
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๖/ ๒๕๕๗   

วันจันทร์ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
๒.  นางอธิชา รจนะ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง 
๔.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๕.  นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๙.  นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 
๑๐.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๑.   น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน   
๑๒.   น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรั ง 
๑๓.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๔.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕.  นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๖.  นางสุดา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๘.  นางศรีอรุณ เรืองฤทธิ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๙.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๒๐.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๒๑.  นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ    
๒๒.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา  
๒๓.  นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๒๔. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๕.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
๒๖.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา  
๒๗.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง  
๒๘.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
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๒๙.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๓๐. น.ส.พรชื่น        ณ  พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๓๑.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๓๒.   นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๓.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสุริยา   จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  นายทวีศักด์ิ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  น.ส.นุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นายธนากร เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙.  น.ส.พันธ์วดี หนูริง นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐.  นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๑.  น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒.  น.ส.นราทิพย์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 

 ๑.  นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม กศน.อําเภอหาดสําราญ 
และ กศน.อําเภอสิเกาได้รายงานการย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการจํานวน ๒ รายแล้ว ตามคําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๑๑๖๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยย้าย นายอนันต์  ศรีราม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามคําร้องขอของตนเอง ณ กศน.อําเภอสิเกา และ
ย้าย นางสาวประโลม เสียมไหม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามคําร้องขอของตนเอง ณ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
 ๒.  นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ตามคําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๑๐๑๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นางอรทัย  คงสิน ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” อําเภอย่านตาขาว เป็นตําแหน่งครู คศ.๑  
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ (ประชุมเม่ือ

วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 
  ๑)  โครงการหมู่บ้านถือศีล ๕ ของสํานักงานพระพุทธศาสนาและปกครองจังหวัด ขณะนี้มีการเริ่ม
ดําเนินงานโครงการดังกล่าวครบทุกอําเภอแล้ว ขอความร่วมมือ กศน.อําเภอ ให้การสนับสนุนโดยสมัครเข้าร่วมโครงการ
กับอําเภอด้วย  

 ๒)  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดตรัง ไตรมาสท่ี ๓ เป้าหมายเบิกจ่าย ๗๐% 
ขณะนี้จังหวัดตรังเบิกจ่ายภาพรวม ๗๙ % และงบลงทุนเบิกจ่าย ๓๙% 

 ๓) การแก้ปัญหายาเสพติด ศพส.จ.ตรัง ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างภูมิคุ้มกัน และ กศน.อําเภอ ได้มีส่วนร่วมในการส่งนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในนามเยาวชน
อาสาพัฒนาและต่อต้านยาเสพติด  
 ๔) โครงการปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น เนื่องในวันเข้าพรรษา ซ่ึงเป็นโครงการของจังหวัด กําหนดจัดใน
วันเสาร์ท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธาน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง ประสงค์ให้ประชาชนในจังหวัดตรังได้ปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น ในส่วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัด
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 ๕) โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลองมวน ม.๑ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 ๖) สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดตรังกําหนดจัดในภาพรวมจังหวัด ถวายเทียนพรรษา 
จํานวน ๒๑๙ วัด ในระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเรือรัษฎา  
 ๗) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้มีการเปิดศูนย์ OTOP ใหม่ท่ี ตําบลนาท่ามใต้  
 ๘)  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีเป้าหมายจํานวนสมาชิก ๒๔๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันนี้มีสมาชิกท้ังหมด 
๗๐,๐๐๐ กว่าคน ตามท่ี กศน.อําเภอ ได้ดําเนินการรับสมัครทําให้สมาชิกเพ่ิมข้ึนประมาณ ๓,๐๐๐ คน  ขณะนี้จังหวัด
ได้อนุมัติวงเงินอ ุดหนุน ๒๑๑ โครงการ และเงินทุนหมุนเวียนจํานวน ๒๘๔ โครงการ   
 ๙) ตามท่ี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดําเนินการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  
ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนท่ี ๑ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดเวทีเสวนาปรองดอง ขอให้ กศน.อําเภอให้ความร่วมมือและมีส่วนรวมในการจัดเวทีในการ
เสาวนาดังกล่าว  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๒ การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ไตรมาสท่ี ๔ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย เลขาธิการ กศน. เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี 
จอมเทียน จ.ชลบุรี 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 
  ๑) การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ขอให้ กศน.อําเภอ ชี้แจงบุคลากรทุกระดับรับทราบในเรื่อง
ดังกล่าว และในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ กศน.อําเภอ ท่ีมีงบประมาณ
คงเหลือ ขอให้ปรับแผนเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้เน้นในเรื่องการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 

