รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายประวิตร
๒. นางอธิชา
๓. นายคมกฤช
๔. นายขันธ์ชัย
๕. น.ส.อัจฉรา
๖. นางอรอุษา
๗. นายวิเชียร
๘. นายไพรัช
๙. นายธัญญา
๑๐. นางอุมาภรณ์
๑๑. น.ส.สุดา
๑๒. นางละออง
๑๓. นางสุรีย์
๑๔. นางปาณิสรา
๑๕. นางสุดา
๑๖. นางไพลิน
๑๗. นายปรีชา
๑๘. นางศรีอรุณ
๑๙. น.ส.จุฑามาส
๒๐. นางสาริณี
๒๑. นายอนันต์
๒๒. น.ส.ประโลม
๒๓. นางชนิดา
๒๔. นางจาริ
๒๕ นางอรทัย

ทับเที่ยง
รจนะ
อภิชัยสรพันธุ์
บริบูรณ์
เชียงสอน
แสนเดช
จันทร์ฝาก
หัตถิยา
พงศ์ภราดร
มโนภิรมย์
หาญวัฒนกุล
ภู่กลาง
นาคนิยม
อภิชัยสรพันธุ์
ชาญป้อม
ธงธวัช
ชาญป้อม
เรืองฤทธิ์
แก้วมี
วรรณบวร
ศรีราม
เสียมไหม
ศรีบางรัก
คงนคร
คงสิน

๒๖. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ทองอ่อน
นายโท
ณ พัทลุง
ช่วยสงค์

นางปัทมนันท์
นางวัชรี
น.ส.พรชื่น
น.ส.กวินนาถ

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ประธานการประชุม
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสิเกา
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอห้วยยอด
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอปะเหลียน
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองตรัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอย่านตาขาว
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกันตัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดสําราญ
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา
ครู (คศ. ๓) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครู (คศ. ๓) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครู (คศ. ๓) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอห้วยยอด
ครู (คศ. ๒) กศน. อําเภอนาโยง
ครู (คศ. ๒) กศน. อําเภอห้วยยอด
ครู กศน. อําเภอหาดสําราญ
ครู กศน. อําเภอสิเกา
ครู กศน. อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด

-๒๓๑. นางธิดารัตน์
๓๒. น.ส.นงเยาว์
๓๓. นางนุชนาฏ

เปาะทอง
ทับเที่ยง
นุ้ยขาว

บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางนภา
๒. นายสุรวุฒิ
๓. น.ส.นวลจันทร์

จิโรภาส
ขันธ์คง
กิติพงษ์

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอนาโยง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอวังวิเศษ
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอกันตัง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.พัชญาณี
๒. น.ส.นุชรีย์
๓. นายนพรัตน์
๔. น.ส.นันทวรรณ
๕. นายทวีศักดิ์
๖. นายวินิจ

สุทธิรักษ์
บวชชุม
โชติเกษมกุล
ทองรัตน์
ไตรญาณ
ตันติธนดิศ

นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่

ไปราชการ
ไปราชการ
ลาป่วย
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. กิจกรรม English For ASEAN โดย อ.ละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ฝึกการทักทาย
ด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษ
๒. แนะนําหนังสือน่าอ่านโดย อ.ละออง ภู่กลาง แนะนําหนังสือ “รักษาคน รักษาสังคม” ของ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ
ได้บริจาคหนังสือให้สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เนื้อหาในหนังสือได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทําความดี ให้ทําโดยไม่ต้องรีรอ แต่หาก
คิดจะทําชั่วให้คิดให้นาน และได้มอบหนังสือ “ดีที่ได้อ่านก่อนตาย” เป็นรางวัลแก่ผู้ที่สามารถตอบคําถาม คําขวัญของประชาคม
อาเซียน มีว่าอย่างไร ผู้ได้รับรางวัล คือ นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการ กศน. อําเภอสิเกา ตอบว่า “หนึ่ง
วิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
๓. นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ก่อนเริ่มการประชุม
บุคลากรสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง กําหนดให้มีการร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ ทุกครั้ง ตามนโยบายของ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเสนีย์ จิตตเกษม ที่ได้วางแนวปฏิบัติในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง
๔. นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม แนะนําบุคลากรใหม่พนักงานราชการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ โดยเรียกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และพนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ นายวินิจ ตันติธนดิศ
๕. ขอขอบคุณทุก กศน. อําเภอ ทีร่ ่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ
๖. ขอให้ทุกอําเภอเร่งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และแผนศูนย์ฝึกอาชีพ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑) สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
(ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕)

