รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 5/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายสุรชัย
2. นายขันธ์ชัย
3. นางอุมาภรณ์
4. นางนภา
5. นายสุรวุฒิ
6. นางเพียงใจ
๗. นายวิเชียร
๘. นายธัญญา
๙. น.ส.อัจฉรา
๑๐. นายคมกฤช
๑๑. นางสุรีย์
๑๒. นางละออง
๑๓. น.ส.สุดา
1๔. นางปาณิสรา
๑5. นางสาริณี
๑6. น.ส.จุฑามาส
๑7. น.ส.ประโลม
๑8. น.ส.ทิวาวรรณ
๑๙. นายอนันต์
20. นายชรินทร์
21. นายอาทิตย์
๒2. น.ส.กวินนาถ

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

๒3.
๒4.
๒5.
26.
๒7.
๒8.
๒9.

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

ทับเที่ยง
นายโท
ณ พัทลุง
คงนคร
เปาะทอง
นุ้ยขาว
บุญเจริญ

30 นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน
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.อําเภอสิเกา
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว

-๒ผู้ไม่มาประชุม
1. นายไพรัช
2. นางอรทัย
3. นางปัทมนันท์

หัตถิยา
คงสิน
ทองอ่อน

ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทวีศักดิ์
2. นายสุริยา
3. น.ส.นุชรีย์
4. นายธนากร
5. นางอุษา
6. นางพิมภักดิ์
7. นางรัชนี
8. น.ส.พัชญาณี
9. น.ส.ณญาณี
10. น.ส.นันทวรรณ
11. นายนพรัตน์
12. นางวรรณิศา

ไตรญาณ
จันทรัฐ
บวชชุม
เยาว์ดํา
บุญทอง
วิ้นฉ้วน
รัตนะ
สุทธิรักษ์
จริงจิตร
ทองรัตน์
โชติเกษมกุล
รักราวี

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

ติดราชการ
ติดราชการ
ลาป่วย

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
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
ธนาคารแห่งชาติมอบกระเป๋าพร้อมหนังสือเรื่อง ภูมิคุ้มกันด้านการเงิน แก่ กศน.อําเภอ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
กศน.อํ า เภอ รายงานผลการดํา เนิน งานที่ เ ป็ น แนวปฏิบั ติที่ ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือ นเป็น ไฟล์
Powerpoint
กศน. อําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อําเภอย่ า นตาขาว, หาดสํา ราญ,
กันตัง, สิเกา, รัษฎา, นาโยง, วังวิเศษ, ปะเหลียน, ห้วยยอดและ กศน.อําเภอเมืองตรัง ตามลําดับ
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้ ง ที่ประชุม การรายงาน
ผลการดําเนินงานมีความก้าวหน้าขึ้น ถ้าอําเภอใดคิดว่ายังรายงานผลการดําเนินงานไม่ดีพอ ขอให้ปรับปรุงการรายงานผล
ครั้งต่อไปให้ดีขึ้น กศน.อําเภอ ใดที่รายงานผลการดําเนินงานดีแล้ว ขอให้รักษาความดีต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํา นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ประชุม
เชิญ ชวนบุคลากรรับ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเ ข้า รับ ราชการเป็น ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสํานักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 8-26 มิถุนายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ

-๓1.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
ดําเนินการประเมินห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ดีเด่น ห้องสมุดประชาชนอําเภอ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ห้องสมุด“เฉลิมราชกุมารี” ดีเด่น โดยผลการประเมิ น จะประกาศในไม่ ช้ า นี้ โดยถ้ า ผ่านการประเมินใน
ระดับภาคจะเข้าสู่ระดับประเทศ แต่ถ้าไม่ผ่านการประเมิน ขอให้ กศน.อําเภอ พยายามใหม่ในปีต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 นายสุรชัย จันทร์ส ถาพร ตํา แหน่ ง ผู้ อํา นวยการสํา นั ก งาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
กศน.อําเภอวังวิเศษและ กศน.อําเภอหาดสําราญ มีกําหนดการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมแกนนําเพื่อขยาย
ผลเกษตรธรรมชาติ ตามโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสํา นั ก งาน กศน. มู ล นิ ธิ เ อ็ ม โอเอไทยและ MOA
International ณ สถาบั น กศน.ภาคใต้ จัง หวั ด สงขลา ในระหว่ า งวัน ที่ 22-25 มิ ถุน ายน 2558 ขอให้
ผู้บ ริ ห าร เจ้ า หน้า ที่ แ ละครู เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เพื่ อ กลั บ มาขั บ เคลื่อ น กศน.ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า โดยสาเหตุ ที่
มอบหมายให้ทั้ง 2 กศน.อําเภอ เข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีครูที่มีความตั้งใจในการทํางานเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 นายสุร ชั ย จัน ทร์ ส ถาพร ตํา แหน่ ง ผู ้ อํา นวยการสํา นั ก งาน กศน. จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่
ประชุม การจัดอาหารว่างในการประชุมครั้งต่อไป ให้นําอาหารว่างของกลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่
กศน.อําเภอ โดยมอบหมายให้ น.ส. พัชญาณี สุทธิรักษ์ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ประสานงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กําหนด
จัดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสํา นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรังในครั้งต่อไป ณ
อําเภอหาดสําราญ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากความพร้อมของ กศน.อําเภอ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การอบรมครู
หลักสูตรการพัฒนาศั ก ยภาพครู ใ นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ สื่ อ ETV เริ่มออกอากาศครั้งที่ ๑ ใน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๑๗ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สัปดาห์ละ ๒ วัน (พุธ, ศุกร์) วันละ ๒ ชั่วโมง ณ
ที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ขอให้ผู้บริหาร กศน.อําเภอ ครู กศน.ตําบล และกลุ่มเป้าหมาย เข้าอบรมตามรายการ
ออกอากาศ ในทุกวันพุธและวันศุกร์ พร้อมลงนามในการเข้าอบรมทุกครั้ง โดยจะมีวุฒิบัตรมอบให้ในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 นายสุ ร ชั ย จั น ทร์ ส ถาพร ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมปฏิบัติการ โดยย้ายจากห้องเดิมไปยังห้องที่
อยู่ถัดไป และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะย้ายสายสัญญาณโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ตามไปในภายหลัง ส่วน
ห้องเซิร์ฟเวอร์เดิมนั้น จะเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุม เพื่อรองรับการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่ว มประชุม
จํานวนมากและลดการใช้บริการของโรงแรม และถ้ า มี ง บประมาณเพี ย งพอ สํา นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง
จะปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการต่อไป โดยรื้อเพดานออก เพื่อเดินระบบไฟฟ้าใหม่ ซึ่งยังไม่มีกําหนดการชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ

-๔ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/ ๒๕๕๘ วันที่ 29 เมษายน 2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/ ๒๕๕๘
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ใน
ภาพรวมของทุกกิจกรรม พบว่าเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายต่ําลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม เมษายนและ
มีนาคมที่ผ่านมา จึงขอให้ กศน.อําเภอ ช่วยดูแลงบประมาณของตน ให้เกิดการใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เบิกจ่ายให้เหมาะสมกับเวลาโดยคํานึงถึงหลักความเป็นจริง
นายวิเชียร
จันทร์ฝาก
ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการ กศน.อํ า เภอกั น ตั ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม
สาเหตุที่การเบิกจ่ายหยุดชะงักลง เพราะ กศน.อําเภอ อยู่ในระหว่างการปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 ครึ่ง
ปีหลัง
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ตามที่
กําหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม เป็นวันสุดท้ายของการเบิกจ่ายนั้น ขอให้ กศน.อําเภอ ดูแลให้งานมีคุณภาพด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุ่มอํานวยการ
๔.๑ กรมการกงสุล กองหนังสือเดินทาง จัดบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชนในจังหวัดตรัง ระหว่าง
วันที่ ๘ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล
นครตรัง
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กรมการ
กงสุล กองหนังสือเดินทางจัดบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชนในจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ผู้ใดที่มีความ
ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ ให้ไปจัดทําหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย สําหรับข้าราชการที่มีความประสงค์จะไป
ต่างประเทศต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.2 รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา
ประจําปี ๒๕๕๘ สร้างศรัทธาแห่งความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม โครงการปลูกต้นไม้แบ่งเป็น 3 ช่วง
ได้แก่
- ช่วงที่ 1 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
- ช่วงที่ 2 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา
- ช่ ว งที่ 3 ปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่ ส าธ ารณะ เช่ น ในวั ด เ กาะกล างถนน เป็ น ต้ น โ ด ย
กํา หนดให้ เป็นวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ประสานงานกับ

