รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
๑. นายสุรชัย
2. นายขันธ์ชัย
3. นายวิเชียร
4. นายไพรัช
5. นางอุมาภรณ์
6. นางเพียงใจ
7. นายสุรวุฒิ
8. นายนุกูลกิจ
9. นางละออง
10. นางสุรีย์
11. น.ส.สุดา
1๒. นางปาณิสรา
๑3. นางสาริณี
14. น.ส.จุฑามาส
15. นายอนันต์
๑6. น.ส.ประโลม
17. น.ส.ทิวาวรรณ
๑8. นายชรินทร์
๑9. นายอาทิตย์
๒๐. นางอรทัย
2๑. นางจาริ
๒๒. นางจันจิรา
๒๓. นางวัชรี
๒๔. นางธิดารัตน์
๒๕. น.ส.นงเยาว์
๒๖. น.ส.พรชื่น
2๗. น.ส.กวินนาถ
2๘. นางนุชนาฏ
29. นางปัทมนันท์

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

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
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.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๓ กศน.อาเภอห้วยยอด
ครู คศ.๒ กศน.อาเภอนาโยง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอสิเกา
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอปะเหลียน
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอวังวิเศษ
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอกันตัง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอรัษฎา
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดประชาชนอาเภอรัษฎา

30. น.ส.วาสนา

บุญเจริญ

บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
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๓1. นางอุบลรัตน์
ผู้ที่ไม่มาประชุม
1. นางนภา
2. นายคมกฤช
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอุษา
2. นางรัชนี
๓. นายวัฒนา
๔. นายเอกชัย
5. นายสุรพล
6. นายสมบัติ
7. นายเกรียงศักดิ์
8. นางศรสวรรค์
9. น.ส.ภาวดี
10. น.ส.พัชญาณี
๑1. น.ส.ณญาณี
12. นายนพรัตน์
๑๓. น.ส.นุชรีย์
๑๔. น.ส.นันทวรรณ
๑๕. นางพิมภักดิ์
๑๖. นายสุริยา
๑๗. นายทวีศักดิ์
๑๘. นายธนากร
1๙. นายอนุวัต
๒๐. น.ส.กานต์ชนก

ฤทธิ์รัตน์

บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว

จิโรภาส
อภิชัยสรพันธุ์

รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ

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

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
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
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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

