
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 11 / 2565 
วันพุธ ที่  14 ธันวาคม 2565  เวลา  09.00 น.  

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
3.  นางปาณิสรา     อภิชัยสรพันธุ์      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียนรักษาการในตำแหน่ง 
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอดและกศน.อำเภอหาดสำราญ 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด 
                                                         รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  
6.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
7.  นางสาวมาลิตา             หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
8.  นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา       ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรารักษาการในตำแหน่ง 
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง 
9.  นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี             ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์รักษาการในตำแหน่ง 
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
10.  นางสาวพนิดา             พุ่มขำ              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
11.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูชำนาญการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
12.  นางอรทัย คงสิน ครูชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
13.  นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
14.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู กศน.อำเภอเมืองตรัง 
15.  นางกฤตมน  นิลละออ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอกันตัง 
16.  นางสาวกฤติยาภรณ์     ทองแกมแก้ว       ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองตรัง 
17.  นายณัฐพล   วรมิตรปุญวงศ์     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอห้วยยอด 
18.  นางซิตีฮะหวา หวันมาแซะ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาโยง 
19.  นางสาวภูษณิศา วุฒิเลิศอนันต์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอวังวิเศษ 
20.  นางสาวตติยาภรณ์ โพธิราช ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอหาดสำราญ 
21.  นางสาวอมีนา หมิแส๊ะ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอหาดสำราญ 
22.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
23.  นางสาวพรชื่น ณ พทัลุง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอนาโยง 
24.  นางวัชร ี นายโท บรรณารกัษ์ชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอปะเหลียน 
25.  น.ส.อัญชลี  หนูนุ่ม บรรณารักษ์ กศน.อำเภอกันตัง 
26.  นางอนงค์ จอมทอง บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
27.  น.ส.ศิวิมล   ฉุ้นย่อง บรรณารักษ์ กศน.อำเภอรัษฎา                   / 28. น.ส.ปาติมา ยอมใหญ ่
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28.  น.ส.ปาติมา ยอมใหญ่ บรรณารักษ์ กศน.อำเภอหาดสำราญ 
29.  น.ส.วริษฐา สีหนู บรรณารักษ์ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
30.  นางมาลิษา พัฒน์ทอง นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอปะเหลียน     
                    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอาทิตย์                 อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ   ลาป่วย 
2. นางสาริณี วรรณบวร          ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอห้วยยอด  ไปราชการ 
3. นางสาวดาริกา   เดวิเลาะ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอปะเหลียน   ไปราชการ 
4. นางจาริ คงนคร              ครูชำนาญการ กศน.อำเภอกันตัง   ลาป่วย 
5. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ    ลาพักผ่อน 
6. นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ    ลาผักผ่อน 
7. นายศรชัย เพ็ชรฉุย ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอรัษฎา    ลาป่วย 
8. นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สนง.กศน.จังหวัดตรัง   ลาป่วย 
9. นายทวีศักดิ์                 ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สนง.กศน.จังหวัดตรัง   ลาป่วย 
10.นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สนง.กศน.จังหวัดตรัง           ลาพักผ่อน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายเกรียงศกัดิ์ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
3. นายภาสกร                  กานต์รวีวงศ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ                 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา        สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นางสาวสุคนท์ธา            แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10. นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11. นางสาวกาญจนา         เดิมหลิ่ม            นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นางสาวภาวดี             สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14. นางสาวนันทา             ภิรมย์พร นักจัดการงานทัว่ไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15. นางสาวอัจฉรี     วีระเสถียร          นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16. นางอรนุช        ไตรญาณ       เจ้าหน้าที่งานธุรการ   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17. นายศุภชัย       เจ้าฝัน       เจ้าหน้าที่พัสดุ        สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

                                                                                                / 18.นายประพันธ์  เพ็ญจันทร ์
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18. นายประพันธ์     เพ็ญจันทร์       ช่างเทคนิค    สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม                                                                                        
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  

