
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๕ 

วันอังคารท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร  ทับเท่ียง   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง     ประธานการประชุม 
๒.  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ ์  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสิเกา 
๓.  นางนภา  จิโรภาส   ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอนาโยง 
๔.  นายสุรวุฒ ิ   ขันธ์คง     ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๕.  น.ส.อัจฉรา  เชียงสอน  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอปะเหลียน 
๖.  นางอรอุษา  แสนเดช   ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗.  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายไพรัช  หัตถิยา   ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกันตัง 
๙.  นายธัญญา   พงศ์ภราดร  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๐.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๑.  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์   ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอห้วยยอด   
๑๒.  นางละออง  ภู่กลาง   ครู (คศ. ๓)  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง   
๑๓.  นางสุรีย ์  นาคนิยม  ครู (คศ. ๓)  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๑๔.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล  ครู (คศ. ๓)  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๑๕.  น.ส.นวลจันทร์   กิติพงษ์   ครู (คศ. ๓)  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๖.  นางไพลิน  ธงธวัช   ครู (คศ. ๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  นายปรีชา  ชาญป้อม  ครู (คศ. ๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๘.  นางสุดา  ชาญป้อม  ครู (คศ. ๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๙.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ ์  ครู (คศ. ๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๒๐.  นางสาริณี   วรรณบวร  ครู (คศ. ๒)  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๒๑.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี   ครู (คศ. ๒)  กศน. อําเภอนาโยง 
๒๒.  น.ส.ประโลม เสียมไหม  ครู กศน. อําเภอสิเกา 
๒๓.  นางชนิดา  ศรีบางรัก  ครู กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๒๔.  นายอนันต ์ ศรีราม   ครู กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๒๕   นางอรทัย  คงสิน   บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๖.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน ์  บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๗.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน  บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา   
๒๘.  นางวัชร ี  นายโท   บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๙.  น.ส.พรชื่น     ณ  พัทลุง  บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๓๐. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์   บรรณารักษ์ชํานาญการ 
       ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
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๓๑.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง  บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๓๒.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง   บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๓๓.  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว   บรรณารกัษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางอธิชา  รจนะ   รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ไปราชการ 
๒. นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ ์  ครู (คศ. ๓)  กศน. อําเภอห้วยยอด   ไปราชการ 
๓. นางจาร ิ  คงนคร   บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอวงัวิเศษ   ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ์  นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๒.  นายวิศรุต  ข่ายม่าน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ก่อนวาระการประชุม 
 ทีมศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยนําเสนอผ่าน
ภาพยนตร์ The Lady 
 นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม  แจง้ท่ีประชุม 
 ๑) ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวจุฑามาส  แก้วมี  ครู  กศน. อําเภอนาโยง  ท่ีได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ  
เป็นครูชํานาญการ 
 ๒) ขอแสดงความยินดีกับ  นายวิศรุต  ข่ายม่าน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  
ท่ีได้รับการเรียกบรรจุเป็นพนักงานรัฐวสิาหกิจ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.   แนวทางการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
  ๑) ขอขอบคุณทุก กศน. อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรขีองเลขาธิการ กศน.  ระหว่างวันท่ี  ๑๘ – ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

  ๒) ขอขอบคุณ  ผอ. ขันธ์ชัย  บริบูรณ์  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอห้วยยอด  ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์
บุคลากร  นายจรูญ  แก้วเล็ก  ไปราชการเพ่ือสรุปรายงานผลลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ระหว่างวันท่ี  
๑๘ – ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  จ.ปทุมธาน ี

  ๓) นําเสนอวีดีทัศน ์ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. สั่งการแนวทางการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเม่ือวันท่ี  ๒  มีนาคม ๒๕๕๕  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  จ.ปทุมธาน ี  

