
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖1 

วันพุธที ่ 30  พฤษภาคม  ๒๕๖1  เวลา  13.๐๐  น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
๑.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
๒.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
3.  นางอุมาภรณ ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
5.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
6.  นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
7.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
8.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

9.  นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
10.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑1.  นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
๑2.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  
๑4.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครชู านาญการ 
๑5.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ 
๑6.  นายอนันต์ ศรีราม ครชู านาญการ 
๑7.  นางอรทัย คงสิน คร ู
๑8.  นางจาร ิ คงนคร ครู  
๑9.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครู   
20.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู  
21.  นายชรินทร ์ สีสุข คร ู
๒2.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ คร ู

23.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒4.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

                                                ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
๒6.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
๒7.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
๒8.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
๒9.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 

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

1.   นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 
2.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  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     บริบูรณ์   พนักงานขับรถรถยนต์ 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 
10.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นายวชัระ             สุวรรณประทีป     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4.  นางสาวนุชรีย ์       บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางพิมภักดิ ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑8.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.oo  น. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ ๖/๒๕๖1  กล่าวเปิด 
 การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 
 /ก่อนวาระการประชุม 
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ก่อนวาระการประชุม       
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร แจ้งที่ประชุม ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good   

  practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดยเริ่มจาก  
  กศน.อ าเภอวังวิเศษ /กศน.อ าเภอย่านตาขาว /กศน.อ าเภอเมืองตรัง /กศน.อ าเภอกันตัง / 

กศน.ปะเหลียน /กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอสิเกา /กศน.อ าเภอหาดส าราญ  /กศน.
อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอรัษฎา และการน าเสนอจดหมายข่าว 

 

นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ PLC (Professional Learning Community) เป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยมี 
         แผนการสอนที่ได้ท าไว้เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการจะท าให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ คือวิธีการ รวบรวม 

    วิธีใดก็ได้  ที่ท าให้ผู้เรียนสนใจ ซึ่งเคยท าในรูปแบบ QR Code  และในครั้งนี้มีจ านวนผู้ร่วม  
    การแข่งขันจ านวน  17  จังหวัด  น าเสนอในรูปแบบใช้โทรศัพท์สแกน  ข้อมูลก็จะแสดง 
    ให้เราสามารถดูได้  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการสัมมนาติดตามผล  การจัด 
    การเรียนการสอน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  กิจกรรม PLC  และการจัดนิทรรศการของครู  
    กศน.  และต่อไปจะเผยแพร่ในกลุ่มอันดามันต่อไป 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

 ๑.๑  พระนักพัฒนาดีเด่น 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ  เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว  ต าบลนาเมืองเพชร  อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง   
        ไดร้ับรางวัลพระนักพัฒนาดีเด่น  ประจ าปี  256๑ 
 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
 

 ๑.๒  การประชุม “สานพลังการศึกษา  เพื่อการปฏิรูปประเทศ”                                     

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร เรื่องการประชุม“สานพลังการศึกษา เพ่ือการปฏิรูปประเทศ” ในวันจันทร์ที่ 4   
 มิถุนายน  2561  ณ ห้องรอยัล  จูบิลี่ บอลรูม  ชั้น 1  อาคารชาเลเจอร์  อิมแพ็ค  

 เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการรับรู้ และมี 
 ความเข้าใจทิศทางการปฏิรูปประเทศ  และทิศทางการปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้งสามารถ 
 น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป มอบนายวิเชียร  

  จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง และนายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  นักวิชาการศึกษา 
  ไปเข้าร่วมการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  ๑.๓  การประดับธงชาติ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร การประดับธงชาติและการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์  ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ขอให้สถานศึกษาด าเนินการ 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  (วันที่  30  พฤษภาคม  ๒๕๖1) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/  1.4  การทอดผ้าป่าสามัคคี  
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    ๑.๔  การทอดผ้าป่าสามัคคี 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้าง วัดคลองมวน  

พ้ืนที่ของอ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  และก าหนดตั้งผ้าป่า
เป็นของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  มอบนางสาวนันทา  ภิรมย์พร  เป็นผู้ด าเนินการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

