รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 1/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม ๒๕๕9 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายสุรชัย
2. นางอุมาภรณ์
3. นายขันธ์ชัย
4. นายธัญญา
5. นายไพรัช
6. นางเพียงใจ
7. นายวิเชียร
8. นายสุรวุฒิ
9. น.ส.อัจฉรา
10. นายนุกูลกิจ
๑1. นางสุรีย์
๑2. นางละออง
๑3. น.ส.สุดา
14. นางปาณิสรา
15. นางสาริณี
๑6. นายอาทิตย์
๑7. น.ส.ทิวาวรรณ
18. นายอนันต์
19. นายชรินทร์
20. น.ส.กวินนาถ

จันทร์สถาพร
มโนภิรมย์
บริบูรณ์
พงศ์ภราดร
หัตถิยา
หอยสังข์
จันทร์ฝาก
ขันธ์คง
เชียงสอน
เดชดานิล
นาคนิยม
ภู่กลาง
หาญวัฒนกุล
อภิชัยสรพันธุ์
วรรณบวร
อินทรวิเศษ
พิทักษ์จินดา
ศรีราม
สีสุข
ช่วยสงค์

๒1.
๒2.
๒3.
24.

นางวัชรี
น.ส.พรชื่น
นางนุชนาฏ
นางอุบลรัตน์

นายโท
ณ พัทลุง
นุ้ยขาว
ฤทธิ์รัตน์

25. นางธิดารัตน์
26. น.ส.วาสนา

เปาะทอง
บุญเจริญ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางนภา
2. นายคมกฤช
3. น.ส.จุฑามาส
4. น.ส.ประโลม

จิโรภาส
อภิชัยสรพันธุ์
แก้วมี
เสียมไหม

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

ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ไปราชการ
ติดราชการ

-๒5.
6.
7.
8.

นางอรทัย
นางจาริ
น.ส.นงเยาว์
นางปัทมนันท์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอุษา
2. นายสมคิด
3. นายวัฒนา
4. นายเอกชัย
5. นายสุรพล
6. นายสมบัติ
7. นายเกรียงศักดิ์
8. นางศรสวรรค์
9. น.ส.ภาวดี
10. น.ส.พัชญาณี
11. น.ส.ณญาณี
12. นายนพรัตน์
13. นายธนากร
14. นายทวีศักดิ์
15. น.ส.นันทวรรณ
16. น.ส.นุชรีย์
17. น.ส.นันทวรรณ
18. นางพิมภักดิ์
19. นายสุริยา
20. นายธนากร
21. นายอนุวัต

คงสิน
คงนคร
ทับเที่ยง
ทองอ่อน

ครู คศ.๑ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์ชานาญการ

ติดราชการ
ไปราชการ
ลาป่วย
ติดราชการ

บุญทอง
จิตภักดี
แก้วมี
ธารงวิศว
พรหมมี
แดงเรือง
บริบูรณ์
พุมโกมล
สุขมาก
สุทธิรักษ์
จริงจิตร
โชติเกษมกุล
เยาว์ดา
ไตรญาณ
ทองรัตน์
บวชชุม
ทองรัตน์
วิ้นฉ้วน
จันทรัฐ
เยาว์ดา
ยงประเดิม

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับบริการ ระดับ บ 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการพัสดุ
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
1. พิธีรับพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เ หรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา ประจาปี พ.ศ. 2557
และใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย พ.ศ. 2552 มีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักพรรดิมาลาประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 2 ราย ได้แก่
1.1 นางนภา จิโรภาส
1.2 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์
มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรกากับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี พ.ศ. 2552 จานวน 10 ราย ได้แก่
1.1 น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์
1.2 นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์

