
 

รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง  

ครั้งท่ี 7 /2565 

วันท่ี  19  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565  

ณ. หองประชุม กศน.อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 

................................................................................................................................................................ 

ผูมาประชุม 

1. นางอุมาภรณ  มโนภิรมย                                ผอ.กศน.อำเภอกันตัง 

2. นางจาริ  คงนคร     ครชูำนาญการ 

3. นางกฤตมน  นิลละออ    ครูผูชวย 

4. นางนาฏอนงค  เพ็ชรฉุย    ครูอาสาสมัครฯ 

5. นายกฤษฏา  บิลเกษม    ครูอาสาสมัครฯ 

6. นายสุพล  ชูอินทร    ครู กศน. ตำบลโคกยาง 

7. นายฒวัติ  สุนทรเต็ม    ครู กศน. ตำบลยานซ่ือ  

8. นางสาวมัศยา  ไพรพฤกษ   ครู กศน. ตำบลวังวน 

9. นายกอเส็ม  สะดี    ครู กศน. ตำบลบางหมาก 

10. นางศิริวรรณ  นันตสินธุ                                  คร ูกศน. ตำบลบางเปา   

11. นางสาววรรณวิมล  ปรังพันธ   ครู กศน. ตำบลควนธานี  

12. นางพัชรี  ดาบทอง    ครู กศน. ตำบลบางสัก  

13. นางปรียาภรณ  ชูกระชั้น    ครู กศน. ตำบลคลองลุ 

14. นางสาวเพ็ญนภา ศรีคิรินทร   ครู กศน. ตำบลบอน้ำรอน 

15. นางสาวฐิติรัตน  หนิษฐา                                 ครู กศน. ตำบลเกาะลิบง 

16. นายบุญภพ  ดวงสดุ                                                           คร ูกศน. ตำบลคลองชีลอม 

17. นางวรรณพร  เดชเพชร                                                        ครู กศน. ตำบลกันตังใต 

18. นายภูษิต  ดวงสุด     ครูผูสอนคนพิการ 

19. นางสาวกนกวลี  ฉายเกียรติคุณ    ครูผูสอนคนพิการ 

20. นางสาวอัญชลี  หนูนุม           บรรณารักษ 

21. นางสาววัลภา  บุญชัย       จนท.บันทึกขอมูล 

ผูไมมาประชุม 

                1. นายพนม  พนมรัตน     พนักงานพิมพ 4   (ปฏิบัติงานหองสมุดฯ) 

              2. นางสาวอรวรรณ  ปรังพันธ    ลาคลอด 

 

 

 



 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา         เวลา 09.00 น.  

กอนวาระการประชุม 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  

ประธานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ครั้งท่ี 7 /2565  กลาวเปดการ

ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ขอบคุณคณะครู ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 

รวมตอนรับ นางสาวปาริชาติ  ไชยสถิตย  รองผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

หนองคาย  นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผูอำนวยการ กศน.อำเภอ.วังน้ำเขียว สำนักงาน 

กศน.จังหวัดนครราชสีมา  ในการลงพ้ืนท่ีฝกประสบการณ  หลักสูตรการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรงุเทพมหานคร  ณ กศน.อำเภอกันตัง หองสมุดประชาชน

อำเภอกันตัง กศน.ตำบลยานซ่ือ ศูนยฝกอาชีพชุมชนตำบลวังวน (กลุมจักสานกาน

จากบานนายอดทอง) ศูนยฝกอาชีพชุมชนตำบลบางหมาก (กลุมโตะเมืองบาติก) 

บานหนังสือชุมชนโคกยาง   แหลงเรียนรูประวัติศาสตร   สถานีรถไฟกันตัง วัด

ตรังคภูมิพุทธาวาสและตนยางพาราตนแรกของไทย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ทุกจุดท่ีรอรับการดูงาน ทำไดดีมาก ขอชื่นชมกลุมอาชีพตำบลบางหมาก และ

ตำบลวังวน ท่ีมีความพรอมเพรียง มีความเหนียวแนน  และตอเนื่องมาโดย

ตลอด 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย เรื่องการสงขอผลงานระดับคนดี ศักดิ์ศรีแหง สป. ครูควรจะสง เพ่ือเปนผลงาน

