๑
รายงานการประชุมประจาเดือน
ของบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองตรัง
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๔
วันจันทร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองตรัง
................................................................
บุคลากรฯ ผู้มาประชุม
๑. นางอรอุษา แสนเดช
๒. นายปรีชา ชาญป้อม
๓. นางสุดา ชาญป้อม
๔. นางไพลิน ธงธวัช
๕. นางธิดารัตน์ เปาะทอง
๖. นางสาวถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร
๗. นางสาวมณฑิรา กินจิบ
๘. นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์
๙. นายสุทธิชัย ธรรมโชโต
๑๐. นางสิริมา ทองไสย
๑๑. นางสุพัตรา บุญชัยแสน
๑๒. นายวิชาญ ทับทิม
๑๓. นางณัฏฐพร รัศมีปาน
๑๔. นายอานาจ เทพพูลผล
๑๕. นางสาวสุนิสา คงศิลป์
๑๖. นางอารีย์ ทองดี
๑๗. นายสุทธิพล จริงจิตร
๑๘. นางสุพรรณี จริงจิตร
๑๙. นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์
๒๐. นางชนาธิป ลิ้นหล่อ
๒๑. นายพิชัย นาคสอิ้ง
๒๒. นายสัญญาลักษ์ มุขแสง
๒๓. นางจุติมา หัตถิยา
๒๔. นายพงศ์ศักดิ์ ปานศรี
๒๕. นางพวงเพชร เมืองนก
๒๖. แม่ชีมะลิวัลย์ แก้วมี
๒๗. นางสาวเมธาวี มานะกล้า
๒๘. นางสาวพรพิมล เนียมสุ้น
๒๙. นางประภาศรี เปาวัลย์
๓๐. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์

ผอ. กศน.อาเภอเมือง
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์ชานาญการ
ครูอาสาฯ
ครูอาสาฯ
ครูอาสาฯ
ครูอาสาฯ
ครูอาสาฯ
ครู กศน.ตาบลบ้านควน
ครู กศน.ตาบลทับเที่ยง
ครู กศน.ตาบลควนปริง
ครู กศน.ตาบลนาท่ามเหนือ
ครู กศน.ตาบลบางรัก
ครู กศน.ตาบลนาบินหลา
ครู กศน.ตาบลนาโต๊ะหมิง
ครู กศน.ตาบลบ้านโพธิ์
ครู กศน.ตาบลนาโยงใต้
ครู กศน.ตาบลโคกหล่อ
ครู กศน.ตาบลนาตาล่วง
ครู กศน.ตาบลหนองตรุด
ครู ศูนย์การเรียนชุมชนควนขนุน
ครู กศน.ตาบลนาพละ
ครู กศน.ตาบลนาท่ามใต้
ครู กศน.ตาบลน้าผุด
ครูสอน ปวช.
ครูสอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน
ครูสอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม
/บุคลากร...

๒

บุคลากรฯ ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเชต ชัยเพชร
๒. นางจิราวรรณ ชูอินทร์
บุคลากรฯ ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายอานาจ เทพพูลผล
๒. นายสุทธิพล จริงจิตร

พนักงานพิมพ์ดีด ดูแลห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ดูแลห้องสมุด
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นางอรอุษา แสนเดช ผอ.กศน.อาเภอเมือง เป็นประธานการประชุม
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวารที่ ๑
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
ประธาน
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจาสัปดาห์ของ
บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองตรัง
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามเอกสาร
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๓
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ การติดตามผู้เรียนในการเข้าสอบ
ประธาน
การติดตามผู้เรียนในการเข้าสอบปลายภาค ในการปฐมนิเทศนักศึกษามาประมาณ
๕๐ เปอร์เซ็น นักศึกษาเหล่านั้น ปัจจุบัน มาเรียนเป็นปกติหรือไม่ ครูต้องติดตามนักศึกษาที่
ไม่มาติดต่อครู หรือ ไม่มาพบกลุ่ม ขอให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่อง หาก
นักศึกษาทางาน จากการวิเคราะห์ผู้เรียน นักศึกษาอยู่ไหน ทางานที่ไหน จะต้องมีประวัติ
การติดตาม โดยวิธีการไหนก็ได้ นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่ม เรียนเป็นกลุ่ม
ติดตามจากเพื่อนสู่เพื่อน จากผู้ปกครอง โทรติดตาม ให้นักศึกษาเป็นตัวแทน หาสาเหตุ
ปัญหา และต้องแก้ไขให้ได้ ดูว่านักศึกษามีปัญหาอะไร ต้องจัดให้ตรง หากไปต่างจังหวัดก็
ต้องดาเนินการส่งตัวไปให้ทันกับเวลาด้วย
ที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
ประธาน

๓.๒ การดาเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านทุจริตการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย กกต.
ให้ อ.ปรีชา กาหนดวัน กาหนดไว้ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ จะมีการอบรม การต่อต้าน
ทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมมีในช่วงบ่าย ให้นักศึกษารายงานตัว ๑๒.๐๐ น.
/กลุ่มเป้าหมาย...