    ๑.๕  ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร นางโสภา  คงมา  ต าแหน่งเดิม  คือนักพัฒนาการสังคมช านาญการพิเศษ  ส านักงานพัฒนา 
    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  ต าแหน่งใหม่ คือ รักษาราชการแทนพัฒนา 

   สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  และนายภักดี  พวงจิตร  ต าแหน่งเดิมคือ 
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  ต าแหน่งใหม่ปฏิบัติราชการประจ า 
 ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๑ 
  มีการแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุม     หน้าที่  ๒  ดังนี้ 
  จากเดิม  LPC                แก้เป็น   PLC 
 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๕/ ๒๕๖1 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 3.1  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ แจ้งเจ้าหน้าที ่ขอให้ตัดยอดงบประมาณให้เป็นปัจจุบันด้วย  พร้อมได้ด าเนินการส่งไฟล์ 
 ข้อมูลให้กับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว   และการตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการจัด 
 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในระบบ DMIS 61  รายบุคคล  ไดเ้ปิดให้จัดท าแผนและ

รายงานผลเป็นเวลา 5  วันท าการ  ส าหรับไตรมาส 1-2  ระบบได้ปิดไปแล้ว  ส าหรับ 
 การรายงานผลในระบบDMIS 61  มีรายละเอียด ดังนี้  มีกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัญหาที่พบ การย้ายสถานที่ท างานต้องด าเนินการ  โอนงานให้คนอ่ืน  ถ้าท าแผนไม่
เรียบร้อย  การรายงานจะไม่มี  สื่อ กศน.ต าบลจ านวน  7  แห่ง  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุด  บ้านหนังสือชุมชน  รายงานเกือบครบแล้ว  รายงานการใช้รถห้องสมุด
เคลื่อนที่  ห้องสมุดส าหรับชาวตลาด มีทั้งที่รายงานและไม่รายงาน  หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
420  ชั่วโมง  กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  หนึ่งอ าเภอ หนึ่งอาชีพ  กลุ่มสนใจ พบว่า 
ส่วนใหญ่ได้ท าการรายงานแล้ว  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  โครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart  Farmer  โครงการบริหารจัดการขยะ  ต้องรายงานให้เสร็จ 

/ ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้น 
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ภายใน  7  วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ  โครงการดิจิทัลชุมชน  ทักษะชีวิต  การพัฒนาสังคม
ชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง และจะด าเนินส่งไฟล์ข้อมูลสรุปให้ กศน.อ าเภอ อีกครั้งเพ่ือ 

 การตรวจสอบต่อไป 
   

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ในเดือนต่อไปจะด าเนินการเช็คมาเป็นรายอ าเภอ  ขณะนี้ให้โอกาสด าเนินการให้แล้วเสร็จ    

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ผลผลิตที ่4  การจัด  
การศึกษานอกระบบ  (ขอน าเสนอเป็นตัวเลขอารบิค เพ่ือสะดวกในการตรวจ)   

     

ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง  1,884,956.00    1,117,7803.67      882,352.33  59.30 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด   1,996,158.00    1,053,270.00      942,888.00  52.76 

3 กศน.อ าเภอกันตัง   1,679,613.00    745,100.00      934,513.00 55.64 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1,039,179.00 627,500.00 411,679.00 60.38 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 1,251,424.00 622,172.89 627,751.11 49.72 

6 กศน.อ าเภอสิเกา   722,062.00    422,737.39    296,083.96  58.55 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 720,962.00 428,135.00 292,827.00 59.38 

8 กศน.อ าเภอนาโยง 824,184.00 397,505.00 426,679.00 48.23 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 735,362.00 360,650.00 374,712.00 49.04 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 517,629.00 283,669.00 233,960.00 54.80 

รวม 11,371,529.00 6,058,542.95 5,312,986.05 53.28 

    สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลผลิตที่ 5 จัดการการศึกษาตามอัธยาศัย 
    (ขอน าเสนอเป็นตัวเลขอารบิคเพ่ือสะดวกในการตรวจ)  
    

ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 322,900.00 221,168.31 101.731.69 68.49 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด 335,340.00 207,994.56 127,345.44 62.02 

3 กศน.อ าเภอกันตัง 160,160.00 107,391.97 52,768.03 67.05 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 347,140.00 262,000.42 85,139.58 75.47 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 150,400.00 86,878.57 63,521.43 57.77 

6 กศน.อ าเภอสิเกา 143,200.00 94,566.94 48,633.06 66.04 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 205,200.00 147,758.43 57,441.57 72.01 

8 กศน.อ าเภอนาโยง 253,640.00 169,168.62 66,471.38 66.70 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 143,200.00 82,024.31 61,175.69 57.28 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 318,320.00 194,251.30 118,068.70 61.02 

รวม 2,394,500.00 1,573,203.43 821,296.57 65.70 
 

/ มติที่ประชุม  รับทราบ 

https://th-th.facebook.com/nfeBangPhliYai/posts/671286073020107
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  

กลุ่มอ านวยการ 
  4.1  สรุปจ านวนผู้สมัครสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านกังาน กศน. พ.ศ.  2561 
 

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร    สรุปจ านวนผู้สมัครสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน กศน.  พ.ศ. 2561 
                        ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ทั้งหมด จ านวน  42  ราย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
                       กศน.อ าเภอกันตัง      จ านวน  ๑๐  ราย   
   กศน.อ าเภอห้วยยอด      จ านวน  ๑๐  ราย    
   กศน.อ าเภอปะเหลียน     จ านวน    ๘  ราย   
   กศน.อ าเภอรัษฎา        จ านวน    ๔  ราย     
   กศน.อ าเภอเมืองตรัง      จ านวน    ๓  ราย   
   กศน.อ าเภอนาโยง      จ านวน    ๒  ราย    
   กศน.อ าเภอวังวิเศษ       จ านวน    ๒  ราย    
   กศน.อ าเภอสิเกา      จ านวน    ๒  ราย    
   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง      จ านวน    ๑  ราย     
   ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   ทั้งหมด จ านวน    ๓  ราย   
   กลุ่มท่ัวไป     
    กศน.อ าเภอสิเกา     จ านวน    ๑  ราย   
    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง   จ านวน    ๑  ราย  
        กลุ่มประสบการณ์    
    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง   จ านวน    ๑  ราย    

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร    การรับสมัครได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และผู้สมัครทุกคนถือเป็นตัวแทน ส านักงาน กศน.  
   จังหวัดตรัง  ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย อวยพรให้สอบบรรจุข้าราชการได้ทุกคน  ส าหรับ 
   ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ขอให้สอบเป็นผู้บริหารทุกคน  ส่วนครูผู้สอนคนพิการ   

ต่อไปถ้าขาดครูก็ให้รับเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาพิเศษที่มีใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น       

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2  แนะน าบุคลากรใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
นายวัชระ  สุวรรณประทีป   บุคลากรใหม่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 นายวัชระ  สุวรรณประทีป  จบการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์  วิชาเอก 
 รัฐประศาสนศาสตร์  มารายงานตัวเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/ กลุ่มนิเทศติดตาม 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   4.3  การประเมินระดับการรู้หนังสือด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักศึกษา กศน. 
          

นางสาวอัจฉรี  วีระเสถียร ตามท่ี ส านักงาน กศน.แจ้งด าเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  ทุก
ระดับตามวิธีด าเนินงาน  ในคู่มือ  ทุกภาคเรียนตามก าหนด  พร้อมรวบรวม  สรุปผล 

   การประเมินของครูผู้ประเมินเป็นรายบุคคลจากรายงานข้อมูลในระบบ  ในการนี้  เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และสอบทานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ในด้าน 

   การอ่านออกเขียนได้  จึงขอให้ กศน.อ าเภอด าเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 ทุกระดับ ทุกคนที่เข้ารับการประเมิน
แล้วแต่ยังไม่ผ่าน  และที่ยังไม่เข้ารับการประเมินทั้ง นักศึกษาเกาาและนักศึกษาใหม่  
ระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  - 15  สิงหาคม  2561  และเข้าใช้ระบบบันทึกผล 