-๓1.3 นางธิดารัตน์ เปาะทอง
1.4 นางปัทมนันท์ ทองอ่อน
1.5 น.ส.พรชื่น ณ พัทลุง
1.6 น.ส.วาสนา บุญเจริญ
1.7 นายอนันต์ ศรีราม
1.8 นางสาริณี วรรณบวร
1.9 นางนุชนาฎ นุ้ยขาว
1.10 นายวิเชียร จันทร์ฝาก
มติที่ประชุม รับทราบ
2. สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ 1 เดือน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุม
ขอให้ กศน.อาเภอ รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นไฟล์
Powerpoint
กศน. อาเภอ รายงานผลการดาเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อาเภอเมืองตรัง, ย่ า นตาขาว, หาดสาราญ, สิเกา,
กันตัง, ห้วยยอด, รัษฎา, นาโยง, วังวิเศษ และ กศน.อาเภอปะเหลียน ตามลาดับ
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สาหรับการ
รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติงานที่ดีสาหรับเดือนนี้ ทุก กศน.อาเภอ ทาได้ดีเยี่ยม สามารถนาไปใช้
นาเสนอต่อผู้ตรวจราชการหรือประกอบการพิจารณาในการรับรางวัลต่างๆ ได้
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา
นายไพรัช หัตถิยา ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม สาหรับการประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.อาเภอย่านตาขาว ได้ดาเนินการไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการ
ประเมินในครั้งนี้ได้แสดงถึงความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และความสามัคคีจากบุคลากรภายในหน่วยงาน และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู เป็นต้น ทั้งนี้ กาลังใจเป็นสิ่ง
สาคัญที่ผลักดันให้การประเมินประสบความสาเร็จด้วยดี
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อาเภอ ทุกอาเภอ เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการประเมินศูนย์การ
เรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ า นการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา ท าให้ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเข้ารับการประเมิน โดยเฉพาะ กศน.อาเภอย่านตาขาว ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า
แบบประเมินศูนย์การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจะเสร็จเรียบร้อย พร้อมแจ้งมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ใน
เดือนมิถุนายน 2559 ขอให้ กศน.อาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเตรียมรับการประเมินตามตั วชี้วัดตั้งแต่เนิ่นๆ โดย
ตัวชี้วัดศูนย์การเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งหมด 5 เกณฑ์ ต้องผ่านตัวชี้วัดจานวน 4 อย่าง จึงจะผ่านเกณฑ์
แล้วเข้าสู่การประเมินโดยคณะกรรมการอีกครั้ง

-๔นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ขอให้
กศน.อาเภอ ทั้ง 9 อาเภอเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
พร้ อ มทั้ ง หาจุ ด เด่น ของแต่ล ะสถานศึ กษา โดยยกตัว อย่า ง เช่น กศน.อาเภอย่า นตาขาว มีจุด เด่ นส าคัญ คื อ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญในเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี
ทาให้สามารถสนับสนุนการประเมินได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ควรนาข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2558 มาปรับใช้ด้วย เช่น
1. การให้บริการด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ การมีมุมให้ความรู้ที่น่าสนใจ
2. การเชื่อมโยงกับสถานศึกษารอบข้าง การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
3. สร้างโมเดลหรือรูปแบบการให้บริการของสถานศึกษา
4. การประชาสัมพันธ์ทางโซเชี่ยว มีเดีย และมีการรายงานการดาเนินการผ่านเว็บไซต์
โดยจะมีการประชุมผู้บริหาร กศน.อาเภอ ทั้ง 9 อาเภอเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการประเมินสถานศึกษา
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
4. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ฝาก กศน.
อาเภอ ร่วมกันใส่เสื้อโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกวันพฤหัสบดี และในทุกครั้งที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
5. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม การดาเนินการ
โครงการบรรณสัญจรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยในกิจกรรมบรรณสัญจรที่ผ่านมา มี
นางสาวกาญจนา รุ่งเมืองและคณะครูเป็นผู้ประสานงานกับชาวบ้านในพื้นที่ มีการสารวจเส้นทางการปั่นและ
เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันปั่น
ช่วงที่ 2 กิจกรรมบรรณสัญจรดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีการประชาสัมพันธ์โ ครงการแก่
ประชาชนทั่วไปและชาวบ้านในพื้นที่ มีการจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัย รวมทั้งร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กาหนดจัด
โครงการบรรณสัญจรครั้งต่อไปในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.อาเภอห้วยยอด
มติที่ประชุม รับทราบ
6. นายสุรชัย จันทร์ ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการ กศน.จั ง หวั ด ตรัง แจ้งที่ประชุม ขณะนี้การ
ดาเนินการเกี่ย วกับงบลงทุนซ่อมแซมห้ องสมุด ไปสู่ ขั้นตอนที่ฝ่ายออกแบบส่งแบบแปลนไปยังสานักงาน กศน.
คาดการณ์ว่าจะสานักงาน กศน.จะประสานงานมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในอาทิตย์นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
7. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สาหรับการตรวจราชการ
จะเป็นการตรวจด้วยวิธีการแบบบูรณาการ โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลายหน่ ว ยงาน ทั้งนี้ มอบหมายให้
นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่