๓

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
ครูวิชาญ
ประธาน

กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ครู กศน.ละ ๖ คน กิจกรรมจัดไม่ค้างคืน
๓.๓ การดาเนินการจัดกิจกรรม สคบ. ของแต่ละ กศน.ตาบล และการรายงานผล
แผนการดาเนินการจัดกิจกรรม สคบ. มี ๗ กิจกรรม ครูจะต้องดาเนินการจัดทาและ
รายงานทุกเดือน เดือน พย. มีอานาจ กับศุภวรรณ ที่รายงาน จะต้องมีการเคลื่อนไหว
ไม่ใช่จบแล้วรายงานครั้งเดียว บางกิจกรรมครูจะต้องดาเนินการจัดทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ขอให้
ครูจัดและรายงานด้วยความสม่าเสมอตามที่ได้มีข้อตกลงกัน สาหรับการอบรมแกนนา
ประธาน เลขา ที่ปรึกษา กศน.อาเภอเป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรม เราสามารถนามาบูรณาการ
ในวิชาเรียนของนักศึกษาได้ สานักงานงาน กศน. และสานักงานจังหวัดจะติดตามเป็นระยะ
รับทราบและถือปฏิบัติ
๓.๔ การจัดส่งแผนการเรียนรู้รายบุคคล และสัญญาสัญญาการเรียนรู้รายบุคคล
การดาเนินการส่งแผนการเรียนรู้รายบุคคล และส่งสัญญาการเรียนรู้ ปัจจุบันแผนของ
ผู้เรียนมี มี ๒ แบบ คนไม่มีเวลามาพบกลุ่ม ใช้สัญญาการเรียนรู้รายบุคคล และแผนที่เขา
จะต้องเรียนรู้ ให้นักศึกษา ๑ ชุด ครู ๑ ชุด เพื่อการยืนยันการเรียนรู้ตามแผน และแผนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่พบกลุ่ม และติดตามผู้เรียน จากผู้ปกครอง เพื่อน จะได้รู้ปัญหา และ
นาไปสู่การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหาปัญหา
เด็กที่ไม่มาพบกลุ่ม ไม่มาเรียน เป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นจะต้องดาเนินการเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ครู
ได้ดาเนินการวิจัย หาวิธีการ ทดลองแก้ไขปัญหา ตั้งแต่กระบวนการแรก เพราะอะไร ขอให้
ครูทุกคนตระหนักถึงการวิจัย และต้องดาเนินการทาวิจัย หาสาเหตุ หาวิธีการแก้ไข และ
ทดลองแก้ไข สาหรับเมืองมีนักศึกษาเข้าสอบไม่ถึง ร้อยละ ๖๐ จะต้องทาให้ได้ร้อยละ ๘๐
ขอให้ครูมีวิจัย/ส่ง ผอ. ทุกคน ก่อนสอบ วันจันทร์หน้า ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ส่งสัญญาการ
เรียนรู้ นักศึกษาคนใดที่ไม่เรียน ขอให้ลาออก ขอให้ครูตามจนสุดความสามารถ ตามถึง
บ้าน นักศึกษาที่พบกลุ่ม จัดทาสัญญาการเรียนรู้ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอให้ส่งผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อกลั่นกรองข้อมูลก่อน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๓.๕ การส่งแผนบูรณาการ
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรม และได้ดาเนินการจัดทา
แผนแล้ว ขอให้ส่งแผนบูรณาการให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อทาการขออนุมัติดาเนินการ
จังหวัดจะจัดส่งให้ ในแต่ละกลุ่มในแต่ละอาเภอ เป็นผู้จัดทา เป็นปัจจุบัน ที่ได้มาแล้ว ได้
เฉพาะระดับประถม
การจัดทาแผน หากได้ทาบูรณาการแล้ว การดาเนินการจัดทาแผนจะต้องดาเนินการ
จัดทาอย่างน้อยก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เมื่อเปิดภาคเรียน ปฐมนิเทศ และ
ดาเนินการสอนได้แล้ว นัดหมายกับผู้เรียนก่อน แผนการจัดที่ดาเนินการแล้ว ขอให้ส่งก่อน
และแผนที่ได้รับบูรณาการจากการอบรม ขอให้นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเอา
แผนบูรณาการ หรือการบูรณาการ จะทาให้การดาเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความสะดวก และง่ายขึ้น ครูจะต้องมีการพัฒนา หากไม่มีการขับเคลื่อนการ
ทางานของครู ครูไม่พัฒนาตนเอง งานก็จะไม่เคลื่อน อาเภอก็จะไม่ได้รับการพัฒนา หากวิชาใด
ที่ยังไม่ได้นาไปบูรณาการร่วมกันในวันอบรม ขอให้ครูดาเนินการในส่วนของครูได้ ให้เป็น
รูปธรรม การวิเคราะห์ร่วมกับผู้เรียน และทาแผนให้เหมาะสมและ
/สอดคล้อง...