-๓นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งทีจ่ ังหวัดตรัง
ชื่อ-สกุล
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
นายณัฐพงษ์ พุฒแก้ว
นายไพบูลย์ อาชวานันทกุล
นายสุรยิ ะ ประยูรยวง
นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย

ตําแหน่งเดิม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อัยการเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อัยการจังหวัด ประจําสํานักงานอัยการ
สูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดกระบี่
ผู้อํานวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
และอากาศยาน สํานักงานศุลกากร

ตําแหน่งที่จังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
อัยการจังหวัดตรัง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตรัง
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดตรัง
นายด่านศุลกากรกันตัง

ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งใหม่
ชื่อ-สกุล
นายเสนีย์ จิตตเกษม
นายกฤษณ์ วงษ์เวช

ตําแหน่งเดิม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดตรัง

ตําแหน่งใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์

๒) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง วันพฤหัสบดีที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านป่าแก่ หมู่ที่ ๔ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
๓) กรมการค้าภายใน แจ้งการจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด จะเริ่มจัดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย
จะหมุนเวียนจัดโครงการไปจนครบทุกจังหวัด
๔) กกต. จังหวัดตรัง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครตรัง ผู้ชนะการเลือกตั้ง คือ
ผู้สมัครหมายเลข ๑ นายอภิชิต วิโนทัย
๕) จังหวัดตรัง กําหนดจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ” ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๙
เมษายน ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒) สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕)
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคง
อยู่ในพื้นทีเ่ ป้าหมาย ได้แก่ อําเภอเมืองตรัง ห้วยยอด กันตัง และอําเภอปะเหลียน ยาเสพติดที่มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น
หลายเท่า ได้แก่ ยาบ้า และยาไอซ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เน้นย้ําขอให้สถานศึกษาช่วยกันสอดส่อง
ดูแลนักศึกษาและรายงานข้อมูลตามโปรแกรม AntiDrug อย่างสม่ําเสมอ แยกแยะข้อมูลให้ถูกประเภท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้
แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ลําดับที่ ๙๗ และ ๙๙ เนื่องจากรายชื่อซ้ํากัน