   การประเมิน  ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ในระหว่างวันที่  16  มิถุนายน  - 
   31  สิงหาคม  2561  โดยดาวน์โหลดคู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา 

กศน.  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของ
นักศึกษา  กศน. ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ที ่ www.nfe.go.th/pattana 
ต่อไป   

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.๔  รายงานผลการนิเทศโครงการ Smart  Farmer ต าบลนาหม่ืนศรี และ ต าบลนาโยงเหนือ  
 

นางสุรีย์  นาคนิยม มีความประทับใจ  มีการประเมินตนเอง  มีการไปศึกษาดูงาน  และการจัดเวทีประชาคม   
  และมีการให้นักศึกษา กศน.อ าเภอเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  มีการพาไปดูวิธีการท าหมอน 
  จากยางพารา  และการเพาะถั่วงอกแบบถั่วลิสง  จัดได้เป็นอย่างดี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

4.๕  รายงานผลการเข้าอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  
หลักสูตร 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561 

นางสุรีย์  นาคนิยม ตามที่มอบหมายให้ นางสุรีย์  นาคนิยม  นางละออง  ภู่กลาง  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  และ 
นายธนากร  เยาว์ด า  เข้ารับการอบรมโครงการค่ายประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตรประวัติศาสตร์ไทย ส าหรับการนิเทศ ก ากับ ติดตามผล การจัด 
การเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรม
หรรษา เจบี  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  สรุป ดังนี้ 
๑. ประธานในพิธีเปิดคือ ท่านรองเลขาธิการ ส านักงาน กศน. (รองประดินันท์  สดีวงศ์) 
๒. หลักสูตรประกอบด้วย ประวัติศาสตร์  จ านวน  ๑๐  ตอน 
     ๒.๑  ประเทศไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
     ๒.๒  ความส าคัญของเสาหลัก และสิ่งที่ท าให้ประเทศไทยยังเป็นไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้  
     ๒.๓  ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ยุคสุโขทัย 

/ ๒.๕ ความเสียสละ 

http://www.nfe.go.th/pattana%20ต่อไป
http://www.nfe.go.th/pattana%20ต่อไป
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     ๒.๔  ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ยุค อยุธยา 
     ๒.๕  ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ยุค กรุงธนบุรี 
     ๒.๖  ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ยุค รัตนโกสินทร์ ร.๑ – ร.๓ 
     ๒.๗  ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ยุค รัตนโกสินทร์ ร.๔ – ร.๖ 
     ๒.๘  ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ยุค รัตนโกสินทร์ ร.๗ – ร.๘ 
     ๒.๙  ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ยุค รัตนโกสินทร์ ร.๙ 
     ๒.๑๐  ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ยุค รัตนโกสินทร์ ร.๑๐ 
๓. รูปแบบการอบรม 
     ๓.๑  การบรรยาย/การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เพ่ือจดจ าเรื่องให้แม่นย า  
           น าไปสู่การสร้างเรื่องท่ีจะเล่า 
     ๓.๒  ฝึกทักษะการน าเสนอเป็นกลุ่ม 
     ๓.๓  การแสดงบทบาทสมมุติ 
     ๓.๔   การสอบ  เป็นการสอบปากเปล่ารายบุคคล  ๑๐  หัวข้อ  ในเวลา ๑ วัน  
๔. วิทยากร  

๔.๑  นายกองตรีธารณา  คชเสนี 
๔.๒  ว่าทีร่้อยตรีน้ าเพชร  คชเสนี  สัตยารักษ์ 
๔๓   ทีมผู้ช่วยวิทยากร  จ านวน  ๔  คน  

๕. การกิจต่อเนื่องการอบรมครู กศน. เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่สู่นักศึกษา กศน.และ
ประชาชนต่อไป 