ใชประกอบกับการทำงานตอไป 

- การสงคัดเลือก กศน.ตำบลดีเดน คัดเลือก กศน.ตำบลวังวน 

- ครู กศน.ตำบลดีเดน คัดเลือก ครู กศน.ตำบลบอน้ำรอน นางสาวเพ็ญนภา  ศรีคิรินทร 

เรื่องเสนอแนะ การสงผลงานเขาคัดเลือก ครูท่ีไมมีรางวัลรองรับ ควรจะสง

คัดเลือก และใหครูทุกคนมีความพยายาม เพ่ือเปนผลงานสะสมไวการทำงานตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

สาระสำคัญจากการประชุมหัวหนาสวนราชการอำเภอกันตัง และสาระสำคัญ

จากการประชุม กศน.จังหวัดตรัง 

นางจาริ คงนคร  ตำแหนง ครู  การประชุมหัวหนาสวนราชการอำเภอกันตัง เม่ือวันท่ี 3 เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2565   ไดมีการแจงเรื่องนโยบายของผูวาราชการจังหวัดตรัง

รายการดังนี้ 



1.รณรงคใสหมวก กันนอค 100 เปอรเซ็นต ใหจัดทำปายประชาสัมพันธ

รณรงคทุกหนวยงาน 

2.ทุกวันพระ ทางท่ีวาการอำเภอกันตัง มีโครงการคัมภีรเทพเฉลิมพระชนนี  

ปฏิบัติทุกวันพระ และเม่ือวันท่ี 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ไดมอบหมาย

นายฒวัติ สุนทรเต็ม ตำแหนง ครู กศน.ตำบลยานซ่ือ เขารวมกิจกรรม ณ วัด

ยานซ่ือ มีหนวยงานในอำเภอกันตัง เขารวม ไดมีการแสดงพระธรรมเทศนา 

โดยเจาอาวาสวัดยานซ่ือ ไดเขารวมพิธีสวดบทเทศนากรรเทศ มีกิจกรรมถวาย

ภัตตาหาร โดยนายอำเภอกันตังเปนประธานในพิธีเปด 

 

 

 

 

3.รายงานโครงการสานชีวิต พลิกชีวิต โดยมี 5 กิจกรรม เชน สรางองคความรู 

สนับสนุนพันธุผักผูนำทองถ่ินตองทำกอน 

4.เรื่องสถานการณโรคโควิด มีกำหนดการฉีกวัคซีน เหมือนเดิม โดยประกาศให

เปนโรคทองถ่ินท่ีตองเฝาระวัง และการประชุมครั้งตอไป วันท่ี 1 เดือน

พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  

แจงเรื่องผลการสอบ N-NET ของ กศน.อำเภอกันตัง ผานเกณฑในระดับข้ันสูง 

นางจาริ คงนคร    คร ูแจงเรื่องสาระสำคัญจากการประชุม กศน.จังหวัดตรังดังนี้ 

1.เตรียมจัดงานเกษียณอายุ และตอนรับผูอำนวยการ กศน.ท่ียายมาดำรง

ตำแหนงใหมของ กศน.อำเภอ 

2.ผูอำนวยการ กศน. มาฝกประสบการณ ท่ีจังหวัดตรัง จำนวน 2 ทาน 

-นางสาวปาริชาติ  ไชยสถิตย  รองผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย  ละ

นายเชิดชัย กลึงพุดซา  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอ.วังน้ำเขียว สำนักงาน กศน.จังหวัด

นครราชสีมา 

3.แนะนำผูอำนวยการ กศน.อำเภอท่ียายมาดำรงตำแหนง จำนวน 2 ทาน คือ

นางสาวเรืองวิไล  เรืองศรี และนางสาวทิวาวรรณ  พิทักษจินดา 

4.ผลการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนท่ี 1/2565 ผานเกณฑในระดับข้ันสูง 

โดยในระดับประถมศึกษาได 45.14 เปอรเซ็นต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

39.71  เปอรเซ็นต และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37.22  เปอรเซ็นต ซ่ึงสูง

