รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 6/๒๕๕๘
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 09.00 น.
ณ กศน.อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายสุรชัย
๒. นายสุรวุฒิ
๓. นายไพรัช
๔. นางเพียงใจ
๕. นายขันธ์ชัย
๖. นางอุมาภรณ์
๗. นายวิเชียร
๘. นายธัญญา
๙. น.ส.อัจฉรา
10. นางนภา
๑1. นายคมกฤช
๑2. น.ส.สุดา
๑3. นางสาริณี
๑4. น.ส.จุฑามาส
๑5. น.ส.ประโลม
๑6. น.ส.ทิวาวรรณ
๑7. นางอรทัย
๑8. นายอนันต์
19. นายชรินทร์
20. นายอาทิตย์
๒1. น.ส.กวินนาถ

จันทร์สถาพร
ขันธ์คง
หัตถิยา
หอยสังข์
บริบูรณ์
มโนภิรมย์
จันทร์ฝาก
พงศ์ภราดร
เชียงสอน
จิโรภาส
อภิชัยสรพันธุ์
หาญวัฒนกุล
วรรณบวร
แก้วมี
เสียมไหม
พิทักษ์จินดา
คงสิน
ศรีราม
สีสุข
อินทรวิเศษ
ช่วยสงค์

๒2.
๒3.
๒4.
25.

น.ส.นงเยาว์
นางวัชรี
น.ส.พรชื่น
นางจาริ

ทับเที่ยง
นายโท
ณ พัทลุง
คงนคร

๒6. นางนุชนาฏ
๒7. น.ส.วาสนา

นุ้ยขาว
บุญเจริญ

๒8. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

๒9. นางปัทมนันท์

ทองอ่อน

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอรัษฎา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยยอด
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปะเหลียน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาโยง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครู คศ.๓ กศน.อาเภอห้วยยอด
ครู คศ.๒ กศน.อาเภอนาโยง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอปะเหลียน
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอสิเกา
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชานาญการ ห้องสมุดประชาชนอาเภอรัษฎา

-๒ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสุรีย์
๒. นางละออง
3. นางธิดารัตน์
๔. นางปาณิสรา

นาคนิยม
ภู่กลาง
เปาะทอง
อภิชัยสรพันธุ์

ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ครู คศ.๓ กศน.อาเภอเมืองตรัง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทวีศักดิ์
2. นายสุริยา
3. นายนพรัตน์
4. นายธนากร
5. น.ส.พัชญาณี
6. น.ส.ณญาณี

ไตรญาณ
จันทรัฐ
โชติเกษมกุล
เยาว์ดา
สุทธิรักษ์
จริงจิตร

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ไปราชการ
ไปราชการ
ติดราชการ
ลาพักผ่อน

สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
1. กศน.อาเภอหาดสาราญ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
นายธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหาดสาราญ แจ้งที่ประชุม กศน. อาเภอหาดสาราญเป็น
อาเภอขนาดเล็ก มี 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลหาดสาราญ ตาบลบ้าหวีและตาบลตะเสะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอ
ติดต่อกับทะเล ทาให้อาชีพของส่วนใหญ่ของประชากรในท้องถิ่น คือ อาชีพทางทะเล เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็กทา
ให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ผู้คนในท้องถิ่นมีอัธยาศัยดี พื้นฐานทางเศรษฐกิจดี ใน
ด้านการคมนาคม ระยะทางระหว่างอาเภอหาดสาราญและอาเภอเมืองตรังห่างกัน ประมาณ 35 กิโลเมตร และ
จากอาเภอเมืองถึงชายทะเลหาดสาราญประมาณ 40 กิโลเมตร ในอนาคตอาเภอหาดสาราญจะพัฒนาถนนเป็น
ถนนสี่เลน อาเภอหาดสาราญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. องค์กรบริหารส่วนตาบลหาดสาราญ
2. องค์กรบริหารส่วนตาบลบ้าหวี
3. องค์กรบริหารส่วนตาบลตะเสะ
ส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลหาดสาราญ ธนาคาร ธกส. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยส่วนราชการเหล่านี้ให้บริการประชาชนที่ ตาบลเกาะสุ ก รของอาเภอปะเหลี ย นด้วย อาเภอหาดสาราญ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน กศน. และสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง มีนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบ
ของการศึกษาขั้น พื้นฐาน จานวนทั้งสิ้น 403 คน ภารกิจในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่มีชื่อเสียงประกอบด้วย การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล การผลิตเครื่องแกง ใบเตยปาหนันและการนวดแผนไทย ในอนาคตจะพัฒนาผลผลิตใน
ชุมชนเป็น 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และต่อยอดเป็นสินค้าสี่ดาวหรือห้าดาวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
2. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
แจ้งที่ประชุม ให้ กศน.อาเภอ รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน
เป็นไฟล์ Powerpoint
กศน. อาเภอ รายงานผลการดาเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อาเภอกันตัง, นาโยง, ปะเหลียน, เมืองตรัง,
ย่านตาขาว, รัษฎา, วังวิเศษ, สิเกา, ห้วยยอดและ กศน.อาเภอหาดสาราญ ตามลาดับ