  ๔) ตามหนังสือสํานักงาน กศน. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๐.๐๑/๘๕๑  ลงวันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  
ได้แจ้ง กศน. อําเภอ ให้ดําเนินการดังนี ้
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   ๔.๑) ให้เจ้าหน้าท่ี  ๒  คน (ชุดเดิม)  ของ กศน. อําเภอ  กรอกข้อมูลรายงานจํานวนผู้ลงทะเบียนเป็น
รายวัน  ตามแบบฟอร์มรายงานใหม่ (Excel)  ท่ีสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกําหนด  ตั้งแต่วันท่ี  ๑  มีนาคม  
๒๕๕๕  เป็นต้นไป  แล้วรายงานไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  ตามข้ันตอนท่ีเคยดําเนินการ 
   ๔.๒) ให้ กศน. อําเภอ  แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมอีก  ๓  คน  เพ่ือกรอกย้ายข้อมูลจํานวนผู้
ลงทะเบียนของผู้สมัคร  ระหว่างวันท่ี  ๑๘ – ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  จากแบบฟอร์ม (Excel เดิม)  เพ่ิมเติมลง
แบบฟอร์มรายงานใหม่ให้เรียบร้อย  แล้วส่งรายงานไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  
๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  เนื่องจากในวันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕  เลขาธิการ กศน. จะรายงานสรุปผลจํานวนผู้ลงทะเบียน
ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตั้งแตว่ันท่ี  ๑๘ - ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เสนอรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๔.๓) ตั้งแตว่ันท่ี  ๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  ให้ กศน. อําเภอ  สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เรื่องการรายงานจํานวนผู้ลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อยู่สํานักงานจนถึงเวลา  ๑๙.๐๐  น.  ของทุกวัน  
ท้ังนี้  เพ่ือส่งข้อมูลและรอรับการประสานงานเพ่ือแก้ไขข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีจังหวัด  ท่ีประจําอยู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษารังสิต   
   ๔.๔) สํานักงาน กศน. จะจัดสรรงบประมาณดําเนินงานรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  หมู่บ้านละ  ๓๐๐  บาท  ให้กับ กศน. อําเภอ  ดังนั้นผู้อํานวยการ กศน. อําเภอ  สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณจํานวนดังกล่าว  เพ่ือเป็นค่าเอกสารใบลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  ตามเห็นสมควร 
  ๕) กลุ่มเป้าหมายจํานวนผู้ลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  คือ  ๑  ใน  ๓  ของสตรี
ไทยอายุ  ๑๕  ปีข้ึนไป  ซึ่งมีอยู่โดยประมาณ  ๓๐  ล้านคน  ๑  ใน  ๓  คิดเป็นจํานวน  ๑๐  ล้านคน  จากข้อมูลจํานวน
สตรีในปี ๒๕๕๓  จังหวัดตรังมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน  ๒๕๕,๒๒๖  คน  เป้าหมายรัฐบาล  คือ  ประมาณ ๑ ใน ๓  ของ
ประชากรสตรีท่ีมีคุณสมบัติ  เพราะฉะนั้นจังหวัดตรังจะต้องให้ได้ประมาณ  ๘๙,๓๔๒  คน  แยกกลุ่มเป้าหมายเป็น
อําเภอได้ดังนี ้  
   อําเภอเมืองตรัง  ๑๕,๗๕๐ คน 
   อําเภอกันตัง  ๑๒,๖๖๕ คน 
   อําเภอปะเหลียน  ๑๐,๙๐๗ คน 
   อําเภอย่านตาขาว  ๙,๗๐๐  คน  
   อําเภอสิเกา  ๕,๖๗๔  คน 
   อําเภอห้วยยอด  ๑๓,๐๐๐ คน 
   อําเภอวังวิเศษ  ๖,๗๔๐  คน  
   อําเภอนาโยง  ๗,๐๐๐  คน 
   อําเภอรัษฎา  ๔,๕๐๐  คน 
   อําเภอหาดสําราญ ๒,๗๗๖  คน  

   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  เน้นย้ํา กศน. อําเภอ เร่งดําเนินงานตามเป้าหมายท่ี
กําหนด  และตรงต่อเวลา  โดยในวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  ให้เตรียมความพร้อมในการพิมพ์รายชื่อสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรเีสนอนายอําเภอ ท้ังนี้ การติดต่อประสานงานเร่งด่วนระหว่างผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
กับผู้อํานวยการ กศน. อําเภอ จะติดต่อผ่าน SMS เป็นหลัก  