-๕กศน.อําเภอเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการรายงานการดําเนินการต่อสํานักงาน กศน.
เป็นระยะๆ
ทั้งนี้ โครงการปลูกต้นไม้นี้มีความสอดคล้องกับนโยบายการปลูกผักสวนครัว โดยจะมีการจัดการ
ประกวดพืชผักสวนครัวในเร็วๆ นี้ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้มีการปลูก
พืชผักสวนครัวและไม้ประดับต่างๆเป็นตัวอย่างแก่ กศน.อําเภอ โดยสามารถไปเยี่ยมชมสวนพอเพียงได้ที่หลัง
อาคารห้องประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.3 รายงานการจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขณะนี้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้รับการ
รายงานจาก กศน.อําเภอ ต่างๆ เป็นระยะๆ สําหรับสถานศึกษาใดที่ยังไม่ส่งรายงาน ขอความกรุณาส่งรายงานมา
ให้สํา นักงาน กศน.จังหวัด ตรัง อย่า งต่อเนื่อง โดยในส่ว นของกิจกรรมต่า งๆ ไม่ว่า อยู่ ในประเภทใด สามารถ
เชื่อมโยงกับโครงการค่านิยม 12 ประการได้ทั้งหมด โดยพิจารณาให้สัมพันธ์กับหลักการทั้ง 12 ประการ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.4 ศูนย์การเรียนรูเ้ ฉพาะความพิการ
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการไปร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทํา
(ร่าง)มาตรฐานศูน ย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ ที่โรงเรีย นแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558
นั้น สทศ. ได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ โดยศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ หมายถึง
ศูนย์การเรียนรู้ที่แบ่งแยกตามลักษณะการพิการ เช่น การพิการทางร่างกาย การพิการทางสมอง เป็นต้น เพื่อให้
สามารถจัดการศึกษาได้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง อบต. กลุ่มภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถ
จัด ตั้ง ได้ เพีย งแค่ขออนุมัติการจัด ตั้งจากสํา นักงาน กศน.จังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเ ศษ โดยบทบาทของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดในอนาคตจะกลายเป็ น นั ก จั ด การความรู้ แ ละเป็ น ผู้ นิ เ ทศติ ด ตามการทํางานของศูนย์
การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
สาระสําคัญจากการไปร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทํา(ร่าง)มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความ
พิการ แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ร่างกฎกระทรวงศูนย์การเรียนรูเ้ ฉพาะความพิการ
ส่วนที่ 2 ร่วมกันจัดทํามาตรฐานเฉพาะความพิการ เพื่อให้สํานักงาน กศน.จังหวัดเป็นผู้ประเมิน
การดําเนินงาน
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา แจ้งที่ประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัด
ตรังจะรับจดทะเบียนศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะมีงบประมาณเข้ามาตาม
พระราชบัญ ญัติและตามมูลนิธิต่า งๆ แต่แม้ว่า ในปัจจุบัน ศูนย์คนพิการจะมีพระราชบัญ ญัติร องรับ แต่ยังขาด
กฎกระทรวง จึงต้องมีการประชุมปฏิบัติการจัดทํา(ร่าง)มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการขึ้น เพื่อจัดทํา
กฎกระทรวงให้ถูกต้อง ซึ่งได้ส่งร่างกฎกระทรวงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ส่วนความคืบหน้าอื่นใด
นั้น จะมารายงานให้ทราบในครั้งต่ อ ไป ทั้ ง นี้ เมื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ฉพาะความพิการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรังจะทําหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้คําแนะนําในการดําเนินการของศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖๔.๗ การติดตามการดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการของ กศน.ตําบล
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม คณะศึกษานิเทศก์ได้ดําเนินการติดตาม
ผลการจัดการเรียนการสอนคนพิการของ กศน.ตําบล ตามกรอบการจ้างงานของครูผู้สอนคนพิการทั้งหมดกว่า 20
หัวข้อ โดยเลือกเฉพาะอําเภอที่ส่วนกลางยังไม่ดําเนินการติดตาม ได้แก่ กศน.อําเภอรัษฎา, สิเกา, ห้วยยอด, ปะเหลียน
และกันตัง ข้อมูลที่ติดตาม เช่น ข้อมูลพื้นฐาน การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ แผน EEG แผน ITV และสภาพ
ปั ญ หาต่างๆ จากสภาพปัญหาพบว่า หลักสูตรการเรียนการสอนปี พ.ศ. 2551 ไม่รองรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคน
พิการ ทั้งนี้เพราะทางสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังใช้งบประมาณอุดหนุนสําหรับการจัดการเรียนการสอนของครู
จากหลักสูตรปี พ.ศ.2551 ปัญหาต่อมา พบว่าครูผู้สอนคนพิการทั้ง 24 คนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนคน
พิการ และขาดการวิเคราะห์ผู้เรียน/หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2551 แนวทางแก้ไขคือ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ตรังจะจัดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนพิการขึ้นในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 เพื่อหาทางแก้ปัญหาในปีนี้กับปี
หน้า ก่อนทีจ่ ะมีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ซึง่ กําหนดการนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความสะดวก
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ การติดตามการดําเนินการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ ETV
นางสุรีย์ นาคนิยม ตํา แหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม คณะศึ ก ษานิ เ ทศก์ ดําเนินการ
ติดตามการดําเนินการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ของ
อําเภอกันตัง พบว่าจุดเด่นของ กศน.อําเภอกันตัง คือ ผู้บริหารและครู กศน.อําเภอ เข้าร่วมการอบรมกันอย่าง
พร้อมเพรียง มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ ETV อย่างกระตือรือร้น และร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียน
และหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มที่ ในส่วนของปัญหา พบว่าสัญญาณดาวเทียมหยุดชะงักลงในช่วงเวลาหนึ่ง
น.ส. สุ ด า หาญวั ฒ นกุ ล ตํ า แหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แจ้ ง ที ่ ป ระชุ ม หลั ง การอบรมจะมี
การบ้านให้ทุกคนไปทํา โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทําแผน ถึ ง การวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล กํา หนดส่ง
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน จากการประสานงานไปยังกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้รับคําแนะนําให้เก็บแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ที่ กศน.อํา เภอ เมื่ อ มี ห นั ง สื อ มาจึ ง รวบรวมส่ ง พร้ อ ม
เสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ และในวันที่ 2 ผู้เข้าอบรมเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา พร้อม
การบ้านหลังการอบรม วันที่ 3 เรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ปลายภาคเรียน ขอให้ กศน.อําเภอ
รวบรวมเก็บการบ้านที่ทําไว้ให้เรียบร้อย
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม การอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้ใน 3 วิชา
ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชายากระดับต้นๆที่นักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ดี
และช่วยให้ครูที่ไม่มีวุฒิครูสามารถเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวเดินพัฒนาไปพร้อมกัน
นางนภา จิโรภาส ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง แจ้งที่ประชุม จากการติดตามอบรม
ครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV พบว่ามีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย
ซึ่งในบางเรื่องก็มีประโยชน์ต่อครูผู้สอนคนพิการ ครู ศรช.เพียงแต่ไปเพิ่มเติมความรู้ในองค์ประกอบอื่นๆให้ดีขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.8 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สทศ. จะเริ่มประเมินคุณภาพภายนอก
แบบออนไลน์ ในปี 2559 โดยสถานศึกษาจะเข้ารับการประเมินหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ เมื่อมีความ