 ๒) ขณะนี้ทุก กศน.อําเภอ ได้ดําเนินการส่งมอบ DVD เดินหน้าประเทศไทยให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ
ครบทุกแห่งแล้ว 
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  ๓) ศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบล (MOU ระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กับ
สํานักงาน กศน.) กศน.ตําบลนาชุมเห็ด กศน.อําเภอย่านตาขาว เป็นตําบลนําร่อง ขอให้ กศน.ตําบลทุกแห่งเตรียมความ
พร้อมเพ่ือจัดต้ังในปี ๒๕๕๘  
 ๔) การเตรียมความพร้อมในการปรับหลักสูตรปรองดอง สมานฉันท์  
 ๕) การเตรียมการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา ปี ๒๕๕๘ มีดังนี้ 
  ๕.๑)  เปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้ครบ ๑๐๐ แห่ง 
  ๕.๒)  ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งในประเทศไทย จัดกิจกรรมต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๓ เมษายน 
๒๕๕๘ เป้าหมายต้องมีผู้ร่วมงานวันละ ๑๐,๐๐๐ คน 
  ๕.๓) เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ร้อยเอ็ดเฉลิมพระเกียรติ 
  ๕.๔) การประชุมวิชาการในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) 
   ๕.๕)  งานชุมนุมอาสายุวกาชาด มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๔,๐๐๐ คน ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอ ท่ียังไม่ผ่านหลักสูตรผู้นํา ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมและจัดอาสายุวกาชาดเข้าร่วมงานดังกล่าว 
   ๕.๖)  ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ของสํานัก กศน.จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน และ
จังหวัดตาก นั้น สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกับสํานักงาน กศน.จังหวัดน่าน 
   ๕.๗)  ภาพรวมการสํารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ สํารวจได้ ๒๙% 
ขอให้สํารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และบันทึกข้อมูลให้ได้ไม่ต่ํากว่า ๙๐% 
   ๕.๘)  หนังสือเรียนของผู้ไม่รู้หนังสือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา และเริ่ม
ดําเนินการสอนผู้ไม่รู้หนังสือต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗    
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านพลังงานสู่ประชาชนและ
แรงงานฝีมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร 
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม หน่วยงานท่ีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การสร้างความตระหนักด้านพลังงานสู่ประชาชนและแรงงานฝีมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ       
มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพลังงาน สํานักงาน กศน. และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแผน ๓ ระยะ  
แผนระยะท่ี ๑ เป็นแผนระยะสั้นใช้เวลา ๖ เดือน สําหรับสํานักงาน กศน. เลขาธิการ กศน. ให้ใช้ระยะเวลาดําเนินการเพียง 
๓ เดือน โดยให้เร่งดําเนินการดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุงสื่อนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์   
  ๒. ห้องสมุดประชาชนจัดมุมเรื่องการลดพลังงาน   
  ๓. บ้านหนังสืออัจฉริยะควรมีนิทรรศการพลังงาน   
  ๔. คาราวานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาต้องมีเรื่องการลดพลังงาน  
  แผนระยะท่ี ๒ ระยะเวลา ๑ – ๓ ปี  ให้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาท้ังหลักสูตรพ้ืนฐาน หลักสูตร
