
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งท่ี 4 / 2565 

วันอังคาร ท่ี  3  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชมุ  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชมุ 
2.  นายวิเชียร จันทรฝ์าก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นางปาณิสรา     อภิชัยสรพันธ์ุ      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมอืงตรงั 
4.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
5.  นางเพียงใจ   หอยสงัข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียนและรักษาในตำแหนง่ 
                                                          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ 
6.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี                ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกาและรักษาการในตำแหน่ง 
                                                          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง 
7.  นายอาทิตย ์                อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
8.  นางละออง        ภู่กลาง              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
9.  นางสาวพนิดา              พุ่มขำ               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
10. นางจาร ิ คงนคร ครูชำนาญการ 
11. นางอรทัย   คงสิน ครูชำนาญการ 
12. นายอนันต ์ ศรีราม ครูชำนาญการ 
13. นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครูผู้ช่วย 
14. นายณัฐพล   วรมิตรปญุวงศ์ ครูผู้ช่วย 
15. นางสาวดาริกา เดวิเลาะ ครูผู้ช่วย 
16. นางสาวภูษณิศา วุฒิเลิศอนันต ์ ครูผู้ช่วย 
17. นางฉวีวรรณ มุกดา ครูผู้ช่วย 
18. นายจักรพล บัวมาศ ครูผู้ช่วย 
19. นายศรชัย เพ็ชรฉุย ครูผู้ช่วย 
20. นางธนพร   คงฉาง ครู กศน.ตำบล 
21. นางสาวขวัญชนก ช่วยชะนะ ครู กศน.ตำบล 
22. นางผัลยส์ุภา จงราบ ครู กศน.ตำบล 
23. นายพิชัย นาคสะอิ้ง ครู กศน.ตำบล 
24. นายฒวัติ สุนทรเต็ม ครู กศน.ตำบล 
25. นางสาวนนทพิสทุธ์ิ คีรีรัตน์ ครู กศน.ตำบล 
26. นางสาวจุรีย์   สิทธิชัย ครู กศน.ตำบล 
27. นางเพ็ญประภา นักพ้อน ครู กศน.ตำบล 
 
                                                                                                                              / 28.  นายประสิทธ์ิ  พูดเพราะ 
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28. นายประสทิธ์ิ พูดเพราะ ครู กศน.ตำบล 
29. นางสาวทิพวรรณ ขวัญมา ครูผูส้อนคนพิการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา   ไปราชการ 
2.  นางสาวมาลิตา             หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว  ลาพักผ่อน 
3.  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยสีารสนเทศ                 ลาพักผ่อน 
  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชนี   รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายภาสกร                 กานต์รวีวงศ์   นักเทคโนโลยสีารสนเทศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุริยา    จันทรฐั นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายทวีศักดิ์                ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวพรวิรินทร ์ ว้ินฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวสุคนท์ธา          แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายนพรัตน์ โชติเกษมกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางพิมภักดิ์ ว้ินฉ้วน นักวิชาการพัสด ุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบญัชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางสาวกนกอร          กองมี                นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางสาวภาวดี            สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางจีราวรรณ ชูอินทร ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวนันทา     ภิรมย์พร      นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวอัจฉร ี     วีระเสถียร          นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 

เริ่มประชมุเวลา  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม                                                                                        
                              1. มอบเกียรติบัตรประกวดเต้น To Be Number One  
นางนภา   จิโรภาส        ขอแสดงความยนิดกีับนกัศึกษา กศน.ทีเ่ข้าร่วมประกวดเต้น To Be Number One 
                                                                                                                 / 1. มอบเกียรติบตัร 



~ 3 ~ 
 

  

                                      มอบเกียรตบิัตรประกวดเต้น To Be Number One       
                                      รางวัลชนะเลิศ  กศน.อำเภอย่านตาขาว 
                                      รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 กศน.อำเภอห้วยยอด 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 กศน.อำเภอวังวิเศษ  
                             2. มอบเกียรติบัตรประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ร.9) 
                                 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
                                   รางวัลชนะเลิศ      กศน.อำเภอเมอืงตรงั 
                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 กศน.อำเภอย่านตาขาว 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  กศน.อำเภอสิเกา 
                                 ระดบัมัธยมศึกษาปลาย 