กวาระดับประเทศ ผานเปาหมายระดับข้ันสูง 

นางอุมาภรณ มโนภิรย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  

เสริมเรื่องผลการสอบ N-NET โดยจะคิดคะแนนจากคาเฉลี่ย ถาทำได 100 

คะแนน จะทำใหคะแนนสูงข้ึนเปนอยางมาก ในสวนของระดับประถมศึกษา 



จะมีผลเปนอยางมาก เพราะจะชวยเสริมและมีผลมากท่ีสุด ควรใหมีการติวเขม

ในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา 

นางจาร ิคงนคร  5.กศน.อำเภอสิเกา กศน.อำเภอหาดสำราญ  ผานเกณฑข้ันสูง และกศน.

อำเภอรัษฎา ผานเปาหมายมาตรฐาน 

6.ผลิตภัณฑดีเดน และพรีเม่ียมให กศน.อำเภอคัดเลือก สงสำนักงาน กศน.

จังหวัดตรัง 3 ชิ้นงาน 

นางอุมาภรณ มโนภิรม  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  

เสริมในเรื่อง สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีการติดตามงานการศึกษาตอเนื่อง 

โดยใหรายงานในระบบออนไลน 

นางนราวดี เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัครฯ ใหรายงาน 5 กลุมอาชีพ กลุมละ 1 หลักสูตร โดยเลือกหลักสูตร

อาชีพท่ีนิยมเรียนและประสบความสำเร็จ โดยไดคัดเลือกหลักสูตรดังนี้ 

1.กลุมอาชีพเกษตรกรรม หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ของกศน.ตำบลบางสัก 

2.กลุมอาชีพสรางสรรค หลักสูตรจักรสานกานจาก ของ กศน.ตำบลวังวน 

3.กลุมอาชีพพาณิชกรรม/บริการ หลักสูตรการนวดประคบสมุนไพร ของ กศน.

ตำบลกันตัง 

 

 

 

4.กลุมอาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรการเพ็นสเล็บ ของ กศน.ตำบลกันตัง 

5.กลุมอาชีพอุตสาหกรรม หลักสูตรการทำผาบาติก ของกศน.ตำบลบางหมาก 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

    ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

    ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/ถือปฏิบัติ 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง    

แจงท่ีประชุมตามวาระดังนี้ 

4.1 งานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

นางกฤตมน  นิลละออ  ครูผูชวย แจงเรื่องงานการศึกษาพ้ืนดังนี้ 

1.การลงทะเบียนของนักศึกษาเกา นักศึกษารหัส 651 ใหลงทะเบียนเรียนตาม

รายวิชาตามโครงสรางท่ีแจงในเอกสารแนบ และเพ่ิมเติมในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายเพ่ิมการลงทะเบียนเปน เทอมละไมเกิน 26 หนวยกิต และวิชา สค 

0200036 รูทันขาวและขาวปลอม แลวเสร็จการลงทะเบียน ไมเกินวันท่ี 25 

เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

2.การรับสมัครนักศึกษาใหม ตั้งแตวันท่ี1-30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ขอใหครู

ทุกทานลงขอมูลนักศึกษาสมัครใหมในระบบในแลวเสร็จ ไมเกินวันท่ี 31 เดือน



ตุลาคม พ.ศ.2565 และการพิมพขอมูลใหตรวจเช็คความถูกตองของขอมูล 

สำหรับ ว/ ด /ป ใหกรอกเปนตัวเลข 

3.การเปดภาคเรียน เริ่มเปดภาคเรียน วันท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

และใหประเมินการรูหนังสือ พรอมรายงานขอมูลในระบบ ระหวางวันท่ี 1 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึงวันท่ี 15 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2566  

4.กรรมการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย นายฒวัติ 

สุนทรเต็ม  นายกอเส็ม  สะดี นางศิริวรรณ นันตสินธุ และนางสาววรรณวิมล 

ปรังพันธ 

5.การปฐมนิเทศ กำหนดจัดวันท่ี 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 รูปแบบ