-๕ประถมศึกษาตรังเขต 1 และ สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรังเขต 2 เพื่อกาหนดพื้นที่การตรวจราชการให้
สอดคล้องกับเส้นทางการเดินทาง
มติที่ประชุม รับทราบ
8. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
มีความประสงค์ที่จะนาพนักงานราชการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด สงขลาและ กศน.อาเภอ จานวน 37 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริ ห ารองค์ ก รให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ขอฝากผู้อานวยการ กศน. อาเภอ ให้การ
ต้อนรับและดูแลให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ สาระสาคัญจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 12/2558 (ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2558)
นายสุรชัย จันทร์ ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุ ม จาก
การเข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 12/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้
นโยบายในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
1) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง กล่ าวขอบคุ ณ ส านั ก งาน กศน. จั ง หวั ด ตรั ง ที่ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 ณ วันที่ 9 มกราคม 2559 ให้สาเร็จ
ลุล่วงมาด้วยดี
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เน้นย้าการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ TO BE NUMBER ONE
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเร่งการดาเนินการติดตามนักศึกษาออกกลางคันตามตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 นายสุ ร ชั ย จั น ทร์ ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการ กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม วันที่
22 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันมาฆบูบูชา เชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/ ๒๕๕๘ วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๘
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
3.1 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ประชุม
ขอให้ กศน.อาเภอ เริ่มเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติอื่นๆ
กลุ่มอานวยการ

-๖๔.๑ รายงานโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีปรองดองและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๕๙
นางละออง ภู่ ก ลาง ต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช านาญการพิ เ ศษ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่ า งมาก โดยในกิ จ กรรมได้ ม อบความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านทางฐานความรู้ต่างๆ เช่น การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ ธรรมชาติ การทาเทียนหอม การทาผ้ามัดย้อม การนาวัสดุ
รอบตัวมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ เป็นต้น พร้อมทั้งศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ โ ครงการพั ฒ นา
พื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และพระตาหนั ก ประทั บ แรม อาเภอปากพนัง หมู่ที่ 5 ตาบล
หูล่ อง อาเภอปากพนั ง จั งหวัด นครศรี ธ รรมราช มี ว ิ ท ยากรให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ ทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และแนวทางพระราชดาริที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ในตอนเย็นวันที่ 25 มกราคม 2559 ผู้เข้าร่วมอบรมพักค้างคืน ณ บ้านคีรีวง
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณผู้บริหารที่สนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการประเมิน
กิจกรรม พบว่านักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
นายสุรชัย จันทร์สถาพร แจ้งที่ประชุม ฝาก กศน.อาเภอ ขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การร่วมประชุมกับกลุ่มบรรณสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม การประชุมบรรณารักษ์เป็น
การจัดการความรู้ (Knowledge management) อย่างหนึ่ง โดยบรรณารักษ์ในแต่ละ กศน.อาเภอ ร่วมกัน
ปรึกษาหารือ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งการหาวิธีการใหม่ๆที่จะสร้างความรู้รักการอ่านให้เกิดแก่
กลุ่มเป้าหมายต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ การนิเทศกลุ่มขนมไทย กศน.ตาบลห้วยยอด ตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม กศน.อาเภอห้วยยอดร่วมกับ
องค์การบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่น จั ดกิจ กรรมอบรมการทาขนมไทย ภายใต้ห ลั กสามห่ ว ง สองเงื่อนไข คือ มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง พร้อมทั้งให้ความรู้และตระหนักในหลักคุณธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการทาผลงานเชิงวิชาการ
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม การทาผลงานวิชาการเชิง
ประจักษ์ในปี 2559 จะเริ่มใช้ระบบใหม่ โดยการทาผลงานวิช าการแบบเก่าหรือแบบ ว 13 และ ว 17 จะ
สามารถใช้ได้อีกเพียง 2 ปี
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.6 การเทียบระดับการศึกษา