  ๖) ในวันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๕  จังหวัดตรังจัดงานชุมนุมสตรีจังหวัดตรัง  ณ  เหล่ากาชาดจังหวัด
ตรัง  กศน. อําเภอส่งตัวแทนอําเภอละ  ๑  คน  เพ่ือดําเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  มอบหมาย  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ประสานงานเรื่องสถานท่ี 
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 ๒. สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  (ประชุม
เมื่อวันอังคารที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕) 
  ๑) ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งใหม่ 
 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 

นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ ปลัดจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดตรัง 

นายสุพจน์  สุวรรณลิขิต ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกระบี ่ ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง 

นายคมพิศิษฐ์  เพ็งบุญนะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี  ๕ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ 
สัตว์ป่าเขาช่อง  จังหวัดตรัง 

    ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม ่

นายสันติ  ป่าหวาย ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภเูก็ต 

 ๒) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้จัดตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง  โดยสํานักงาน
ตั้งอยู่ท่ี  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง (ท่ีทําการชั่วคราว) อําเภอเมืองตรัง  โดยมีผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบจังหวัดตรัง  
เป็นหัวหน้า ฯ   

 ๓) สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา  ประจําปี  ๒๕๕๕  ในวันพุธท่ี  ๗  
มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง)   

   ๔) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จังหวัดตรัง กําหนดวันพฤหสับดท่ีี  
๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดนานอน  หมู่ท่ี ๔  ต.นาท่ามใต้  อ.เมืองตรัง  จ.ตรงั 

   ๕) การดําเนินงานตามโครงการ  “ตรังเมืองน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” 

  ๖) คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบกําหนดวนัจันทร์ท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๕๕  เป็นวันหยดุราชการกรณีพิเศษ  
และการไว้ทุกข์ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลงิพระศพ  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริ
โสภาพัณณวดี  ระหว่างวันท่ี  ๘ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕ 

 ๗) นโยบายของผู้ว่าราชการราชการจังหวัดตรัง  และคณะกรรมการจังหวัดตรัง  มีมตหิ้ามสูบบุหรี่ใน
สถานท่ีราชการ  ในรอบรั้วของสถานศึกษา  และไม่ให้จัดสถานท่ีสําหรับสูบบุหรี ่ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรบั  ๒,๐๐๐  บาท 

  ๓. สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ตรัง (ศพส.จ.ตรัง) ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  (ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕)   
   ขอให้สถานศึกษาให้ความสําคัญการรายงานผลในโปรแกรมระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
(Antidrug)  และให้สถานศึกษาดําเนินการตรวจปัสสาวะผู้เรียน  คณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดตรังจะดําเนินการการสุ่มตรวจอีกทางหนึ่งด้วย 
 



-๕- 

 ๔. ยกเลิกคําส่ังมอบอํานาจ  และมอบอํานาจให้รองเลขาธิการสํานักงาน กศน.  ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ กศน.   
  ได้มีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๒๖๒/๒๕๕๕   ลงวันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕  
เรื่อง  ย้ายข้าราชการ  โดยคําสั่งดังกล่าวได้แต่งต้ังให้  นายธวัช  ชลารักษ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
นอกโรงเรียน  สํานักงาน กศน.  ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กศน.  จึงมีความจําเป็นต้องยกเลิกและปรับปรุงคําสั่งมอบ
อํานาจท่ีเลขาธิการ กศน. มอบอํานาจให้รองเลขาธิการสํานักงาน กศน.  ปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดตามเอกสารการ
ประชุม  
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม
กระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  โดยมีนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังผู้บริหาร
องค์กรหลักและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

   วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาโดย "ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง" มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
ท้ังภาคเมืองและภาคชนบท  พร้อมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับทุกคน  การศึกษาจะนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน ประชาชนท่ีเข้มแข็งและมีความรู้คือทุนท่ีมีพลังในการต่อสู้กับความยากจน 