นางนภา  จิโรภาส   แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังและคณะดังนี้ 
                            1. นายสิรวิญย์  ง๊ะสมัน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง 
                            2. นายสุวิชาญ  ประชาชาติ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง 
                               3. นางสุดา  สังฆาคาคินทร์  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม 
                               4. นายเฉลิมชัย  รอดริน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายสิรวิญย์ งะ๊สมัน    จากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ขอขอบคุณ ผู้บริหาร  
                           และคุณครูกศน. ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ได้ทำบันทึกการตกลง 
                                กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมการพัฒนาชุมชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ 
                                สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากการตรวจติดตามของคณะกรรมการ 
                                วุฒิสภา  โดยมีท่านเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน เป็นประธานการประชุม ได้สรุปปัญหาในเรื่อง 4 M คน งบประมาณ 
                                วัสดุอุปกรณ์ การบรหิารจัดการ  การประชุมคณะกรรมการจังหวัด เรื่องการทำ MOU กับหัวหน้าส่วนได้ 
                                รบัทราบและนำเรยีนระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สง่เสริมประชาธิปไตยที ่
                                ครบวาระแล้ว  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยขอให้พิจารณาคนที่ทำงานร่วมกันก่อนสำหรับการ 
                                แบ่งเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน สำหรับการแบ่งเขตใหม่จังหวัดตรัง 
                                มีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรได้จำนวน  4 คน การเลือกตั้งซ่อมเฉพาะกรณีที่โดนใบแดงเสียชีวิตหรือตายจะม ี
                                การเลือกตั้งซ่อมใหม่ 
นายสุวิชาญ ประชาชาต ิการขบัเคลื่อนงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้ังแตป่ี 2557 ถึงปัจจุบัน  ขอขอบคุณกศน. 
                           อำเภอ กศน.ตำบลทุกตำบลที่ได้ให้ความร่วมมือและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  
                           ให้ประสบความสำเร็จ  เป็นตามเป้าหมายและในอนาคตได้มีการแก้ไขระเบียบในเรื่องของที่มา 
                           ของกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  ซึ่งจะต้องแต่งตั้งให้กรรมการของตัวแทน 6 ภาคี 
                           เครือข่ายให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น  สาธารณสุข พัฒนาชุมชน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
                           มนุษยแ์ละกิจการผู้สูงอายุ  และในขณะนี้ได้รับความร่วมมือจาก กศน.อำเภอส่งรายชื่อมายัง 
                           สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง  เกินครึ่งแล้ว  ยังขาดอยู่อีก 4 อำเภอ ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดส่ง 
                           รายชื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2566  เมือ่ประกาศแต่งตั้งแล้วจะได้จัดประชุมและ 
                           จัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการเลือกตั้ง  มีการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อน  
                           ศูนย์สง่เสริมพัฒนาประชาธิปไตยไปสู่ความสำเร็จโดยจังหวัดตรังได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบ  
                           โดยภาคใต้มีจังหวัดตรัง สตูล และระนอง  ทั่วประเทศมีจำนวน 12 จังหวัด  จะต้องดำเนินงาน 
                           ตามระเบียบฉบับใหม่ และได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นพิเศษในฐานะท่ีเป็นจังหวัดต้นแบบ 
                                                                                                                          /  และสามารถของบประมาณ 
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                           และสามารถของบประมาณมาใช้เพ่ือจัดกิจกรรมได้ และมีการทำกิจกรรมร่วมกันมากข้ึน คาดว่า 
                           ประมาณอีก 2 สัปดาห์จะมีการทูลเกล้า กฎหมายลูก  และมีแนวโน้มการยุบสภาหลังจากการ 
                           ประกาศใช้กฎหมาย  คาดว่าจะมีการเลือกตั้งทีม่ีการแข่งขันอย่างรุนแรง   
นางสุดา  สังฆานาคินทร ์ขอเพ่ิมเติมในส่วนของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยสามารถแตง่ตั้งคณะกรรม 
                           คนเดิมท่ีครบวาระไปแล้วได้  เนื่องจากทุกศูนย์ครบวาระหมดแล้ว  แต่งตั้งใหม่ภายใน 60 วัน  
                           อยากให้พิจารณาตัวแทนของทุกหมู่บ้าน  อยากให้ทุกหมู่บ้านมีส่วนรวม  สำหรับ 4 อำเภอท่ียัง 
                           ไม่ได้ดำเนินการ เช่น กศน.อำเภอเมืองตรังขาดอยู่ 4  ตำบล  กศน.อำเภอห้วยยอดขาดอยู่ 9  
                           ตำบล  กศน.อำเภอนาโยงขาดอยู่ 4 ตำบล และกศน.อำเภอรัษฎาขาดอยู่ 4 ตำบล 
นายสิรวิญย์ ง๊ะสมัน     มีโอกาสไปพบปะพูดคุยกันในพ้ืนที่ และหลังจากแต่งตั้งคณะกรรมแล้วเสร็จ จะมีจัดประชุมต่อไป  
                                 ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังและผู้อำนวยการ กศน.อำเภอและคุณครู กศน.ตำบล 
มติทีป่ระชุม รับทราบ                        
               

2. นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนนิงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ 1 เดือน  

นางนภา  จิโรภาส   ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 

            บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่  11/2565  กล่าวเปิดการประชุม 
                          ตามระเบียบวาระการประชุม   และสถานศึกษานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนว 
                          ปฏิบัตทิี่ดี (Good Practice)  ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
                          (Good  Practice)  เป็นคลิปวีดีโอผ่าน เว็บไซต์ www.youtube.com ตามลำดับ  โดยผ่าน        
                          ทางระบบไลน์กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ดังนี้ 1. กศน.อำเภอเมืองตรัง 2. กศน.อำเภอกันตัง           
                            3. กศน.อำเภอห้วยยอด   4. กศน.อำเภอปะเหลียน    5. กศน.อำเภอนาโยง      6. กศน.อำเภอสิเกา  
                            7. กศน.อำเภอวังวิเศษ   8. กศน.อำเภอหาดสำราญ  9.  กศน.อำเภอรัษฎา                  
                                 10. กศน.อำเภอย่านตาขาวและสำนักงาน กศน.จังหวัดตรงั 

มติทีป่ระชุม รับทราบ                        
                                     

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

                    1.1 พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
นางนภา  จิโรภาส    พ.ร.บ.สง่เสริมการเรียนรู้ ผ่านเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ 
                           กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยโดยการส่งเสริมการ 
                           เรียนรูต้ลอดชีวิต การพัฒนาตนเองของประชาชน การเรียนรู้เพ่ือคุณวุฒิตามระดับและ จัดให้ 
                           มีการสง่เสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยจะมี 
                           การปรบัโครงสร้างใหม่และใช้ชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดและกศน.อำเภอเป็น  
                           ศูนย์สง่เสริมการเรียนรู้ประจำอำเภอ กศน.ตำบลเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำตำบล   
                           ข้อดีในเรื่องงานบุคลากรจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                         / 1.2 ผลการประเมินผลิตภัณฑ ์
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          1.2   ผลการประเมินผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเม่ียม ประจำปี พ.ศ. 2566  
นายธนากร เยาว์ดำ       สำหรบัการประเมินผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งสืบเนื่อง 
                            มาจากการจัดอบรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2565 ต่อเนื่องมาได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จำนวน 30  
                            รายงาน คัดเลือกมาจาก 5 เกณฑ์การพิจารณา  คือ ด้านของการผลิต  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน 
                            เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านโอกาสทางการตลาด  
 
                            ระดับพรีเม่ียม 
 

 
  
                         

         
               ระดับดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ      
 
                                                                                                      / 1.3 สัปดาห์สร้างสุข 

 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.อำเภอ 
ลูกบริหารมือจากยางพารา ห้วยยอด 
ชาพริกไทยใบเตย ปะเหลียน 
จักสานจากต้นคลุ้ม เมืองตรัง 