-๗นายสุริยา จันทรัฐ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ในการเทียบระดับการศึกษามี 2 แบบ คือ
การเที ย บระดั บ พื้ น ฐานและการไต่ ร ะดั บ โดยในการเที ย บระดั บ การศึ ก ษา ประจ าปี 2559 จะมี ก ารเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในภาคเรียนต่อไปเพิ่มจาก 1500 บาทเป็น 3000 บาท โดยขั้นตอนการสอบไต่ระดับจะเริ่มจาก
สานักงาน กศน.จังหวัดตรังรับข้อมูลนักศึกษาที่สอบไต่ระดับจากสถานศึกษา สานักงาน กศน. จะเป็นผู้ทาต้นฉบับ
ข้อ สอบทั้ง หมด แล้ ว จึ งส่ งต้ น ฉบั บ มาให้ ส านัก งาน กศน.จัง หวัด ตรั ง เพื่ อพิ มพ์ ข้ อสอบ โดยจะมีก ารแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการในการรับส่งข้อสอบ คณะกรรมการรับเฉลยข้อสอบและคณะกรรมการตรวจข้อสอบที่ความโปร่งใส
ยุติธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.7 ติดตามการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอ ส่ง
รายงานโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมภาพถ่าย มายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การสั่งเสื้ อ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ต้องมีจานวน 40 ตัวขึ้นไป ขอให้บุคลากร กศน.อาเภอ ที่ยังไม่มีเสื้อ TO BE NUMBER ONE
ร่วมกันสั่งซือ้ เสื้อ พร้อมแจ้งรายละเอียดไซส์เสื้อมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อดาเนินการสั่งซื้อต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 กิจกรรมปั่นรักนักอ่าน
นางนภา จิ โ รภาส ตาแหน่ งรองผู ้ อานว ยการ กศน. จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ป ระชุม ภาพรวมของ
กิจกรรมปั่นรักนักอ่านออกมาดี เนื่องจากมีภาคีเครือข่ายเข้มแข็งและมีผู้ให้ความสนใจจานวนมาก โดยกาหนดการ
จัดกิจกรรมปั่นรักนักอ่านยังไม่มีความชัดเจน ถ้า กศน.อาเภอ ใด มีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมปั่นรักนักอ่านให้
ประสานงานมายังสานักงาน กศน.จังหวัด ตรั ง ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมปั่ น รั ก นั ก อ่ า นจะดาเนิ น การ เสร็จสิ้นครบทุก
10 อาเภอ ภายในเดือนเมษายนนี้ และขอเลื่อนกาหนดการกิจกรรมปั่นรักนักอ่านจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เป็น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
นายนพรั ตน์ แจ้งที่ป ระชุม กศน.อาเภอ จะเป็นผู้กาหนดเส้ นทางปั่นจักรยานและกิจกรรมต่างๆที่
ส่งเสริมการอ่าน โดยมีสานักงาน กศน.จังหวัดตรังเป็นผู้ประสานงานและอานวยความสะดวก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรัง แจ้งที่ประชุม
สาหรับการจัดทุนการศึกษาของนักศึกษาพิ ก าร ของมู ล นิ ธิ ธ รรมกตั ญ ญู ไท่ ห นานไต้ เ ที ย นกง ภายใต้การนา
ของนายระลึก หลีกภัย ซึ่งดาเนินการเป็นปีที่ 4 พ.ศ. 2559 จานวน 20 ทุน ได้ประสานงานไปยัง กศน.อาเภอ
แล้ว นักศึกษาพิการที่ไม่สามารถมารับทุนเองได้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ให้แจ้งรายชื่อมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เพื่อมอบทุนการศึกษาที่บ้านของนักศึกษาพิการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
กศน.อาเภอ แจ้งรายชื่อศูนย์เพื่อนใจมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรังด้วย

-๘มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางนภา จิโรภาส)
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