รางวัลชนะเลิศ   กศน.อำเภอห้วยยอด 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1  กศน.อำเภอปะเหลยีน 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2  กศน.อำเภอวังวิเศษ 

                             3. มอบเกียรติบัตรชุมชนจติอาสา 
รางวัลชนะเลิศ 
ชุมชนบ้านท่าด่าน อ.ย่านตาขาว 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 ชุมชนบ้านทุ่งสม้ป่อย อ.นาโยง 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 ชุมชนบ้านทุ่งหินผุด อ.เมืองตรัง 

                             4. มอบเกยีรตบิัตรผูป้ฏิบัติงานดา้นจิตอาสา 
รางวัลชนะเลิศ 
นางนุชรีย์ อ่อนช่ืนจิตร กศน.อำเภอห้วยยอด 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 นางมนีา สีชาย กศน.อำเภอสเิกา 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 นางธนพร คงฉาง กศน.อำเภอนาโยง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

                             5. มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Good practice) 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และมนีาคม 2565 
นางนภา  จิโรภาส            ขอแสดงความยินดีกับกศน.อำเภอเมืองตรงั  ผลการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ด ี
                                     ประจำเดอืน กมุภาพันธ์ 2565 จดัทำโดย นางสาวลลิตา  ศรปีระสทิธ์ิ  ครู กศน.ตำบล   
                                     และนายชานนท์ พนมรตัน์ ครู กศน.ตำบล และยินดีกบักศน.อำเภอย่านตาขาว ผลการ 
                                     นำเสนอผลการดำเนินงานที่ดปีระจำเดอืน มีนาคม 2565  จัดทำโดย นางสาวกมลวรรณ   
                                     หลานวงษ์  ครผููส้อนคนพกิาร 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                                                             
                                                                                       / 6. นำเสนอสถานศึกษารานงานผลการดำเนินงาน 
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                             6.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Good practice) 

ในรอบ 1 เดือน 

นางนภา  จิโรภาส          ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จงัหวัดตรงั  ประธานการประชุมผูบ้รหิารและข้าราชการครูและ 
                  บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 4/2565  กล่าวเปิดการประชุม 
                                ตามระเบียบวาระการประชุม   และสถานศึกษานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนว 
                                ปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี 
                                (Good  Practice)  เป็นคลิปวีดีโอผ่าน เว็บไซต์ www.youtube.com ตามลำดับ  โดยผ่าน        
                                ทางระบบไลน์กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ดังนี้  
                                1. กศน.อำเภอเมืองตรัง                 2. กศน.อำเภอห้วยยอด  
                                  3. กศน.อำเภอปะเหลียน             4. กศน.อำเภอกันตัง    
                                5. กศน.อำเภอสิเการัษฎา              6. กศน.อำเภอนาโยง 

                                  7. กศน.อำเภอหาดสำราญ           8. กศน.อำเภอสเิกา                     
                                        9.  กศน.อำเภอย่านตาขาว              10. กศน.อำเภอวังวิเศษ และ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ                                                                                  
                                     

