รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
๑. นายสุรชัย
2. นางนภา
3. นายขันธ์ชัย
๔. นายวิเชียร
5. นายไพรัช
๖. นางอุมาภรณ์
๗. นางเพียงใจ
๘. นายสุรวุฒิ
๙. นายนุกูลกิจ
๑๐. นางละออง
1๑. นางสุรีย์
1๒. น.ส.สุดา
๑๓. นางสาริณี
1๔. น.ส.จุฑามาส
1๕ นายอนันต์
๑๖. น.ส.ประโลม
๑๗. นายชรินทร์
๑๘. นางอรทัย
๑๙. นายอาทิตย์
2๐. นางจาริ
๒๑. นางวัชรี
๒๒. นางธิดารัตน์
๒๓. น.ส.นงเยาว์
๒๔. น.ส.พรชื่น
2๕. น.ส.กวินนาถ
2๖. นางนุชนาฏ
๒๗. นางปัทมนันท์
2๘. น.ส.วาสนา

จันทร์สถาพร
จิโรภาส
บริบูรณ์
จันทร์ฝาก
หัตถิยา
มโนภิรมย์
หอยสังข์
ขันธ์คง
เดชดานิล
ภู่กลาง
นาคนิยม
หาญวัฒนกุล
วรรณบวร
แก้วมี
ศรีราม
เสียมไหม
สีสุข
คงสิน
อินทรวิเศษ
คงนคร
นายโท
เปาะทอง
ทับเที่ยง
ณ พัทลุง
ช่วยสงค์
นุ้ยขาว
ทองอ่อน
บุญเจริญ

๒๙. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยยอด
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอรัษฏา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครู คศ.๓ กศน.อาเภอห้วยยอด
ครู คศ.๒ กศน.อาเภอนาโยง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอสิเกา
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอวังวิเศษ
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชานาญการ ห้องสมุดประชาชนอาเภอรัษฎา
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
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ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. นายคมกฤช
๒. นางจันจิรา
๓. น.ส.ทิวาวรรณ
๔. นางปาณิสรา

อภิชัยสรพันธุ์
เจริญฤทธิ์
พิทักษ์จินดา
อภิชัยสรพันธุ์

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอุษา
2. นางรัชนี
3. นายสมคิด
๔. นายวัฒนา
๕. นายเอกชัย
๖. นายสุรพล
๗. นายสมบัติ
๘. นายเกรียงศักดิ์
๙. นางศรสวรรค์
๑๐. น.ส.ภาวดี
๑1. น.ส.ณญาณี
12. นายนพรัตน์
๑๓. นางวรรณิศา
๑๔. น.ส.นันทวรรณ
๑๕. นางพิมภักดิ์
๑๖. นายสุริยา
๑๗. นายทวีศักดิ์
๑๘. นายธนากร
1๙. นายอนุวัต
๒๐. น.ส.กานต์ชนก

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

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ 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
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการพัสดุ
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
กศน.อาเภอ รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นคลิปวิดีโอผ่าน
เว็บไซต์ www.youtube.com
กศน. อาเภอ รายงานผลการดาเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อาเภอวังวิเศษ, หาดสาราญ, สิเกา, รัษฎา,
ย่านตาขาว, ปะเหลียน, กันตัง, เมืองตรัง, ห้วยยอด และ กศน.อาเภอนาโยง ตามลาดับ
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มติที่ประชุม รับทราบ
๒. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอ
มีการจัดการความรู้ในการจัดทาคลิปวิดีโอ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตน มีความรู้ความเข้าใจ
หลายคน สามารถร่วมกันทางานและแลกเปลี่ยนความรู้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.1 สาระสาคัญจากการประชุ ม ประจาเดื อ นหั ว หน้ า ส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จาก
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้านโยบาย ดังต่อไปนี้
๑. โครงการพัฒ นารู ป แบบและยกระดั บ คุ ณ ภาพศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ มขน ระดั บจั ง หวั ด ตรั ง
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้กาหนด
พื้นที่ดาเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ไว้ดังนี้
๑.๑ ศูนย์ถาวรประจาจังหวัดตรัง ดาเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคตรัง
๑.๒ ศูนย์ประจาอาเภอเมือง ดาเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคตัง
๑.๓ ศูนย์ประจาอาเภอย่านตาขาว ดาเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพตรัง
๑.๔ ศูนย์ประจาอาเภอปะเหลียน ดาเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
๑.๕ ศูนย์ประจาอาเภอกันตัง ดาเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
๑.๖ ศูนย์ประจาอาเภอสิเกา ดาเนินการโดยวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
๑.๗ ศูนย์ประจาอาเภอห้วยยอด ดาเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
๑.๘ ศูนย์ประจาอาเภอนาโยง ดาเนินการโดยวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ทั้งนี้ ศูนย์แต่ละศูนย์ได้งบประมาณจากรัฐบาล ศูนย์ละ 250,000 บาท โดยบริการซ่อม
เครื่องจักร เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และบริการสร้างอาชีพใหม่
หรื อต่อยอดอาชีพเดิม ส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดอบรมโดยผู้ เชี่ยวชาญ
บริ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชน และดาเนินการอบรมโดยนานักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ สร้าง
นวัตกรรม สร้างมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
๒. ในวันเสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันอาสาฬหบูชา อันเป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
