รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 4/๒๕๕๘
วันพุธที่ 29 เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.0๐ น.
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายสุรชัย
๒. นายไพรัช
๓. นางนภา
๔. นางเพียงใจ
๕. นายขันธ์ชัย
๖. นางอุมาภรณ์
7. นายธัญญา
8. นายคมกฤช
9. นางสุรีย์
๑0. นางละออง
๑1. น.ส.สุดา
12. นางปาณิสรา
๑3. นางสาริณี
๑4. น.ส.จุฑามาส
๑5. น.ส.ประโลม
๑6. น.ส.ทิวาวรรณ
๑7. นางอรทัย
18. นายชรินทร์
19. น.ส.กวินนาถ

จันทร์สถาพร
หัตถิยา
จิโรภาส
หอยสังข์
บริบูรณ์
มโนภิรมย์
พงศ์ภราดร
อภิชัยสรพันธุ์
นาคนิยม
ภู่กลาง
หาญวัฒนกุล
อภิชัยสรพันธุ์
วรรณบวร
แก้วมี
เสียมไหม
พิทักษ์จินดา
คงสิน
สีสุข
ช่วยสงค์

๒0.
๒1.
๒2.
23.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

น.ส.นงเยาว์
นางวัชรี
น.ส.พรชื่น
นางจาริ
นางธิดารัตน์
นางนุชนาฏ
น.ส.วาสนา

ทับเที่ยง
นายโท
ณ พัทลุง
คงนคร
เปาะทอง
นุ้ยขาว
บุญเจริญ

27. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

๒8. นางปัทมนันท์

ทองอ่อน

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว
ผูอ้ ํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา
ศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครู คศ.๓ กศน.อําเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๓ กศน.อําเภอห้วยยอด
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอนาโยง
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอหาดสําราญ
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอปะเหลียน
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอย่านตาขาว
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอเมืองตรัง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวิเชียร

จันทร์ฝาก

ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง

ไปราชการ

-๒2. น.ส.อัจฉรา
3. นายสุรวุฒิ
4. นายอนันต์

เชียงสอน
ขันธ์คง
ศรีราม

ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอสิเกา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทวีศักดิ์
๒. น.ส.นุชรีย์
๓. นายธนากร
๔. นางอุษา
๕. นางรัชนี
๖. น.ส.พัชญาณี
๗. น.ส.ณญาณี
8. นายนพรัตน์
9. นางวรรณนิศา
10 น.ส.นันทวรรณ

ไตรญาณ
บวชชุม
เยาว์ดํา
บุญทอง
รัตนะ
สุทธิรักษ์
จริงจิตร
โชติเกษมกุล
รักราวี
ทองรัตน์

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
1. มอบเกียรติบัตรบุคคล/หน่วยงาน ดีเด่น ระดับประเทศ ประจําปี 2557 จํานวน 5 ประเภท 18 รางวัล
2. แนะนําบุคลากรย้ายมารับตําแหน่ง นายชรินทร์ สีสุข ครู คศ.๑ กศน.อําเภอเมืองตรัง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง ได้ให้นโยบายในที่ประชุมฯ ดังนี้
๑) ยกเลิ ก การประชุ ม “มิ ติ ใ หม่ ก ารศึ ก ษาไทย เดิ น หน้ า ประเทศไทย” ระหว่ า ง
วั น ที่ 6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
๒) ขอความอนุเ คราะห์ บริ จ าคเงิน หรือ สิ่ง ของเครื่อ งใช้ช่ว ยเหลื อผู้ป ระสบภัย แผ่น ดิน ไหว
ประเทศเนปาล ณ ศาลากลาง จังหวัด ตรัง
๓) เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและอัฏฐมีบูชา ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง แต่งกายด้วยชุดขาว ชุดสีนวลหรือชุดปฏิบัติธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่
29 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
๔) เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดตรังมีความรุนแรง ขอความอนุเคราะห์ กศน.อําเภอ
ช่วยกันดูแลนักศึกษา กศน. ในพื้นที่ มิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๕) นโยบายปลั ด กระทรวงศึ ก ษ า ธิ ก า ร ที ่ ม อ บ ใ ห้ ก ั บ ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ กศน.อําเภอและบรรณารักษ์กลับไปทบทวนและเรียนรู้
นโยบาย พร้อมทั้งปรับแผนและกิจกรรมใน 6 เดือนนี้

