
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 8 / 2562 

วันอังคาร ที ่ 27   สิงหาคม  2562  เวลา  13.00  น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส 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.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
5.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

6.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
7.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
8.  นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
9.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
10.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
11.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอสิเกา 
12.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
13.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
14.  นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
15.  นางจาริ คงนคร ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
16.  นายชรินทร์ สีสุข คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
17.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
18.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
19.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
20.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 

21.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
22.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
23.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
24.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
25.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
26.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
27  นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
28.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
       
      / 29.  นายพนม   
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29.  นายพนม   พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
30.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
31.  นายไวดี้ อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
                                                           อ าเภอห้วยยอด  

32.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
33.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง   ไปราชการ 
2.  นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว   ไปราชการ 
3.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    ไปราชการ 
4.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพิเศษ     ลาพักผ่อน 
5.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ    ลาป่วย 
6.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2   ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายอนุวัติ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
    / เริ่มประชมุเวลา  
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เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   แจ้งที่ประชุม  ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี   
   (Good  practice ในรอบ 1 เดือนเป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com   
   โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอกันตัง / กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอหาดส าราญ    
   กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอ 
   ห้วยยอด / กศน.อ าเภอสิเกา / กศน.อ าเภอปะเหลียน และ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
 

ก่อนวาระการประชุม  

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร      รางวัล กศน. เกียรติยศ ประจ าปี 2561  

               ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุษา  บุญทอง  ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สังกัด
ส านักงาน กศน จังหวัดตรัง  ที่ได้รับรางวัล กศน. เกียรติยศ ประจ าปี  2561 สาขา
ลูกจ้างประจ า  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      

  1.1  การตายของพะยูน ชื่อ  มาเรียม   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร สืบเนื่องมาจากการตายของพะยูน ชื่อ  มาเรียม  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2562 

  ทางจังหวัดตรัง  โดยนายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ได้เล็งเห็นถึง  
  ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะ 
      รักษาสิ่งแวดล้อม  ในการนี้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ขอให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนิน 

  การประสานงานกับนายอ าเภอ  เช่น  พื้นที่ของ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  ให้เก็บขยะ 
 บริเวณชายหาด  กศน.อ าเภอห้วยยอด  เก็บขยะพ้ืนที่ถ้ าเลเขากอบ  เป็นต้น และ  
 มอบหมายนางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  จัดท าวิดีโอยูทูปเวอร์ชั่น กศน. เพ่ือรณรงค์ 
 ส่งเสริมให้มีการเก็บขยะ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  การเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาส  แก้วมี  ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ   
 เป็นครชู านาญการพิเศษ   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

 
/ 1.3  การอบรมประวัติศาสตร ์
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1.3  การอบรมประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ก าหนดการจัดอบรมประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง  ก าหนดเป็นวันที่  24  กันยายน  2562   
หลักจากการสอบปลายภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว  มอบหมายนายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  
ประสานงานกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เรื่อง วิทยากร  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายคือ  
ครู กศน.ต าบล   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4  การด าเนินงานโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก 
กลางคัน  และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม   

 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม  
จ านวนทั้งหมด  7,469  คน  (โดยได้พิจารณาจัดสรรเงินเพ่ือติดตามและช่วยเหลือเด็ก  
จ านวน  50,000.-  บาท)  ให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  (เด็กจบ 
มัธยมศึกษาตอนต้น แล้วไม่เรียนต่อ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายของ กศน. จ านวน  807  คน) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
           

1.5  การประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 
 

นายสุริยา  จันทรัฐ  ก าหนดการเป็นระหว่างวันที่  25 – 26  กันยายน  2562  ซึ่งก าหนดให้มีการน าเสนอ 
  ผลการด าเนินงานเป็นวิดีโอยูทูป  คนละ 3  นาที  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1) ครู กศน.ต าบล 
  2) ครอูาสาสมัคร กศน.     
                                      3) ครู ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   
  4) ครูผู้สอนคนพิการ 
  5) นักจัดการงานทั่วไป กศน.อ าเภอปะเหลียน และกศน.อ าเภอนาโยง 
  6) บรรณารักษ์อัตราจ้าง    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6  การอบรม Google  Classroom   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ก าหนดการอบรม Google  Classroom  ระหว่างวันที่  2 – 4  ตุลาคม  2562  

มอบหมาย นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียนและทีมงาน 
กศน.อ าเภอปะเหลียน  เรื่องที่พักส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ก าหนดเป็นโรงแรม  

 ณ ทับเทีย่ง  กลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือ ครูทุกประเภท   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/ 1.7  การจัดนิทรรศการ 
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1.7  การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานงานทางวิชาการ การสาธิต และฝึกทักษะ  