จังหวัดตรังได้กาหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจาปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดกะพังสุรินทร์
พระอารามหลวง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิต
ภาวนา สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียน และในวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถือ
ว่าเป็นวันหยุดราชการ
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๓. โครงการหน่ วยบาบัดทุกข์ บารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน จั ง หวั ด ตรั ง สาหรั บ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ กาหนดออกหน่ ว ยบริ ก ารตามโครงการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลคลองปาง
อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือ กศน.อาเภอ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ
๔. ผู้ว่าราชการมีนโยบายให้บูรณะวั ด ปากปรณที่ กาลั ง เสื่อมโทรม จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่า ใน
ส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อาเภอ ทุกอาเภอร่วมทาบุญทอดกฐิน เพื่อร่วมทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
๕. ผู้ว่าราชการจั งหวัดตรั งให้ มีการส ารวจจานวนดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์แล้ ว ให้เป็นตัว เลขที่
แน่นอน ทั้งจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ขอดอกไม้จันทน์
จากสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จานวน ๑๕,๐๐๐ ดอก ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อาเภอ สารวจจานวน
ดอกไม้จันทน์ภายในอาเภอของตนด้วย
๖. ขอให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ ปลูกดอกดาวเรืองให้บานเหลืองสวยงามโดยถ้วนหน้า
๗. การตรวจราชการในไตรมาส ๓ และ ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปตามกาหนดการ
๘. การดาเนินการโครงการจัดการขยะ ให้ทาเป็น good practice ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม มอบหมาย
ให้ น.ส.นันทวรรณ ทองรักษ์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา และน.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นผู้
ประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๐
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในส่วน
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ กศน.อาเภอ เบิกจ่ายอย่างเต็มที่และเกิดความคุ้มค่า มีการวางแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสอย่ างรอบคอบ สมเหตุส มผล ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ ายงบสาธารณูป โภค ค่าโทรศัพ ท์ ให้
สถานศึกษาแนบแบบขออนุญาตโทรศัพท์ทางไกลมาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ นายสุ รชัย จันทร์ สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ด้ว ย
สานักงาน กศน. เห็นว่า การขอรับทุนโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานใน หน่วยงานภาครัฐ กองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก ษ์พลังงาน เป็น
ประโยชน์ ต่อสถานศึ กษา โดยหากได้รั บ อนุมัติโ ครงการฯ จะจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๐๐,๐๐ บาทต่ อ
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หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ขอให้ กศน.อาเภอ เสนอขอรับการสนับสนุนตามแบบคานวณผลประหยัดใน
วงเงิน ๕๐๐,๐๐ บาท และจัดพิมพ์ในโปรแกรม Microft Office Excel รายงานมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมส่งแบบคานวณไปยังสานักงาน กศน. ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๑ การประชุมฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ป ระชุม ส านักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทามาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ทักษะ และการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
และทิ ศ ทาง เป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป ประเทศ ๒๐ ปี เป็ น ไปตามสาระบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ กาหนดให้ รั ฐ จะต้ อ งดาเนินการให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้กาหนดประชุมพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตะกั่วป่า
เอ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา โดยมีนางละออง ภู่กลาง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และนายทวีศักดิ์ ไตรญาณ
ตาแหน่ งนั กวิช าการศึก ษา ได้รั บ การมอบหมายให้ เข้ าร่ว มประชุม ดังกล่ าว เพื่ อให้ ข้อคิ ดเห็ นปรั บปรุ ง (ร่ าง)
มาตรฐานการศึกษาฯ ให้มีความชัดเจนและเพื่อให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทนาไปเป็นแนวทาง
จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้
- มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
- มาตรฐานที่ ๒ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
- มาตรฐานที่ ๓ ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