-๓5.1 แนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัด ขอให้ดําเนินการ
ดังนี้
1) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต หากมีมูลความ
ประพฤติทุจริตคอรัปชั่น จะดําเนินการลงโทษตามสถานความผิดอย่างเด็ดขาด
2) ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือนําในการเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
ประกอบการบริหารจัดการศึกษา มิใช่ข้อมูลจากความรู้สึก
3) การปฏิบัติงานยึดหลัก 4 S
- Service Mind : มีจิตบริการ ยึดมั่นผู้รับบริการ คือ ญาติ พี่น้อง
- Speed : ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ยึดมั่นประสิทธิภาพในการทํางาน
- Smart : มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เป็นแบบอย่างแก่
ส่วนราชการอื่น เช่น การใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้คําภาษาไทย
ตามหลักไวยากรณ์
- Systematic : ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ งานเดินหน้าไปตามระบบ แม้
ผู้รับผิดชอบโดยตรงมิได้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง ก็สามารถทําแทนได้
4) การบริหารงานบุคคล ต้องหลักการเลือกใช้ทรัพยากรบุคคล 4 ประเภท
- ขยันและฉลาด ควรให้ปฏิบัติงานใกล้ตัว
- ขยันแต่ไม่ฉลาด ควรส่งเสริมเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา
- ขี้เกียจแต่ฉลาด ควรมอบงานให้มากขึ้น และควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิด
- ขีเ้ กียจและไม่ฉลาด ควรหาสาเหตุและให้มีการทดลองปฏิบัติงาน สร้าง
ความขยัน และความรู้เพิ่มเติม
5) การบริหารงบประมาณ ยึดหลักความโปร่งใส ตามระเบียบการบริหารการเงินและ
งบประมาณอย่างเคร่งครัด
6) จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น และตู้รับร้องเรียน ร้องทุกข์
5.2 ข้อคิดและประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนต่อเนื่อง
๑) Cycle Time หรือวงจรรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงานควรจัดทํารอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จนแล้วเสร็จกระบวนการในแต่ละเรื่อง
๒) การปฏิรูปการศึกษาไทย ทุกหน่วยงานควรนําเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไม่
ควรเป็นข้อคิดเห็นในลักษณะเสนอให้ทดลองปฏิบัติ
๓) ปรั บรื้ อข้ อมู ลการบริ หารจั ดการของสํ านั กงานเลขาธิการคุรุ สภา สํ านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
องค์ การค้าของสํ านักงานคณะกรรมส่ งเสริมสวัสดิการและสวั สดิ การครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยจะขอความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงบางท่านร่วม
ดําเนินการ
๔) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ควรมุ่งเน้นแนวทางและวิธีการพัฒนาคุณภาพ
๕) บริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและเปลี่ยนคนให้มีคุณภาพ
5.3 การดําเนินงานด้านการพัฒ นาห้อ งสมุด ประชาชน ในสัง กัด สํา นัก งาน กศน. รอบ 6
เดือน เม.ย. - ก.ย. 2558 มีแนวทาง ดังนี้