   กรอบแนวคิด  มุ่งพัฒนาการศึกษา  ภายใต้กรอบแนวคิดหลักคุณภาพและความเท่าเทียม  รวมท้ังนํา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขยายโอกาสทางการศึกษา  ๔  โอกาส คือ 

 ๑)  โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก  เพ่ือสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
 ๒)  โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ข้ึนกับฐานะของ

ผู้ปกครอง 
 ๓)  โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกท่ีเป็น

จริง ผ่านการเรียนรู้บนฐานการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) 
 ๔)  โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยใช้

เทคโนโลยี  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  หอศิลปะ  ศูนย์วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ๗ ยุทธศาสตร ์

  ๑)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือ นักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง  - ชุดโครงการสําคัญ (Flagship) คือ  จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  ปฏิรูปการศึกษาท่ี
เน้นหลักสูตรการวิเคราะห์และมองภาพรวม-ยกเลิกการศึกษาแบบท่องจํา มีการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศโดยเริ่มต้นท่ีภาษาอังกฤษและจีน  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท จัดให้มีครูดีและ
ครูสอนภาษาให้เพียงพอทุกห้องเรียน  จัดให้โรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกันท้ังในเมืองและชนบท  จัดให้มีสถาบัน
อาชีวศึกษาท่ีสามารถค้นหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกพ้ืนท่ี  พัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพท่ีสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษา  และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
   ๒)  การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม - ชุดโครงการสําคัญ 
(Flagship) คือ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน  การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
สนับสนุนผูเ้รียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพสร้างห้องการเรียนรู้โดยใช้ e-Book  การลดข้อจํากัดของการ 



-๖- 

เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง  การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้คนไทยท่ีไม่จบ ม.๖  เทียบโอนความรู้
และประสบการณ์หรือเข้าเรียนให้จบ ม.๖ ได้ภายใน ๑ ปี  และโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล 
  ๓)  การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง - ชุดโครงการสําคัญ (Flagship) คือ 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู  พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู  ฝึกอบรมครูอย่างเข้มให้มีคุณภาพ  และลด
รายจ่าย-เพ่ิมรายได-้สร้างโอกาสให้กับคร ู
  ๔)  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน  ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ - ชุดโครงการสําคัญ (Flagship)  คือ จัดระบบการสร้างประสบการณ์
ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม เช่น ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  เรียนก่อนผ่อนทีหลัง-ส่งคืนเม่ือมีรายได้  สร้างรายได้ระหว่าง
เรียน  กองทุนตั้งตัวได ้ สนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีหรือเรียนจบพบงาน  มีการฝึกอาชีพในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานและบม่เพาะผู้ประกอบการรายใหม่  และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 ๕)  การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ - ชุด
โครงการสําคัญ (Flagship)  คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตท่ีทันสมัย  โดยมีระบบจัดการความรู้
รองรับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
และมีโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 ๖)  การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ - ชุดโครงการสําคัญ (Flagship) 
คือ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งผลิตนักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย-มีทักษะหลากหลาย-สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได ้ สร้างเครือข่ายของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้มีคุณภาพระดับโลก  และสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
 ๗)  การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน - ชุด
โครงการสําคัญ (Flagship)  คือ สร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
กับภาคเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 

 ๖. เม่ือวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  สํานักงาน กศน. ได้ขออนุมัตินโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  ต่อคณะกรรมการ กศน. ผลการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบท้ังนโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่อเนื่อง   
 นโยบายเร่งด่วน  คือ  
 ๑) การเยียวยาฟ้ืนฟูหลังอุทกภัย  
 ๒) การตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 ๓) เร่งรัดการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ๔) เร่งรัดการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านของประชาชน 
 นโยบายต่อเนื่อง มี  ๖  ด้าน  คือ  
 ๑) ด้านการศึกษานอกระบบ  
 ๒) ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ๓) ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  
 ๔) ด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ  
 ๕) ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 ๖) ด้านการบริหารจัดการ 

ท้ังนี้ รมว.ศธ. ได้ฝากในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
๑)  หมอดิน  ต้องการให้ กศน. ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันกระจายให้

หมอดิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดิน ไปสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนมากข้ึน  



-๗- 

๒)  การเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกล  ในหลายช่องทาง คือ  วิทยุ  โทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต  หรือซีดี 
เพราะการใช้เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยส่งผลถึงความเท่าเทียมกันทางการศึกษา  จึงขอให้ กศน.ช่วยกันพัฒนา e-Learning 
ให้เป็นแบบองค์รวม  โดยร่วมมือทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  สสวท. 