 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร จากการไปจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ  การสาธิต  และฝึกทักษะ  ในงาน
เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน  ระหว่างวันที่  28 – 30  กรกฎาคม  2562  ณ  บริเวณ
โดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  ขอให้ผู้ไปร่วมกิจกรรมถ่ายถอดความรู้
ได้รับจากการร่วมกิจกรรม 

  

      นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ได้ประโยชน์  เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  และทีมงานทุกคนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ร่วมทั้งได้ท าเลที่ตั้งที่ดี 

 

นางสาวมนธญา  แสงสิทธิ ได้มีการปรับแผนให้ครูไปเรียนรู้จากส านักงาน กศน.จังหวัดอ่ืนๆ ตามความสนใจ 
 คนละ  1  เรื่อง  ทีมงานทุกคนท างานกันอย่างมีความสุข 
 

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์   สิ่งที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังน าไปจัดนิทรรศการ  เป็นสิ่งที่จับต้องได้  และได้รับ 
 ความสนใจเป็นอย่างดี  มีความโดดเด่น  เป็นของที่ท ามือ 
 

นายสุรชัย   จันทร์สถาพร   ผลงานที่น าไปแสดงของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เน้นในเรื่องของอาชีพ  และ  
OOCC  ต้องการให้สถานศึกษามุ่งเน้นส่งเสริมเรื่องอาชีพ  เพราะราคายางพาราตกต่ า 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 7 / 2562  วันที่  25 กรกฏาคม  2562  

รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  7 / 2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 7/2562 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

  3.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2562 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2562 
 

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 4,886,594.00 4,523,634.91 92.57 362,959.09 
กศน.อ าเภอกันตัง 4,799,522.62 3,363,522.62 70.08 1,435,984.38 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 3,374,538.00 2,935,725.64 87.00 438,812.36 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 5,605,172.00 4,653,261.58 83.02 951,910.42 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 3,601,788.00 3,339,023.61 92.70 262,764.39 
กศน.อ าเภอสเิกา 1,789,944.00 1,570,733.15 87.75 219,210.85 
กศน.อ าเภอนาโยง 2,345,441.00 2,282,678.49 97.32 62,762.51 
กศน.อ าเภอรัษฎา 2,155,902.00 1,966,845.46 91.23 189,056.54 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 1,712,961.00 1,626,497.12 94.95 86,463.88 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 1,694,261.00 1,601,666.09 94.53 92,594.91  

/ รายงานการเบิกจ่าย 
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  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

ชื่องาน/โครงการ จ านวนจัดสรร จ านวนจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
ค่าตอบแทนครู กศน.ต าบล 24,213,985.00 21,587,464.52 89.15 2,626,520.48 
ค่าตอบแทนครูอาสา และ จนท.จังหวัด 9,738,320.00 9,453,900.00 97.08 284,420.00 
ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 1,098,000.00 947,873.00 86.33 150,127.00 
ค่าเช่าบ้าน 180,000.00 176,066.68 97.81 3,933.32 
ค่าจัดการเรียนการสอน 1,962,507.00 1,962,485.91 100.00 21.09 
งบอุดหนุน ค่าจ้างครูสอนคนพิการ 1,719,710.00 1,294,628.31 75.28 425,081.69 
ผ.4 ค่าตอบแทนใช้สอย 294,500.00 293,819.46 99.77 680.54 
ผ.4 ค่าสาธารณูปโภค 367,800.00 331,705.52 90.19 36,094.48 
ผ.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 496,320.00 496,320.00 100.00 0.00 
ผ.4 ค่าเช่ารถยนต์ 942,767.00 917,165.60 97.28 25,601.40 
ผ.4 เศรษฐกิจพอเพียง 78,300.00 48,704.49 62.20 29,595.51 
ผ.4 พัฒนาสังคมชุมชน 130,500.00 65,716.84 50.36 64,783.16 
ผ.4 งบด าเนินงาน สมทบกองทุนเงินทดแทน 46,820.00 46,820.00 100.00 0.00 
ผ.4 เงินอุดหนุน ค่าสื่อคนพิการ 410,000.00 395,940.00 96.57 14,060.00 
ผ.5 งบบริหารค่าตอบแทน 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 
ผ.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 140,160,00 395,940.00 96.57 14,060.00 
เบ้ียประชุมกรรมการจังหวัด 25,600.00 0.00 0.00 25,600.00 
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 84,000.00 56,000.00 66.67 28,000.00 
ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 140,160.00 140,160.00 100.00 0.00 
เทียบระดับการศึกษา 29.400 14,100.00 47.96 15,300.00 
รวม 42,123,589.00 38,359,334.18 91.06 3,764,254.88 

 

      