-๔-

มติที่ประชุม

๑) ด้านการพัฒนาบริการ
- ให้ ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ งจัดทําฐานข้ อมูล จํ านวนผู้ ใช้ บริ การโดย
แบ่งกลุ่มตามอายุ เพศ จํานวนกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ให้ชัดเจน
- ให้จัดทําสถิติจํานวนผู้ใช้บริการ เป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน/เป็น
ประจําทุกเดือน
- ให้มีสมุดลงชื่อเข้าใช้บริการ หรือเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการตามความเป็นจริง
๒) ด้านการจัดกิจกรรมลักษณะ “กิจกรรมมีชีวิต” (เน้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0-6 ปี)
๓) จัดทําแผนการจัดกิจกรรม รายวัน/ราสัปดาห์/รายเดือน
๔) การจัดกิจกรรมในช่วง 6 เดือน เดือนเม.ย.-ก.ย. 2558 เน้นกลุ่มเป้าหมาย เด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน และเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน
๕) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้มีการประกวดการแข่งขันการอ่าน การเล่าข่าว
เล่านิทาน และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัว Family read
พ่อ แม่ ลูก พี่เล่าน้องวาด Book start กิจกรรมผู้เฒ่าเล่านิทาน ขยันอ่าน ขยัน
เขียน ขยันเล่า วาดรูป ระบายสี ปั้น ฝากลูกไว้ในห้องสมุดหลังเลิกเรียน แข่งขัน
ร้องเพลง แข่งขันอ่านเร็ว อ่านเก่ง เน้นส่งเสริมจินตนาการวันเด็ก ฯลฯ
5.4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุด
๑) จัดมุมเด็กให้สะอาด น่าใช้บริการและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กในการ
ให้บริการ
๒) ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเวลาเด็กเล็กใช้บริการภายในห้องสมุด
๓) จัดหาหนังสือและสื่อสําหรับส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมกับวัยของเด็กอย่าง
พอเพียง
5.5 ด้านการประชาสัมพันธ์
๑) ให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในลักษณะผังการจัดกิจกรรมประจําวัน/
ประจําเดือน
๒) เชิญชวนและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานสถานศึกษาใกล้เคียง และประสานกับ
ทางสถานศึกษานํานักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด
๓) ให้นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2558 ทําบัตรสมาชิกกับทางห้องสมุดทุกคน
รับทราบ

1.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เรื่องที่
นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2558 ถึง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ขอความอนุเ คราะห์ข้า ราชการ พนักงาน ลูกจ้า งให้ความร่ว มมือในการมาฝึ กงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/ ๒๕๕๘ วันที่ 29 เมษายน ๒๕๕๘

-๕มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 8 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
กศน.อําเภอรายงานผลการดําเนินงานเป็นไฟล์ Powerpoint โดยเริ่มจาก กศน.อําเภอห้วยยอด
สิเกา กังตัง วังวิเศษ เมืองตรัง นาโยง รัษฎา ปะเหลียนและอําเภอย่านตาขาว ตามลําดับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/ ๒๕๕๘
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนเมษาคม ๒๕๕๘
นายสุร ชัย จั น ทร์ส ถาพร ตํา แหน่งผู้อํ า นวยการสํา นักงาน กศน.จังหวัด ตรัง แจ้งที่ป ระชุ ม
กํา หนดเวลารับ หนังสือเบิ กเงิน งบประมาณ 2558 ถึงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2558 พร้อ มมีห ลักฐานสมบูร ณ์
ครบถ้วน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งในที่ประชุม
ขอให้ กศน.อําเภอเอาใจใส่โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ และสํา รวจข้ อ มู ล หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ จ าก
การจัดซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันการทํางานซ้ําซ้อน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งในที่ประชุม เน้นย้ํา ให้
บุคลากรทุกคนร่วมมือกันทํางานในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 อย่างเข้มแข็ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๑ แนวทางการดํ า เนิน งานหลัก สูต รการศึก ษานอกระบบระดับ การศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
พุทธศักราช 2551
นายสุริยา จันทรัฐ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งในที่ประชุม โดยภาพรวม แนวทางการดําเนินงาน
ให้สถานศึกษาปฏิบัติ มีดังนี้
๑) ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตามกลุ่มสาระ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียน
ลงทะเบียนเรียนกลุ่มสาระพัฒนาสังคม ดั ง นั้ น ผู้ เ รี ย นต้ อ งลงทะเบี ย น 3 รายวิชา คือ
รายวิชาสังคมศึกษา รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง และรายวิชาพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม โดย
ใน 3 รายวิชานี้ให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกันด้วย
๒) ให้นํารายวิชาเลือกที่สถานศึกษาเปิดสอนมาจัดทําแผนการสอน 3 แบบ คือ แผนการเรียน
เพื่อการศึกษาต่อ แผนการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ และแผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.2 แนวปฏิบัติการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุริยา จันทรัฐ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม โดยสรุป
๑) การดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาระดับสูงสุด ให้ชะลอกลุ่มเป้าหมายด้วยการไม่รับสมัคร
นักศึกษาเพิ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้เข้ารับการศึกษาการเทียบระดับสูงสุด