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.อำเภอ 
ร่มผ้าแฟนซี รัษฎา 
ตะกร้าเชือกใยสังเคราะห์ วังวิเศษ 
ผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ ย่านตาขาว 
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้ม ย่านตาขาว 
กระเป๋า Hand Crafe เมืองตรัง 
ปุ๋ยมูลไส้เดือน ห้วยยอด 
ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน หาดสำราญ 
ผ้ามัดย้อมร่วมสมัย ลายสันหลังมังกร ปะเหลียน 
กล่องแว่นตาเตยปาหนัน สิเกา 
พวงกุญแจลูกปัดมโนราห์ นาโยง 
หมวกปีกช่อศรีตรัง นาโยง 
ผ้าพันคอจากงาน Eco print นาโยง 
จักสานก้านจากย่านซื่อ กันตัง 
เกล็ดน้ำตาลจาก จากใจ กันตัง 
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                    1.3  สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชน 
นางนภา  จิโรภาส    สัปดาหส์ร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชน   
                          ระหว่างวันที่ 19 – 23  ธันวาคม  2565 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   
                           กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายกศน.อำเภอกันตัง นาโยง ปะเหลียน และเมืองตรัง    
                           บธูเกษตรกรรมต่อยอดจากพันธุ์ข้าวของกศน.อำเภอนาโยง ข้าวเล็บนก ข้าวสังข์หยด นำสินค้า 
                           ลูกบริหารมือจากยางพารา ผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน 
                           เอกลักษณ์เช่น พะยูน หรือ ดอกศรีตรัง  กศน.อำเภอให้จัดสัปดาห์สร้างสุข ในพ้ืนที ่ 
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ จัด ณ ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ ลานวัฒนธรรม 
นายสุรวุฒิ ขันธ์คง       จัดแบบหมุนเวียนไปตามแต่ละ กศน.ตำบล 
มติที่ประชุม  รับทราบ      
                                      

1.4 กีฬา กศน.เกมส์ ปี 2566 และการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาคใต้ วันที่ 9 - 10 มกราคม 2566 
นางนภา จิโรภาส    ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ กรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษาและนักศึกษา  
                          กศน. ทีม่สี่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ตรังเกมส์ ประจำปี 2566 สำเร็จไปได้ด้วยดี   
                          เป็นภาพที่ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยม ขอชื่นชมในทุกด้าน  นักศึกษามีความสุข และกิจกรรม 
                          ของ To Be Number one  จากความร่วมแรงร่วมมือกัน  การแข่งขันกีฬาทุกประเภทและ 
                          การแข่งขันกรีฑา  ขับเคลื่อนเพื่อไปแข่งระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา  สำหรับกีฬาพ้ืนบ้าน 
                          ออกข่าวรายการสเกต็ข่าว และขอขอบคุณทุกคน ระดับประเทศจำนวน 100 คน รอกำหนดการ 
                          อีกครั้งและเสื้อเป็นสีฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                       1.5  การจัดงานสืบสานประเพณีวันปีใหม่ พ.ศ. 2566  
นางนภา จิโรภาส         การจัดงานสืบสานประเพณีวันปีใหม่ พ.ศ. 2566 ขอเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงบ่าย 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

                                                                              / 1.6  การจัดกิจกรรมงานวันคร ู
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    1.6  การจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67  พ.ศ. 2566  จังหวัดตรัง 
นางสาวพนิดา พุ่มขำ   สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่  67 กำหนดจัดงานในวันที่ 16 มกราคม 2566 จัดในรูปแบบ 
                              ผสมผสานแบบออนไซต์และถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุสสวท.ตรัง Facebook Like  หน้าเพจ 
                              สำนกังานศึกษาธิการจังหวัด สำหรับสถานที่จัดงาน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ชั้น 2 และ 3  
                              จำนวน 1,600 คน มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ  
                              จำนวน 9 รูป เวลา 06.30 นาฬิกา  กิจกรรมระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และส่งเสริมยกย่อง 
                              เชิดชูเกียรติจะเริ่มเวลา 08.00 นาฬิกา  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบของที่ 
                              ระลกึแก่คุณครูอาวุโสในประจำการ รางวัลเชิดชูเกียรติโคต้าของสำนกังาน กศน.จังหวัดตรังจำนวน 
                              11 คน รางวัลครูผู้สอนดีเด่นจำนวน 6 คน ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจำนวน 1 คน บุคลากรทางการศึกษา 
                                          3 คน และบุลากรสนับสนุนการศึกษาดีเด่นจำนวน 1 คน การแต่งกาย ชุดอนุรักษ์ไทย ชุดสุภาพ  
                              ชุดสทูสากล  กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬา ขอสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งท่ี 10/2565 วันจันทร์ที่  7 พฤศจิกายน 2565 
      