ระยะสั้น วิชาเลือกในเรื่องพลังงาน และปลูกจิตสํานึกบุคลากรของสํานักงาน กศน. ในเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมท้ัง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน สําหรับแผนระยะท่ี ๓ ระยะเวลา ๒ – ๕ ปี มีโครงการท่ีเก่ียวกับการลด
พลังงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะแจ้งรายละเอียดให้ กศน.อําเภอ ทราบต่อไป  
  ตามท่ี เลขาธิการ กศน. ได้ทํา MOU กับสํานักงานคุมประพฤติ  เลขาธิการ กศน. ได้กําชับให้ 
สถานศึกษาให้การดูแลเด็กคุมประพฤติท่ีมาเรียนกับ กศน. เป็นพิเศษด้วย   
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  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม กําชับให้บรรณารักษ์
ห้องสมุดทุกแห่งจัดนิทรรศการเรื่องการลดพลังงาน  โดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ และหากสามารถขยายผลไปถึง กศน.
ตําบล และบ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้ดําเนินการได้ทันที     
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๔ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม กําชับให้
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุกอําเภอ ศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อ ๓ ในเรื่องการจัดซ้ือจัด
จ้างของส่วนราชการ ซ่ึงใช้กฎหมายของ ปปช.ด้วย 
มติท่ีประชุม รับทราบ          
 ๑.๕ การเตรียมความพร้อมในการจัดทําโครงการพัฒนาผู้บริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือคนพิการ 
   นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ได้มอบหมายให้ 
กศน.อําเภอเมืองตรัง นําเสนอผลงานดีเด่นโดยจัดทํา VCD นําเสนอ ๗ นาที และจัดนิทรรศการด้วย ส่วน กศน. 
อําเภอ อ่ืน ๆ ขอเชิญเฉพาะผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ เข้าร่วม สําหรับกําหนดการและสถานท่ีจัดโครงการ
เปลี่ยนแปลงจากวันท่ี ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันท่ี ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๕๗  ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๖ มหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๕-๘ กันยายน ๒๕๕๗ (ในส่วนของกลุ่มศูนย์อันดามัน 
และภาคใต้) 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม จากการประชุม
ได้รับมอบหมายจากกลุ่มศูนย์อันดามัน ให้เป็นตัวแทนกลุ่มศูนย์ ฯ แข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง) นักศึกษาและครู 
และกรีฑาวิ่ง ๒๐๐ เมตร (ชาย,หญิง) นักศึกษาและครู มอบหมายให้ กศน.อําเภอปะเหลียน และ กศน.อําเภอ
กันตัง แข่งขันกีฬาดังกล่าว 
  การแข่งขันท่ีจังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะให้ความ
อนุเคราะห์เสื้อกีฬา ส่วนค่าเดินทาง กศน.อําเภอ เป็นผู้รับผิดชอบ ขอให้ส่งรายชื่อนักกีฬาให้สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ทราบภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพ่ือแจ้งไปยังกลุ่มศูนย์อันดามัน ภายในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ต่อไป 
  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งท่ี ๔ ของสํานักงาน กศน. ระหว่างวันท่ี 
๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จ.ชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : ประชุมบรรณารักษ์ ณ แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน 
๒) วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : พิธีเปิดมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งท่ี ๔ 
๓) วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ :  พิธีมอบเข็มผู้ผ่านการอบรมบุคลากรของสํานักงาน กศน. รุ่น

