
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    ครั้งที่ 12/2561 

วันพุธที ่ 28  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.00  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.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
5.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
6.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

7.  นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
8.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
9.  นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
10. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
11.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  
13.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการ 
14.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ 
15.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ 
16.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ 
17.  นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ 
18.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ   
19.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู
20.  นายชรินทร์ สีสุข คร ู   
21.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
22.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

                                                ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
24.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
25.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
26.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
27.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ     
28.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ์  ระดับ  ส 4   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
 

     / 29.  นายพนม   พนมรัตน์ 
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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  

  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง   ไปราชการ 
2.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ไปราชการ 
3.  นางจาริ คงนคร คร ู       ไปราชการ 
4.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ     ไปราชการ 
5.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ     ลาพักผ่อน 
6.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา     ลาพักผ่อน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4          ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายเกรียงศักดิ์     บริบูรณ์   พนักงานขับรถรถยนต์ ระดับ ส 2   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางสาวอัจฉร ี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายวชัระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนชุรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางพิมภักดิ ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายศุภชัย   เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
 
     / เริ่มประชมุเวลา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 12/ 
  2561  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม       
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันท างานเป็นทีม ท าให้การถวายผ้าพระกฐิน 
พระราชทานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
 

นางเพียงใจ  หอยสังข์         สรุปการประเมินผลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ส านักงาน กศน. ประจ าปี  
พ.ศ.  2561  วันเสาร์ที่  17  พฤศจิกายน  2561  ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง  
ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง   การประเมินมีทั้งหมด  4  ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 42 28.77 
หญิง 104 71.23 
รวม 146 100 

 
จากตารางพบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  104  คน  
คิดเป็นร้อยละ  71.23  และเพศชาย  จ านวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.77   
 

2.  อายุ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางพบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีช่วงอายุ  40 - 49  ปี 
คิดเป็นร้อยละ  34.93  รองลงมา อายุ  30 - 39 ปี  คิดเป็นร้อยละ  28.08  

 
                            / 3.  สถานภาพ 

 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 11 7.53 
20 - 29 ปี 13 8.90 
30 - 39 ปี 41 28.08 
40 - 49 ปี 51 34.93 
50 - 59 ปี 27 18.49 
60 ปี ขึ้นไป 3 2.05 

รวม 146 100 
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3.  สถานภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตารางพบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นครู กศน.ต าบล   
จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.04  รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา   
จ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.96  
 

4.  ช่องทางรับข่าวสาร (เลือกตอบได้หลายข้อ)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางพบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากหนังสือราชการ  
คิดเป็นร้อยละ  74.66  รองลงได้รับข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์  คิดเป็นร้อยละ  
23.03  

 
 
 
 
 
                       / ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหาร 13 8.90 
ข้าราชการครู 15 10.27 
บรรณารักษ์ 6 4.11 
ครู อาสาสมัคร กศน. 9 6.16 
ครู กศน.ต าบล 57 39.04 
ครูผู้สอนคนพิการ 5 3.42 
นักเรียน/นักศึกษา 16 10.96 
ประชาชนทั่วไป 10 6.85 
อ่ืนๆ 15 10.27 
รวม 146 100 

ช่องทางข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
หนังสือราชการ 109 74.66 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 70 47.95 
เอกสารประชาสัมพันธ์ 32 21.92 
Website 32 21.92 
Facebook 36 24.66 
SMS 1 0.68 
เพ่ือนบอก 21 14.38 
อ่ืนๆ 3 0.02 
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  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส านักงาน กศน. ประจ าปี พ.ศ. 2561 
    
 

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ( ̅) S.D. 