-๗คืบหน้าใดๆจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเวลาต่อไป ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต้นสังกัดจะ
เป็นไปตามกฎหมาย โดยกําหนดการ เป็นดังต่อไปนี้
- วันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ประเมินคุณภาพภายในกศน.อําเภอหาดสําราญ
- วันที่ 17-19 มิถุนายน ประเมินคุณภาพภายใน กศน.อําเภอวังวิเศษ
- วันที่ 20-24 ประเมินคุณภาพภายใน กศน.อําเภอรัษฎา
สําหรับประธานการประเมินคุณภาพภายใน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังมอบให้นางนภา จิโรภาส
ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยงเป็นประธาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.9 โครงการพัฒนาบุคลากร
นางสุรีย์ นาคนิยม ตํา แหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาห้ อ งประชุม
เสร็จเรียบร้อย สํานักงาน กศน. จังหวัดตรังจะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีกําหนดการ ดังนี้
๑) การนิเทศภายในสถานศึกษา จัดระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558
๒) การพั ฒ นาครู ผู้ ส อนคนพิ ก าร หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จั ด
ระหว่ า งวั น ที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
๓) การบรรณาธิการข้อสอบ ปี ๒๕๕๘ จัดระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
น.ส. สุดา หาญวัฒนกุล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สําหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรจะมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่ า งกั น โดยคั ด เลื อ กมาอํา เภอ ละ 2 คน และในส่วนของ
การบรรณาธิการข้อสอบ ปี 2558 นั้น ขอเรียนเชิญผู้บริหาร กศน.อําเภอ และครูผู้สอนคนพิการเข้ารับการอบรม
ด้วย โดยได้เชิญด็อกเตอร์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรณาธิการข้อสอบจากสํานักงาน กศน.เป็นวิทยากร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑0 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ปี ๒๕๕๘
นางสุรีย์ นาคนิยม ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ปัจจุบัน กศน.อําเภอดําเนินงานอยู่ใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับขั้นต้นหรือระดับพื้นฐาน แต่ว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
ก้าวสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญต่อไป หรือที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะใช้ตัวชี้วัด
และมาตรฐานที่สลับความซับซ้อนมากกว่ า เดิ ม โดยสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ป้ า ยเป็ น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งในเขตภาคใต้ยั งมี น ้ อ ยมาก จึ ง ขอให้ กศน. อํา เภอ ที ่ พ ร้ อ มเข้ า รั บ การ
ประเมิ น เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งแบบประเมินตนเองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะส่งรายละเอียดอื่นๆให้ กศน.อําเภอ ทราบในไม่ช้านี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาค ๓ ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑/๕๖, ๒/๕๖ และ ๑/๕๗)
นางละออง ภู่ ก ลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม จากผลสั ม ฤทธิ์ ก ารสอบปลาย
ภาค ๓ ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑/๕๖, ๒/๕๖ และ ๑/๕๗) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมพบว่า ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศค่อนข้างเยอะ ในบางวิชาผลการสั ม ฤทธิ์ ล ดลงแต่ ก็ ยั ง สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ
เช่น วิชาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาศิ ล ปศึ ก ษา วิ ช าพั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน เป็ น ต้ น ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น วิชาทักษะการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์การสอบสูงขึ้นและมีค่าเฉลี่ยระดับประเทศสูงขึ้น วิชาพัฒนาอาชีพอยู่ใน
เกณฑ์ดี ในระดับประถมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์