๔

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
ณัฏฐพร
ผอ
มติที่ประชุม
ประธาน
อ.ปาณิสรา

ครูวิชาญ
อ.ปาณิสรา
ประธาน

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน คือการสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ขอให้ครูได้
ปรับใหม่ในภาคเรียนหน้า นัดกับผู้เรียนอย่างน้อย ก่อนเปิด ๑ สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา
บูรณาการ หรือทาแผนการจัดการเรียนรู้
รับทราบและถือปฏิบัติ
๓.๕ การส่งรูปถ่ายของักศึกษา
ขอให้ครูดาเนินการจัดส่งรูปถ่ายของ นักศึกษา เด็กที่มาพบกลุ่มปกติ หากเด็กไม่มีรูป
ถ่าย ให้ครูดาเนินการถ่ายเองได้เลย ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูป หรือ โทรศัพท์ ส่งมาเฉพาะ
นักศึกษาที่รูปถ่าย เพื่อดาเนินการทาบัตร สคบ.
รับทราบและถือปฏิบัติ
๓.๖ การดาเนินการจัดหาเสื้อทีม ของ กศน.อาเภอ
จากการที่ได้ดาเนินการ ยังหาข้อตกลงไม่ได้ในรูปแบบ และสี ที่ร้านค้าเขามีขนาดที่
สาเร็จรูป นอกจากเขามาวัดไชด์ และทาได้คือ ขยายเข้า-ออก
ขอให้พิจารณาร่วมกัน ในรูปแบบ สี ที่ได้นาเสนอตามรูปแบบ ขอให้ครูพิจารณาและ
หาข้อตกลงร่วมกัน
เสื้อบาติก อัดผ้ากาว สีเขียวตอง แบบเสื้อเป็นภาพ หอนาฬิกา และรถตุ๊ก ๆ
๓.๗ การสารวจข้อมูลพื้นฐาน เป็นเรื่องของการจัดทาฐานข้อมูล ขอให้ อ.ปาณิสรา เป็น
ผู้ดาเนินการ
จากข้อมูล กศน.ที่ได้ให้ครู เป็นผู้สารวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาวางแผนการจัด
กิจกรรม ซึ่งได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมไปแล้ว แต่ครูยังมิได้จัดทาส่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร
มายังกลุ่มงานแผนฯ สาหรับข้อมูลภูมิปัญญา ได้ส่งแล้ว ซึ่งได้มอบให้ครูกิติศักดิ์ ได้นาไปสรุป
รายงานส่งจังหวัด เรียบร้อยแล้ว สาหรับข้อมูลอื่นๆ ขอให้ครูดาเนินการจัดส่ง โดยการสรุป
ข้อมูล วิเคราะห์มาให้เรียบร้อย เพื่อการนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขณะนี้ครูได้
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้อย่างไร
กาลังดาเนินการอยู่ ยังไม่เรียบร้อย
บางข้อมูล ไม่จาเป็นจะต้องลงไปเก็บที่พื้นที่ เราสามารถจัดหาได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ และบางข้อมูลจะต้องลงไปเก็บเอง โดยการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน ที่
จะต้องนาไปจัดกิจกรรมในเรื่องอาชีพ และนากลับมาเก็บไว้เป็นสารสนเทศพื้นฐาน
ฝากให้ อ.ปาสรา หากวิธีแก้ไขปัญหา สาเหตุอะไร ทาไมครู กศน. จึงไม่สามารถ
ทางานได้ทันตามกาหนดเวลาที่กาหนด ให้ครูได้วางแผนการทางานให้ ให้จัดลาดับความสาคัญ
ต้องมีปฏิทินส่วนตัว ในช่วงไหนต้องทาอะไรก่อนหลัง งานอะไรส่งวันไหน หากครูไม่มีการ
วางแผน ไม่สนใจ งานไม่ทัน งานไม่เสร็จ แม้กระทั่งงานการเรียนการสอน งานทุกอย่างไม่ได้
ยาก การจัดส่งงานล่าช้า มีผลต่อผลงาน ความดีความชอบ เราตกลงตั้งกติกากัน หากต่อไป
ใครทางานหรือส่งงานไม่ทันตามกาหนดเวลา จะมีผลต่อความดีความชอบ ในการประเมินของ
ครู ปีละ 2 ครั้ง ครูไม่ใช่มีหน้าที่สอนเด็กให้ผ่านไปในแต่ละสัปดาห์ โดยไม่ดาเนินการอะไร
มันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ ตั้งแต่การนัดส่งงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะมีผลทันทีต่อผล ต่อการ
ประเมินความดีความชอบ คนไหน ส่งล่าช้า ไม่ส่งงาน แม้กระทั่วครูอาสาฯ กิจกรรมไหน
ใครไม่รายงาน ในการจัดทา ไม่ส่งงานตามเวลาที่กาหนด กี่ครั้ง การตรงต่อเวลา ครู กศน.
ต้องขับเคลื่อน อย่าสร้างพฤติกรรมที่เป็นตัวถ่วงขององค์กร ตกลงเป็น ข้อตกลงร่วมกัน
/ของครู...
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มติที่ประชุม
ประธาน
อ.ปาณิสรา
มติที่ประชุม