ติดราชการ
ไปราชการ

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 เป็นคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์
www.youtube.com
กศน. อาเภอ รายงานผลการดาเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อาเภอย่านตาขาว, สิเกา, นาโยง, วังวิเศษ, รัษฏา,
เมืองตรัง, กันตัง, ห้วยยอด, หาดสาราญ และ กศน.อาเภอปะเหลียน ตามลาดับ
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มติที่ประชุม รับทราบ
๒. มอบเกียรติบัตรโครงการประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สานักงาน กศน.จังหวัดตรั ง ประจาปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในระดับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามลาดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน.
จัดโครงการอบรมครู กศน. ตามโครงการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นเพศวิ ถี และทั ก ษะชี วิ ต ใน
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เดอะ ล๊อฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู กศน. ใน
การจัดกระบวนการเรี ย นรู้ และได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ากสภาพจริ ง ทั้ ง นี้ ขอมอบหมายให้ นางมีนา สีชาย และ
นางสาวกนกอร ทองมี เข้าร่วมการอบรมในวั น และเวลาดั ง กล่ า ว พร้ อ มนาความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการมา
สู่การปฏิบัติ ขยายผลไปสู่บุคลากรทางการศึกษาเป็นวงกว้าง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษา
เตรียมปลูกดอกดาวเรือง โดยให้เริ่มจากการประชุมกลุ่ม เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการปลูก สถานที่ที่
ใช้ปลูก แหล่งที่มาของเมล็ดดอกดาวเรืองหรือต้นกล้า การดูแลรักษา ระยะเวลาในการปลูก โดยกาหนดให้สถานศึกษา
มีดอกดาวเรืองในสถานศึกษาครบทุกแห่ง ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
๕. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอ
ปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศโดยรอบสถานศึกษา ให้มีความสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัยและร่มรื่น สวยงาม
ต้อนรับผู้ที่มาเยือน และขอให้ครู กศน. ดูแล กศน.ตาบล ในพื้นที่ของตนอย่างสม่าเสมอ ไม่ให้ทรุดโทรม พร้อมทั้งมี
มุมผักสวนครัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชาวบ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๐
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
2.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๐
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนปรับลดลง
เฉลี่ยอาเภอละ ๓๐ บาท รวมจานวนทั้ ง สิ้ น ๓๐๐ บาท และงบ ๑ อาเภอ ๑ อาชี พ ได้จัดสรรให้แก่
กศน.อาเภอๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เท่าเดิม ในส่วนของงบประมาณไตรมาสที่ ๓-๔ ของ กศน.อาเภอ อยู่ในระหว่าง
เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ
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สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบบริหาร
งบประมาณ (e-Budget 2560) ของ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
นายไพรัช หัตถิยา ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม เนื่องจาก กศน.อาเภอ
แต่ละแห่งได้ขออนุมัติแผนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้ กศน.อาเภอต้องขออนุมัติแผนใหม่
จึงให้ปรับลดงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อาเภอย่านตาขาวลง 300 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของ กศน.อาเภออื่นๆ
ให้จัดสรรเท่าเดิม
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กาหนด
วันส่งหนังสือการเบิกจ่ายงบประมาณมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง วันสุดท้ายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.๑ การอบรมครูก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในค่ า ยทหาร ระหว่ า ง
วั น ที่ ๑๕-1๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาดาเนินการอบรมครูประจากลุ่มทหารและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนเป็นครูประจากลุ่มทหารของ
หน่วยทหารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูประจากลุ่มทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ในภาคใต้จัดการอบรมเป็นรุ่นที่ 3
ระหว่ า งวั น ที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายการ อบรมเป็นครู
จานวน 60 คน โดยสถาบัน กศน.ภาคใต้ได้เชิญ ศึกษานิเทศก์สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้แก่ นางสุรีย์ นาคนิยม
, นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล และ นางละออง ภู่กลาง เป็นคณะวิ ท ยากรให้ ค วามรู้ จุ ด เด่ น ของผู้ เข้ารับการอบรม
พบว่า มีความเอาใจใส่ ตั้งใจ และมีระเบียบวินัย มีการใช้สื่อจากสมาร์ทโฟนร่วมกับการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้ง มี
การฝึกการสอนในสภาพจริง ครูที่เข้าร่วมการอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยม
นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในกรณีที่ ครูไม่มีวุฒิบัตรการอบรม
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในค่ายทหารประกอบการสอน จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ ายใน
การจัดการเรียนการสอนได้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.๒ การประชุมรายงานผลการนิเทศ ครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท จังหวัดปทุมธานี
นางสุรีย์ นาคนิ ย ม ตาแหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แจ้งที่ประชุม สานั ก งาน กศน. มอบหมายให้
หน่วยศึกษานิเทศก์สานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการนิเทศครึ่ ง ปี ง บประมาณ 2560
ตามโครงการนิ เ ทศเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวั น ที่ 23-25
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไพน์ เ ฮิ ร์ ส ท กอล์ ฟ คลั บ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จากการประชุ ม สามารถ
สรุ ป ผลการนิเทศได้ใน ๘ ประเด็น ดังต่อไปนี้
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1. แผนการเรียนรู้รายบุคคล
2. การประกันคุณภาพการศึกษา
3. ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล
4. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจาตาบล
5. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
6. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
7. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
8. การส่งเสริมการรักการอ่าน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก บรรณารักษ์
ประจาห้องสมุดต่างๆ มีกิจกรรมใหม่ๆทีส่ ่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดต่างๆมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็น
ของตนเอง จนสามารถพัฒนาเป็น Best Practise ของสานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ในที่สุด ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ห้องสมุดชาวตลาด ตู้เย็นความรู้ เป็นต้น ในด้านกิจกรรมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจาตาบล พบว่า ภาพรวมด้านสื่อสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ อันจะกลายเป็นประเด็นสาคัญ ที่ต้อง