๓)  ให้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีเลขาธิการ กศน. เป็นเลขานุการ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกล  โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV)  ควรพัฒนาเพ่ือให้มีประชาชนติดตามสนใจ
รับชมมากยิ่งข้ึน  

 ๔)  การพัฒนาบุคลากร  ให้เน้นการพัฒนาครู กศน. แบบเฉพาะเจาะจง (Serve Need)  ในสาขาวชิาต่าง ๆ  
ตามความต้องการ  มากกว่าท่ีจะส่งไปเข้ารับการอบรมท่ัวไปแบบเดิม ๆ 

 ๕)  ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ  ๓ - ๒๑ ปี  มี  ๑๖  ล้านคน แต่อยู่ในระบบการศึกษา ๑๔  ล้านคน 
ท่ีหายไป  ๒  ล้านคน เช่น เด็กเร่ร่อน บนดอย ชายขอบ เด็กออทิสติกในบ้าน ฯลฯ  ทาง กศน. ต้องร่วมมือกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเข้าไปดึงเด็กกลุ่มนี้
กลับ เข้ามาในระบบการศึกษา 

 ๖)  การส่งเสริมภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในระดับการศึกษานอกระบบ 
๗)  ให้ กศน. รับความคิดเห็นจากท่ีประชุมไปปรับปรุงร่างนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน  เช่น 

ข้อคิดเห็นในการเพ่ิมหลักสูตรการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน  การพัฒนา
หลักสูตรระบบการตลาด  หรือการส่งเสริมวิชาการทํามาหากิน  เป็นต้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๕  วันอังคารท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๕ 
  ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๕ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  งบท่ีได้รับการปรับล่าสุด คือ  งบอุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๕  ปี  ส่วนผลผลิตท่ี ๔  และ  ๕  ยังไม่มีรายละเอียดการจัดสรร   
  งบพัฒนาผู้เรียน  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ได้จัดสรรเพ่ิมให้เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามใบ
จัดสรร  ส่วนท่ีเหลือได้จัดสรรให้ กศน. อําเภอ วังวิเศษ  เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัดตรังไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือ   
  งบบริหารรายหัวได้รับการจัดสรรรายหัวละ  ๒๖๐  บาท  กศน. อําเภอ  จะต้องหักเป็นค่าตอบแทนครู
ประจํากลุ่ม  ในกรณี กศน. อําเภอเมืองตรัง  จะต้องหักค่าประกันสังคมสําหรับครู ปวช. ด้วย  ส่วนงบประมาณสําหรับครูผู้สอน
คนพิการยังไม่ได้รับการจัดสรร 
  มอบบุคลากรและ นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ดําเนินการจัดสอบคัดเลือก
ครูผู้สอนคนพิการ กศน. อําเภอเมืองตรัง  ทดแทนครูท่ีได้ลาออกไป 
 ๒. รายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา/กศน.ตําบล  ประจําเดือน
มกราคม  ๒๕๕๕ 

  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  กศน. อําเภอมีการรายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย
ของสถานศึกษาครบทุกอําเภอ 
 



-๘- 

 ๓. นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการงวดท่ี  ๑  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตุลาคม  ๒๕๕๔ – มีนาคม  ๒๕๕๕)  ดังนี้ 
  ๑) การตรวจราชการกรณีปกติ  มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์เตรียมข้อมูลไวเ้พ่ือรายงานในภาพรวม  
ส่วน กศน. อําเภอ ใหเ้ตรียมความพร้อมรับการตรวจ 
  ๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการ  ได้แก่  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓) การตรวจราชการกรณีพิเศษ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
  ทราบโดยเอกสาร 