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

                           1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
นางนภา  จิโรภาส           สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)   
                                  ในจังหวัดตรัง  ข้อมลู  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  2565  
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         / สถานการณ์ COVID-19 
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มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
                          1.2  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การลงพ้ืนท่ีติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนญู โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา กับโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒสิภา  
นางนภา  จิโรภาส          ด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีมติในการจัดเสวนา เรื่อง "สรุปบทเรียนการ 
                                 ลงพื้นที่ติดตามและเรง่รัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนญู 
                                      โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ตามศาสตรพ์ระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
                                 กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
                                 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพือ่เป็นเวทีใหผู้เ้กี่ยวข้อง 
                                 ได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล  ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะที่เป็น 
                                 ประโยชน์ต่อการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การนำหลักสูตรและกระบวน 
                               การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผู้เรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
                                 อย่างยั่งยืน  โดยเชิญผู้ทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนา จำนวน 200 คน โดยมกีำหนดการดงันี้  วันที่   
                                          10  พฤษภาคม  2565  เวลา  08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จงัหวัด 
                                 ตรัง และเวลา 13.00  - 16.30 นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงป้านป่ายาง   
                                 อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  วันที่  11  พฤษภาคม  2565  เวลา  08.30 – 12.00 นาฬิกา   
                                 ณ  ห้องประชุมธนารมย์ 1 – 2 ช้ัน 3  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  จังหวัดตรงั                                 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ                                                              / 1.3 สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
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                         1.3 สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งท่ี 4/2565  วันท่ี  28  เมษายน  2565 
นายภาสกร  กานต์รวีวงศ์  สรปุผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2565  วันที่  28  เมษายน  2565   
                                รายละเอียดดงันี ้
             -  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรงั มอบเกียรตบิัตร/โลร่างวัล หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น 
                                        ระดับจงัหวัดตรัง 3 ราย 
             - การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบผู้ว่าฯ ในฐานะประธานกรรมการกีฬาจังหวัดตรัง  
                                  มอบเสื้อเบลเซอร์การกีฬา แก่ นายก อบจ. ตรงั และนายก เทศบาลนครตรงั 
             - ผู้ว่าราชการจงัหวัดตรงั กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ร่วมตอ้นรบันายกรัฐมนตรี 
                                - ผู้ว่าราชการจงัหวัดตรงั แจ้งทราบ คณะ (วปอ.)วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน 
                                      วิชาการป้องกันประเทศรุ่นที่ 64 เป็นแขกเข้ามาเยี่ยมชมจังหวัดตรัง ในด้านการท่องเที่ยว 
                                  และอาหาร ซึง่คณะ (วปอ.) ชอบหอยนางรมบ้านเรา เพราะอรอ่ย หวาน ตัวเล็กพอดีคำ  
                                  และชอบ ชาพริกไทย พันธ์ุปะเหลียน เพราะอร่อยกลมกล่อม และซือ้กลบัเป็นส่วนใหญ่ 
                                 วันที่ 28 เมษายน  2565   1. รองนายกรฐัมนตรี 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
                                  เดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวมาลงทีส่นามบินตรงั  และปฏิบัตภิารกจิ ณ จังหวัดพทัลงุ   
                               - วันที่  30 เมษายน  2565  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าอำเภอย่านตาขาว  
                                  จังหวัดตรังรณรงค์ใสผ่้าไทย  และนัดหมายหัวหน้าส่วนราชการใสผ่้าไทยและร่วมถ่ายรปู  
                                 ร่วมกันในหัวข้อ "ผ้าไทย ใส่สนกุ" ที่วงเวียนพะยูน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 65  
                               - วันที่  25 พฤษภาคม 65 คณะองคมนตรี ท่านกมัปนาท รุดดิษฐ์ มาติดตามโครงการ 
                                 พระราชดำริเรือ่งชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู อ.กันตัง และระบบส่งน้ำ 
                                 บ้านไร่เหนือ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
                                -ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืนตามหลักปรัชญาของ 
                                เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดตรังมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ปี 65 จำนวน 8,574 ครัวเรือน 
                                13,448 คน ข้อมูลจาก TPMAP  ขณะนีก้ำลังเร่งให้นายอำเภอทกุอำเภอดำเนินการบันทึก 
                                ข้อมูล 
                             - โดยในมิติด้านการศึกษา จังหวัดตรัง มีครัวเรือนที่ตกหล่นอยู่ 1,563 ครัวเรือน 2,641 คน 4 
                                ตัวช้ีวัด ภาพรวม ครัวเรือนที่ตกหล่นเป็นนักเรียนที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว 947 ครัวเรือน        
                                (60.59%) 
                              - เด็กอายุ 5 -13 ปี ตกหล่น 6 ครัวเรือน (แก้ไขไปทั้งหมดแล้ว 100%) 
                              - เด็กอายุ 6 -14 ปี การศึกษาภาคบังคับ ตกหล่น 1,094 ครัวเรือน แก้ไขปัญหาไปแล้ว 
                                821 ครัวเรือน (75.05%) เหลืออีก 273 ครัวเรือน 
                             - เด็กจบ ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า ตกหล่น 16 ครัวเรือน แก้ไขปัญหาไป 
                               แล้ว 7 ครัวเรือน (43.75%) เหลอื 9 ครัวเรือน 
 