- มาตรฐานที่ ๔ ผู้มีความเป็นพลเมือง
ร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่ยกร่างขึ้น จาเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา โดยทางศึกษานิเทศก์ ได้มีการเสนอความคิดเห็ นเพื่อแก้ไขข้อความในร่าง ได้แก่ ใน
มาตรฐานที่ ๑ ให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และมาตรฐานที่ ๒ คนไทยควรมีการประกอบอาชีพเพื่อตอบรับ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และในมาตรฐานที่ ๓ ประชาชนต้องมีทักษะชีวิต ทั้งนี้ สานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรีย นรู้ กลุ่ มมาตรฐานการศึกษา ได้กาหนดจัด ประชุมทั้งหมดทั้ง ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการนิเทศภายในอาเภอปะเหลียน
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นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม บุคลากรนิเทศภายในของ กศน.อาเภอปะเหลียน
ดาเนินงานนิเทศได้ดีมาก โดยสามารถบรรยายสภาพที่พบ ข้อเสนอแนะ และข้อควรพัฒนาในทุกแง่มุม รวมทั้งผู้ที่
ปฏิบัติงานนิเทศได้ให้คาแนะนาที่ดี ตรงประเด็นและหลากหลาย ขอให้ กศน.อาเภอ อื่นๆส่งรายงานผลการนิเทศ
ภายในมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรังด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ณ โรงแรมไดอิชิ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ณ โรงแรมไดอิชิ อาเภอหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา พบว่า ทีมวิทยากรที่
ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการทบทวนเรื่องเก่าและให้ ความรู้ใหม่ๆตามยุคสมัย สามารถยกระดับการวัดผลให้
แม่นยามากขึ้ น กรณี ที่ กศน.อาเภอ ใด ต้ อ งการคู่ มื อ การสร้ า งข้ อ สอบ สามารถ ขอสาเนาคู่ มื อ ได้ จาก
กลุ่มศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ข้อสอบ วัดผลสั มฤทธิ์ป ลายภาคเรี ย น ภายในส านั กงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อขยายและถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรทางการศึกษา อันจะทาให้ ครู กศน. สามารถออกข้อสอบที่รัดกุม ชัดเจนและคลอบคลุมขอบเขตเนื้อหา
สามารถวัดความรู้ ทักษะ ความสามารถได้ตรงประเด็น
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน. ดาเนินงานประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการกรอกข้อมูลการประเมินระดับความรู้หนังสือ กศน.อาเภอ ใด ที่ยังกรอกข้อมูลไม่
เสร็จเรียบร้อย ขอให้เร่งดาเนินการ
นายไพรัช หัตถิยา ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ระบบการประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของหนังสือไม่เสถียร ทาให้ครูไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ตามเวลาที่กาหนด ขอให้กาหนดเวลามี
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ รายงานผลสัมฤทธิ์การสอบ N-NETภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2559
นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ ป ระชุ ม จากการวิ เ คราะห์ ผลสอบ N-NET
ภาคเรียนที่ ๒ ในระดับประถมศึกษา ค่าสถิติจาแนกตามรายวิชา ได้แก่
- วิชาทักษะการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอห้วยยอดได้สูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด ๗๐ คะแนน
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- วิชาความรู้พื้นฐาน ได้คะแนนต่ากว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอเมืองตรังได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 71.67 คะแนน
- วิชาการประกอบอาชีพ คะแนนต่ากว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอรัษฎาได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 71.67 คะแนน
- วิชาทักษะการดาเนินชีวิต คะแนนต่ากว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอเมืองตรังได้คะแนน
สูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด ๙๐ คะแนน
- วิชาการพัฒนาสังคม คะแนนต่ากว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอห้วยยอดได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 8๐ คะแนน
ควรปรับปรุงวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การประกอบอาชีพ เป็นต้น
ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าสถิติพื้นฐานจาแนกตามรายวิชา ได้แก่
- วิช าทักษะการเรี ย นรู้ ได้คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่ าระดับประเทศ กศน.อาเภอย่านตาขาวได้
คะแนนสูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 83.33 คะแนน
- วิชาความรู้พื้นฐาน ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอย่านตาขาวได้คะแนนสูงสุด
ในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 57.92 คะแนน
- วิชาการประกอบอาชีพ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอวังวิเศษได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 81.67 คะแนน
- วิชาทักษะการดาเนินชีวิต คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอย่านตาขาวได้คะแนน
สูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 87.67 คะแนน