นางนภา   จิโรภาส  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
                         หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ  ครั้งที่ 10 / 2565   
                   3.1  โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
นางนภา  จิโรภาส       โครงการ กศน.ปักหมุด เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
                                ข้อมูลโครงการ กศน.ปักหมุด  ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อ  
มติที่ประชุม    รับทราบ   

 

                   3.2    โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
นางนภา  จิโรภาส        โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรยีน”  
                           ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่อง ตอบโจทย์ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง  
มติที่ประชุม     รับทราบ    
   

                     3.3  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center 
นางนภา  จิโรภาส       โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะชีวิต   
                              เป้าหมายหลักนักศึกษา ปลอดภัยทั้ง 4 มิต ิ ทั้งปลอดภัยโรคโควิดโรคระบาดอ่ืน ๆ ปลอดการพนัน  
                                ปลอดอบายมุก การพูดบูลลี่ การทำร้ายร่างกาย ความปลอดภัยของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ไม่มีอันตราย 
มติที่ประชุม     รับทราบ  

        / 3.4 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 
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                   3.4  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางนภา จิโรภาส    โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 17 -18 ธันวาคม  2565 ณ  

                                 เมืองทองธานี  มอบหมายผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตรัง สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังจะเป็น 
 สถานีแก้หนี้   

มติทีป่ระชุม     รับทราบ 
              

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

        4.1 ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสงักัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
นางสาวพนิดา  พุ่มขำ   จากการอบรมในวันที ่29 พฤศจิกายน  2565  สำหรับพ.ร.บ.ส่งเสรมิการเรียนรู้ยกเลิก พ.ร.บ. 
                          กศน. 2551 ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ทำตามกฎกระทรวงปี 2555 ซึ่ง 
                          ออกตามพ.ร.บ. กศน.ปี 2551 ถ้ายกเลิกไม่ต้องประเมิน  โดยจะดำเนินการประเมินคุณภาพ 
                          การศึกษาโดยต้นสังกัดช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566  ซึ่งปฏิทินได้สรุปแล้วเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
  

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

4.2  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
นายวัชระ สุวรรณประทีป   สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
     
                                                                      

 /รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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มติทีป่ระชุม   รับทราบ      
                                     4.3  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายวัชระ สุวรรณประทีป  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
                             ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงมีตัวชีว้ัด 10 ตัวชี้วัดแตเ่กี่ยวกับกศน. 4 ตัวชี้วดั 
                             ตัวชีว้ัดที่ 1คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ(Skill) 
                             ตัวชีว้ัดที่ 3 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา 
                             ตัวชีว้ัดที่ 4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                             ตัวชี้วดัที่  5 สันสว่นประชากรนอกระบบการศกึษาวัยเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1- ม.3) อายุ 6 – 14 ป ี   
มติที่ประชุม   รับทราบ      
                             

            กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 4.4  กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 
นางสาวพนิดา  พุ่มขำ     กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 ในการสอบ 