ของครูจะใช้วิธีการนี้ หากใครจะเสนอแนะวิธีการอื่น ขอให้ให้เสนอได้ ขอให้มีมติที่ประชุม
บุคลากรด้วย
ครูมีมติเห็นด้วยกับข้อตกลงการส่งงาน มาเป็นข้อในการพิจารณาผลการประเมินในละครั้ง
สาหรับงานข้อมูลพื้นฐาน กศน. ๑-๖ ขอให้ครูกาหนดวันแล้วเสร็จด้วย
การส่งข้อมูลพื้นฐาน ได้ติดตาม สาหรับครั้งนี้ให้ครูเป็นผู้กาหนดวันส่งเอง
มีมติส่งข้อมูล วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

ครูอานาจ

ครูกิติศักดิ์
ประธาน

อ.ปาณิสรา

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ
ข้อ ๔.๑ การดาเนินการจัดอาชีพเพื่อการมีงานทา
มีอาชีพบางอาชีพ ในภาพรวมที่ครูส่งมา เช่น อาชีพทาอาหารขนม เมื่อผู้เรียนเรียน
จบแล้ว ต้องมีอาชีพขายขนม อาชีพเพื่อการมีงานทา กลับไปเปิดร้าน หรือทาขนมส่งทุกคนมี
วัตถุประสงค์ ที่มาเรียน ต้องนาไปประกอบอาชีพได้เท่านั้น หากมีความต้องการที่เหมือนกัน
สามารถรวมกลุ่มได้ อาจเปิดการสอน หรือส่งไปเรียนที่อื่น
มีกลุ่มทายาง ทาน้ายาง ผลิตเป็นแผ่น เป็นจุดที่ซื้อยาง เขาทากันเอง หากจัดเพื่อ
การประกอบอาชีพ เขาต้องการจะแปรรูปยางพารา หากจะมีการเชื่อมโยง จากการทาอยู่แล้ว
ปัจจุบัน มีกลุ่ม รับซื้อน้ายาง เป็นความต้องการที่จะทาแปรรูปจากน้ายาง เป็นยางแผ่น หรือ
การทาอย่างอื่นกับกลุ่มนี้ได้หรือไม่
อาชีพการแปรรูป หากได้มีการสนับสนุน จะส่งเสริมในด้านอาชีพมีงานทาของ
ชาวบ้านที่มีอาชีพ น้ายางพารา กับยางแผ่น ราคาต่าง กัน สามเท่าตัว วันไหนน้ายางขึ้นราคา
ขายน้ายาง หากน้ายางลดราคา ก็ทายางแผ่น
เห็นด้วยในการประกอบอาชีพนี้ ในกลุ่มรับซื้อน้ายาง เพื่อให้เขาได้ทายางแผ่นได้
นาเข้าสู่กระบวนการของเข้าเนื้อหาตามหลักสูตร เข้าสู่อาชีพ ทักษะอาชีพ มีการบริหาร
จัดการ มีแผนการดาเนินงาน ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร มีการทาบัญชี เพื่อการทาให้
เกิดมีอาชีพ มีงานทา
ประเด็นของเรื่องอาชีพเพื่อการมีอางานทา ดูหลักสูตรของ กศน.จังหวัด และดูจาก
จังหวัดอื่น ที่สามารถนามาใช้กันได้ ที่ครูนามากาหนดไว้ในแผน มีหลักสูตรหรือไม่ ทุกวิชา
จะต้องมีหลักสูตรรองรับ และต้องเป็นความต้องการของเขาจริง ๆ ต้องมีกระบวนการ ตาม
โครงสร้าง ปัจจุบันหลักสูตร ยังไม่ออกมาเป็นทางการจากกรม หากมีการจัดทาเสร็จ เราก็
สามารถนามาใช้ได้ เมื่อมาแล้ว เราจะต้องนาไปทาใบงาน ใบความรู้ หรือแผนการจัดการเรียน
การสอน หรือจัดทาเอกสารอื่น ๆ ที่เขายังไม่จัดทาให้ หรือจัดทาการขออนุญาตตามแบบการ
ขอตามแนวทางการศึกษาต่อเนื่อง สาหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของ ครูอานาจ มีหลักสูตรแปร
รูป การที่เรากาหนดชั่วโมง เราต้องมีหลักสูตรรองรับ ไม่ใช่นโยบายอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง ก็
ไปตัดทอนหลักสูตรที่เขามีหลาย ๆ ชั่วโมงออก เป็นเช่นนั้นไม่ได้หลักสูตรที่อนุมัติไว้กี่ชั่วโมง ก็
ต้องจัดตามนั้น หากไม่มีหลักสูตร แต่เป็นความต้องการของชาวบ้าน เราอาจจะใช้หลักสูตร
ที่มีอยู่ แต่นามาเขียนใหม่ เพื่อให้เป็นกระบวนการ แต่หากเราใช้ของจังหวัด หรือจังหวัดอื่น ๆ
ที่ผ่านกรมแล้ว เราสามารถใช้ได้เลย แต่ต้องดูให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนด้วย
ขณะนี้ได้ประมาณการไว้ในแผนแล้ว ยังไม่ลงรายวิชาไว้ ในกลุ่มอาชีพที่เขาทาอยู่แล้วไม่เอา
หลักสูตรไปสอนอีก แต่จะต้องนาเอาสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ก็สามารถทาได้ หากเป็น
/หลักสูตร...
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ครูกิตศิ ักดิ์
ประธาน