-๓นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการ
ประชุมแต่ละครั้ง ให้สถานศึกษาสรุปสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ในแต่ละเดือนที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน สาหรับการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)นี้ ในภาพรวม กศน.อาเภอนาเสนอได้ดีแล้ว
แต่ถ้าได้มีการผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาครั้งแล้วครั้งเล่า ก็จะสามารถไปถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best practiceX ซึ่งแสดงถึงการมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ทั้งนี้ ในบางอาเภอที่ยังทาได้ไม่ดี ก็ขอให้ปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในเดือน
กรกฎาคมมีการต้อนรับผู้ตรวจราชการที่อาเภอรัษฎา ขอให้ กศน.อาเภอเตรียมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในพื้นที่ของตน
ไว้อย่างน้อยเขตละหนึ่งจุด โดยพิจารณาเส้นทางที่ผู้ตรวจราชการเดินทางเป็นหลัก
มติที่ประชุม รับทราบ
4. นายสุรชัย จันทร์ ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรัง แจ้งที่ประชุม
ให้ ส ถานศึกษาจั ดการเรี ย นการสอนนั กธรรมชั้น ตรี โท และเอก โดยส านักงาน กศน.จังหวัด ตรัง เป็นตัว แทน
กระทรวงในการจัดทาฐานข้อมูล การเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จากเดิมที่สานักงาน
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในการเรี ยนนั กธรรมศึ ก ษาชั ้ น ตรี โ ท และเอกจะเริ ่ ม เรี ย น ตั ้ ง แต่ ชั ้ น
ประถมศึ ก ษาปีที่ 5 ในธรรมศึกษาชั้นตรีก่อน โดยนักธรรมไม่จาเป็นต้องเป็นพระแต่อย่างใด ทั้งนี้ขอให้ กศน.อาเภอ
ติด ต่ อ กับ วั ด ในพื้ น ที่ ที่รั บ ผิ ดชอบการเรี ย นธรรมศึ ก ษา และติ อ ต่ อ กับ พระภิ ก ษุ ผู้ ส อนธรรมศึ ก ษา เพื่อ จั ด ท า
รายละเอียดข้อมูล เมื่อรับสมัครเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ขอให้กศน.อาเภอรายงานข้อมูลนักเรียนธรรมชั้นตรี โท และ
เอกแก่ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ดตรั ง โดยใบสมัค รเก็บ ไว้ ที่ส ถานศึ กษา ในส่ ว นของสทศ. ขอให้ กศน.อาเภอ
ตรวจสอบโรงเรียนที่สอนธรรมศึกษา พร้อมทั้งให้มีเรียนธรรมศึกษาในอาเภอของตนด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
มีการเรียนธรรมศึกษากันถ้วนหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
สาระส าคั ญ จากการประชุ ม ประจ าเดื อ นหั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด ตรั ง ครั้ ง ที่ 6/๒๕๕๘
(ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๘)
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตรัง ได้ให้นโยบายในที่ประชุมฯ ดังนี้
1. ขอเชิญชวนบุคลากรที่ มี ร ถจั ก รยานเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
(ปั่นเพื่อแม่) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ. ศาลากลางจังหวัดตรัง (ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕) เส้ น ทางการปั่ น เริ่ ม ต้ น จากศาลากลางจั ง หวั ด ตรั ง ไปยั ง สวนพฤกษศาสตร์ ส ากล ภาคใต้
(ทุ่งค่าย) รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร ผู้ที่เข้าร่วมปั่นเพื่อแม่จะได้รับเสื้อรถจักรยานพระราชทานและเข็มกลัดที่
ระลึกพระราชทานไปจนกว่าสินค้าจะหมด ผู้ที่ไม่ได้รับเสื้อขอให้ใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม
2. สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดตรังอยู่ในสภาวะรุนแรง
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๔ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/ ๒๕๕๘ วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 7 บรรทัดที่ 5 แก้ไขเป็น วันที่ 22-24 มิถุนายน ๒๕๕๘ ประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด กศน.อาเภอรัษฎา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๘
3.1 นายสุรชัย จันทร์ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน .จั ง หวั ด ตรั ง แจ้งที่ประชุม
เรื่องการประเมินห้องสมุด ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ” อาเภอดีเด่น ห้องสมุดประชาชนอาเภอ และเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานในห้องสมุด“เฉลิมราชกุมารี” ดีเด่นระดับภาคได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับผลการ
ประเมิน ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ของอาเภอย่านตาขาวผ่านการประเมินระดับภาคใต้ ขอให้เตรียมตัวพร้อมรับการ
ประเมินครั้ งต่อไปในระดับ ประเทศ ส่ว นห้ องสมุดอาเภอสิ เกาและบรรณารักษ์อาเภอห้ ว ยยอดยังไม่ผ่ านการ
ประเมิน ขอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อส่งประกวดใหม่ในปีหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 นายธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหาดสาราญ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วม
อบรมโครงการอบรมแกนนาเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงาน กศน.
มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและ MOA International ณ สถาบั น กศน.ภาคใต้ จั ง หวั ด สงขลา ในระหว่ า งวั น ที่
22-25 มิถุนายน 2558 นั้น หัวใจสาคัญของเกษตรธรรมชาติ คือ การทาให้ดินมีสุขภาพดี อุ ดมสมบูรณ์ เหมาะ
แก่การเพาะปลูก เพราะเมื่อดินแข็งแรงแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอก จึงจะได้ผลผลิตทางการเกษตรที่
มีประโยชน์ต่อร่างกาย คนมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว ทั้งนี้ ทางโครงการอบรมจะส่งผู้เข้าอบรมที่อยู่ครบตามเวลาที่
กาหนดไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่ นด้วย โดยภาพรวมแล้วเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์ ภายหลังจาก
การอบรม สถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องทารายงานการปฏิบัติงานส่งสถาบัน กศน.ภาคใต้
นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ แจ้งที่ประชุม เนื่องจากติดภารกิจ ทาให้
ไม่ส ามารถเข้าร่ ว มการอบรมโครงการอบรมแกนนาเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามโครงการความร่ว มมือ
ระหว่างสานักงาน กศน. มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและ MOA Internationalได้ แต่ได้ส่งบุคลากรรับการอบรมแทน ซึ่งได้
กลับมาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เช่น การทาปุ๋ยอินทรีย์จากพืชแทนปุ๋ยคอก เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สาหรับ
การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV เริ่มออกอากาศครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึ ง ครั้ ง ที่ ๑๗ ในวั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สัปดาห์ละ ๒ วัน (พุธ, ศุกร์)
วันละ ๒ ชั่วโมงนั้น ขอให้ กศน.อาเภอ เน้นย้าครูให้เข้าร่วมการอบรมอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการ
อบรมก่อนสิ้นปีงบประมาณ ณ สถานที่ที่สถาบัน กศน.ภาคใต้กาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เรื่องการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเซิร์ฟเวอร์ของสานักงาน กศน. จังหวัดตรังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ได้ดาเนินงานติดฝ้าห้อง
ประชุมเอนกประสงค์ คาดการณ์ว่าจะเสร็จเรียบร้อยในปลายเดือนกรกฎาคม สาหรับห้องประชุมปฏิบัติการสามารถทาได้
เท่าที่งบประมาณกาหนดในปีนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