1. การประชาสัมพันธ์งานกฐินพระราชทาน  
   ของ ส านักงาน กศน. ประจ าปี 2561 

4.29 0.69 

2. ความพร้อม สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 4.38 0.8 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน 4.51 0.62 

4. อาหาร เครื่องดื่ม 4.34 0.91 

5. การบริการและอ านวยความสะดวกในการเข้ารว่มพิธีฯ 4.38 0.73 

6. พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน 4.54 0.81 

7. หนังสือที่ระลึกในพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ 4.26 0.98 

8. รูปแบบพิธีการและระยะเวลา 4.46 0.66 

9. สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมนักศึกษาก่อให้เกิด 
   วัฒนธรรมที่ด ี

4.37 0.66 

10. ความเหมาะสมของสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.42 0.81 

11. สถานที่ตกแต่งอย่างมีสุนทรียภาพ สวยงาม  
     สอดคล้องกับธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับ 
     สิ่งแวดล้อม 

4.48 0.69 

12. มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 4.37 0.69 

13. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.43 0.63 

14. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจในระดับใด 4.43 0.66 

จากตาราง พบว่า  ระดับความพึงพอใจต่อพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 
พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน (  ̅= 4.54)  รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาใน 
การจัดงาน (  ̅= 4.51)   

 

 

                      / ตอนที่ 3  ประโยชน ์
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ตอนที่ 3  ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส านักงาน กศน. ประจ าปี พ.ศ. 2561  
  (เลือกตอบได้หลายข้อ)   

 

 

 

 

 

 
จากตารางพบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการสืบทอดประเพณีกฐิน คิดเป็น 
ร้อยละ  83.56  รองลงมาได้รับประโยชน์จากการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  คิดเป็นร้อยละ  79.45 
 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่  
(คน) 

1.  เป็นกิจกรรมที่ดี ควรด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 9 
2.  อาหารไม่เพียงพอ 6 
3.  อาหารวันที่ 17  ธันวาคม  2561 ไม่เพียงพอกับผู้เข้าร่วมงาน 4 
4.  ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 3 
5.  ไม่มีเครื่องขยายเสียงให้กับผู้ร่วมพิธีด้านนอก 3 
6.  การบริการน้ าดื่มในวันที่  17  ธันวาคม  2561  มีน้อย 2 
7.  ควรส่งเสริมให้บุคลากร กศน.เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ 2 
8.  อยากให้เพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย กศน.ให้มากขึ้น 2 
9.  อาหารวันที่  16  ธันวาคม  2561  มีอาหารหนักและมากเกินไป 1 
10.  ขบวนควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลแถว 1 
11.  การจัดขบวนไม่ชัดเจน ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีป้าย 1 
12.  ควรแจ้งก าหนดการให้เร็วกว่านี้ 1 
13.  ระบบเครื่องเสียงด้านนอกควรปรับปรุง 1 
14.  ระบบถ่ายทอดสัญญาณทีวีไม่ได้ยินเสียง และควรติดตั้งจอให้สูงกว่าระดับที่นั่ง 1 
15.  อยากให้มีการถ่ายทอดสดนอกพระอุโบสถด้วย เพ่ือบุคลากรที่อยู่ภายนอกได้เห็นพิธีด้วย 1 
16.  เครื่องเสียงไม่ดี 1 
17.  ของที่ระลึกไม่เพียงพอ 1 
 

            /18.  การอ านวยความสะดวก 
 

ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สืบทอดประเพณีกฐิน 122 83.56 
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  116 79.45 
บรรยากาศที่ดี 52 35.62 
ส่งเสริมความเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 80 54.79 
เสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

95 65.07 



~ 7 ~ 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่  
(คน) 

18.  การอ านวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะไม่เพียงพอ 1 
19.  ครูควรร่วมกิจกรรมอาสา ท าความดีมากกว่านี้ 1 
20.  ห้องน้ าไม่สะอาด 1 
21.  พิธีการเป็นไปอย่างเรียบร้อยสวยงาม 1 
22.  ประทับใจกิจกรรมโดยเฉพาะการแห่เรือพระ 1 
23.  ควรเพิ่มกิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วม 1 
24.  ประชาชนน่าจะมีส่วนร่วมมากกว่านี้ 1 
25.  ควรให้ผู้บริหารอ าเภอของทุกจังหวัดเข้าร่วม 1 
26.  ขอชื่นชมความร่วมมือกันของชาว กศน. ภาคใต้ 1 
27.  ขอชื่นชมบุคลากร กศน. และบุคลากร กศน.จังหวัดตรัง ด าเนินการได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 1 
28.  การประสานงานของแต่ละฝ่ายยังมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่ภาพรวมถือว่าดีมาก 1 
29.  ควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 1 
30.  จัดได้ดี และสามารถเป็นแบบอย่างในการจัดครั้งต่อไป 1 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร แจ้งที่ประชุม ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good   
   practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดยเริ่มจาก  
   กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอรัษฎา 
  กศน.อ าเภอสิเกา / กศน.อ าเภอย่านตาขาว / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