                                                                                                          / - คนอายุ 15 - 59 ปี 
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                             - อายุ 15 - 59 ปี (อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้) ตกหล่น 469 
                               ครัวเรือน ซึ่ง กศน. รบัผิดชอบโดยตรง โดยให้ กศน. ตำบล ลงไปติดตามอย่าง 
                               ต่อเนื่อง และในเดือนพฤษภาคม 65 นี้ จะแก้ปัญหาโดยการจัดอบรม ให้ได้ก่อน 
                               150 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือกจ็ะเปน็รอบต่อไป 
                             - การดำเนินการช่วยเหลอืคนจนต้องถ่ายรูปไว้ ทั้งกอ่นดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลงั 
                               ดำเนินการ 
                             - เรื่องการดูดทรายที่ถูกต้องมี 2 ลกัษณะ ที่ดินกรรมสทิธ์ิขออนุญาตกบัอุตสาหกรรมจังหวัด 
                               ส่วนที่ดินภาครัฐเช่นคลอง ต้องขออนุญาตกับกรมปกครอง มผีู้ว่าเป็นประธาน 
                             - โควิด 19 ภาพรวมจังหวัดตรงัดีข้ึนตามลำดับ โดยใหร้ณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 3 และ 4 
                             -17 พฤษภาคม 65 เปิดเทอม On-Site เตม็รปูแบบ ซึง่สำนักงานศึกษาจงัหวัดจะมีแนวทาง 
                              ให้ และสถานศึกษาต้องทำแผนเผชิญเหตุ กรณีมีนักเรียนติดโควิด สถานศึกษาจะต้องดำเนิน 
                              การอย่างไร 
                             - ผู้ว่าราชการจงัหวัดตรงั ให้ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชเพาะต้นโกสนไว้จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน  
                               20,000 และ รุ่นที่ 2 จำนวน  40,000 ต้น เพื่อนำไปประดบัพื้นทีส่ถานีรถไฟกันตัง  
                               (จังหวัดตรังจะได้รับโบกีร้ถไฟใหมจ่ากจีน) 
                            - ระบบการเงินออนไลน์ GFMIS ใหม่ การจ้างเหมา ต้องเบิก 15% ก่อนทุกรายการ ถ้ารอเบิก 
                              ทีเดียวจะไม่สามารถเบกิได้ทั้งกอ้น 
                           - ลดการใช้พลงังานในหน่วยงานภาครัฐ 20% (รวมไฟฟ้าและเช้ือเพลิง) เพื่อเป็นแบบอย่าง 
                             ให้แก่ภาคประชาชน และให้หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดตรงั 
                           - ประชาสมัพันธ์โครงการ STOU RUN มสธ. ว่ิงรักษ์ป่า ชมนาหมื่นศรี ที่ถ้ำเขาช้างหาย วันที่ 12/06/65 
                           - ประชาสัมพันธ์ ประมูลทะเบียนสวย กบ .......สามารถร่วมประมูลได้ผ่านเว็บไซต์ถึงวันที่ 08/05/65 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 3 / 2565  วันพุธท่ี  5  เมษายน 2565 
      