รวมท้ังอำเภอ 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  

เสริมเรื่องการปรับเวลาให เหมาะสม เนนใหนักศึกษาไดรับความรู เรื่อง

โครงสราง และดูความพรอม ความเหมาะสม ในชวงบายนาจะมีพิธีไหวครูดวย 

นางกฤตมน  นิลละออ  ครูผูชวย แจงเรื่องปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 งานทะเบียน

กำหนดปฏิทินงานไวอยางคราวๆใหตรงตอเวลา 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง    

เสริมเรื่องการทำกิจกรรม กพช. เนนใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน 

กรณีมีความจำเปน ใหเปนรายบุคคลจึงมีโครงการจัดหา 

 

 

 

 

 

 

 

นางจาริ  คงนคร  ครู เสนอเรื่องการใหนักศึกษาทำกิจกรรม กพช. โดยปกติ กพช.มี 2 รูปแบบ 

คือ 1.พัฒนา กศน.ตำบล 2.โครงการจัดหา แตในภาคเรียนท่ีท่ีผานมาไดมี

ปญญาเก่ียวกับ โครงการจัดหาเกิดความเขาใจไมตรงกันระหวางครู นักศึกษา 

และผูปกครอง จึงขอยกเวนโครงการจัดหาในภาคเรียนตอไป แตขอยกเวนเปน

รายบุคคล รายกรณีไป 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

นายบุญภพ  ดวงสุด   ครู กศน.ตำบลคลองชีลอม สอบถามกรณีนักศึกษาเขาคาย ของกศน.อำเภอ 

จัดกิจกรรม สามารถใหจำนวนชั่วโมง กพช.ไดหรือไม 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง    

ไดชี้แจงการทำกิจกรรม กพช.กรณีนักศึกษาเขาคายของ กศน.อำเภอ ไดมี

ระเบียบกำหนดไว ไมสามารถใหจำนวนชั่วโมง กพช.ได  เนื่องจาก ใช



งบประมาณของ กศน.แตกรณีนักศึกษา เปนทหารเกณฑ สามารถใหจำนวน

ชั่วโมง กพช.ได โดยใหมีหลักฐานมายืนยันเพ่ือขอรับจำนวนชั่วโมง กพช.ได 

นางกฤตมน  นิลละออ   6.กิจกรรม กพช. ใหขออนุมัติโครงการ เปนรายบุคคล เนนการพัฒนา จิตอาสา 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง    

เสริมเรื่องกิจกรรม กพช. ในฐานะเปนกรรมการสอบขอเท็จจริง ครูหาม

เก่ียวของกับเงิน ไมวากรณีใด ควรใหนักศึกษาเปนผูดำเนินการ เปนกรรมการ

จัดทำโครงการท้ังหมด 

นางกฤตมน  นิลละออ  7.การสอบ N-NET ภาคเรียนท่ี 2/2565 กำหนดวันท่ี 5 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.

2566 ใหสงคะแนนเก็บระหวางภาค และประเมินคุณธรรม กำหนดสงระหวาง

วันท่ี 13-17 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2566  

8.รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน กำหนดสงระหวางวันท่ี 

16-17 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566  

9.กำหนดสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2565 กำหนดสอบระหวางวันท่ี 4-5 เดือน

มีนาคม พ.ศ.2566 และกำหนดสอบประเมิน E-Xcame กำหนดสอบระหวาง

วันท่ี      เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2566  

10.แผนการสอน กำหนดอบรมทำแผนการสอน ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

2565 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

4.2 งานการศึกษาตอเนื่อง 

นางจาริ  คงนคร  คร ูแจงท่ีประชุมไดมีการประชุมมอบหมายงานและแบงหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

1.งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ศูนยฝกอาชีพชุมชน และงานจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ผูรับผิดชอบ นางนราวดี เพ็ชรฉุย 

2.งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการจัดกระบวนการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบ นายกฤษฎา  บิลเกษม 

งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัครฯ แจงท่ีประชุม เรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จากสภาพ