ท่ี ๑ – ๕ และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ณ อลังการ 
๔) วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : วันท่ีระลึกสากลการรู้หนังสือ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๕/ ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๗   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
                 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 

๑) ในไตรมาสท่ี ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ ๗๐% และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ งบอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน กศน.อําเภอ สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  

๒) ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ กําหนดให้ทุก กศน.อําเภอ ส่งแผนค่าใช้จ่ายเงินค่าจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนท่ีจะนําไปพักเบิกในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๓) เร่งรัดการเบิกจ่ายผลผลิตท่ี ๔ ดังนี้  
  - งบพัฒนาสังคมและชุมชน ของ กศน.อําเภอห้วยยอด 
  - งบพัฒนาทักษะชีวิต ของ กศน.อําเภอเมืองตรัง หว้ยยอด กันตัง สิเกา และอําเภอรัษฎา 
  - งบเศรษฐกิจพอเพียง ของ กศน.อําเภอเมืองตรัง และอําเภอหว้ยยอด 
  - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนท่ีจัดสรรตามตําบล ของ กศน.อําเภอหว้ยยอด  
  - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนท่ีจัดสรรตามความหนาแน่น ของ กศน.อําเภอเมืองตรัง และอําเภอห้วยยอด  
   ๔) เน้นย้ํางบบริหารเทียบระดับการศึกษาปกติ ๒๐,๐๐๐ บาท และงบบริหารเทียบระดับการศึกษา
สูงสุด ๓๐,๐๐๐ บาท ห้าม กศน.อําเภอ นําไปซ้ือหนังสือ ให้ใช้สําหรับการประชาสัมพันธห์รอืในงานสํานักงาน 
   ๕) ผลผลิตท่ี ๔ และ ๕ เบิกจ่ายงบประมาณได้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๓.๒   การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง           
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ 
ดําเนินการบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป ตามความประสงค์ของเลขาธิการ กศน.   
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๓.๓ การประเมินเว็บไซต์ กศน.ตําบล 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.ตําบล 
ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ กศน.ตําบล โดยดูเว็บไซต์ กศน.ตําบลน้ําผุด เป็นตัวอย่างเนื่องจากมีข้อมูลครบถ้วน ขอให้
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ กํากับติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ของบุคลากร และสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะดําเนินการ
ประเมินเว็บไซต์ กศน.ตําบล เป็นประจําทุกเดือน 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๓.๔ การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
สํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม มอบหมายงานแผน
จัดทําปฏิทินและแจ้งให้ กศน.อําเภอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวน           
๖ ตัวชี้วัด ดังนี้  

๑. จํานวนผู้สูงอายุได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีอายุระหว่าง ๑๓ – ๓๙ ปี ท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ กศน. แล้ว

ลงทะเบียนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓. ร้อยละสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  
๔. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน 
๕. ความสําเร็จในส่งเสริมสนับสนุนการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. จํานวนผู้รับบริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ท่ีจัด และหรือสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๗  กําหนดจัดส่งเอกสารให้สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม กลุ่มอันดามันได้แจ้ง
เลื่อนขยายเวลาการจัดส่งเอกสารการคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ท่ีจัด และหรือสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๗  กําหนดให้จัดส่งเอกสารให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
  การคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชน ประจําปี ๒๕๕๖ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ บรรณารักษ์ดีเด่น และห้องสมุดประชาชนจังหวัด
ดีเด่น 
มติท่ีประชุม รับทราบ     
 ๔.๒ สํานักงาน กศน. เร่งรัดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และรวมท้ังท่ีใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว ยังไม่ได้ต่ออายุ ให้ดําเนินการย่ืนคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และรวมท้ังท่ีใบอนุญาต
หมดอายุไปแล้ว ยังไม่ได้ต่ออายุ ให้ดําเนินการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๗  
มติท่ีประชุม รับทราบ    
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 ๔.๓ โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัด
ตรัง ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดตรัง ประจําปี ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันท่ี ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๔ การถวายเทียนจํานําพรรษา ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดสาริการาม 
จ.ตรัง 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญบุคลากรร่วม
พิธีถวายเทียนจํานําพรรษา ในวนัพฤหัสบดีท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดสารกิาราม จ.ตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๕ การจัดต้ังกองลูกเสือ กศน.อําเภอ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม การจัดต้ังกอง
ลูกเสือ กศน.อําเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบรับรองการจัดต้ังกองลูกเสือจากสํานักงานงานลูกเสือจังหวัดตรัง 
  การร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ จ.ชลบุรี พิธีเปิดวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เน้นย้ําการทําประกันอุบัติภัย (รวมประกันสุขภาพ) และการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๖ การร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญทุก กศน.อําเภอ ร่วมงานวัน
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และขอการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลจาก กศน.อําเภอเมือง
ตรัง และ กศน.อําเภอนาโยง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๗ การดําเนินงานตามบันทึกความร่วมมือ (MOU)   
  ๑) MOU กระทรวงมหาดไทย 
   -รายงานการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติดรุ่นท่ี ๒ 
(หญิง) ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ วัดคลองน้ําเจ็ด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
   นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ผู้สําเร็จการอบรมจํานวน ๘๗ คน วุฒิบัตรนักศึกษาคนใดท่ีสะกดชื่อผิดขอให้ กศน.อําเภอ แจ้งงานส่งเสริมภาคี
เครือข่ายและกิจการพิเศษจะดําเนินการประสานงานให้ต่อไป                                                  
  ๒) MOU กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : วาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ การรายงานแบบ
ติดตาม 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม การรายงานแบบติดตามการใช้
สมุดบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน และสมุดบัญชีต้นทุน ท่ี กศน.อําเภอ ได้ส่งมาให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังอยู่ระหว่าง
การรอส่งมอบให้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวดัตรังนําไปดําเนินการต่อไป 
 