นางนภา   จิโรภาส  การรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 / 2565  วันพุธที่  5  เมษายน   2565   
หากพบข้อผิดพลาดให้แจง้บุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุฯ  ครั้งท่ี 3 / 2565   
                           3.1  โครงการ กศน.ปักหมุด เพ่ือสรา้งโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
นายวัชระ  สุวรรณประทีป     โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพกิารและผู้ดอ้ยโอกาส 
                                         ข้อมูลโครงการ กศน.ปกัหมุด มีรายละเอียดดังนี้                                                                                                      

                                                                       / NFE  Trang Data Map - กศน.ตรัง ปักหมุด 
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มติท่ีประชุม รับทราบ   

 

                              3.2  ข้อมลูครัวเรือนยากจนรายอำเภอจากฐานข้อมลู TPMAP 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ           ข้อมลูครัวเรือนยากจนรายอำเภอจากฐานข้อมลู TPMAP คำอธิบายด้านการศึกษา 
 1.จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวช้ีวัดที่ 15   

   เด็กอายุ 35 ปี ได้รับบรกิารเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
 2.จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวช้ีวัตที่ 16  

   เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ี
                                                                              / 3. จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือน 
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 3.จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวช้ีวัดที่ 17  
   เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 

 4.จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวช้ีวัดที่ 18  
   คนในครัวเรือนทีจ่บการศึกษาภาคบังคับ : ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รบัการ 
   ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

 5.จำนวนคนจนเป้าหมายที่ครัวเรือนตกตัวช้ีวัดที่ 19   
   คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้

 แจ้งสถานศึกษาดำเนินการรายงานทกุวันสิ้นเดือน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ                                                                                                                                                        

                                                                                                / ระเบียบวาระที่ 3 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัต ิ
 

 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  4.1  การนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
ในหน่วยงานทหาร คร้ังท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
นางละออง  ภู่กลาง   เมื่ อ วันที่   25 เมษายน  2565 ร่วมการนิ เทศการจัดการศึกษา กศน.ในค่ายทหาร ณ  
                            ศูนย์การเรียน กศน. ณ กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  
                            อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี น.อ.ภูวดล  ศิริพงษ์ หัวหน้าคณะนิเทศ จากหน่วยบัญชาการ 
                            ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มานิเทศการศึกษา กศน.ในค่ายทหารฯ ขอขอบคุณคณะ 
                            นิเทศที่ให้กำลังใจพร้อมข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา เน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี  
                            เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ขอบคุณทีมงานที่เข้มแข็งของ กศน.อ.ห้วยยอด และขอบคุณ 
                            คุณครูประจำกลุ่มทหารคนเก่งคนกล้าที่อบรมสั่งสอนนักศึกษาทหารให้จบหลักสูตรการศึกษามาก 
                            ข้ึนทุกภาคเรียน 

มตท่ีิประชุม รับทราบ   

 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

4.2  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    สรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                             / รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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มติท่ีประชุม   รบัทราบ   
 
 

                    4.3  การปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ DMIS 2565         
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    แจง้สถานศึกษาปรับปรงุข้อมลูพืน้ฐาน การถือครองที่ดิน สภาพแวดลอ้ม อาคาร/สถานที่ สิง่อำนวยความสะดวก   
                                      เพื่อเป็นข้อมลูในการนำสง่ใหก้ับศูนยเ์ทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ภายใน 10 พฤษภาคม 2565 
 
 
                  
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ     

                                                            / 4.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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                              4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือน Trang Learning สำนักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันท่ี 14 - 16 มิถุนายน 2565 
นายภาสกร  กานต์รวีวงศ์     โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาระบบหอ้งเรียนเสมอืน Trang Learning สำนักงาน  
                                   กศน.จังหวัดตรัง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2565 
                                   โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เจ้าหน้าที่งานไอที   
                                   กศน.อำเภอละ  3  คน  และคุณครูทุกคน  สถานที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค   
มติท่ีประชุม รับทราบ     