อ.ปาณิสรา

ประธาน
อ.ธิดารัตน์
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ครูสิริมา
ครูอานาจ
อ.ไพลิน
มติที่ประชุม
ประธาน
ประธาน

หลักสูตรนของชาวบ้าน ที่เป็นภูมิรู้ เราก็สามารถนามาเขียน โดยเชิญเขามาเป็นผู้รู้ และเขียน
เป็นโครงสร้าง ใน ๔ ข้อ และขออนุมัติ โดย ผอ.สถานศึกษาสามารถอนุมัติได้
การทายางเป็นอาชีพที่ยั่งยืน บางแห่งเขาเอาเศษยางมาปั่น เพิ่มมูลค่า ทาเป็นอย่าง
แผ่นดิบ เห็นควรสนับสนุนอาชีพที่ใกล้เคียงกับอาชีพที่เขาทาอยู่แล้ว หาแนวทางในการพัฒนา
ต่อยอดอาชีพของเขา
จากบริบทของอาเภอเมือง ก็ต้องให้การสนับสนุนในการทายางพารา ที่ได้เสนอมา มี
จานวนมาก ได้แก่ กลุ่มการทาบาติก การทาอาหารขนม ของสุพัตรา เป็นการตัดเย็บเสื้อผ้า ให้
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าตัดเสื้อผ้าสตรี เป็นอะไร ตัดเสื้อโหล หรือ นอกจากสอนให้ทาเป็นต้อง
บริหารจัดการให้เป็นด้วย
บางหลักสูตรมีอยู่แล้ว แต่หลักสูตรไม่ครบโครงสร้าง อาจจะเอาหลักสูตรมาปรับใหม่
เพื่อให้ครบโครงสร้างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ แต่หากเราจะมานั่งเขียน
หลักสูตรใหม่ ในระยะเวลาเราสามารถดาเนินการเขียนทันหรือไม่ ต้องดูระยะเวลาการทา
ด้วย
ต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้วย เมื่อเรียนต้องมีอาชีพ มีงานทา
มีชาวบ้านสอบถาม อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การทาน้ายาซักผ้า
ล้างจาน เขาใช้งบประมาณของเขา แต่ขอให้มีวิทยากรไปสอน เขารวมกลุ่มและให้เราไป
สนับสนุนการสอน จะได้หรือไม่
ไม่ขัดข้อง มอบให้ ครูถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร ไปจัดการเรียนการสอน และ
ให้เป็นส่วนงานของห้องสมุด
รับทราบ
๔.๒ การดาเนินการกิจกรรม ค่ายตามรอยพระยุคลบาทศึกษาศาสตร์วิชาการ ในวันที่
๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ค่ายนี้ ศรช.ละ ๑๐ คน การออกแบบค่าย วันแรก เป็นกิจกรรม
ตามรอยพระยุคลบาท และเรื่องของอาเซียนศึกษา อ.สถาพร วันที่สอง เรื่องของ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.สถาพรแนะนาให้ทารูปแบบ เรลลี่ หรือ พวกเราจะมีความคิด
เห็นเป็นอย่างไร รูปแบบการทา ทาให้เด็กไม่เบื่อ สนุกสนาน หรือทาเป็นฐาน หรือทาเป็น
รูปแบบอื่น
อยากให้ดาเนินการจัด โดยคานึงถึง กิจกรรม กพช. ของผู้เรียนด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม และร่วมกันดาเนินการเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เห็นด้วยกับรูปแบบ แต่อยากให้ออกแบบให้นักศึกษาได้รู้แหล่งท่องเที่ยว แต่ใน
รูปแบบของภาษาอังกฤษ
เนื้อหาน่าจะเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา
จัดเป็นรูปแบบของฐานการเรียนรู้
ให้ออกแบบฐานการเรียนรู้ประมาณ ๔ ฐาน ขอให้ครูที่รับผิดชอบในแต่ละฐาน
ออกแบบรายละเอียดของกิจกรรมอีกครั้ง อย่างน้อยกลุ่มละ ๔ ชุด และกาหนดส่งแผน
รายละเอียดการจัดในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔.๓ การรายงานผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมการแผน การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแต่ละโครงการ รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการ
/อ.ปาณิสรา...
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อ.ปาณิสรา