-๔ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ขอให้ กศน. อําเภอ ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย ผลผลิตที่ ๔ และผลผลิตที่ ๕ ด้วย
เนื่องจากย่างเข้าเดือนที่ ๗ แล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทขอให้ยึดถือแนวทางการจัดกิจกรรมเป็นเกณฑ์ ได้แก่
งบผู้สูงอายุ งบส่งเสริมการรู้หนังสือ งบซื้อหนังสือ งบพัฒนาผู้เรียน
ขอให้เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณของ กศน. อําเภอ ตรวจสอบยอดเงินกับงานแผนและ
งบประมาณของ สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง อย่างสม่ําเสมออย่างน้อย ๒ ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ หากปลายปีงบประมาณ
ยอดเงินไม่ตรงกันจะยึดยอดงบประมาณของสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เป็นหลัก
การจ้างครู ศรช. ของทุก กศน. อําเภอ สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง จะไม่จัดสรรเงินให้ กศน. อําเภอ
ดําเนินการ สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง จะกันงบประมาณไว้เพื่อใช้เป็นค่าจ้างและค่าประกันสังคม
มติที่ประชุม รับทราบ
๒) รายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา/กศน. ตําบล ประจําเดือนเมษายน
๒๕๕๕
นายประวิต ร ทับ เที่ย ง แจ้งที่ป ระชุม การรายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของ
สถานศึกษา/กศน. ตําบล กําหนดให้ กศน. อําเภอ รายงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน สม่ําเสมอทุกเดือน และช่วยเร่งรัดการ
จัดส่งแผนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
ทราบโดยชี้แจง
กลุ่มอํานวยการ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม
๑) การคัดเลือกบุคลากร / หน่วยงาน / เครือข่าย / สถานศึกษา ที่จัด และหรือสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ขวัญกําลังใจให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา สํานักงาน กศน. จังหวัดตรังจะจัดให้มีการมอบรางวัล
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ จัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
๒) การคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนด
ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกไปยังประธานกลุ่มอันดามัน ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
๓) การกําหนดตัวชี้วัด/ผลงานจริง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู
กศน. ตําบล ในด้านความคุ้มค่า ร้อยละ ๓๐ ตัวบ่งชี้หลัก คือ จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนกับครู กศน. ตําบล เข้าสอบ
คิดเป็นร้อยละ
มติที่ประชุม รับทราบ

-๕๔) การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รายละเอียดตามคําสั่งสํานักงาน กศน. ที่ ๘๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ การเตรียมความพร้อมสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง จะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบรายละเอียดเบื้องต้นจากสถาบัน กศน. ภาคใต้
มติที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม
๑) การส่งข้อมูลรายบุคคล ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รับทราบ