-๖สอบผ่านไปหลายวิชาแล้ว สามารถสอบให้ผ่านจนครบทุกวิชาได้ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการศึกษา
เทียบระดับสูงสุดสอบไม่ผ่านหลายรายวิชา ให้สถานศึกษาหรือคุณครูส่งนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเทียบ
ระดับการศึกษาปกติ
๒) การดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาระดับปกติ ให้มีการรับสมัครเพิ่มในทุกระดับชั้น ตามปกติ
และให้ กศน.จังหวัดเป็นสถานที่จัดสนามสอบ โดยพิจารณาจากสภาพจังหวัดนั้นๆหรือดุลยพินิจ
ของผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด สามารถดําเนินการเพิ่มสถานที่จัดสนามสอบได้ตามความ
จําเป็น
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.3 การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก
นายสุริยา จันทรัฐ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ให้มีการสํารวจนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาธุรกิจค้าปลีก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ และเมื่อ
ดําเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อย จึงรวบรวมจํานวนผู้สมัครส่งไปยังสถานศึกษาที่เปิดรับในแต่ละจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 สรุปจํา นวนผู้เ ข้า สอบ-ขาดสอบการประเมิน เที ย บระดั บ การศึ ก ษาในระดั บ สู ง สุ ด ของ
การศึ ก ษาขั้ น พื้นฐานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในส่วนของกศน. ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2558
ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นายสุริยา จันทรัฐ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม การสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ในส่วนของ กศน.และ สทศ.มีผู้เ ข้า สอบทั้งสิ้น 228 คน โดยแบ่งเป็น
ผู้เข้าสอบของสทศ. จํานวน 88.2 % และในส่วนของ กศน.จํานวน 87 % จากการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษารุ่นปัจจุบัน
(พ.ศ. 2557-2558) มีความตั้งใจในการเรียนและพบว่าจํานวนนักศึกษาอายุน้อยมีปริมาณสูงกว่านักศึกษาอายุมาก
เนื่องจากสอบผ่านได้สูงกว่า และการสอบประเมิน เทีย บระดั บ การศึกษาในระดั บ สู ง สุ ด ของการศึ ก ษาขั ้ น
พื้ น ฐานครั้ ง ที่ 2 นั้ น กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 สําหรับสําหรับจํานวนผู้ขาดสอบ ยังมีจํานวนสูง
ในทุกอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 นายสุริยา จันทรัฐ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ค่าลงทะเบียนเรียนเก็บตามปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.6 รายงานผลการติดตาม ประชุม วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานการจัด กศน.สําหรับคน
พิการปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สํานักงาน กศน.ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2558
นายธนากร เยาว์ดํา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ได้มีการติดตามการดําเนินการประชุม
วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานการจัด กศน.สําหรับคนพิการปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดย คณะนิเทศ
ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานการจัด การศึกษาเพื่อคนพิการ (กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) สํา นักงาน กศน.โดย
อาจารยฺศิริวรรณ ทองสกุลและอาจารย์ณัฐิรา ปานเอี่ยม ลงพื้นที่อําเภอเมืองตรัง นาโยง หาดสําราญและย่านตาขาว ซึ่ง
มีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในการติดตาม ประชุม วิเคราะห์และสรุปผล
การดําเนินงานการจัด กศน.สํา หรั บ คนพิ ก ารปี 2558 นั้ น คุณครูในพื้นที่ต่างปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดย

-๗ยึด หลักการตามคู่มือจากส่วนกลางและแผนงานอย่า งเคร่งครัด จากการนิเทศติดตาม การดํา เนินงานการจัด
การศึกษา เพื่อคนพิการ (กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) พบว่า ในแต่ ล ะอํา เภอมี จุ ด เด่ น แตกต่ า งกั น เช่น การใช้ดนตรี
บําบัดและการจัดห้องเรียนของอําเภอเมืองตรัง การให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพและความเสมอภาคทาง
การศึ ก ษาของอํา เภอนาโยง การจัดแสดงผลงานของอําเภอหาดสําราญ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
อําเภอรัษฎา
ที่สูงกว่านักศึกษาปกติ ในส่วนของปัญหาพบว่า มีนักศึกษาพิการลงทะเบียนเรียนเกิน 5 ปี
นายไพรัช หัตถิยา ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว แจ้งในที่ประชุม การพิการมีหลาย
แบบ เช่น การพิการน้อย พิการปานกลาง พิการมาก สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของอําเภอรัษฎาสูง เพราะนักศึกษา
พิการเรียนรู้ได้แบบคนปกติ และมีสภาพพิการด้านร่างกาย
น.ส.จุ ฑ ามาส แก้ ว มี ตํ า แหน่ ง ครู คศ.๒ กศน.อํ า เภอนาโยง แ จ้ ง ใ น ที ่ ป ร ะ ชุ ม เ มื ่ อ
ลงทะเบี ย นเรี ย นในปี ที่ 5 ผลการเรียนในปีแรกจะหมดอายุ จึงต้องให้นักศึกษาลาออก สมัครเรียนใหม่ จึงเทียบ
โอนหน่วยกิตต่อไป
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการเรียนของ
นักศึกษาของพิการ คือ การมีส่วนร่วมของครอบครัว ให้มีลักษณะการเรียนแบบโฮม สคูล (Home School) คือ
คุณครูต้องหาเทคนิคให้ผู้ปกครองเป็นผู้สอนและให้คะแนน
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ครูผู้สอนคนพิการสอนไปตามระบบของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และในการติดตาม ประชุม วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานการจัด กศน.สําหรับคนพิการ ปี 2558 นั้น
พบว่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของครูผู้สอนคนพิการเป็นอย่างดี
นางสุ รี ย์ นาคนิ ย ม ตํ า แหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม คณะนิ เ ทศติ ด ตามและสรุ ป ผล
การดําเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ (กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) สํานักงาน กศน. มีข้อแนะนําในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ ดังนี้
1. ให้ มี ก ารวางแผนการเรี ย นการสอนแก่ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารจนจบการเรี ย นการสอนใน
ระยะเวลา 5 ปีและวิเคราะห์กลั่นกรองความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ
ก่อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แยกการจัดทําแผนการศึกษาต่อเนื่องระหว่างนักศึกษาทั่วไปกับนักศึกษาพิการ
นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง แจ้งในที่ประชุม ให้มีการคัดนักศึกษาพิการที่
มีความพิการจนไม่สามารถเรียนในหลักสูตร 5 ปีได้ออกจากระบบ แล้วจึงสอนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและ
ทักษะการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ปกครองของคนพิการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 เร่งรัดดําเนินการจัดทําแผนงานและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส
ที่ 3-4 เพื่อขออนุมัติโครงการ
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งในที่ประชุม เร่งรัดให้
กศน.อําเภอ จัดทําแผนงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นรายตําบล ให้มีหลักสูตรรองรับตาม ที่สํานักงาน กศน. กําหนด
และหลักสูตรอย่างน้อย 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 40 ชั่วโมง
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม แนว
ทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 งบเงินอุดหนุน ในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