๔.๑  การส่งเรื่องขอรับบําเหน็จ  บํานาญ  บํานาญลูกจ้าง  และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อน
กําหนด  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/ว๕  ลงวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
 ๔.๒ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเลื่อนข้ันค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา  ครั้งท่ี  ๑  (๑  เมษายน  ๒๕๕๕)  กําหนดส่งแบบประเมินท้ัง  ๓  แบบ  ภายในวันศุกร์ท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินท้ัง  ๓  แบบ  ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

๔.๓ การแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด  ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  รายละเอียดตามสําเนาหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๕/ว ๑๒๐  ลงวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 ๔.๔ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  ระหว่างวันท่ี  ๑๒ – ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๕  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจาก www.nfe.go.th 
  ๔.๕ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด   
   นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  แจ้งท่ีประชุม  กําหนดการประเมิน  กศน. 
อําเภอวังวิเศษ  ระหว่างวันท่ี  ๑๙ – ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  นั้นขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนด  
   ผลจากการประเมินทําให้ค้นพบจุดเด่นของสถานศึกษาหลาย ๆ  ด้าน  เช่น 
   - หากสถานศึกษาให้ความสําคัญกับการวางระบบประกัน  และการควบคุมคุณภาพภายใน  การ
นิเทศภายใน  ตั้งแต่ระดับพ้ืนท่ี กศน. ตําบล/การรับการประเมินของสถานศึกษาก็จะเป็นงานปกติ  ไม่จําเป็นต้องเตรียมการ
มากมาย 
   - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา   
เป็นปัจจัยสําคัญส่งผลต่อคุณภาพของบุคลากร  ทําให้องค์กรพัฒนาแบบเข้มแข็งและยั่งยืน 
   - เครือข่ายท่ีเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ  จะส่งผลให้มีสัมพันธภาพท่ีดีและยืนยาว 
  ๔.๖ มาตรฐานและตัวบ่งช้ีใหม่ในการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  ของสํานักงาน กศน. (ฉบับร่าง) 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  แจ้งท่ีประชุม  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ในการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  
มีจํานวน  ๖  มาตรฐาน  จะเน้นเรื่องคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักให้บุคลากรในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจะเน้นผลผลิต  คือ คุณภาพผู้เรียน  ผู้สอน  การจัดการเรียนการสอน  มากกว่าเอกสาร 
 ๔.๗ จํานวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-Net)  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
 



-๙- 

  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net)  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  จํานวนผู้เข้าสอบ ม.ต้น  ๒๒๓  คน  มีผู้ขาดสอบ  ๕๐  คน  จํานวน
ผู้เข้าสอบ ม. ปลาย  ๔๐๙  คน  มีผู้ขาดสอบ  ๖๒  คน  ผู้เข้าสอบ ม.ต้น  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒  ผู้เข้าสอบ  ม.ปลาย     
คิดเป็นร้อยละ  ๘๗  นักศึกษาท่ีพลาดการสอบ N-Net  ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๔  ในทุกระดับการศึกษาให้สถานศึกษาจัด
นักศึกษา  เข้ารับการสอบในระบบ E-Exam  ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือให้นักศึกษาจบตาม
โครงสร้างท่ีกําหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 

 นางอรอุษา  แสนเดช  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองตรัง  แจ้งท่ีประชุม   
๑) กศน. อําเภอเมืองตรัง  จัดกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด   ระหว่างวันท่ี  ๒๖ – ๒๙  กุมภาพันธ์

และระหว่างวันท่ี  ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม ๒๕๕๕ 
๒) จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษากับเจ้าของภาษา  ระหว่างวันท่ี  ๖ – ๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  อ.กะทู้  

จ.ภูเก็ต 
๓) กิจกรรมอําเภอเคลื่อนท่ี  ณ  วัดเชี่ยวชาญกิจ  ต.หนองตรุด 

 นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ ์ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสิเกา  แจ้งท่ีประชุม   
๑) กศน.อําเภอสิเกา ร่วมกิจกรรม "ตรังเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เม่ือวันท่ี    

๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ บริเวณหาดปากเมง  ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
๒) ร่วมกิจกรรม  อบต. คัพ  เป็นการแข่งขันระหว่างอําเภอสิเกาและอําเภอวังวิเศษ  โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิด 

  นางนภา  จิโรภาส  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอนาโยง  แจ้งท่ีประชุม    
 ๑) กศน.อําเภอนาโยง  จัดค่ายพัฒนาวิชาการต่อต้านสิ่งเสพติด  เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เม่ือวันท่ี  ๑๖ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ  เรือนไทยทักษิณา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๘๒  คน 
 ๒) นํานักศึกษา กศน. อําเภอนาโยง ดูงาน สถานบําบัดผู้ติดยาเสพติด วัดไม้เสียบ  ต.เกาะขันธ ์   
อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช 
 ๓) จัดโครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ  เรียนรู้มิตรอาเซียน  ให้นักศึกษา กศน. อําเภอนาโยง  

   ๔)  จัดกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม  แก่กลุ่มอาชีพหมู่ท่ี ๖  ต. นาโยงเหนือ  จํานวน  
๒๐  คน  ตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีเป้าหมายจัดให้ครบถ้วนท้ัง  ๗  หมู่บ้าน 

 ๕) กศน. ตําบลนาโยงเหนือ โดย  ครูธนพร  คงฉาง  จัดบริการรถจักรยานหนังสือสู่ชุมชน   
 ๖) จัดอบรมแกนนําตาสบัปะรด  เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   

 นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา  แจ้งท่ีประชุม   
๑) กศน. อําเภอรัษฎา  ร่วมแข่งขันกีฬากับ อบต. เขาไพร 
๒) กศน. อําเภอรัษฎา  รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 



-๑๐- 

 นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา  แจ้งท่ีประชุม   
๓) กศน. อําเภอรัษฎา  ร่วมแข่งขันกีฬากับ อบต. เขาไพร 
๔) กศน. อําเภอรัษฎา  รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

 นางสาวอัจฉรา  เชียงสอน  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอปะเหลียน  แจ้งท่ีประชุม   
๑) กศน. อําเภอปะเหลียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  รถห้องสมุดเคลื่อนท่ี  ณ มัสยิดสุโสะ 
๒) กศน. อําเภอปะเหลียน  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายบูรณาการประชาธิปไตย  และสิ่งแวดล้อม  

 นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอวังวิเศษ  แจ้งท่ีประชุม   
 กศน. อําเภอวังวิเศษ  จัดกิจกรรมอบรมร่วมกับเครือข่ายคือโรงพยาบาล  เก่ียวกับโรคเอดส์และการ
ใช้ถุงยางอนามัย 

 นางสาวกวินนาถ  ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
อําเภอห้วยยอด แจ้งท่ีประชุม   

๑) กศน. อําเภอห้วยยอด  ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนท่ี  ณ  วัดเขาพระ 
๒) โรงเรียนวัดเขาพระศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอห้วยยอด  

เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

นายธัญญา  พงศ์ภราดร  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดสําราญ  แจ้งท่ีประชุม   
๑) กศน. อําเภอหาดสําราญ  สนับสนุนให้ กศน. ตําบล ออกพบประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๒) จัดค่ายวิชาการในวันท่ี  ๑๖ – ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 ๓) วันท่ี  ๒๑ - ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  รับการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
 ๔) วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี  ณ  ต. บ้าหว ี

 นายไพรัช  หัตถิยา  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกันตัง  แจ้งท่ีประชุม   
 ๑) กศน. อําเภอกันตัง  ประสบความสําเร็จในการฝึกให้ครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียน  และ       
ครู กศน. ตําบล  เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด 
 ๒) ได้รับทุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง  และ กศน. 
ตําบลวังวน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๗    ปัญหา  อุปสรรคในการดําเนินงาน 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๘    เรื่องอ่ืน ๆ 
 -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 
 

(นางสาวพัชญาณี  สุทธิรักษ์)                                                          (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
     นักจัดการงานท่ัวไป               ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 