-๘การสอบลดลง แต่ก็ยังสูงกว่ากมีผลสัมฤทธิ์การสอบสูงขึ้น โดยนําเสนอในรูปแบบกราฟและตาราง เพื่อให้แต่ละ กศน.อําเภอ
เข้าใจง่าย และจะส่งข้อมูลการวิเคราะห์แก่ กศน.อําเภอในภายหลัง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 การรับสมัครครู กศน.ตําบล
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอ
ยกเลิกบัญชีรายชื่อที่มีอยู่ เนื่องขาดวุฒิครู พร้อมทั้งกําหนดคุณสมบัติครู กศน.ตําบลให้มีคุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิต ครุ
ศาสตร์บัณฑิตและศึกษาศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น สํา หรั บ กศน.อํา เภอใดมี ค วามประสงค์ รั บ ครู กศน.ตําบลใหม่
สํา นักงาน กศน.จังหวัด ตรังจะดํา เนิน การประกาศรับ สมัครและสอบคัด เลือก โดยผู้ส มัครใดที่อยู่ต่า งจังหวัด
สามารถสมัครได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การ
ขอใช้สถานที่ใดๆในสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ต้องมีหนังสือขออนุญาต
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.14 นางสุรีย์ นาคนิ ย ม ตํา แหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม จากการติ ด ตามการประเมิน
ห้องสมุดดีเด่น มีประโยชน์ต่อบรรณารักษ์ในการสร้างประสบการณ์ ความรู้และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดให้ดีขึ้น
บรรณารักษ์รายงานการประเมินจากคณะกรรมการ
นางนภา จิโรภาส ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง แจ้งที่ประชุม จากการประเมิน
ห้องสมุด ทําให้บรรณารักษ์มองเห็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน พร้อมนําไปพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ โดย
ขอให้คําแนะนําอื่นๆ ดังต่อไปนี้
๑) ห้องสมุดควรนําเสนอผลการดําเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ที่
สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับห้องสมุดของตนแก่คณะกรรมการ
๒) สร้างโมเดลระบบการทํางานแบบเป็นทีมที่ดี
๓) เชื่อมโยงห้องสมุดกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดมุมส่งเสริมภูมิปัญญา การสนับสนุน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ การประชาสั ม พั น ธ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กั บ
ชาวต่างชาติ เป็นต้น
ในภาพรวมการประเมินอยู่ ในระดับน่าพึงพอใจ ทั้งนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับห้องสมุด ที่เ ข้า รับ การ
ประเมิน และถึงแม้ว่าห้องสมุดจะไม่ได้รับรางวัล ก็ขอให้ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมต่อการประเมินในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 นายสุร วุฒิ ขัน ธ์คง ตํา แหน่งผู้อํา นวยการ กศน.อํา เภอวังวิเ ศษ แจ้งที่ประชุม จากการได้รับ
มอบหมายให้ไปประชุมยกร่างหลักสูตรนั้น ต้องทําให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน แล้วจึงนําไปสู่การทําประชาพิจารณ์
ในภายหลังว่าหลักสูตรใหม่มีความเหมาะสมหรือไม่ ในส่วนรายละเอียดอื่นใดจะมาเพิ่มเติมในภายหลัง
นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ตํา แหน่ ง ผู้ อํา นวยการ กศน.อํา เภอวั ง วิ เ ศษ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เนื่องจาก
เกิดปัญหาการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปี พ.ศ.2551 ไม่เหมาะสมกับคนพิการ จึงขอให้ กศน.อําเภอ