สาหรับในเรื่องของ รายงานประเมินตนเอง ที่ผ่านมาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
โครงการของ กศน. จะเป็นโครงการที่พัฒนาผู้เรียน และโครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของ สมศ. และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เราได้ดาเนินการไปแล้ว จะแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวแผนการดาเนินการให้ครูทราบ ในเชิงปริมาณที่วางแผนไว้ สาหรับงบประมาณ อาจจะ
คลาดเคลื่อน รอให้มีการจัดสรร ๑๐๐ เปอร์เซ็น
๑. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ เป้าหมาย ๑๗๕ คน ครูสุทธิชัย ธรรมโชโต รับผิดชอบ
๒. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการมีอาชีพมีงานทา เป้าหมาย ๓๒๐
คน ครู ถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร เป็นผู้รับผิดชอบ
๓. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป้าหมาย ๓๒๐ คน ครูถนอมรัตน์ แคว้น
โอฬาร เป็นรับผิดชอบ
๔. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป้าหมาย ๙๖๐ ครูถนอมรัตน์ แคว้น
โอฬาร เป็นผู้รับผิดชอบ
๕. โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย ๑,๖๐๐ คน ครูถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สาหรับ
โครงการนี้ เป็นโครงการที่ได้กาหนด และมีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาจากการที่ได้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ เพิ่มการพัฒนาผู้เรียน หรือประชาชน
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เขามีความตระหนักใน
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และสามารถนาไปปรับใช้
ในการดารงชีวิตประจาวันให้ได้ ตามแนวทางดังกล่าว รวมไปถึงการใช้ชีวิตใน
สภาพแวดล้อม หรือวิกฤตจากภัยธรรมชาติ หากเกิดขึ้นจะสามารถดารงชีวิตสามารถที่จะ
ทาอย่างไรให้มีชีวิตอยู่บนความขาดแคลนในเรื่องของอาหารการกิน ได้ใส่ในเรื่องของการ
เพาะถั่วงอก หรือการปลูกผักที่ไม่ต้องใช้ดิน ในด้านความรู้ตามปรัชญา ขอให้ครูได้
วางแผนและนาไปสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม ไม่ว่าจะไปศึกษาดูงาน และกลับมาเรียนรู้ การ
จัดอาชีพสามารถสอดแทรกได้ในระหว่างการดาเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เขา
สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือ การนาไปใช้หากเกิดภัยภิบัตรเกิดขึ้น ในบาง
กิจกรรม ต้องนาข้อเสนอของเครือข่าย กรรมการสถานศึกษาที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้มา
ดาเนินการเพิ่มเติม
สาหรับการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดในทุกโครงการ ครูถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร เป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด
๖. โครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ครูสุทธิชัย ธรรมโชโต เป็น
ผู้รับผิดชอบ
ในการทางานครูทุกคนต้องการดาเนินการทางานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย การทางาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายถือเป็นเรื่องสาคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการทางานใด ๆ ก็แล้วแต่ จะต้องมี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม จากบทบาทภารกิจของครู กศน.ตาบล เช่น ในกศน. ตาบลมี
คณะกรรมการ ในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการของ กศน.ตาบลก็เช่นเดียวกัน จะต้องให้
คณะกรรมการเห็นขอบด้วย เปรียบเสมือนกันกับอาเภอ ซึ่งต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษา
/เห็นชอบ...