กศน.อ าเภอกันตัง / กศน.จังหวัดตรัง และ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      

1.1  การประชุมข้าราชการครู   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร สถาบัน กศน.ภาคใต้ ติดต่อขอใช้ห้องประชุม  เรื่องการให้ความรู้ข้าราชการครู 

ในการท าผลงานทางวิชาการและการท า Logbook  Teacher  กลุ่มเป้าหมายจ านวน  
250  คน  ในวันที่  6 – 7 ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
 

1.2  การส ารวจความต้องการเรียนวิชาชีพ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร การส ารวจความต้องการเรียนวิชาชีพ  ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน   
                                        การสอนวิชาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจ  ต้องมีการส ารวจให้ตรงกับความสนใจ 

ของประชาชน     
         / 1.3  สรุปผลการด าเนินงาน 
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1.3  สรุปผลการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการการศึกษา 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร          สรุปผลของส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ด าเนินการครบ  100 % 
 

1.4  การจัดซื้อจัดจ้าง 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร การจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือ สื่อ ให้ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนด้วย 

 

1.5  การชุมนุมลูกเสือ กศน.ภาคใต้ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร จากการประชุมที่จังหวัดปัตตานี  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  จะมีการชุมนุมลูกเสือ กศน.

ภาคใต้  ที่จังหวัดตรัง  มอบนายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะ
เหลียน และนายสุรวุฒิ  ขันธค์ง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา ดูแลเรื่อง การจัด
กิจกรรม และมอบนางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด   
เรื่องสถานท่ี / ที่พัก / ว่าสามารถพักได้จ านวนกี่คน  ช่วงเวลาประมาณ  มกราคม –  
กุมพาพันธ์  2562 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 11/ 2561  วันจันทร์ที่  29  ตุลาคม  2561 

รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 11 / 2561 วันจันทร์ที่  29  ตุลาคม  2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 11/ 2561 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

3.1  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562   
นายวัชระ  สุวรรณประทีป สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   
   

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 1,443,278 98,040.58 1,345,237.42 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 1,341,524 68,453.51 1,273,070.49 
กศน.อ าเภอกันตัง 1,192,522 12,602.32 1,179,919.68 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 865,457 8,813.31 856,643.69 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 921,276 102,500.52 818,775.48 
กศน.อ าเภอรัษฎา 772,568 16,663.44 755,904.56 
กศน.อ าเภอนาโยง 613,899 63,119.36 550,779.64 
กศน.อ าเภอสิเกา 487,080 24,382.80 462,697.20 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 473,577 55,170.58 418,406.42 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 418,532 40,013.63 378,518.37 

 
  

  / มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  3.2  สรุปผลการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
นายวัชระ  สุวรรณประทีป      สรุปผลการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  

จ านวนเป้าหมาย  16,376  คน  ผลการส ารวจ  16,376  คน  คิดเป็น  100 %       
ซึ่งมีประชากรกลุ่มเป้าหมายของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ดังนี้   
เด็กจบมัธยมต้น จ านวน  3,210  คน   เด็กพิการ  จ านวน    345  คน   
เด็กปกติไม่ได้เรียน จ านวน  1,869  คน   เด็กออกกลางคัน จ านวน  2,051  คน   

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  
  

กลุ่มอ านวยการ 
 

 4.1  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ    
เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่  63  พ.ศ.  2562   