นายธนากร เยาว์ด า ส าหรับภารกิจต่อเนื่อง  จะได้ด าเนินการอบรมต่อไป  โดยได้ประสาน กองอ านวยการรักษา 
  ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดตรัง  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม หลักสูตร ประมาณ  
  3 วัน 2 คืน  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                          4.๖ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสมัชชาสุขภาพว่าด้วยคนพิการ  
 

นายวัชระ สุวรรณประทีป   ตามท่ีมอบหมายให้  นายวัชระ  สุวรรณประทีป ไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๑  
 พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๕  สรุป ดังนี้ 
 ๑.  ประธานพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 ๒.  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๒.๑  รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ  

ศูนย์บริการคนพิการ “การขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการของ
จังหวัดตรัง” โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

  ๒.๒  รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง (โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายและ 
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยสมาคม 
              / 2.3 รายงานผลการ 
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  ๒.๓  รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ 
         ทั่วไป 

 ๑)  โครงการฝึกอบรมอาชีพ  การท าป๊อปอัพการ์ดท ามือ ๓  มิติ โดยศูนย์บริการ  
           คนพิการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจ าจังหวัดตรัง 

    ๒)  โครงการอบรมอาชีพการท าเหรียญโปรยทาน โดยศูนย์บริการสมาคมคนพิการ 
    จังหวัดตรัง  
  ๓.  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑  การพิจารณาอนุมัติโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๑ ภายใต ้
  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยส านักงาน 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
   ๓.๒  การพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ 
   ทั่วไป 

  ๑)  โครงการอบรมอาชีพให้แก่คนพิการต าบลตะเสะ ของศูนย์บริการคนพิการ   
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ 
 ๒)  โครงการสานสายใยรักคนพิการในพ้ืนที่ต าบลบ้านนา ของศูนย์บริการ 
      คนพิการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

๓)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการเทศบาลต าบล              
     คลองปาง ของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต าบลคลองปาง 

      ๔)  โครงการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ของศูนย์บริการ 
           คนพิการ  เทศบาลต าบลคลองปาง 
       ๕)  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยต าบลเกาะสุกร ของศูนย์บริการ 
            คนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร 
      ๖)  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยต าบลปะเหลียน ของศูนย์บริการ    
          คนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน 
     ๗)  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคคลออทิสติกและเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น 
       พิเศษด้วยการนวดแผนไทย ของศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคล 
       ออทิสติกประจ าจังหวัดตรัง 
          ๓.๓  การพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
                                               จ านวน  ๘๗  ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๗๔๖,๐๐๐.- บาท  ดังนี้ 
     ๑) กรณีคนพิการและผู้ดูแลขอกู้ยืมเงินกองทุน เพ่ือขยายกิจการ  นวน ๖๕ ราย  
         เป็นเงิน  ๓,๖๕๖,๐๐๐.- บาท  
     ๒)  กรณีคนพิการและผู้ดูแลขอกู้ยืมเงินกองทุน เพ่ือเริ่มต้นประกอบอาชีพ จ านวน 

๒๒ ราย เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท 
          ๓.๔  การอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันในการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา 
         คุณภาพชีวิตคนพิการ  จ านวน  ๑  ราย 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ   

 / 4.7  การนิเทศติดตาม 
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 4.7  การนิเทศติดตามโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน. อ าเภอสิเกา 
 

นางสุรีย์  นาคนิยม มีการปฐมนิเทศและการประเมินเทียบระดับการรู้หนังสือ   ชมเชยผู้บริหารและทีมงานจัด 
  กิจกรรมและสถานที่มีความเหมาะสมได้ดีมาก  การแต่งกายเครื่องแบบเรียบร้อยดีมาก  
  และมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมด้วยหลายคน  
     

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.8  นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน. ต าบลย่านซื่อ  อ าเภอกันตัง 
นางสุรีย์  นาคนิยม จากการนิเทศพบว่านักศึกษาแต่งกายเรียบร้อย ครูผู้สอนมีเอกสารการสอนและวิธีการสอน 
  ที่น่าสนใจ  ขอขอบคุณนายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง   
  ให้การต้อนรับและน าการนิเทศด้วยตนเอง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