ปรึกษาหารือในปีถัดไป โดยศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล
จะต้องมีการทบทวนความปฏิญาณความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ๒ หน่วยงานใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดการทางานที่
มีขอบเขตชัดเจนมากขึ้น ในด้านศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พบว่า มีการจัด ทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 มากขึ้น หลักสูตรมีการพัฒนาให้หลากหลายตามยุคสมัย ในด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชน พบว่า มีปัญหาเกือบทุก
พื้นที่ นั่นคือ ระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ขาดความเสถียร
นางละออง ภู่กกลาง แจ้งที่ ประชุม สาหรับการจัดทาคลิปวิดีโอ ครู กศน. สามารถจัดทาสื่อการเรียน
การสอนได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายของผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ที่มุ่งเน้นให้ครูมี
ความสามารถในการผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนและการนาเสนอ สร้ า ง ความโดดเด่นจนสามารถเป็น
BEST PRACTISE ของสถานศึกษาได้ สาหรับเรื่องแผนเรียนรู้รายบุคคล พบปัญหา ครู กศน. ยังไม่มีการสัมภาษณ์เชิงลึก
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพเพีย งพอเพื่อที่จะดึงความต้องการของผู้ เรียนออกมา ในปีถัดไป คาดว่าจะมีแผนการเรียนรู้
รายบุคคลที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจกับครู ให้พัฒนาการสัมภาษณ์เชิงลึก
และศึกษาคู่มือให้เข้าใจอย่างละเอียด ในส่วนการคิดวิเคราะห์สามารถเชื่อมโยงกับ STEM Education ได้เป็นอย่างดี ครูควรมี
การศึกษาหาความรู้ให้มีความชานาญในการคิดวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะคือ เสนอให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์ของครูให้มากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 แนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้สถานศึกษา
จัดทาโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพี ย ง โดยการดาเนิ น การนี้ จ ะเป็ น คนละส่วนงานกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โครงการกาหนดให้สถานศึกษานาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนจาก
ทฤษฎีสู่ การปฏิบั ติ ครู เป็ น ผู้ ขับ เคลื่ อนสู่ ส ถานศึกษา นักศึกษาจัดตั้งแกนนาปฏิบัติงาน มีการดาเนินกิจกรรม
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ห้องเรียนสีขาวหรือแผนกสีขาว และโครงการสถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่ โดยมี รางวัลดีเด่นใน 3 ระดับ ได้แก่
ระดับเพชร ทอง และระดั บ เงิ น ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาสามารถบู ร ณาการการดาเนิ น งานเชื่ อ มโยงกั บ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ได้
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
ผู้บริหาร กศน.อาเภอ ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้ กศน. อาเภอ มี
ข้อมูลหลักฐานเชิงลึก ตรวจสอบให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนด มีรางวัลการันตีความสามารถ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.๔ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้งที่ประชุม
สานักงาน กศน. ได้จัดทาโครงการอบรมวิชาประวัติศาสตร์ ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดสานักงาน กศน. ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ
ครู กศน.ตาบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปขยายผลการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน
และประชาชนทั่วไป รวม 77 จังหวัด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต ขอให้ครู กศน.ตาบล เข้าร่วม
การอบรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดและโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้งที่ประชุม
กาหนดให้นายอนันต์ ศรีราม เสนอขอรับการประเมินเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
ชานาญการ จากครู คศ.๑ เป็น คศ.๒ โดยเร่งดาเนินการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
3.6 กาหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นางสาวสุ ด า หาญวั ฒ นกุ ล ต าแหน่ ง ศึ กษานิ เทศก์ แจ้ งที่ ประชุ ม จากการที่ สถาบั น ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งให้จัดทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยมีสานักงาน กศน.จังหวัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์สอบ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษา
ส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์
สาหรับสถานศึกษาที่ส่งรายชื่อแล้ว กรุณาอย่าส่งซ้า โดยกาหนดส่งจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มอานวยการ
3.7 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
นางวรรณิศา รักราวี ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้
เผยแพร่ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ทางหน้าเว็บไซต์
แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 และกาหนดรับสมัครในวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 นายธนากร เยาว์ดา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน. โดยศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา กาหนดจั ดโครงการการจัดคลิปวิดีโอเพื่อ การเรียนการสอนและประชาสั มพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุ คลากร กศน. ในการผลิ ตสื่ อเทคโนโลยี เ พื่อการเรียนการสอน ของ กศน. ในรูปแบบคลิ ปวิดีโ อ อันจะเป็ น
เครื่องมือที่จะช่วยสร้างบรรยากาศ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมการอบรม
ได้แก่ นายธนากร เยาว์ดาและนายนพรัตน์ โชติเกษมกุล มีเลขาธิการ กศน. เป็นผู้เปิดการอบรมฯ จากการอบรม
ได้รับความรู้ แนวทางการจัดทาคลิปวิดีโอในการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดทาคลิปวิดีโอให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของและความถนัดผู้เรียน ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน ผ่านกระบวนการทาที่หลากหลาย สามารถ
เขียนข่าวที่กระชับ และตัดต่อวิ ดี โ ออย่ า งง่ า ยด้ ว ยสมาร์ ท โฟน และมี ก ารปฏิ บั ติ จริงในเวลาที่จากัด โดย
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทาคลิปวิดีโอ DIY ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทาคลิปวิดีโอจาก กศน.หลายๆ จังหวัด
และเปิดโลกทัศน์ใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
สถานศึกษาปลูกผักสวนครัวโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ภายในตาบล ไม่ต้องซื้อจากท้องตลาด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
บุคลากรเข้าร่วมประชุมประจาเดือนกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันปรึกษาปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม แจ้งที่ประชุม
ขอให้ข้าราชการครูและบรรณารักษ์ รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ข้าราชการ ครูและบรรณารักษ์รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 1๒.00 น.
(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางนภา จิโรภาส)
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

