให้ด าเนินการ มีดังนี้ 

๑) ข้อมูลที่พักในจังหวัดตรัง  มีจ านวน  ๑๗๗  แห่ง   
๒) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  ขอให้แต่ละอ าเภอเสนอมา เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คนที่มางาน 
    สามารถไปท่องเที่ยวก่อนได้ 
๓) ข้อมูลร้านอาหารในจังหวัดตรัง มีจ านวน  ๓๗๔ ร้าน และร้านปลีกย่อยอีก ๕๐๐      
    กว่าร้าน 
 

๖.๒  การประกวดนวัตกรรม   
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์   สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  จะจัดประกวดสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของแต่ละจังหวัด  

จังหวัดละ  ๖  คน  ภาคตะวันออกมี  ๗  จังหวัด  จะได้จ านวน  ๔๒ คน  ภาคใต้จังหวัด
ตรัง  ๖  คน  ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น  ๕  กลุ่ม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดบุรีรัมย์  กับร้อยเอ็ด  ทั้งหมด  ๗๒  คน  จะประกวดกันในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม  
๒๕๖๑  ณ จังหวัดนครนายก  โดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัด  ค่าอาหารโครงการจ่ายให้   

นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ขอให้ สถาบัน กศน.ภาคจัดส่งหลักเกณฑ์การประกวด เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

๖.๓  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง   
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ สรุปผล คือบุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นคณะกรรมการ ๑ ใน  ๑๕  คน ซึ่งมี 

เงินสินทรัพย์ ๑๐,๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  จะเสนอให้พนักงานราชการมีสิทธิ์กู้เงินได้  
เพ่ือน าเสนอที่ประชุมต่อไป  คณะกรรมการ จากเดิมมี  ๓  คน  เพ่ิมเป็น  ๗  คน  
คือ นางศรสวรรค์  พุมโกมล  เป็นตัวแทนพนักงานราชการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
มีนางอรทัย  คงสิน  เป็นตัวแทนข้าราชการครู  นางสาวกวินนาถ  ช่วยสงค์  เป็นตัวแทน
ของบรรณารักษ์  นายขจรพงศ์  ศิริสม  เป็นตัวแทนของครูอาสาสมัคร กศน.  นายโชค   
จิตอักษร  เป็นตัวแทนของลูกจ้างประจ า  นางสาวอัจฉรา  เชียงสอน เป็นตัวแทนผู้บริหาร
ที่เกษียณอายุราชการแล้ว  และนายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  เป็นตัวแทนผู้บริหาร  
แนะน าให้ฝากเงินสหกรณ์เพราะดอกเบี้ยสูงกว่าและไม่หักภาษี   

 

      ๖.๒  การรายงานผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๑   
นางธิดารัตน์  เปาะทอง           ตัวแทนบรรณารักษ์  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๑   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร         เน้นการท าเว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชน  การส่งเสริมงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
                          ทางหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ เป็นต้น   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๓๕ น. 
 

 
(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
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วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  พิธีเปิดการบรรณาธิการข้อสอบ ณ ภูผายอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  วันที่ ๒๖ – ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด  เป้าหมายจ านวน  ๑๐๐  คน  เป็นนักศึกษา
ผู้ชาย  ณ วัดสาริการาม  
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 