-๕3.5 น.ส. สุ ดา หาญวัฒ นกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุ ม การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.อาเภอหาดสาราญ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 มีประธานเป็น นางนภา จิโร
ภาส ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน. อาเภอนาโยง และคณะกรรมการประกอบด้วย
1) นางละออง
ภู่กลาง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2) นางสุดา
หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
3) นางสุรีย์
นาคนิยม
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4) นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ตาแหน่งครู คศ.๓ กศน.อาเภอเมืองตรัง
5) นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยยอด
6) นางเพียงใจ หอยสังข์
ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอรัษฎา
7) นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา
สรุปผลการประเมิน
กศน.อ.หาดสาราญ ได้คะแนน 89.07 เกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี คะแนนสูงกว่า การประเมินครั้ง
ทีผ่ ่านมา
กศน. อ.วังวิเศษ ได้คะแนน 89.08 เกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี คะแนนสู งกว่าการประเมินครั้ง
ที่ผ่านมา
กศน.อ.รัษฎา
ได้คะแนน 87.90 เกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี คะแนนสูงกว่าการประเมินครั้ง
ที่ผ่านมา
นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาโยง แจ้งที่ประชุม โดยภาพรวม การประเมิน
สถานศึกษาทางต้นสังกัดนั้น จุดเด่นร่วมกันของ กศน อาเภอหาดสาราญ วังวิเศษและรัษฎา คือ ภาคีเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาชี้แนะอย่างเต็มที่ คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง เชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้ชัด
และสามารถพัฒนาสถานศึกษาของตนให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป กลายเป็นแรงสนับสนุนที่ดีแก่ กศน.อาเภอ ใน
ส่ว นที่ต้องปรั บ ปรุงคือ เอกสาร การขาดความต่อเนื่องในการสรุป โดยเฉพาะเรื่องแผนพัฒ นาคุณภาพที่ต้อง
วางแผนเตรี ย มการใหม่ โ ดยใช้ แ ผน ยุ ท ธ ศาสตร์ แ ละจุ ด เน้ น การด าเนิ น งาน ส านั ก งาน กศน.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้รองรับการประเมิน จาก สมศ.หรือการประเมินออนไลน์ ดังนั้น เอกสารควรมี
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ แผนพัฒนาบุคลากรมีการสรุปให้ชัดเจน ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กศน.อาเภอทั้งสามแห่ง
ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการต้อนรับ ที่ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในเรื่องจัดเตรียมเอกสาร
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา แจ้งที่ประชุม เมื่อมีการประเมิน
ออนไลน์ ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกกรอกรายละเอียด ดังนั้น กศน.อาเภอ ควรดูแลเอกสารให้มีความพร้อม ครบถ้วน
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามการรายงานผลประจาปี
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้ ว ยยอด แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม สิ่ ง ที่ น่ า ชื่ น ชม ของ
กศน. ทั้งสามอาเภอ คือ ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่าย ทาให้ร่วมกันพัฒนา
งานในส่ ว นต่างๆได้อย่ างดียิ่ง ส่ ว นในเรื่องเอกสาร กศน.อาเภอห้ วยยอดเอง ก็จะพัฒ นาปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้
ผลสัมฤทธ์ในเชิงประจักษ์จะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่า อาเภอนั้นมีคุณภาพดีจริง ปฏิบัติงานได้ดีจริง
นางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอรัษฎา แจ้งที่ประชุม จากการประเมิน เป็นโอกาสที่
กศน.อาเภอรัษฎาจะนาจุดเด่นและข้อเสนอแนะจากอาเภอนั้นๆมาปรับปรุง กศน.อาเภอ ของตนให้ดีขึ้นต่อไป
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ไม่มีที่ใดสมบูรณ์
แบบไปทุกอย่าง ขอให้มีการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖3.6 การรับสมัครครู กศน.ตาบล
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอยกเลิกบัญชี ครู
กศน.ตาบลทั้งหมด เนื่องจาก
1) ครู กศน.ตาบลไม่มีวุฒิครู
2) ครู กศน.ตาบลไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
การรับสมัครจะรับคุณวุฒิใน 3 สาขา ได้แก่ การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิตและศึกษาศาสตร์
บัณฑิต พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู โดยครูผู้สอนคนพิการ ให้ใช้เกณฑ์แบบเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การขอรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ได้จัดทาแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
เพื่อขอรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการพร้อม
รายงานไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของศูนย์การศึกษาพิเศษในการตรวจแผน IEP
และอนุมัติคูปอง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปะเหลียน แจ้งที่ประชุม ห้องสมุดประชาชน
อาเภอปะเหลียนเปิดซองสอบราคาจ้างวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีผู้สนใจรับซองประมาณ 13 ราย เซ็นสัญญา
จ้างวันที่ 7 กรกฎาคม และดาเนินการซ่อมแซมห้องสมุดในวันที่ 8 กรกฎาคม รวมระยะเวลาปรับปรุง 60 วัน
คาดการณ์ว่าจะเสร็จเรียบร้อยประมาณกลางเดือนกันยายน ทั้งนี้ ถ้าไม่มีการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
3.9 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน
2558
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กศน.อาเภอ
เบิกจ่ายงบประมาณภายในสถานศึกษาของตน โดยจะหมดเขตการเบิกจ่ายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ยกเว้นงบอุดหนุน
การศึกษา ทั้งนี้ ถ้างบประมาณเหลือ ขอให้ กศน.อาเภอพิจารณา กศน.ตาบลในพื้นที่ของตน ที่ผุพัง เสื่อมโทรม
สมควรซ่อมแซม ให้นางบประมาณนั้นมาใช้ในการซ่อมแซมอย่างถูกต้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 นายสุรชัย จันทร์ สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการส านัก งาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
ขอให้บุคลากรทุกฝ่ายดูแลการสื่อสารระหว่างกันให้ดีและถูกต้อง ไม่เกิดความความหมายที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน
ความจริงและไม่สร้างความขัดแย้งให้แก่องค์กร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ไม่มี
งบลงทุนในปี พ.ศ. 2559 โดยคาดการณ์ว่าจะมีงบลงทุนในปี พ.ศ. 2560 และขอให้ กศน.อาเภอตรวจสอบ
กศน.อาเภอ กศน.ตาบล และห้องสมุดว่าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้จดทะเบียน ขอให้จด
ทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถดาเนินการซ่อมแซมได้
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การ
ซ่อมแซมห้องสมุดต้องใช้ ใ บ ปร4และปร.5 และขอฝากให้ ก ลุ่ ม งาน พัสดุดาเนินการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา

-๗ทั้งห้องประชุมเอนกประสงค์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง อาคารสานักงาน กศน.จังหวัด หอพักแต่ละหลังและ
อาคารเรียนพร้อมกัน
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา แจ้งในที่ประชุม กศน.อาเภอสิเกา
เร่งซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา จากสภาพปัญหาดิน ทลายไปยังบ้านประชาชน ถ้ารอเขียนใบปร.4 และ
ใบปร.5 ในปี 2560 เกรงว่าจะเรื่องจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล กศน.อาเภอสิเกาจึงขอใช้งบอุดหนุน
รายหัวภายในวงเงิน 50,000 บาท ซ่อมแซมก่อนล่วงหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุ่มอานวยการ
4.1 เปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งรองผู้ อานวยการส านักงาน กศน.จังหวัด สั งกัด
สานักงาน กศน.กาหนดส่งตัวไปปฏิบัติราชการ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม นางนภา จิโรภาส
ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาโยงจะไปปฏิบัติราชการ ณ สานักงาน กศน.จังหวั ด ตรังในตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ขอให้ กศน.อาเภอนาโยงดาเนินการในส่วนงานที่ ค้าง
อยู่ให้เรียบร้อยและเตรียมการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรอื่นต่อไป
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (31 มีนาคม 2558) และครั้งที่ 2
(30 กันยายน) ประเมินโดยคณะกรรมการที่สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แต่งตั้ง จานวน 5 ท่าน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การประเมินครู
อาสาสมัคร กศน. และ ครู กศน.ตาบล และพนักงานราชการสังกัดสานักงานกศน.จังหวัดตรังมีรูปแบบแตกต่างกัน
โดยการประเมินมีคณะกรรมการดังนี้
1) นางละออง
ภู่กลาง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2) นางสุดา
หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
3) นางสุรีย์
นาคนิยม
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4) นายไพรัช
หัตถิยา
ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว
5) นายวิเชียร
จันทร์ฝาก ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยผู้อานวยสานักงาน กศน.
จังหวัดตรังจะเป็นผู้นาผลการประเมินแจ้งแก่ผู้ถูกประเมิน ในกรณีที่มีบุคลากรไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.3 การอบรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพบุคลากรครูผู้ สอนคนพิการ ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม มีจัดการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้สอนคนพิการด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องอาเซียน สานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนคนพิการและครูที่มีความรู้ในสายสามัญจาก กศน.อาเภอ รวมทั้งสิ้น 40 คน