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

3.2  การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  ที่เข้าเป็นผู้รับบริการกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ / กศน.ต าบล 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ส านักงาน กศน.และอาชีวะศึกษารับผิดชอบ มีจ านวน  807  คน  
ปัญหาที่พบคือการป้อนข้อมูลของครู คือ นักศึกษาก าลังศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  แต่ไม่ระบุว่าศึกษาที่ไหน  ท าให้ไม่ทราบว่าอยู่สังกัดใด  ขอให้ครูแก้ไขข้อมูล
ในส่วนทีเ่ป็นการศึกษาต่อ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระบุชื่อโรงเรียนที่ไปศึกษาต่อด้วย   

 
 

 
/ ระเบียบวาระที ่ 4 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

   4.1  สรุปจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net)  
ภาคเรียนที่ 1 /2562   

นายสุริยา  จันทรัฐ  จากการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net)  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2562 
   สรุปจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ ดังนี้   
 

   ระดับประถมศึกษา 
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวน 

ผู้มีสิทธิ์สอบ 
ประถมศึกษา 

เข้าสอบ ขาดสอบ เข้าสอบคิดเป็น% 
1 กศน.อ าเภอกันตัง 2 1 1 50.00 
2 กศน.อ าเภอนาโยง 2 2 

 
100.00 

3 กศน.อ าเภอปะเหลียน 1 1 
 

100.00 
4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1 1 

 
100.00 

5 กศน.อ าเภอรัษฎา 2 
 

2 0.00 
6 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 1 1 

 
100.00 

7 กศน.อ าเภอสิเกา 4 4 
 

100.00 
8 กศน.อ าเภอห้วยยอด 6 3 3 50.00 
9 กศน.อ าเภอเมืองตรัง - - - - 
10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ - - - - 

 
ระดับจงัหวัด 19 13 6 75.00 

 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวน 

ผู้มีสิทธิ์สอบ 
ประถมศึกษา 

เข้าสอบ ขาดสอบ เข้าสอบคิดเป็น% 
1 กศน.อ าเภอกันตัง 52 40 12 76.90 
2 กศน.อ าเภอนาโยง 17 15 2 88.20 
3 กศน.อ าเภอปะเหลียน 30 20 10 66.60 
4 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 49 33 16 67.30 
5 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 40 26 14 65.00 
6 กศน.อ าเภอรัษฎา 25 21 4 84.00 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 23 22 1 95.60 
8 กศน.อ าเภอสิเกา 13 12 1 92.30 
9 กศน.อ าเภอห้วยยอด 86 56 30 65.10 
10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 13 9 4 69.20 

 
ระดับจงัหวัด 348 254 94 77.02 

/ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวน 

ผู้มีสิทธิ์สอบ 
ประถมศึกษา 

เข้าสอบ ขาดสอบ เข้าสอบคิดเป็น% 
1 กศน.อ าเภอกันตัง 84 67 17 79.70 
2 กศน.อ าเภอนาโยง 15 15 - 100.00 
3 กศน.อ าเภอปะเหลียน 65 48 17 73.80 
4 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 97 83 14 85.50 
5 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 49 41 8 83.60 
6 กศน.อ าเภอรัษฎา 34 26 8 76.40 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 30 28 2 93.30 
8 กศน.อ าเภอสิเกา 28 22 6 78.50 
9 กศน.อ าเภอห้วยยอด 105 81 24 77.10 
10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 22 18 4 81.00 

 
ร้อยละระดับจังหวัด 529 429 100 82.99 

 

   สรุปภาพรวมของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
   ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  ทั้ง  3  ระดับ  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  

2562  เท่ากับ  78.34 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2  การประเมินเทียบระดับมิติความรู้  ความคิด  ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา  2562 
 

นางสาวสุดา   หาญวัฒนกุล  ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ไปประชุมตรวจกระดาษค าตอบการประเมินเทียบระดับ 
  มิติความรู้  ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2562  นั้น นักศึกษาผ่านหมดทุกระดับทุกคน  

นักศึกษาส่วนใหญ่ท าข้อสอบปรนัยและอัตนัยได้มากข้ึน  ในส่วนของนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ตอบค าถามข้อสอบอัตนัยไม่ครบจ านวนข้อสอบที่ถาม   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    4.3  ระบบการออกรหัสหลักสูตรรายวิชาเลือก 
 

นางสาวสุดา   หาญวัฒนกุล  การใช้ระบบการออกรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการจัด  

  การข้อมูลการจองรหัส เพ่ือออกรหัสหลักสูตรรายวิชาเลือกตามที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น  
  เพ่ือใช้จัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     พุทธศักราช  2551  และยังสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลหลักสูตรรายวิชาเลือกของ 
     สถานศึกษาอ่ืน ๆ และสื่อต่าง ๆ ที่มีในระบบเพ่ือน าไปใช้จัดการศึกษาได้   
      