-๘1.1 ให้เบิกจ่ายตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน กศน. และนักศึกษาทุก
กลุ่มต้องลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมไอที(IT)
1.2 ค่าหนังสือเรียนจัดสรรให้ในอัตรา 60% ของจํานวนนักศึกษาโดยคิดจากผังข้อมูล
นักศึกษาในปลายภาคเรียนที่ผ่านมา และให้ กศน.จังหวัดตรวจสอบจํานวนหนังสือที่มี
อยู่เดิม หากยังไม่เพียงพอ ให้ดําเนินการจัดซื้อ
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับกลุ่มผู้เรียนปกติ ให้จัดค่ายวิชาการ เน้นใน 4 วิชาหลัก ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น
ค่ายค่านิยมหลัก 12 ประการ ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดและค่ายวิทยาศาสตร์ สําหรับกลุ่มทหาร
กองประจําการ ให้จัดศูนย์การเรียนในหน่วยทหาร เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ ใฝ่ เรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. แนวทางการจัด กิจ กรรมงบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี 2558 ของสํา นักงาน กศน. ใน
ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาต่อเนื่องเป็นการจัดการศึกษา
ให้กับ ประชาชนทั่ว ไป (มิ ใช่นักศึกษาขั้น พื้น ฐาน) ในรูป แบบการศึกษานอกระบบที่เ ป็ น
หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต สังคมและชุมชน และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
3.1 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิตส่วนบุคคล
เพื่อให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้
บุคคลสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เตรี ย มความพร้ อ มกั บ ก า ร ป รั บ ตั ว ใ น อ น า ค ต อ า ทิ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น กี ฬ า
สุ ข ภาพ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เป็นต้น
3.2 การศึกษาเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน จั ด ค่ า ยค่ า นิ ย ม 12 ประการ เยาวชน
รุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม การบูรณาการกระบวนการทางลูกเสือยุวกาชาด
3.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชน เพื่อเสริมสร้างการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.8 การประกันคุณภาพภายในต้นสังกัด (กศน. อําเภอรัษฏา วังวิเศษ และอําเภอหาดสําราญ)
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในการประกันคุณภาพทางการศึกษา
โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายนอก ขณะนี้ ทาง สมศ.ได้หยุดชะงักไปชั่วคราว ส่วนการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด ยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่ กํา หนดไว้ ในวั น ที่ 22-24 เมษายน 2558 คณะศึกษานิเทศก์
ได้ติดตามการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อําเภอรัษฎา วังวิเศษและอําเภอหาดสําราญ เพื่อตรวจสอบการ
ทํางานตามระบบ PDCA ตามที่สํานักงาน กศน.ได้วางไว้ โดยใช้หลักการควบคุมคุณภาพภายใน
P คือ แผนพัฒนาคุณภาพ/แผนประจําปี/แผนจุลภาค
D คือ การปฏิบัตงิ านตามแผน
C คือการประเมินโครงการต่างๆ/การตรวจกํากับติดตามการทํางาน
A คือ การพัฒนาปรับปรุง/การจัดโครงการแก้ปัญหาตามคําแนะนํา