ปญหาในพ้ืนท่ีดังนี้ 

1.ปญญาหาดานยาเสพติด 

2.ปญหาดานการขับข่ีปลอดภัย ใสใจวินัยจราจร 



3.ดานเพศวิถีศึกษา และการตั้งครรภไมพรอม 

4.ดานคุณธรรม การปฏิบัติตามคำสอนของแตละศาสนา 

5.ดานสิ่งแวดลอม ปญหาขยะ 

6.ดานผูสูงอายุ 

7. เรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนา

หลักสูตรอยางยั่งยืน แกปญหา 17 เรื่อง โดยขับเคลื่อนหลักสูตร 2:3:4 และ 17 

เนื้อหา ท่ีถายทอดความรู โดย UN ไดนำไปเปนหัวขอในการขยายความรู เชน 

ทฤษฎีแกลงดิน บันได 9 ข้ัน เรื่องของน้ำ ฯลฯ 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง    

เสริมเรื่อง ศรร. การถอดบทเรียน 2:3:4 เพ่ิมเติมเนื้อหาไปเก่ียวกับกับอะไรได

บางใน 27 ขอ หลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 9 และเก่ียวกับอยางไรกับ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ขอและกิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียนตองเฉพาะ

เรื่อง มีกระบวนการเรียน มีหลักสูตร ปลูกฝงความคิด 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

4.3 กิจกรรมพิเศษ 

นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัครฯ แจงท่ีประชุมเรื่องสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุขดังนี้  

1.กศน.อำเภอกันตังไดผานการคัดเลือกในระดับเงิน และระดับทอง มาแลว 

โดยมีคูมือหลักเกณฑท่ีปรับปรุง พัฒนา เพ่ือเขาสูระดับเพชร มีขอมูลเพ่ิมเติม 

ขอมูลเครือขาย ระดับเพชรปท่ี 1 ตองมีนวัตกรรม โยใชนวัตกรรม TO BE 

NUMMER ONE จิตอาสา และมีเครือขาย 4 แหง เชน โรงเรียน กศน.อำเภอ 

2.หองเรียน 4 ฝาย มาจาก กศน.ตำบล การบันทึกการปฏิบัติงาน 4 ฝาย ใช

บันทึกหลังสอนอางอิงได 

3.โครงสรางคณะกรรมการหองเรียนสีขาว TO BE NUMMER ONE เปนสวน

หนึ่งของสถานศึกษาสีขาว โดยขอใหปรับเปลี่ยนคำสั่งทุกตำบลใหเปนปจจุบัน 

4.โครงการ TO BE NUMMER ONE มีกิจกรรมประกอบเพลง ประมาณเดือน

มีนาคม  จะมีการแขงขัน ณ จังหวัดภูเก็ต มีนักศึกษาเปนแกนนำ ของกศน.

อำเภอกันตัง 1 คน โดยกำลังเขาอบรม ณ จังหวัดปทุมธานี 

5.ศูนยสงเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยทาง กกต.แจงใหปรับปรุงขอมูลใหม จาก

การทำ MOU ระหวางสำนักงาน กศน.กับ กกต. มีคำสั่งครู กศน.ตำบล เปนกรรมการ

โดยตำแหนง ปญหาท่ีเกิดข้ึนในป 2565 เม่ือมีการประชุมทาง กกต. ไมไดแจง/

เชิญ ผอ.กศน.อำเภอ หรือผูประสานงาน ทำใหการรับทราบ การดำเนินงาน 

ขาดการตอเนื่อง บางเรื่องผูประสานงานไมทราบ ทำใหเสียโอกาสไป และขอให

ครูชวยสงเอกสารขอมูลคณะกรรมการ ศส.ปชต. ของป 2565 ดวย 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

 



 

 

4.4 รายงานผลประจำป 2565 

นางนราวดี  เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัครฯ แจงท่ีประชุมดังนี้ 

1.การสงรายงานผลประจำป 2565 ของกศน.ตำบล ใหทำเปนรูปเลมเอกสาร 

สงกศน.อำเภอภายในวันท่ี 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เพ่ือสรุปเปนเลมของ

อำเภอและลงในเอกสาร SAR 65 

2.การรายงานครุภัณฑ ท่ีใชใน กศน.ตำบล ใหรายงาน โดยระบุการใชงาน ระบุ

วิธีการจัดหา สงกศน.อำเภอภายในวันท่ี 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