 
 กลุ่มอำนวยการ 
 
                 4.5  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 
นางนภา  จิโรภาส  ด้วยจังหวัดตรังได้รบัแจง้จากกระทรวงมหาดไทยว่า วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ของทุกป ี
                         เป็นวัน "ฉัตรมงคล" ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
                         พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว จงึขอเรยีนเชิญหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 
                         พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี ตลอดเดือน 
                         พฤษภาคมตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการถวายความจงรกัภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
                         ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา  
                         ดำเนินการดังนี ้
                         1. จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราช 
                             สักการะบรเิวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 
                         2. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติ 
                             ไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.พรอ้มทัง้ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายส ี
                             ขาวและประดับไฟบรเิวณรั้วอาคารสำนักงานให้สวยงาม ในระยะเวลาเห็นสมควร ตลอดเดอืน 
                             พฤษภาคม 2565 
                         3. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และสมุดลงนามถวายพระพรชัย 
                             มงคลอิเล็กทรอนกิสบ์นหน้าหลกัของเว็บไชต์ของหน่วยงาน รวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและ 
                             บุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ     

 
 

                                                      / 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
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4.6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบการประเมินครั้งท่ี 1 (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 
นางนันทา  ภิรมย์พร  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล  และครูอาสาสมัคร   

       กศน.  สรุปได้ตามตารางเปรียบเที่ยบตัวช้ีวัดและน้ำหนักร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติ  
       ราชการพนักงานราชการดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ     

 
 

                                / กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
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            กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  

 4.7  รายงานข้อมูลนักศึกษารายบคุคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
นายสุริยา  จันทรัฐ      รายงานข้อมลูนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กำหนดการเปิดเรียนสำหรับ 
                            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันที่  17  พฤษภาคม   โดยมีกำหนดการดังนี ้
  
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางนภา  จิโรภาส     กำหนดช่วงที่ 1  รายงานข้อมลูนักศกึษารายบุคคล  ในวันที่  11  พฤษภาคม  2565   
                            ช่วงที่  2  รายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  วันที่  23 พฤษภาคม  2565 และวันที่ 
                            10  มิถุนายน 2565  ตรวจสอบนักศึกษาซ้ำซ้อน 
มติท่ีประชุม   รบัทราบ   

 
                      4.8  การประเมนิระดบัการรู้หนังสือของนักศกึษา กศน. (การอ่านออกเขยีนได้) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน    การประเมินระดับการรูห้นังสือของนกัศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
                           หลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่  2  โดยสำนักงาน กศน. แจ้งเรื่อง การประเมินระดบั 
                            การรู้หนงัสือของนกัศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
                            ทุกระดับตามวิธีดำเนินงานในคู่มือ ทุกภาคเรียนตามกำหนดพร้อมรวบรวมสรุปผลการประเมิน  
                            ของครูผู้ประเมินเป็นรายบุคคลจากผู้รายงานข้อมูลในระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม 
                            ข้ันตอนและสอบทานคุณภาพการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ในด้านการอ่านออกเขียนได้ จึงให้  
                            กศน.อำเภอ ดำเนินการประเมินระดบัการรู้หนงัสอืของนักศึกษากศน.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา   
                            2565 ทุกระดับ และทำการประเมินนักศึกษาใหม่ทัง้หมด ทัง้นี้ ให้รวมถงึผูเ้ข้ารับการประเมิน 
                            แล้วแต่ไม่ผ่าน และได้รับการพฒันาการอ่านและการเขียนภาษาไทยแล้ว นักศึกษาเก่าที่ยังที่ 
                            ไม่เข้ารับการประเมินทกุคน โดยใหด้ำเนินการประเมินเข้าใช้ระบบบันทกึผลประเมิน 
 
                                                                                                                    / ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 
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                            ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่  15 สิงหาคม 2565 ทางเว็ปไซต์   
                            http://203.147.2485/student65/login.php เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนงัสือของ 
                            นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ได้ที่ www.nfe.go.th/ pattana และ 
                            ขอให้รายงานผลการประเมินของครผูู้ประเมินเป็นรายบุคคล(ในระบบ) มายังสำนักงาน  
                            กศน.จังหวัดตรังเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และรายงานสำนักงานกศน.ในส่วนของการ 
                            ประเมินผลการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 ภาพรวมในระดับจังหวัดการอ่าน อยู่ในระดับ   
                            85.22%  การเขียนอยู่ในระดับ  82.67%  มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 1,060 คน   
                            จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรยีนที่ 2/2564  จำนวน 5,571  คน     
มติท่ีประชุม   รับทราบ      