-๙ทุกอําเภอมีการรายงานการประกันคุณภาพภายในให้ทาง กศน.จั ง หวั ด ทราบโดยเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมาตรการที่1-6 ตาม SAR ของปี 2557 ผลการประเมินใน 7 อําเภอ พบว่า
PDC ได้คะแนนดีแต่ยังขาด A และใน กศน.อําเภอแต่ละอําเภอ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในมี
จํานวนน้อย
น.ส. สุดา หาญวัฒนกุล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม การจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร
40 ชั่วโมงขึ้นไป ในส่วนของวิทยากรควรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวิชาที่สอน และมีวุฒิบัตรรับรอง กรณีที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอนแต่ไม่มีวุฒิบัตรรองรับ เช่น ปราชญ์ ผู้นําท้องถิ่น ให้หน่วยงานท้องถิ่นรับรองแทนได้
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในส่วนของมาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา นักศึกษา กศน.ส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
และในส่วนครู กศน.เอง ก็ขาดความชํานาญและความรู้ในการจัดทําแผนการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาต่ํา ขอให้ครูที่มีปัญหาในการจัดทําแผนการเรียนการสอนขอคําแนะนําจากรุ่นพี่และผู้เชี่ยวชาญหรือ
จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่อง การจัดทําแผนการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพภายใน จะเป็นการดีมาก
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึ ก ษานิ เ ทศก์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ในเดื อ นสิ ง หาคม มีกิจกรรม
การประกวดการปลูกผัก พืชและสวนครัว ในบริเวณ กศน.ตําบล จากการนิเทศติ ด ตาม 3 อํา เภอ ได้ แ ก่ รัษฎา
วังวิเศษและหาดสําราญ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง แต่ยังพบข้อจํากัด คือ อยู่ในช่วงฤดูแล้งทําให้ปริมาณ
น้ําน้อย วิธีแก้ปัญหาคือการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆที่แพร่หลายอยู่ในอินเตอร์เน็ต เช่น การทําขวดน้ําหยด การปลูก
พืช ในกระสอบ การทํากระถางแก้มลิงปลู กมะนาว เป็นต้ น เพื่ อสร้างแบบอย่างที ่ ด ี ใ ห้ แ ก่ ป ระช าชนทั ่ ว ไป และมี
ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ได้แก่ การรายงาน การดํา เนิ น งานควรเป็ น เอกสารสารสนเทศ และควรนําคําแนะนํา
จาก สทศ.รอบที่3 การประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ผ่านมา และจาก SAR ไปเป็นหลักในการสร้าง PDC A และ
ควรทําแผนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการศึกษานิเทศ กศน.อําเภอได้ ขอ
คําแนะนําเกี่ยวกับการทําแผนจุลภาค ซึ่งทาง กศน.จังหวัดจะร่วมกับฝ่ายแผนให้ความรู้เรื่องการจัดทําแผนจุลภาค
โดยในปัจจุบันมีการร่างหลักสูตรอบรม 5 เรื่อง ได้แก่
1. ความรู้พื้นฐานเรื่องการนิเทศภายใน
2. การวางแผนการนิเทศภายใน
3. การฝึกทําเครื่องมือนิเทศภายใน
4. การฝึกภาคสนาม
5. การทําแผนและการรายงานผล
นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสําเร็จของการปลูกผักสวนครัว คือ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา กศน.
และการใช้นวัตกรรมใหม่ๆหรือการพัฒนาต่อยอดความรู้จากนวัตกรรมเก่าๆ
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การประกวด
ปลูกผัก พืชและผักสวนครัวกําหนดวงเงินรางวัลไว้ที่ 50,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดเกณฑ์การตัดสินต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.9 นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดั บ สู ง สุ ด ของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในส่วนของกศน. ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2558 ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการนิเทศร่วมกันระหว่าง กศน.จังหวัด
และสถาบัน กศน.ภาคใต้ พบว่านักศึกษา กศน.ส่วนใหญ่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ตรงต่อเวลา และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของห้องสอบได้เป็นอย่างดี