      ใช้รูปแบบเดิมคือการสอบออนไลน์เป็นหลัก สถานศึกษาที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ตามท่ีแจ้ง 
      สามารถสอบแบบออนไซต์  รายวิชาที่จัดสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ วิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับ 
      รวม 60 วิชา การดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางภาคจะดำเนินการในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565  
      ตารางสอบของสำนักงาน กศน. สอบวิชาละ 30 นาที พัก 10 นาที  วิชาละ 20 ข้อ จำนวน 10  
      คะแนน  โดยมีนายภาสกร กานต์ระวีวงศ์และน.ส.พรวิรินทร์  วิ้นฉ้วน เป็นผู้รับผิดชอบงาน 

นายภาสกร กานต์ระวีวงศ์  ปัญหาที่พบคือนักศึกษาส่งข้อสอบไม่ทัน  เนื่องจากเวลาหมดก่อน  อยากให้ย้ำกับนักศึกษาใน 
        เรื่องของเวลาระบบจะปิดเวลา 09.10 น. เพ่ือไว้สำหรับความเร็วอินเตอร์เน็ต  ข้อมูลนักศึกษาให้ 
        ถูกต้องครบถ้วน และกดส่งให้ทันเวลา ปัญหาการใช้งานและกดส่งไม่ไปอยากให้เช็คก่อนสอบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
                    / 4.5  กำหนดจัดโครงการบรรณาธิการขอ้สอบ 
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                    4.5  กำหนดจดัโครงการบรรณาธกิารข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2565 วันที่  2 – 3 กุมภาพนัธ์ 2566 
นางสาวพนิดา  พุ่มขำ    สำหรับการจัดทำข้อสอบภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2565 ในรายวชิาบังคับใช้ข้อสอบของสำนักงาน กศน.ใน 
                                     รายวชิาเลือกบังคับใช้ต้นฉบับข้อสอบของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  วิชาเลอืกเสรีกำหนดวันที่จะดำเนินการ 
                                     บรรณาธกิารข้อสอบ ในวันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี ้ 
                          1. รายวิชาที่ออกข้อสอบ 

                   วิชาเลือกเสรี จำนวน 18 วิชา  
          1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 วิชา 
          2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 วิชา 
          3) เรียนได้ทั้ง 3 ระดับ จำนวน 10 วิชา 

                           2. กำหนดส่งบัตรข้อสอบ วันที่ 27 มกราคม 2566 
                           3. กำหนด บรรณาธิการข้อสอบระดับจังหวัด วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566  
                           สำหรบักศน.อำเภอห้วยยอดจะต้องดำเนินการออกข้อสอบเองจำนวน 7 วิชา และกศน.อำเภอ 
                           กันตังจำนวน 4 วิชา กศน.อำเภอหาดสำราญจำนวน 3 วิชา กศน.อำเภอย่านตาขาว 2 วิชา   
                           กศน.อำเภอเมืองตรัง 4 วิชา กศน.อำเภอปะเหลียน 1 วิชา กศน.อำเภอวังวิเศษ 2 วิชา  
                           กศน.อำเภอรัษฎา 1 วิชา กศน.อำเภอนาโยง 2 วิชา สำหรับกศน.อำเภอห้วยยอดจะประกอบไป 
                           ดว้ยวิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ วิชาชีวิตและครอบครัว วิชาความหลากหลายของ 
                           สิ่งมีชีวติ วิชาเคมีในชีวิตประจำวัน วิชาโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิชาการเกษตรอินทรี  
มติที่ประชุม   รับทราบ      
 

                    4.6  การรับแบบพิมพ์หลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ ท่ีจัดซื้อจากองค์การค้าคุรุสภา 
น.ส.พรวิรินทร ์ว้ินฉ้วน   แจ้งสถานศึกษาการรับแบบพิมพ์หลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ ที่จัดซื้อจากองค์การค้า 

       คุรุสภา สามารถรับได้ท่ีงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ      

 

                    4.7  ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ  
       ความช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2566   

น.ส.สุคนธาท์ แซ่เขา  ได้ดำเนินการสำรวจซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาคนพิการจำนวน7แห่งได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล 
       ในการขอรับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  มีนักศึกษาจำนวน 159  คน  จำนวน 318,000 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
   