-๙- 
 

๓) MOU ป.ป.ช. : การจัดอบรมป้องกันการทุจริต ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ขอให้ ครู กศน.ตําบล ดําเนินการ
จัดโครงการการจัดอบรมป้องกันการทุจริต ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต อบรมแก่บุคลากรหรือนักศึกษา ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  

๔) MOU กกต. : ศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบล 
นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ขณะนี้ กกต. ได้กําหนดให้ กศน.

อําเภอย่านตาขาว รายงานแบบติดตามศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบลของ กศน.ตําบลนาชุมเห็ด 
นายไพรัช  หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญบุคลากร

สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบลของ กศน.ตําบลนาชุมเห็ด 
๕) MOU TO BE NUMBER ONE : การจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE 

นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ผลการประกวดจังหวัด/ชมรม TO 
BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ มีดังนี้ 

 ๕.๑) ประเภทจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE (ดีเด่น)  : จังหวัดตรัง 
๕.๒) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ต้นแบบ) : โรงเรียนกันตังพิทยากร 
๕.๓) ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ดีเด่น)  : วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
๕.๔) ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ดีเด่น)  : บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 
๕.๕) ประเภทชุมชน (ดีเด่น)  : ชุมชนบ้านนาบ่อ ต.บ่อน้ําร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 

๖) โดยจะมีการประเมินระดับประเทศในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงาน ทุกท่าน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็น
เกียรติและขอให้นําป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE ไปในวันดังกล่าวด้วย 

  นอกจากนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้เชิญการแสดงชุด B-Boy ประยุกต์ของ 
กศน.อําเภอห้วยยอด และครูควบคุมร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  

  ขอให้ กศน.อําเภอ ดําเนินการส่งภาพจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE 
NUMBER ONE ท่ีได้จัดต้ังแล้วให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือมอบให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นําไปแสดง
ผลงาน ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๔.๘ การแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. “สุดยอด กศน.” รอบท่ี ๕ รอบคัดเลือก 
ระดับประเทศ ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม การแสดงชุด “B-Boy 
ประยุกต์” ของ กศน.อําเภอห้วยยอด ได้ผ่านเข้ารอบ ๑๘ ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. 
“สุดยอด กศน.” ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษา กศน. พร้อมกัน ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี           
จ.นนทบุรี ในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยจะเริ่มการแข่งขันในเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอให้ทุกคนร่วมกันโหวตให้ NF๑๓ ได้ต้ังแต่วันท่ี 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
 
 