-๙ใดๆ ที่มีรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นในการจัดทําหลักสูตรเพื่อคนพิการ แจ้งให้ทราบเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อคนพิการทีเ่ หมาะสมและมีคุณภาพ โดยแผนการหลักสูตรที่วางไว้คร่าวๆ มี 3 กลุ่ม ดังนี้
๑) กลุ่มนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
- ในระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีสาระที่กระชับขึ้น
- ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แยกเป็ น สายวิ ท ย์ แ ละสายศิ ล ป์ โดยในหมวด
วิทยาศาสตร์จะมีโปรแกรมในการเรียนวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มนักศึกษาที่มีความประสงค์เรียนเพื่อประกอบอาชีพ
3) กลุ่มนักศึกษาที่เรียนตามอัธยาศัย
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา แจ้งที่ประชุม นโยบายของ
รั ฐ บาล คื อ ต้ อ งการให้ กศน. เข้ า ถึ ง คนในทุ ก ๆด้ า น ซึ่ ง รวมถึ ง ในกลุ่ ม คนพิ ก ารด้ ว ย แต่ น โยบายกลั บ ไม่ มี
กฎกระทรวงมาสนับสนุน เพียงแค่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเพียงเท่านั้น ทําให้คนพิการต้องเรียนในหลักสูตร
ปกติ แต่เมื่อกฎกระทรวงที่ร่างไว้ผ่ า นการพิ จ ารณาแล้ ว ในหลั ก สู ต รทั้ ง หมดที่ จั ด เตรี ย มไว้ พ ร้ อ มแล้ ว ใน
8 สาระ จะสามารถยุบลงหรือลดทอนได้ และปรับมุมมองจากการให้สํานักงาน กศน. จังหวัดจัดการศึกษา เป็น
การปูพื้นฐานแล้วจึงให้คนพิการสอบเทียบโอนประสบการณ์แทน เพื่อมีวุฒิทางการศึกษาสําหรับการเข้าไปทํางาน
ในสถานประกอบการ
นายสุร ชัย จันทร์ส ถาพร ตํา แหน่งผู้อํา นวยการสํา นักงาน กศน.จังหวัด ตรัง แจ้งที่ป ระชุม
คาดการณ์ว่าภาคเรียนต่อไป คงจะได้นําหลักสูตรใหม่มาใช้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง แจ้งที่ประชุม
นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ แจ้งที่ประชุม ในวันที่ 6 มิถุนายน
มีการประชุ มกองลู กเสือขั้ น ที่ 5 ครั้ งที่ 1 ตามข้อ ตกลงที่ จ ะนั ด พบกัน 5 ครั้ ง และเน้ น ย้ํา ว่า ครู ภ ายใต้ การ
ดําเนินงานของ กศน.อําเภอวังวิ เ ศษต้ อ งมี ค วามรู้ เ รื่ อ งลู ก เสื อ อย่ า งแท้ จ ริ ง จนถึ ง ขั้ น จนสามารถสอนผู้ อื่ น
ได้ โดยรั บ ผู้ เ ข้ า การอบรมครั้ ง ละ 40 คน ทั้งนีต้ ้องเกิดจากความสมัครใจเท่านั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑2.00 น.

(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางละออง ภู่กลาง)
ศึกษานิเทศก์
ตรวจรายงานการประชุม