-๘ขอให้ครูเตรียมแผน IEP แผน IIP นาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์เครื่องเขียนไปด้วย โดยการอบรมครั้งนี้จะ
ช่วยปูพื้นฐานความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปี 2551 ก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่หลักสูตรให ม่ มี
จุดประสงค์เพื่อให้ กลุ่ มเป้ าหมายสามารถจั ดการเรียนการสอนตามแผนการวัดผล และประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4. การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร หลั ก สู ต รการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา วั น ที่ 27
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เนื่องจากบุคลากร
หลายฝ่ายมีความต้องการให้มีการจัดอบรมเรื่องการนิเทศภายในสูง ทาให้เกิดการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร หลักสูตรการนิเทศภายในสถานศึกษาขึ้น ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยผู้เชี่ยวชาญ
ในการนิเทศภายในจากสานักงาน กศน. วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้า
อบรมเตรียมเครื่องมือการนิเทศที่ใช้อยู่ กิจกรรมการนิเทศและรายงานการนิเทศที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนาเสนอ
ต่อผู้อานวยการ กศน. อาเภอ เข้าร่วมการอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.จังหวัดตรัง ด้านวัดผลการเรียนรู้ และการ
บรรณาธิการข้อสอบ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม วิทยากรในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุ ค ลากร กศน.จั ง หวั ด ตรั ง ด้ า นการวั ด ผลการเรี ย นรู้ และการบรรณาธิ ก าร
ข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ผู้เชี่ยวชาญจากสานักงาน กศน. จะมาให้ความรู้ด้านการเขียนข้อสอบตามพฤติกรรมการวัด
การสร้างแบบทดสอบ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบ วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการบรรณาธิ ก ารข้ อ สอบ และสามารถเป็ น ผู ้ นาถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า น การวัดผลความรู้
ขอให้ กศน.อาเภอเตรียมบัตรทดสอบที่เคยทาไว้ ผังการออกข้อสอบ สาระการเรียนรู้รายวิชาทุกระดับ และเครื่อง
เขียนส่วนตัวมาใช้ในการอบรม ทั้งนี้การประสานงานในส่วนต่างๆได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายไพรั ช หั ต ถิ ย าต าแหน่ ง ผู ้ อ า น ว ย ก า ร ก ศ น . อ า เ ภ อ ย่ า น ต า ข า ว แ จ้ ง ที ่ ป ร ะ ชุ ม
กลุ่ ม เป้ า หมายบางส่วนติดภารกิจ ไม่อาจเข้าร่วมการอบรมได้ ขอให้บุคลากรที่ไม่มีภารกิจใดๆสามารถเข้าร่วม
แทนได้
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กลุ่มเป้าหมายนี้
แบ่งเป็นสองทีม ทัง้ นี้สามารถติดต่อประสานใหม่อีกครั้ง ถ้าได้ข้อมูลอย่างไร จะนาเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นายสุริยา จันทรัฐ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ดาเนินการ
ส่งข้อสอบ ภายใต้หนังสือคาสั่งให้สถานศึกษาที่ไม่จัดการสอบเทียบระดับดาเนินการส่งข้อสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (N-NET) ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2558
วันที่ 16 สิงหาคม 2558