๒) โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม. ๖ ภายใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ได้ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าหลังจากมีการแก้ไขกฎกระทรวง จะมีการ
ประกาศรับภายในเดือนมิถุนายน นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๓) สํานักงาน กศน. จะดําเนินการชี้แจงการประเมินเทียบระดับการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดตรัง
จํานวน ๕ แห่ง ได้แก่ กศน. อําเภอเมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด ย่านตาขาว และ กศน. อําเภอหาดสําราญ รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจากต้นสังกัด ส่วนค่าที่พักเบิก
จากโครงการ เน้นย้ําให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาต้องไปร่วมฟังการชี้แจงด้วยตนเอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ๑ คน มอบหมาย
อ.สุดา หาญวัฒนกุล แจ้ง กศน. อําเภอ เป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔) สํานั กงาน กศน. กํ าหนดจั ดโครงการเปิ ดศู นย์ ฝึ กอาชี พชุ มชน วั นศุ กร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดหาขณะนี้ได้ติดต่อยานพาหนะไว้แล้ว จํานวน ๒ คัน ส่วนค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงเบิกแบบเหมาจ่ายจากต้นสังกัดใช้เกณฑ์
๘๐๐ บาท / คน/ วัน จํานวน ๒ คืน เบี้ยเลี้ยงคนละ ๒๔๐ บาท กําหนดออกเดินทางวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอให้
กศน. อําเภอ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการให้งานการศึกษานอกระบบ ทราบโดยด่วน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕) แบบสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอโปรแกรม
สารสนเทศจากสถาบัน กศน. ภาคใต้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ผลสอบ N-Net ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
ทุก กศน. อําเภอควรเข้าไปศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เพราะเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญในการ
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาทั้งระบบของสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง สามารถเรียกดูทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ในการสอบ
ครั้งนี้ นักศึกษา กศน. อําเภอกันตัง มีผลสอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑) การรายงานผลการเข้าร่วมประชุมจัดทําคู่มือโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.๖ ภายใน
๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ (เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู)้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ โมเดล KSM, กรอบ
เนื้อหาวิชาจัดเป็น ๔ โมดูล ๙ รายวิชา, แนวทางการประเมิน และกลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒) การประกันคุณภาพภายใน / ภายนอก มาตรฐานใหม่ ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้ ขณะนี้ได้แขวนไว้ที่
หน้าเว็บไซต์สาํ นักงาน กศน. จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓) การนิเทศภายนอก / ศึกษานิเทศก์ส่วนกลาง อ.สุภาพรรณ น้อยอําแพง นิเทศกลุ่มอันดามัน กําหนด
ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เน้นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา อาเซียนและ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในครัง้ นี้จะไปนิเทศ กศน. อําเภอหาดสําราญ อําเภอปะเหลียน อําเภอรัษฎา และกศน. อําเภอวังวิเศษ
กําหนดการพบผู้บริหารสถานศึกษาทุกอําเภอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอก ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป นิเทศ
กศน. อําเภอหาดสําราญ และ กศน. อําเภอปะเหลียน และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นิเทศ กศน. อําเภอรัษฎา
และ กศน. อําเภอวังวิเศษ ทั้งนี้ สถานศึกษาควรเตรียมรายงานข้อมูลในเรื่องที่เป็นจุดเน้นการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ การประกันคุณภาพการศึกษา อาเซียนและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔) การรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ กศน. อําเภอเมืองตรัง และ กศน. อําเภอ
นาโยง นางสุรีย์ นาคนิยม แจ้งที่ประชุม จากการไปนิเทศการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ กศน. อําเภอนาโยง ครูผู้สอน
คนพิการจะสอนนักศึกษาในลักษณะ ๓๖๐ องศา คือ ไม่ได้สอนเฉพาะวิชาการ แต่สอนในเรื่องของอาชีพ และช่วย
ประสานงานเพื่อจัดหาทุนในการประกอบอาชีพให้นักศึกษา มีการทํางานแบบเป็นทีม และ กศน. อําเภอเมืองตรัง มีการ
จัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางสมองและออทิสติก ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระยะต่อไป
นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม จากหนังสือสั่งการในหน้าเว็บไชต์ของ สํานักงาน กศน. จังหวัด
ตรัง เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้ได้ทําการปิดระบบแล้ว แต่ยังคงมีการรับสมัครออนไลน์ต่อไป โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสํานักงาน กศน.
การดําเนินการรับสมัครมีแนวทางดังนี้ ให้ผู้รับสมัครบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ และทํารายงานเป็น Excel จัดเก็บ
เป็นข้อมูลผลการดําเนินงาน เพื่อรายงานให้ทราบว่าในแต่ละอําเภอหลังจากมีปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๕ แล้ว มีจํานวนการรับสมัครเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเท่าใด ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องการพิมพ์รายชื่อเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประชาคมกองทุนหมู่บ้าน

มติที่ประชุม

รับทราบ
-๗-

๔.๒ ทราบโดยเอกสาร
๑.) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุ
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ โดย วิทยากรจากสํานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๔ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม แก้ไข ค่าเช่าที่พัก ลักษณะเหมาจ่าย เหมาจ่ายไม่เกิน ๘๐๐ บาท/วัน/คน เพิ่มเติม กรณี
ใช้รถส่วนตัวไปราชการในการออกนิเทศต้องมีแผนการออกนิเทศ ประกอบในการนําเสนอ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง อนุมัติ
๒) สํานักงาน กศน. กําหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๘ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กําหนดการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ใช้ชื่องานว่า “งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
๔) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรยุวกาชาดพื้นฐานและการปฐมพยาบาล รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
๕) การนําเสนอผลงานด้านการจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
๖) การจัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ขอให้บรรณารักษ์และหัวหน้า กศน. ตําบล ยึดหลักการเดิม คือ
การจัดกิจกรรมในพื้นที่เป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์ และหัวหน้า กศน. ตําบล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล แจ้งที่ประชุม กลุ่มงานอัธยาศัย ได้จัดทําผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานที่ดีเด่น
ของ กศน. อําเภอ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดยนําเสนอเป็นจดหมายข่าวแขวนไว้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน กศน.
ตรัง ในเอกสารกลุ่มงานอัธยาศัย
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางอธิชา รจนะ)
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