๘
เห็นชอบแผนก่อนจะไปดาเนินการในแต่ละปี รวมไปถึงแผนพัฒนาของ กศน.ตาบลด้วย ซึ่ง
จะมีความสอดคล้องกับแผนของอาเภอ สาหรับเจ้าของโครงการ เป็นผู้วัดผลประเมิน
๗. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นการส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านจัดทานวัตกรรม ส่งเสริม
การอบรมด้านวิชาการ รวมไปถึงการติดตามการทางานของครู ตามหลักวงจรคุณภาพ
อ.สุดา ชาญป้อม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
๘. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับคนพิการ
เป้าหมาย คนพิการ ๑๓ คน ครูคนพิการ ๒ ท่าน รับผิดชอบ
๙. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ เป้าหมาย
ผู้สูงอายุ จานวน ๒๐ คน ครูถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร รับผิดชอบ
๑๐. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป้าหมาย ๔๕,๐๐๐ คน
อ.ธิดารัตน์ เปาะทอง เป็นผู้รับผิดชอบ
๑๑. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมาย ๑,๐๔๐ คน
อ.ธิดารัตน์ เปาะทอง เป็นผู้รับผิดชอบ
๑๒. โครงการพัฒนา กศน.ตาบลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป้าหมาย
๔,๘๐๐ คน ครู กศน. และครู ศรช. เป็นผู้รับผิดชอบ ๑๖ คน ครู ๑ ครู ต้องรับผิดชอบ
เป้าหมาย ๓๐๐ คน
๑๓. โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย ๒,๐๐๐ คน ๒ ภาคเรียน
ครูสิริมา ทองไสย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สาหรับการศึกษาพื้นฐาน ภารกิจการ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพ ครู กศน.จะต้องเป็นผู้ดาเนินการ และจะต้องเป็นกิจกรรมที่
เน้นการทาให้บรรลุเป้าหมาย ในข้อที่ สมศ. หรือ การประเมินคุณภาพภายใน ได้มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
๑๔. โครงการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการ เป้าหมายคนพิการ ๑๘ คน ต่อภาคเรียน
รวม ๓๖ คน ครูผู้สอนคนพิการเป็นผู้รับผิดชอบ
๑๕. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป้าหมาย ๕๘ คน ครู
เมธาวี มานะกล้า เป็นผู้รับผิดชอบ
๑๖. โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเมือง เป้าหมายนิเทศในกิจกรรมหลัก คือ การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การติดตามนิเทศ หลายรูปแบบ มีทั้งระบบ
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ จากการไปที่พื้นที่ จากการประชุม
อ.ปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี ครู กิติศักดิ์ ไชยจิตร์ เป็นผู้หัวหน้างาน
เป็นผู้รวบรวม สรุปผล และนาเสนอหากมี ตามที่ได้คัดเลือกไว้ในประชุมคราวก่อน
๑๗. โครงการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อ.ปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ปัจจุบันได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว
๑๘. โครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย เป็น
นักศึกษา จานวน ๑,๒๓๔ คน
๑๙. โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๓ D เป้าหมาย ๖๔๐ คน
/๒๐.โครงการ...