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  แจ้งสถานศึกษาเรื่องการจัดงานวันครู  ก าหนดจัดทุกอ าเภอ   
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  เนื่องในงานวันครู พ.ศ. 2562  จังหวัดตรัง  ดังนี้   
1) ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น         

1.1) นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
1.2) นางฉัตราภรณ์  เอ่งฉ้วน  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 

 
             / 2) ข้าราชการครดูีเด่น    

สถานศึกษา เป้าหมายจ านวน  (คน) 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 3,608 
กศน.อ าเภอกันตัง 2,384 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1,554 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 1,911 
กศน.อ าเภอสิเกา 1,116 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 2,227 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ  1,273 
กศน.อ าเภอนาโยง 1,125 
กศน.อ าเภอรัษฎา 703 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 475 

รวม 16,376 
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2) ข้าราชการครูดีเด่น    
    นางจันทร์จิรา  เจริญฤทธิ์ ข้าราชการครู  
    กศน.อ าเภอรัษฎา 
3) ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น   
    3.1) นางอ้อยใจ  ครุฑมาศ กศน.อ าเภอนาโยง 
    3.2) นางสิริมา  ทองไสย   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
4) ครู กศน.ต าบลดีเด่น   
     4.1) นางศศิวิภรณ์  จิตรชูชื่น  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
     4.2) นางนุชรีย์  อ่อนชื่นจิตร กศน.อ าเภอห้วยยอด 
ก าหนดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันที่  4  ธันวาคม  2561 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.2  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น  ระดับประเทศ  ประจ าปี  2561   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  แจ้งสถานศึกษาเรื่องการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น  ระดับประเทศ  ประจ าปี   

2561  แบ่งออกเป็น  6 สาขา  จ านวน  37  ประเภท  คือ 
1) สาขาบุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด  จ านวน  6  ประเภท  ได้แก่ 
   1.1) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น 
   1.2) รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น  

       1.3) ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
       1.4) บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ดีเด่น 
       1.5) ลูกจ้างประจ าดีเด่น 
       1.6) พนักงานราชการดีเด่น 
    2) สาขาบุคลากร กศน.อ าเภอ  จ านวน  10  ประเภท  ได้แก่ 
       2.1) ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอดีเด่น 
       2.2) ข้าราชการครูดีเด่น 
       2.3) บรรณารักษ์ดีเด่น 
       2.4) ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น 
       2.5) ครูอาสาสมัครประจ าสถาบันการศึกษาปอเนาะดีเด่น   
       2.6) ครู กศน.ต าบลดีเด่น 
       2.7) ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีเด่น 
       2.8) ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น 
       2.9) ครูศูนย์เรียนชุมชนชาวไทนภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ดีเด่น 
       2.10) ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ 
                                                    เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
                                                    สยามบรมราชกุมารี ประจ าศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”  
                                                    ดีเด่น                                                               / 3) สาขาบุคลากร 
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    3) สาขาบุคลากรสังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง  จ านวน  6  ประเภท 
        3.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ึนตรงดีเด่น 
        3.2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น 
        3.3) ข้าราชการครูดีเด่น 
        3.4) ครูอาสาสมัคร กศน.ดีเด่น 
        3.5) พนักงานราชการดีเด่น 
    4) สาขาหน่วยงาน/สถานศึกษา จ านวน  10  ประเภท 
        4.1) ส านักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น 
        4.2) สถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น 
        4.3) กศน.อ าเภอดีเด่น 
        4.4) ห้องสมุดปะชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม 
        4.5) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม 
        4.6) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอยอดเยี่ยม 
        4.7) กศน.ต าบลดีเด่น 
        4.8) ศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น 
        4.9) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ดีเด่น 
        4.10  บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น 
    5) สาขาภาคีเครือข่าย  จ านวน  3  ประเภท  ได้แก่ 
        5.1) หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น 
        5.2) หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่น 
        5.3) ภูมิปญัญา / ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น 
    6) สาขานักศึกษา กศน. จ านวน  2  ประเภท  
        6.1) ศิษย์เก่าดีเด่น 
        6.2) ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
    ก าหนดเอกสารส่งมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันที่  28  ธันวาคม  2561  