 

                                          4.9  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ภาคเรียนท่ี  1  ปกีารศึกษา  2565 
น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2565  ฝ่ายแผนได้ดำเนินการจัดสรร 
                             งบประมาณเรียบร้อยแล้ว  ขอให้สถานศึกษาได้ดำเนินการทำแผนพฒันาผูเ้รียน  สง่มายัง 
                             สำนักงาน กศน.จังหวัดตรงัต่อไป   
มติท่ีประชุม      รับทราบ          

  

                     4.10  ขอเชิญ กศน.อำเภอ ในสังกัดทุกแห่ง ร่วมส่งผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์อาชีพ 
คุณภาพและผลิตภัณฑ์สินคา้พรีเมี่ยม 
นายธนากร  เยาว์ดำ  ขอเชิญ กศน.อำเภอ ในสังกัดทุกแหง่ ร่วมสง่ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์อาชีพ 
                            คุณภาพและผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยม ทุกตำบล ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม  2565   
                            เพื่อจัดนิทรรศการในวันที่  9  พฤษภาคม  2565  เพื่อต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา  
                            วุฒิสภา ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า  OOCC   
มติท่ีประชุม      รับทราบ        

 
 

กลุ่มส่งเสรมิภาคีเครือขา่ยและกิจการพิเศษ 
                    4.11  ผลการประกวดกิจกรรมขยายผลจิตอาสาฯ ระดบักลุ่มอันดามัน และ กำหนดการประกวดใน
ระดับภาคใต ้
น.ส.สุคนธาท์  แซ่เขา  ผลการประกวดกิจกรรมขยายผลจติอาสาฯ ระดับกลุม่อันดามัน  เมื่อวันที่  15 – 16  เมษายน   
                             2565  ณ  สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต   

1. ผลการแข่งขันขบัร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.9) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีม กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมสู ้ช่ือเพลง อาทิตย์อบัแสง กศน. 
อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 

 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทมี มณีจันทร์เฉิดฉาย ช่ือเพลง แผ่นดินของเรา กศน. 
                             อำเภอเมืองตรัง สำนกังาน กศน.จงัหวัดตรัง                                 / 3) รางวัลรองชนะเลิศ 

http://203.147.9.181/student65/log
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 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทมี สาดแสงเดือน ช่ือเพลง แสงเดือน กศน.อำเภอ 
                             เมืองกระบี่ สำนักงาน กศน. จงัหวัดกระบี่ 
 

2. ผลการแข่งขันขบัร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.9) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีม กศน.อำเภอเมืองระนอง ช่ือเพลง แผ่นดินของเรา กศน.อำเภอ 
                             เมืองระนอง สำนักงาน กศน.จงัหวัดระนอง 
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทมี กศน.เกาะลันตาเทิดไท้องค์ราชัน ช่ือเพลง ยามเย็น  
                             กศน.อำเภอเกาะลันตา สำนักงานกศน.จังหวัดกระบี ่
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทมี สาวเมืองยอดลูกสาวพระยา ช่ือเพลง ชะตาชีวิต  
                             กศน.อำเภอห้วยยอด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

                           3. ผลการประกวดโครงงานจิตอาสาตน้แบบ ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น 
                                 1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงงาน จิตอาสาพัฒนาศาสนถานสถาน (มัสยิดนูรุลเอียะซานบ้านบางค้างคาว)  
                                  กศน.อำเภอสเิกา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ได้แก่ โครงงาน มอบบ้านให้เพือ่นยามยากจิตอาสาพาทำบ้านหลังใหม่    
                                 กศน.อำเภอสุขสำราญ  สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง 
 