-๙นายสุริยา จันทรัฐ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ระบบ N-NET ปิดเวลา 24.00 น. ทุก
สถานศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 สอบมิติความรู้ ความคิด การประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน. จังหวัดตรังจัดการสอบมิติความรู้
ความคิด เป็นครั้งแรก โดยผู้เข้าสอบมีจานวนประมาณ 40 คน รูปแบบการจัดสอบเหมือนการจัดสอบเทียบระดับ
สูงสุด ใช้ห้องสอบ 2 ห้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.9 การเข้าร่วมโครงการงานมหกรรมอาชีพ 58 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ สนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม มีการ
ประชุมผู้บริหารในวันที่ 9 กรกฎาคม และขอให้ กศน. อาเภอเข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพปี 2558 พร้อมนาเสนอ
อาชีพที่น่าสนใจในพื้นที่ของตน สามารถทดลองทาได้ภายใน 3 ชั่วโมง เข้าใจง่าย มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและวัสดุฝึก
พอประมาณ เช่น ติดตายาง ทาขนมเป็นต้น
นายไพรัช หัตถิยา ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ควรนาเสนออาชีพที่เป็น
จุดเด่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นจังหวัดตรัง ผลิตภัณฑ์ไม่ควรหลากหลายจนเกินไป
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม อุปกรณ์ในการจัดแสดงสินค้า
อาชีพที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เต็นท์ 1 หลัง โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 6 ตัว จึงเห็นด้วยกับการจั ด
แสดงสินค้าสองถึงสามอย่าง แต่เป็นอาชีพที่มชี ื่อเสียง ผู้คนให้ความสนใจ เช่น เฉาก๊วยเห็ดหูหนูของ กศน.อาเภอวัง
วิเศษ การจักสารก้านจากของอาเภอกันตัง เป็นต้น
นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ แจ้งที่ประชุม สามารถจัดแสดงอาชีพ
ได้ พร้อมนาโครงการวิทยาศาสตร์ที่ชนะเลิศระดับประเทศจัดแสดงด้วย
นายสุรชัย จั น ทร์ ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรัง แจ้งที่ประชุม
กศน. อ.วังวิเศษ อาเภอกันตังและอาเภอรัษฎาเป็นผู้จัดแสดงอาชีพในงานมหกรรมอาชีพ กาหนดการคร่าวๆ คือ
เริ่มออกเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 8 กรกฎาคมและเริ่มจัดแสดงอาชีพในวันที่ 9 กรกฎาคม ทั้งนี้
สามารถเบิกงบประมาณได้จากต้นสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.๑ นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จากการที่ได้รับมอบหมายให้สารวจข้อมูล
ด้ านอาชี พ โดยประสานกั บ ศู น ย์ เพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่ อจั งหวั ดตรั งในการท าแบบส ารวจความต้ องการด้ านอาชี พ
กลุ่ มเป้ าหมายคือ ประชาชนในหมู่บ้ านของ กศน.อาเภอ ตามหมวดเกษตรกรรม ทั้งนี้ได้เลื อกอาชีพมีน่าสนใจมา
ดังต่อไปนี้
1.การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
2. การปลูกผักไฮโดรโปนิค
3. การใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมศัตรูพืช
4. การปลูกมะพร้าวน้าหอม
5. การเลี้ยงมดแดงในขวดพลาสติก