-๑๐- 
 

 ๔.๙ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (คนละ ๑ ต้น) 
   นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.
อําเภอ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะดําเนินการในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑๐ การส่งข้อมูลผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ในส่วนของ สทศ. ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
   นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม แนะนําให้ กศน.อําเภอ แยกเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ท่ีใช้ส่งข้อมูลผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปกติ ไม่ควรส่งข้อมูลจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเพ่ือป้องกันการสับสน  
   ข้อมูลผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีท้ังสิ้นจํานวน ๑,๒๒๕ คน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๑ นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม มอบหมาย
ศึกษานิเทศก์และผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ลงพ้ืนท่ีนิเทศ ติดตาม กศน.ตําบล อย่างต่อเนื่อง จากการสุ่มลงพ้ืนท่ีนิเทศ 
ติดตามโดยผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง พบว่า กศน.ตําบล มีจํานวนนักศึกษา กศน. และครู กศน. ไม่
ดําเนินการสอนตามตารางการพบกลุ่ม ตามข้อมูลท่ีได้แจ้งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๑๒ งานนิเทศนโยบายเร่งด่วนของสํานักงาน กศน. (จากการประชุมท่ี จ.นครราชสีมา) 
   นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม นโยบายเร่งด่วนของสํานักงาน กศน. ในไตรมาส 
๓ ท่ีได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ได้แก่ English Program บ้านหนังสืออัจฉริยะ การเทียบ
ระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบล และการดําเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา ส่วนในไตรมาส ๔ ให้เพ่ิมความตระหนักในเรื่องพลังงาน กลุ่มเป้าหมายของสํานักงานคุมประพฤติ 
สิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ในการนิเทศภายในของ กศน.อําเภอ ขอให้อนุมัติแผนการสอนของครู กศน.ทุกคน และควรมีการ
นิเทศบันทึกหลังสอน การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตร ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ศึกษานิเทศส่วนกลางจะดําเนินการ
ลงพ้ืนท่ีนิเทศสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่วนจะเป็นสถานศึกษาใดบ้างจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๓ สรุปผลการตรวจความพร้อมของหน่วยตัวอย่างในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน (แบ่งเป็น    
๓ ระดับ ดีมาก/ ดี/ พอใช้)  
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม จากการนิเทศการเรียนการสอนในค่ายทหาร 
เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดยหน่วยทหาร มีผลการตรวจความพร้อมของหน่วยตัวอย่างในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนของ กศน.อําเภอห้วยยอด อยู่ในระดับดีมาก 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 
 
 



-๑๑- 
 

 
 ๔.๑๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม รายละเอียดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ 
ก้าวหน้าในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มีดังนี้ 

๑)  ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จะเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพ
ของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ตามโครงการ QC๑๐๐ 

๒) จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีผ่านการประเมิน
แบบไม่สมบูรณ์ สมศ. จึงได้จัดโครงการซ่อม สร้าง เสริม สอนศิลป์ เพ่ือสร้างพันธมิตรร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

๓) ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ.จะนํานโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) มาเป็นหลักในการประเมินด้วย โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะมีการเผยแพร่คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ สมศ. 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑๕ การทําบัตร ATM ของนักศึกษา กศน. 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้สถานศึกษาท่ี
ยังไม่ได้รายงานผลการทําบัตร ATM ของนักศึกษา กศน. ให้เร่งรายงานสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบโดยด่วน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๖ นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม มอบนางสาวสุดา 
หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ และนางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ปรึกษาหารือกับผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอ รูปแบบการจัด OPEN HOUSE เพ่ือแสดงผลงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต่อสาธารณชนท่ีศูนย์การค้าบ๊ิกซี 
จ.ตรัง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๗ นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ร้านค้าศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนและบ้านหนังสืออัจฉริยะต้นแบบของ กศน.อําเภอเมืองตรัง ให้เร่งดําเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๗ เพ่ือจัดพิธีเปิดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ นางจาริ  คงนคร  บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ แจ้งท่ีประชุม กศน.อําเภอวังวิเศษ 

จะเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กับอําเภอวังวิเศษ ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 



-๑๒- 
 

 ๖.๒ นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา แจ้งท่ีประชุม ชี้แจงแนวทางและ
รายละเอียดการจัดต้ังกองลูกเสือ การแต่งกายในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. และแนวทางการแต่งต้ังครูเป็นรองผู้
กํากับ หรือผู้กํากับแล้วแต่กรณี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕  น. 

 
 

    (นางสาวพันธ์วดี  หนูริง)                                                              (นางสุรีย์  นาคนิยม) 
      นักจัดการงานท่ัวไป                               ศึกษานิเทศก์ 
    จดรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 