- วิชาการพัฒนาสังคม คะแนนต่ากว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอรัษฎาได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 83.33 คะแนน
ควรปรับปรุงวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การประกอบอาชีพ เป็นต้น ส่วนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าสถิติพื้นฐานจาแนกตามรายวิชา ได้แก่
- วิชาทักษะการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอห้วยยอดและสิเกา
ได้คะแนนสูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 83.33 คะแนน
- วิชาความรู้พื้นฐาน ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอเมืองตรังได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 69.58 คะแนน
- วิชาการประกอบอาชีพ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอเมืองตรังได้คะแนนสูงสุด
ในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 66.67 คะแนน
- วิชาทักษะการดาเนินชีวิต คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอกันตังได้คะแนนสูงสุดใน
ระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 73.33 คะแนน
- วิชาการพัฒนาสังคม คะแนนสู งกว่าระดับประเทศ กศน.อาเภอย่านตาขาวและรัษฎาได้
คะแนนสูงสุดในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาคได้คะแนนสูงสุด 80 คะแนน
ควรปรับปรุงวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การประกอบอาชีพ เป็นต้น
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มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ส่งบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)
ระหว่างวันที่ ๑๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า ถนนบางนา-ตราด ซอย ๑๒๑ กรุงเทพมหานคร
จานวน ๓ คน ได้แก่
1. นายวิชาญ ทับทิม
๒. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ
๓. น.ส.ศิริกานดา ทองเหมือน
ซึ่งจะสามารถนาความรู้ที่ได้นับมาขยายผลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตน และ
เป็ น แกนน าในการสอนภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรดังกล่ าวได้ดาเนินการทดสอบทางระบบออนไลน์ไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๗ รายงานผลการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์
สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” วันอังคารที่ 27 มิถุนายน ๒560 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค
นายธนากร เยาว์ดา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม กองทัพบก มอบหมายให้กองทัพภาคที่
๔ กรมทหารราบที่ ๑๕ ดาเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เพื่อสร้างจิตสานึกในการรักชาติของ
คนในชาติ โดยกาจั ดชุดวิทยากรออกปฏิบัติงานบรรยายให้ ความรู้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ช าติไทย ตั้งแต่อดีตสู่
ปัจจุบันและปัจจุบันสู่อนาคต ในรูปแบบระบบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย กลุ่ มเป้าหมายการอบรมจานวน ๒๕๐ คน
ในวั น อั งคารที่ ๒๗ มิถุ น ายน ๒๕๖๐ ตั้ง แต่ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.จากการจั ดโครงการอบรมเสริ มสร้า ง
อุดมการณ์ความรั ก ชาติ “สร้ า งคนดี ด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ สร้ า ง ชาติด้ว ยอุดมการณ์ ” มีผู้ ตอบรับเข้าร่ว ม
ประชุมอย่างล้นหลาม โดยผู้เข้าร่วมอบรมจานวนทั้งหมด ๓๗๑ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อ
ส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นายธนากร เยาว์ดา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน. แจ้ง ให้สานักงาน
กศน.จังหวัดตรัง คัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลรับผิดชอบสังคม (สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ)
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น
๑. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชดาริ
๒. โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ
๓. โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
๔. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรับผิดชอบสังคม/สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
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ขอให้ ส ถานศึกษาส่ ง โครงการในลั ก ษณะแบบรายงาน จานวน แห่ งละ ๑ โครงการ มายัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ การเข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายสุริยา จันทรัฐ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) กาหนดจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีสานักงาน กศน.จังหวัดตรังทาหน้าที่เป็นศูนย์สอบ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดสอบและเพื่อให้การบริหารการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมี
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึ ก ษานิ เ ทศก์ และนายสุ ริ ย า จั น ทรัฐ ตาแหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม รองศาตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการทดสอบฯ ได้กล่าวถึงมาตรฐานทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ๕ ด้าน