-๑๐6. การปลูกไผ่กิมซุง
7. การปลูกพืชแซมยางพารา
8. การเลี้ยงชันโรง
โดยจะดาเนินการจัดอบรม ตามแบบสารวจในปลายเดือนสิงหาคม โครงการอบรมที่ติดต่อประสานงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ การปลูกผักไฮโดรโปนิคและการใช้เชื้อราบิว เวอเรีย หลักสูตร
การจัดอบรมมีระยะเวลา 1 วัน มีกลุ่มเป้าหมายจานวน 100 คน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 130-180 บาท วิทยากร
ฝึกอบรมมาจากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จังหวัดตรัง
จากการสารวจข้อมูล การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ใช้มะนาวพันธ์เฮติ สิ่งที่น่าสนใจของการปลูกมะนาว
ในท่อซีเมนต์ คือ สามารถบังคับให้มะนาวติดผลในช่ วงเวลาที่ต้องการได้และมะนาวพันธ์เฮติไม่มีเมล็ด การติดผล
เป็นช่อ โดยช่อหนึ่งมีผลจานวน 18-20 ลูก ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของเชื้อ
ราบิววาเรีย มีจุดที่น่าสนใจ คือ เมื่อนาเชื้อราบิวเวอเรียผสมกับน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นในพืชผลทางเกษตรกรรม แมลง
จะโดนเชื้อราจนติดรา กระทั่งตายกลายเป็นปุ๋ยของพืช ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่หรือหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้า
รับการอบรม ติดต่อให้สถานศึกษาช่วยกรอกรายละเอียดการอบรม พร้อมส่งให้สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและจัดอบรมให้กับประชาชนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุ ล ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชอนุเคราะห์สมเด็ จพระบรมโอรสาธิราช ครั้งที่ 4 ณ สวนสุขภาพ เทศบาล
เมืองกันตัง ตาบลกันตัง จังหวัดตรัง ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน ซึ่งในส่วนสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้เสนอการจัด
การศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทา และจะมีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งที่อาเภอกันตัง
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓0 น.

(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางนภา จิโรภาส)
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