๙

มติที่ประชุม
ประธาน
อ.ปาณิสรา

๒๐. โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ค่ายพระยุคลบาท ศึกษาศาสตร์วิชาการ”
เป้าหมาย ๘๐ คน
๒๑. โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน” เป้าหมาย
๑๔๐ คน
๒๒. โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวัน เป้าหมาย ๑๖๐ คน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะเป็น ครูสิริมา ทองไสย เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี อ.ปรีชา
ชาญป้อม ในฐานะเป็นหัวหน้างานคอยติดตาม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
๒๓. โครงการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นครูถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร
๒๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ เป็นโครงการที่ทา
ขึ้นเพื่อยกระดับจากการประเมินคุณภาพภายใน ที่เป็นจุดด้วย ที่จะพัฒนาสารสนเทศ เป็น
ครูกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ รับผิดชอบ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ร่วม
ดาเนินการในส่วนของที่ตนเองรับผิดชอบ
๒๕. โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเทียบระดับ เป้าหมาย ๓๘ คน ครูกิติศักดิ์
ไชยจิตร รับผิดขอบกิจกรรม
ขอให้ครู ดูตัวชี้วัดในแต่ละข้อ ในแต่ละโครงการ สาหรับในแต่ละโครงการ จะกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการไว้ เพื่อมีจุดหมายในการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
บรรลุผลที่กาหนดไว้ ที่สอดคล้องไว้กับมาตรฐาน ขอให้ครูได้ศึกษาและอ่านมาตรฐาน
การศึกษา ของ กศน. ท่องให้จา เพื่อจะได้รู้ว่าครูจะต้องดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างไร
มีอะไรที่จะต้องดาเนินการให้มีคุณภาพ ขอให้ครูดู มาตรฐาน สาหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียน จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๒ และ ๓ สาหรับมาตรฐานอื่น ๆ จะเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน
วิทยากร เครือข่าย การบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เสริมเพื่อให้การดาเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย รายละเอียดจะกาหนดไว้แล้ว ขอให้นาไปเป็นฐานในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จที่เราได้กาหนดไว้
สาหรับข้อตกลงที่จะต้องนามาตกลงร่วมกัน ของ การที่จะทาให้นักศึกษาจบภายใน
๔ ภาคเรียน ขอมติด้วย เพื่อจะได้วางข้อกาหนดการพัฒนาไว้ และข้อตกลงที่ครูทุกคนจะต้อง
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ เราต้องมีมาตรการที่จะให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ต้องมีความ
พยายามที่จะดาเนินการ ต้องกาหนดมาตรฐานร่วมกัน ตกลงกันที่ ร้อยละ ๔๐ ผู้เรียน สาหรับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กาหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ในสาระความรู้พื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
คือ เกรด ๒ และร้อยละ ๗๐ ผลสัมฤทธิ์วิชาหลักที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ISD ของประเทศ
ครูมีมติตามข้อตกลงที่จะพัฒนาผู้เรียนตามข้อตกลง
ที่ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด ถือเป็นตัวกาหนดชี้วัดความสาเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดเนินการงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของแผนปฏิบัติการประจาปี และเพื่อที่จะ
ยกระดับคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และของ SAR ประจาปีของ อาเภอ
สาหรับการรายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ในบางกิจกรรมที่ได้มีการดาเนินการจัดแล้ว ขอให้รายงานผลการจัดกิจกรรมในรอบเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วย ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน จะต้องส่งรายงานไปยัง สานักงาน กศน.จังหวัด
ขอให้ครูได้รายงานในเชิงปริมาณมาก่อน เพื่องานสารสนเทศจะได้ดาเนินการสรุปและรวบรวม
ก่อน สาหรับการรายงานในเชิงคุณภาพเพื่อดูความสาเร็จ ให้รายงานตามมาอีกครั้ง
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รายงานนี้จะตรงกับแผนที่เราได้กาหนดไว้ จากแบบที่ให้ไว้ เช่น กิจกรรมที่ดาเนินการจัดใน
ไปแล้วในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
สาหรับห้องสมุดให้รายงานทั้ง ๒ รูปแบบ แบบที่ให้ไว้ งานสารสนเทศ สามารถใช้
รายงานทั้ง ๒ แบบ คือ รายงานประจาเดือน และรายงาน สส.จ. รายไตรมาส
ในกิจกรรมอัธยาศัยไม่ต้องใช้ใบสมัคร แต่สาหรับการกิจกรรมอื่น ๆ ต้องให้ผู้เรียนได้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม อัธยาศัยมีการประเมินด้วย จะพูดในหัวข้อต่อไป
การรายงานกิจกรรมของอาเภอ ให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน เมื่อมีการจัด
กิจกรรมเสร็จ ในเชิงปริมาณ ครูสามารถดาเนินการได้ทันที เพื่อการนาส่งรายงาน สานักงาน
กศน.จังหวัดได้ทันเวลา ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน แต่หากผู้ที่จัดกิจกรรมและจบในวันที่ ๒๕
ก็อาจจะขอข้อมูลเลย
รับทราบและถือปฏิบัติ
กศน.ตาบลหากมีการจัดทาแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการส่งแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของ กศน.อาเภอเพื่อให้ผู้บริหาร อนุมัติแผนให้แล้วเสร็จ
รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ประธาน
สาหรับการจัดงานเฉลิมฯ ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ขอให้ไปดาเนินการจัดเก็บในวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๔ ฐาน ใครครูไปเก็บให้เรียบร้อยแล้ว
สาหรับการดาเนินงานมาในปีนี้ อยากที่จะดาเนินการจัดทาบุญ และนาอาหารปิ่นโต
มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ครูจะเห็นด้วยหรือไม่ และขอให้กาหนดวัน
มติที่ประชุม
เห็นด้วยที่จะให้มีการเลี้ยงทาบุญ และร่วมประทานอาหาร ก่อนวันสิ้นปี ในวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยนิมนต์พระมา ๕ รูป ณ ห้องประชุม ของอาเภอ
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
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