ได้แก่
1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ
๒. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ
๓. มาตฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
๔. มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจและการประมวลผล
๕. มาตรฐานการรายงานผลและการนาผลไปใช้
โดยเน้นย้าให้ศูนย์สอบและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ และระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส มีความยุติธรรม และสร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ การนาผลสอบ
N-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับนักศึกษาให้พิจารณาจากใบรายงานผลการทดสอบ
แสดงคะแนนของนักศึกษารายบุคคล ในระดั บครูผู้สอนให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูผลคะแนนที่ตนเองสอนจากใบ
รายงาน การบริหารการทดสอบ N-NET ภาคเรี ย นที่ ๑ ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2560 ช่ ว งก่ อ นการสอบให้มี
การแต่งตั้งคณะทางานระดับศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ กากับติดตามการส่งข้อมูลนักศึกษาของ
สถานศึกษาต่างๆ กาหนดสนามสอบ ประชุมตัวแทนสนามสอบ จนไปถึงรับ -ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ในส่วนของสนามสอบให้จัดเตรียมสถานที่ ส่งตัวแทนศูนย์สอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในช่วงระหว่างสอบ ให้
ศูนย์สอบกากับติดตามการจัดสอบของสนามสอบ ตอบข้อสงสัย แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งตัวแทนศูนย์สอบ ดูแล
การตรวจเยี่ ย มสนามสอบ ในขณะที่ส นามสอบดาเนินการจัดสอบให้ เป็นไปตามระเบียบและคู่มือ เปิดกล่ อง
แบบทดสอบต่อหน้าตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลางดูแลการแจกซองแบบกระดาษคาตอบให้กรรมการคุมสอบ
ตามเวลาที่กาหนด ข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนที่พบส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติตนผิดระเบียบโดยการออกนอก
ข้อสอบก่อนหมดเวลาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการนานักศึกษาอื่นมาเข้าสอบแทนผู้ที่มีสิทธิสอบ โดย
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สทศ. ได้พิจารณาไม่ประกาศคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และการเข้าสอบโดยที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิสอบ
โดยทาง สทศ.จะไม่ประกาศคะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙ การแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สาหรับการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา
มี กศน.อาเภอ ส่งเอกสารแต่ ง ตั้ ง กรรมการสถานศึ ก ษา แล้วจานวนทั้งสิ้น ๕ อาเภอ ขอให้ กศน.อาเภอ ที่ยัง
ไม่ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาเร่งดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาแทนผู้ที่หมดวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มอานวยการ
๔.๑๐ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สาหรับ
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจัด การงานทั่วไป มีผู้เข้าสมัครรวมทั้งสิ้น ๑๗๑ คน
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะโดยการสอบข้อเขียน จานวน ๙๖ คน กาหนดจัดสอบรอบที่สอง
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเป็นไปตามระเบียบและมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม เนื่องด้วยครบรอบ
“๒๕ ปี นานมีบุ๊ค” บริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน
อาเภอๆ ละ ๑ กล่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง ตาแหน่งบรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมพัฒนา
อบรมตามโครงการส่งเสริมและพั ฒ นาสมรรถนะบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด ประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษา
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า มีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ๗ คน
ซึ่งประกอบไปด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที ่ ง านการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย บรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ดประชาชนจัง หวั ด
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และบรรณารักษ์ห้ อ งสมุ ด ประชาชนอาเภอ สรุปสาระจาก
การอบรม คือ เมืองนักอ่านควรถูกสนับสนุน ให้เกิดขึ้นจากทุกเพศ ทุกวัย ต้องสร้างบรรยากาศ สร้างกระแส สร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความหลากหลาย สิ่งสาคัญ คือ การสร้างนักอ่านต้องเริ่มจากฐานครอบครัวเป็นหลัก
ปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ โดยอาจเริ่มจาก
หนังสือที่ชอบจนกลายเป็นอ่านตามวัตถุประสงค์
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 1๒.00 น.

(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางนภา จิโรภาส)
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