3.แผนการจัดกิจกรรม ใหรอดูแผนจาก กศน.จังหวัด โดยใหเตรียมสำรวจขอมูล

ความตองการ และสงบันทึกขอความแจงมา กศน.อำเภอดวย 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง    

เสริมเรื่องการทำรายงานผลประจำป 2565 และใหขออนุมัติเห็นชอบ  

แจง ผอ.ดวย 

นางนราวดี  เพ็ชรฉุย   ครูอาสาสมัครฯ แจงท่ีประชุมเสริมใหดูตัวอยางการรายงานกลุมเปาหมาย 

ผูประสบความสำเร็จ จากโครงการดิจิทัลชุมชน 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  

เสริมเรื่องจะมีการประเมินโดยตนสังกัดประมาณป 2566 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.5 งานการเงิน 

นางจาร ิ คงนคร   คร ูแจงเรื่องติดตามใบเสร็จรับเงินจากรานคาตางๆ เพ่ือรวบรวมสง 

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

4.6 งานบุคลากร 

นางจาริ  คงนคร   ครู แจงเรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ณ จังหวัดจันทบุรี  ระหวางวันท่ี 26-30 ตุลาคม 2565 ศึกษาดูงานโครงการ    

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ไดแก     ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหวยใหญ 

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และ

หองสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี  จะออกเดินทางจากจังหวัดตรงั เวลา  06.00 น.

ในวันท่ี 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565  และเดินทางกลับในวันท่ี 30 เดือน ตุลาคม 

พ.ศ.2565  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

4.7 งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางสาวอัญชลี  หนูนุม  บรรณารักษ แจงท่ีประชุมกิจกรรมของหองสมุดประชาชนอำเภอกันตังใน

ปงบประมาณ 2566 มีรายละเอียดดังนี ้



1.โครงการหองสมุดเคลื่อนท่ี แบงออกเปน 3 โซนเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรม

ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 กิจกรรมบานหนังสือชุมชน ใหครู กศน.

ตำบลแจงวันเวลามาทางบรรณารกัษ เพ่ือเขาไปดูบานหนังสือชุมชนแตละแหง 

 

 

 

 

 

 

2.เม่ือวันท่ี 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 นางนภา จิโรภาส ผูอำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมหองสมุด ไดเสนอแนะใหปรับปรุง

ฟุตบาท โดยใหทาสีเพ่ือความสวยงาม  โครงสรางหลังคาท่ีศาลาสงเสริมการ

อานดานนอก  ปรับปรุงหลังคา  สถานท่ีจอดรถ ใหสวยงาม  เปนระเบียบ  มี

การตีเสน  เพ่ือความสะดวก สวยงาม มีปายบอกสำหรับจอดรถ และดานหลัง

หองสมุดประชาชน ควรจะตั้งซุมสำหรับนั่งอานหนังสือ จัดเปนสวน ใหดูรมรื่น

และสวยงาม 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง   

เสริมเรื่องการปรับปรุงหองสมุด เนนความสะอาด ใหเปนท่ีเปนทาง ดูดี  สำหรับ

ครูผูสอนคนพิการ มีปญหา อุปสรรค อยางไรบาง 

นายภูษิต  ดวงสุด  ครูผูสอนคนพิการ แจงท่ีประชุม ครูผูสอนคนพิการ มีครูจำนวน 2 คน รับผิดชอบ

ดูแลนักศึกษาพิการ คนละ 15 คน สามารถพัฒนาได มีเฉพาะพิการดานรางกาย และ

พัฒนาชา สามารถพัฒนาได เนื่องจากผูปกครองใหความสนใจ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

นางอุมาภรณ มโนภิรมย ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหวยยอด รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอกันตังแจง

เรื่องการติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ต ของ กศน.ตำบลทุกตำบล ใหสำรวจ และแจงความ

จำนงในการสมัครติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตกับครูนราวดี เพ็ชรฉุย 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

   ไมมี 

 

ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 

(นางศิริวรรณ   นันตสินธุ)           ( นางจาริ  คงนคร ) 

    ตำแหนง ครกูศน.ตำบล       ตำแหนงคร ู

           ผูบันทึกรายงานการประชุม                                            ผูตรวจรายงานการประชมุ 