-๑๐น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สถาบัน กศน.ภาคใต้มีความพึงพอใจใน
การจัดเตรียมห้องสอบ และให้คําแนะนําว่า พื้นของห้องสอบควรมีความสะอาดมากกว่านี้
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายสุริยา จันทรัฐ ที่เตรียมการจัด
สนามสอบมาเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.10 โครงการฝึ ก อบรมสร้ า งเสริ ม วิ นั ย และบุ ค ลิ ก ใหม่ ข องเยาวชนอาสาพลั ง แผ่ น ดิ น ต้าน
ภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมวินัยและ
บุคลิกใหม่ของเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติดกําหนดจัด 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ในปี 2558 คาดการณ์
ว่าจะจัดที่วัดคลองน้ําเจ็ด จังหวัดตรัง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ในช่วงเวลา
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน โดยยังสอดคล้องกับการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติด
ระบาดในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดตรัง
นายสุ ร ชั ย จั น ทร์ ส ถาพร ตํา แหน่ ง ผู้ อํา นวยการสํา นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่
ประชุ ม ในรุ่ น 100 คนนั้น กําหนดให้ กศน.อําเภอๆ ละ 10คน จํานวน 10 อําเภอ เพื่อให้นักศึกษาทําความ
รู้จักซึ่งกันและกัน
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ตําแหน่งผูอ้ ํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ ผู้ จั ด
โครงการสร้ า งความประทั บ ใจแก่ นั ก ศึ ก ษา ดึงดูดใจให้มีส่วนร่วมโดยสมัครใจ มิให้เกิดการบังคับ
นายไพรัช หัตถิยา ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว แจ้งในที่ประชุม โครงการควร
มีความชัดเจน โดยแจกแจงเป็นรายละเอียดหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณ และระยะเวลา พร้อมตั้งคําถามว่า
เหตุใดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.11 ขอความร่วมมือในการสํารวจการบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือในระดับอําเภอ/ตํา บล เพื่อ
รวบรวมส่งสํานักงาน กศน.
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม กศน.จ.ตรัง มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับองค์กรต่างๆ จึงทําให้เกิดการขอความร่วมมือ (MOU) เป็นภาคีเครือข่ายระหว่างกันและกัน ขอความร่วมมือ
ให้กศน.อําเภอ/ตําบลแจ้งรายชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งรายชื่อไปยังสํานักงาน
กศน.ต่อไป
นายไพรัช หัตถิยา ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
จังหวัดส่งหนังสือสั่งการให้มีการสํารวจเครือข่ายความร่วมมือของกศน.อําเภอ/ตําบล
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.12 การเปิดศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตัง้ ตําบล ครบทั้ง 10 ตําบล
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเ ทศก์ แจ้งที่ประชุม ในขณะนี้ กศน.จังหวัด ตรังมีศูน ย์
ส่งเสริม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยและการเลื อ กตั้ ง ตํา บลครบ 10 อํา เภอๆ ละ 1 ตํา บลแล้ ว ในวั น ที่
27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาการเปิดศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิ ป ไตยและการเลื อ กตั้ ง ตํา บลของ
ตํา บลบ้ า หวี และในวันที่ 29 พฤษภาคมมีการการเปิดศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล

-๑๑ของตําบลของอําเภอเขาวิเศษ ขอขอบคุณความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่เห็นความสําคัญของการเลือกตั้งตามวิถี
ของประชาธิปไตย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.๑ การเชื่อมโยงข้อมูล (link) ระหว่างธนาคารแห่งชาติและเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขณะนี้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้มี
การเชื่อมโยงข้อมูล (link) ระหว่างธนาคารแห่งชาติและเว็บไซต์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทาง
การเงินแก่นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
บรรณารักษ์ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.3 สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ 1 เดือน
กศน.อําเภอ แต่ละอําเภอ รายงานผลการดําเนินงานเป็นไฟล์ Powerpoint ความยาวไม่เกิน 6 นาที
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งในที่ประชุม รายงาน
ความก้าวหน้าของกลุ่มงานอัธยาศัยในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
เช่น ข้อมูล ในการพิจ ารณางบประมาณของสํา นักงาน กศน. รายงานผลการดํา เนิน งานของกิจ กรรมอาเซีย น
รายงานมุมหนังสือ รายงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รายงานการรับส่งหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ รายงานส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอาเซียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบรรณารักษ์ทุกคนจนเสร็จเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการประชุม
ครั้งต่อไปให้ ขอให้ กศน.อําเภอรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 1 เดือนเป็น Powerpoint ความยาว 3.30-4.00 นาที
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น.

(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางละออง ภู่กลาง)
ศึกษานิเทศก์
ตรวจรายงานการประชุม