4. ผลการประกวดโครงงานจิตอาสาตน้แบบ ระดับ มธัยมศึกษาตอนปลาย 
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงงาน การทำน้ำหมักชีวภาพขจัดคราบดว้ยพลงัใจ กศน.อำเภอวังวิเศษ  
    สำนักงาน กศน.จงัหวัดตรัง 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ได้แก่ โครงงาน จิตอาสาต้นแบบการคัดแยกขยะ กศน.อำเภอ 
    เมืองกระบี่ สำนักงาน กศน.จงัหวัดกระบี ่
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ได้แก่ โครงงาน จิตอาสาชวนพัฒนาบ้านเกิด กศน.อำเภอสุขสำราญ          

            สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง 
5. ผลการประกวดชุมชนจิตอาสาดเีด่น   
   1)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช่ือชุมชน บ้านนากลาง กศน.อำเภอตะกั่วทุ่ง สำนักงาน กศน.จงัหวัดพงังา 

            2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ได้แก่ ช่ือขุมชน บ้านคลองทราย กศน.อำเภอกะเปอร์  
                สำนักงานกศน.จังหวัดระนอง 
            3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ช่ือชุมชน บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 10 กศน.อำเภอย่านตาขาว   
               สำนักงาน กศน.จังหวัดตรงั  ประกาศ ณ วันที่ 26  เมษายน พ.ศ. 2565 
        สำหรับกำหนดการประกวดในระดับภาคใต้  รายละเอียดดังนี้ 
                                                                                        /  กำหนดการประกวด 
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กำหนดการประกวดโครงการจิตอาสาของสำนกังาน กศน.ระดบัภาคใต้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 27 
พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุม 1  สถาบันกศน.ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

08.00- 08.30 น.           รายงานตัวลงทะเบียน (ทกุกิจกรรมประกวด) 
08.30 – 10.00 น. เตรียมการประกวด การจัดนิทรรศการ เตรียมความพร้อม และการแสดง 
10.00 – 11.00 น. พิธีเปิดโครงการประกวดจิตอาสาระดบัภาคใต้ (ถ่ายทอดสด+

Facebook Live) 
11.00 – 12.00 น. ประกวดการแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ( ในหลวง ร 9) 

1.ประเภทผูพ้ิการ ผู้เข้าประกวด จำนวน 3 คน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.30 น. 2.การประกวดการแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ในหลวงร 9) 

2.1 ระดับประถมศึกษา  ผู้เข้าประกวด จำนวน 3 คน 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าประกวด จำนวน 3 คน 
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าประกวด จำนวน 3 คน 
3.การประกวดการชุมชนจิตอาสาดีเด่น 
4.การจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 
08.30 – 10.30 น.  ประกาศผลการประกวด ทาง Facebook สถาบัน กศน.ภาคใต ้
ช่องทางการสง่ข้อมลูในการประกวดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ระดบัภาคใต ้
โครงงานจิตอาสาชุมชนจิตอาสา  หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 

           เหมาะสมการดำเนินการประกวดตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ 
           ไวรัสโคโรนา 2019 ของหวัดสงขลากรุณาตรวจ ATK  และสง่ผลการตรวจไมเ่กิน 72  ช่ัวโมง   
           กรุณารักษาระยะห่างและสวมใสห่น้ากากอนามัยตลอดการประกวด 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

                      - 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ    
           6.1  ซักซ้อมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ  เพ่ือเตรียมการเปิดเรียน on site  ปีการศึกษา  2565  

นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์   จากการเข้าร่วมประชุมซักซอ้มการจัดทำแผนเผชิญเหตุ  เพื่อเตรียมการเปิดเรียน on site   
                              ปีการศึกษา  2565  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ 
                              จังหวัดตรัง   การเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
                            โคโรนา 2019 (COVID-19)  ของสถานศึกษาในจังหวัดตรงัการจัดการเรียนการสอน  
                            On Site ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน On Site ในจังหวัดตรงั 
                                                                                                                      /  1) โรงเรียน  สถานศึกษา 
 