งานบุคลากร  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกส่งกลุ่มศูนย์อันดามันต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
4.3  รายงานการประชุมการปฏิบัติการจัดท าแผนงานด้านวิชาการตามนโยบายและจุดเน้น  
      ส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ  2562  (ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี) 
 

นายวัชระ  สุวรรณประทีป นายศรีชัย  พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด  มอบหมาย 
แนวทางในการจัดกิจกรรม กศน. ดังนี้   
1) ให้คัดเลือกชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ดีที่สุด พร้อมที่จะลงไปสู่  
    สร้างนวตกรรมต่อไป 
 

                             / 2) ข้อมูลประชากรวัยเรียน 
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2) ข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องมีการอัพเดทข้อมูล 
     เพ่ือใช้ในการรายงานระดับต่างๆ ได้ 
3) การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนให้ด าเนินการร่วมกับ    
    อสม.โดยใช้วิธีการจัดล าดบัทีม อสม.ในหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นและเติมเต็มความรู้ 
    ให้กับ อสม. ที่ยังขาดความรู้ การท าแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติ  ยอมรับพ้ืนที่ในการพัฒนาภาค 6  ภาคท าให้ตอบโจทย์การศึกษา 
    ตลอดชีวิตโดยใช้ภาคเป็นจุดรวบรวม  จุดขับเคลื่อน 
5) การขยายผลการค้าออนไลน์  ท าอย่างไรให้การขายของภาคการศึกษาอยู่ในตลาด 
    การค้าออนไลน์ได้  การท าธุรการเบื้องต้นระบบออนไลน์ การตรวจสอบคู่ค้า เป็นต้น
6) โครงการใดที่สามารถขยับขึ้นมาด าเนินการได้ในไตรมาส 1-2  ให้ด าเนินการได้เลย 
7) ให้ยึดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน 
8) การคิดนอกกรอบไปสู่จุดมุ่งหมาย  ใช้กระบวนการ KPI การลงเมืองปฏิบัติสามารถ 
   วัดผลได้จริง 
   นายอรัญ  คงนวลใย  ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้  แบ่งกลุ่มในการจัดท าแผน 
   ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)   
   จ านวน  6  กลุ่ม  ดังนี ้

กลุ่มท่ี 1  ปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส 
กลุ่มท่ี 2  สงขลา – ศวนราธิวาส/ยะลา /ปัตตานี 
กลุ่มท่ี 3  ภูเก็ต – พังงา – กระบี่ 
กลุ่มท่ี 4  ตรัง – ระนอง – สตูล 
กลุ่มท่ี 5  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  -ศฝช.ชุมพร / ปัตตานี 
กลุ่มท่ี 6  นครศรีธรรมราช –พัทลุง – ศว.นครศรีธรรมราช/ตรัง 

ส าหรับจัดท าแผนพัฒนาวิชาการและน าเสนอส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน  ตอบโจทย์  4  ข้อ  ดังนี้   
1) กิจกรรม / ระยะเวลา/ขั้นตอน  การด าเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี  

6 ประเด็น 
2) ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป็นอย่างไร 
3) จุดเด่น / ความท้าทาย / ความต้องการมีอะไรบ้าง 
4) ทางออกจะเป็นอย่างไร 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  4.4  การส ารวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
นายธนากร  เยาว์ด า  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ขอ 

  ความร่วมมือมอบหมายให้ผู้ปฏิบัตงิานในการส ารวจและรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์ 
  แผนไทยปฏิบัติตามแนวทาง  ดังนี้   

                             / 1) การส ารวจ และรวบรวม 
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    1) การส ารวจ และรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย  จะต้องเป็นไป 
 