 
            / ส าหรับรายละเอียดการใช้งาน 
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    ส าหรับรายละเอียดการใช้งานระบบการออกรหัสหลักสูตรรายวิชาเลือกตามหลักสูตร 
     การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
    และสมาชิกได้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  มี ดังนี้ 
 

     เมนูหลักส าหรับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กศน.จังหวัด  มีดังนี้ 
 

     1)  ashboard  เป็นเมนูส าหรับดูรายงานสถิติ  จ านวนข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด  และ 
แสดงจ านวนการเข้าใช้งานระบบ 

     2) ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน  ประเภทสื่อ  เป็นเมนูส าหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการ 
ค้นหาสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแนบไฟล์สื่อต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นสื่อสนับสนุนจัด
การศึกษา 

     3) ระบบค้นหาข้อมูล  เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้การค้นหาข้อมูลหลักสูตร   
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เลือกเพ่ือการค้นหาข้อมูลหลักสูตร 

     4) ระบบจองรหัสหลักสูตร  เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับให้เจ้าหน้าที่  ที่มีสิทธิ์ในการสร้าง 
หลักสูตรรายวิชาเลือกเข้ามาขอรหัสหลักสูตรรายวิชาเลือกผ่านเมนูนี้   

     5) ระบบรายงาน  ระบบจะแสดงรายงานหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ 
เลือกในการแสดงรูปแบบรานงาน 

     6) สถิติการเข้าใช้งาน  เป็นเมนูส าหรับเรียกดูรานงาน  สถิติการเข้าใช้งาน 
     7) ออกจากระบบ  เมนูออกจากระบบ  ใช้ส าหรับทุกครั้งเมื่อใช้งานระบบเสร็จสิ้นแล้ว 

ให้กดออกจากระบบงาน  ระบบจะท าการเคลียร์ค่าระบบใหม่เพ่ือที่จะป้องกัน 
การผิดพลาดของข้อมูลที่จะเก็บเข้าสู่ระบบ 
 

เว็บไซต์ เข้าระบบการออกรหัสวิชาเลือก  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
http://203.159.251.141/nfe.rs.g2/app/index.php  และ  QR Code 
 

 
 
 
 
 
      / การขอรหัสรายวิชาเลือก 

http://203.159.251.141/nfe.rs.g2/app/index.php%20%20และ
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    การขอรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช 2551  เมื่อ กศน.อ าเภอจัดท าหลักสูตรรายวิชาเลือก  1) โดยคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรที่มีความช านาญในเนื้อหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  2) ผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา  3) เสนอ ส านักงาน กศน.จังหวัด  โดยส านักงาน กศน.
จังหวัด เข้าใช้ระบบการออกรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  แนบข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร  พร้อมไฟล์ข้อมูล  
เพ่ือขอรหัสกับทางกองพัฒนาการศึกษา 4) กองพัฒนาการศึกษาจะพิจารณาเนื้อหา  
และออกรหัส โดยผู้ดูแลระบบต่อไป 

 

ตัวอย่าง หลักสูตรรายวิชาเลือก   
   รหัสรายวิชาเลือก ชื่อหลักสูตรรายวิชาเลือก 
เดิม  อช33181   การมัดย้อมผ้าไหม 
ปรับใหม่  อช3300181  การมัดย้อมผ้าไหม 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

-    
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ  
     

   6.1  การน าเสนอ Google  Classroom 
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ไดด้ าเนินการอบรมครู  แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น  กลุ่มนักศึกษาพิการ  กลุ่มทหาร   
    เป็นการเรียนออนไลน์  การสอนท าไฟล์เป็น PDF  โดยจะมีชุดวิชาพ้ืนฐาน  มีคลังเก็บ 
    ข้อมูลรายวิชา ในส่วนที่ได้ด าเนินการแล้วม ีกศน.ต าบลบ้านนา กศน.ต าบลแหลมสอม 
    กศน.ต าบลเกาะสุกร  และ กศน.ต าบลลิพัง  ในโอกาสถัดไปจะด าเนินการสอนการท า 
    บัตรเข้าห้องสอบ  โดยก าหนดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการสอบทั้งหมด  ส าหรับ 

การอบรม ได้ด าเนินการจองห้องพักไว้แล้ว ณ  โรงแรม ณ ทับเที่ยง  ขอรายชื่อผู้เข้ารับ 
การอบรม Google Classroom  ภายในวันที่  29  กันยายน  2562 

 

   6.2  ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ลูกจ้างประจ า รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
สิงหาคม  2562 
    ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ลูกจ้างประจ า  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
สิงหาคม  2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 
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(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