การด าเนินการหลักการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

นายวิเชียร  จันทร์ฝาก   ในปีงบประมาณ  2561  การอบรมปราชญ์ชาวบ้าน  จ านวน  50  คน  ให้ด าเนินการจัดท า
รายงานเป็นวีดีโอ  ความยาว  3-5  นาที ของผู้ปฏิบัติงาน  และผู้เข้าร่วมโครงการ  และได้
ด าเนินการแล้วในพ้ืนทีอ่ าเภอนาโยงและอ าเภอย่านตาขาว  ให้รายงานผลภายในเดือน  30 
กันยายน  2561   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

๖.๑  การทอดกฐินพระราชทาน 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ได้ด าเนินการยกร่างค าสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  การก าหนดวันกฐินพระราชทาน  เป็นวันที่  
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  การประชุมผู้บริหาร ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  ประมาณ  
๗๐๐  คน  ประสานเรื่องแนะน าการท่องเที่ยวของอ าเภอต่าง ๆ  เช่นถ้ าเลเขากอบ  ถ้ า
พระยาพิชัยสงคราม  การสมโภชองคก์ฐิน  ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เรื่องอาหาร  
กศน.อ าเภอเล็ก  หมู่ย่างอ าเภอละ  ๑๒  กิโลกรัม  อ าเภอขนาดกลาง  จ านวน  ๑๖  
กิโลกรัม  อ าเภอขนาดใหญ่  จ านวน  ๑  ตัว  ๑๐ กิโลกรัม  อ าเภอหาดส าราญ  และสิเกา  
ขอเป็น กุ้งและปลา  กศน.รัษฎา ขอเป็นผลไม้  รายละเอียดที่พักได้แขวนไว้หน้าเว็บไซต์
ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับการจัดขบวนเริ่มที่ อนุสาวรีย์พระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

 

นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ในกรณีที่สมโภชกฐินที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เสนอแนะให้ใช้สนามเป็นที่จอดรถ 
 

นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ขอให้แต่ละอ าเภอท าเป็นวิดีโอยูทูป  แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวไม่เกินจ านวน  ๕  นาท ี
 

นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ในวันที่จัดการประชุม  แนะน าให้จัดนิทรรศการหน้าห้องประชุมด้วย 
 

            /นางอุมภรณ์  มโนภิรมย ์

http://www.smartandaman.com/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8/
http://www.smartandaman.com/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8/
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นางอุมภรณ์  มโนภิรมย์ เสนอแนะการท าวิดีโอยูทูป โดยมอบให้นายธนากร เยาว์ด า และนายนพรัตน์  โชติเกษมกุล 
  เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.๒  จดหมายข่าวส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร แจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดท าจดหมายข่าวส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ในเดือนต่อไปต้อง 
  พัฒนาให้ดีขึ้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.๓  การอบรมลูกเสือ 
นายธนากร  เยาว์ด า จากการไปอบรมลูกเสือ  ตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากไป  แต่เมื่อได้ไปอบรม  ก็ได้รับการฝึก 
                                     อบรมเนื้อหาการฝึกอบรมเยอะมาก  เมื่อผ่านไปจ านวน  ๔  วันก็เริ่มชอบมากขึ้น  และ 
                                     จะต้องไปขอไปอบรมต่อในหลักสูตรอ่ืนอีก 
 

นายวัชระ  สุวรรณประทีป ได้ประสบการณ์ความรู้ใหม่  เช่น ระเบียบวินัย  การท างานกลุ่ม  การท างานเป็นทีม  
   ด้านมนุษยสัมพันธ์  ท าให้มีความเป็นผู้น ามากขึ้น 
 

นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์   จะมีการอบรมลูกเสืออีกครั้ง  ซึ่งจะเน้นการท างานเป็นทีมงานมากขึ้น  การบริหารจัดงาน 
                                     ง่ายขึน้  โดยจะเปลี่ยนจากกองเป็นกลุ่ม และจะเข้าสโมสรลูกเสือ  ขอขอบคุณผู้อ านวยการ  
  กศน.จังหวัดตรัง  ที่ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
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