  เพ่ือการคุ้มครองส่งเสริม  และพัฒนาการใช้ประโยชน์ ตามกฎหมายว่าด้วย 
  การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   
  เพ่ือประโยชน์ของชุมชน  หรือสาธารณประโยชน์ของชาติ  หรือเพ่ือการจดทะเบียน 
  สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
  ที่กฎหมายก าหนด 
    2) การเก็บข้อมูลตามข้อ 1 จะต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้ รายละเอียด  หรือ 
  เนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับต ารับยาแผนไทย  หรือต าราการแพทย์แผนไทย  และ 
  สมุนไพร  และการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้มีการจดบันทึก   
  ถ่ายภาพ  หรือคัดลอกข้อมูลอันเป็นการเคลื่อนย้ายข้อมูล  การน าเอาองค์ความรู้ 
  หรือน าเอาทรัพยากรทางชีวภาพ  ซึ่งต้องมีการลงรายมือชื่อร่วมกันระหว่างผู้ท า 
  การจดบันทึกและผู้ให้หรือแจ้งข้อมูลโดยใช้แบบ ภ.ท.7 และหนังสือยินยอมให้ 
  บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย  โดยจัดท าเป็น  3 ชุด  (ต้นฉบับ)  
  เก็บไว้ที่ผู้บันทึกข้อมูล  ผู้ให้หรือแจ้งข้อมูล ฝ่ายละ 1 ชุด  และส่งแบบ ภ.ท.7  
  (ต้นฉบับ) จ านวน 1 ชุด และส าเนาแบบ ภ.ท. 7 จ านวน 1 ชุด ไปยังส านักงาน  
  กศน. 

     3) ผู้ท าการจดบันทึกข้อมูล  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด  ทั้งหมด  หรือ 
  บางส่วนให้ผู้อ่ืนซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ 
  หรือแจ้งข้อมูลจนท าให้เสียสิทธิในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

    4) กรณีมีการน าองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ 
  ในทางการค้าหรือด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้  หากเป็นข้อมูลที่ได้รับการ 
  จัดส่ง มาจากผู้จดบันทึก  ขอให้หน่วยงาน หรือผู้ท าการบันทึกข้อมูลประสานมาทาง 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เพื่อเป็นผู้ประสานงานให้มี 
  การเจรจาการ ขออนุญาต  และการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของหรือชุมชน 
  ที่เป็นผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
 

  4.5  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นายสุริยา  จันทรัฐ  1) ขอให้สถานศึกษาด าเนินการเช็คนักศึกษา ซ้ าซ้อนให้แล้วเสร็จด้วย 
       รายงานจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน  ภาคเรียน 61/2  
 

สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 22 384 621 1,027 
กศน.อ าเภอกันตัง 52 381 636 1,069 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 35 327 352 714 
     

/ กศน.อ าเภอปะเหลยีน 
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สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 21 316 452 789 
กศน.อ าเภอสิเกา 14 91 178 283 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 33 521 706 1,260 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 9 148 160 317 
กศน.อ าเภอนาโยง 17 192 188 397 
กศน.อ าเภอรัษฎา 30 144 189 363 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 20 146 137 303 

รวม 253 2650 3619 6,522 
     

    2) รายงานจ านวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แบบไต่ระดับ)   
       ครั้งที่  2  ปีการศึกษา  2561   
     

สถานศึกษา ประถมฯ ม.ต้น ม.ปลาย รวมจ านวน 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง - 11 14 25 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว - 3 6 9 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 1 3 1 5 
กศน.อ าเภอนาโยง - 2 3 5 
กศน.อ าเภอกันตัง 1 - 2 3 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ - - - - 
กศน.อ าเภอรัษฎา - - - - 
กศน.อ าเภอสิเกา - - - - 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ - - - - 
รวมทั้งหมด 2 19 26 47 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   - 
    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ก าหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ครูอาสาสมัครกศน.  

ครู กศน.ต าบล  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายจุดเน้นการด าเนินงาน 
   ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ในวันอังคาร  ที่  4  ธันวาคม  

2561  ณ ห้องประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    
      /มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา  13.00  น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