 4.8  การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ครั้งท่ี 2 ปี 2565  
น.ส.สุคนธาท์ แซ่เขา  การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2565  มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมดจำนวน  

       48  คน แบง่เป็นประถมจำนวน 8 คน  มัธยมศึกษาตอนต้น 11 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย  
       29  คน จะดำเนินการสอบในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566  

มติที่ประชุม   รับทราบ                                                                 / กลุ่มสง่เสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4.9  การขับเคลื่อนงานอัธยาศัย 
นางนภา  จิโรภาส    การขับเคลื่อนงานอัธยาศัย การคิดกระบวนการวิธีการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่  เช่น ตู้เย็นความรู้   
                           หนังสอืถึงเตียง กลยุทธ์ เทคนิค กลวิธีให้คนอ่านเพิ่มข้ึน หาวิธีการให้ประชาชนอ่านเพ่ิมข้ึน  
                           ขับเคลือ่นงานอัธยาศัยให้โดนเด่น ออกแบบการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่  การออกรถโมมาย  งานที่มี 
                           ความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ฐานการเรียนรู้ เช่น บิ้งโก  QR cord สื่อที่ได้การจัดสรรให้ตอบโจทย์  
                           และทันสมัยออกแบบไอเดียเพื่อพัฒนางานห้องสมุด 
น.ส.ปาติมา ยอมใหญ ่ บรรณารักษ์ กศน.อำเภอหาดสำราญ การส่งเสริมการอ่านให้คนอ่านหนังสือเพ่ิม การจัดทำสื่อ 
                           ส่งเสรมิการอ่าน 
น.ส.วริษฐา  สีหนู     บรรณารักษ์ กศน.อำเภอย่านตาขาว นวัตกรรมเรื่องพืชท้องถิ่น “ชาย่านตาขาว”ศูนย์การเรียนรู้ 
                           คอมพิวเตอร์ 
นางอนงค์ จอมทอง   บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเมืองตรัง ศูนย์การเรียนรู้  Co-Learning Space มีผู้สนใจเข้าร่วม 
                           กิจกรรม  มีการชักชวนเพ่ือนเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ิม  นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  โดยการหาข้อมูล  
                           อ่านเหนือจินตนาการ ความรู้ในเกมส์ 
น.ส.อัญชลี หนู่นุ่ม    บรรณารักษ์ กศน.อำเภอกนัตัง เน้นจำนวนผู้เขา้ใช้บริการ เชิงรับปรับปรุงภายในห้องสมุด เชิงรุก 
                           ทำงานร่วมกันครูกศน.ตำบลโดยรถมินิโมบายเคลื่อนที่ แบ่งจาก 14 ตำบล เป็น 3 โซน  กิจกรรมมี 
                           ความหลากหลาย  โดยนำหนังสือพิมพ์ไปให้บริการส่งเสริมการอ่าน 
น.ส.ศิริวิมล ฉุ้นย่อง   บรรณารักษ์ กศน.อำเภอรัษฎา ปรับปรุงภูมิทศันภ์ายใน/ภายนอก จัดห้องประชุม ได้รับการ 
                            สนับสนุนจากบริษัทแปลงทอยส์ มีมุมกาแฟ จัดสวนปลูกต้นไม้ ทาสีใหม่ เน้นลงพ้ืนที่แนะนำ 
                            หอ้งสมุด จัดหนังสือหมุนเวียนสื่อ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล จัดทำ E-book แหล่งเรียนรู้ 
                            ของรัษฎา 
น.ส.พรชืน่ ณ พัทลุง   บรรณารักษ์ กศน.อำเภอนาโยง  ทำงานร่วมกับครูกศน.ตำบล  เคลื่อนที่เดือนละครั้งไปตลาด 
                            นัดนาปด กิจกรรมเช่นการทำกระทงจากมะละกอ  หมุนเวียนสื่อ จัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับ 
                            การอ่าน  นำหนังสือไปมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชน   นวัตกรรมสื่อวงล้อสำนวนชวนคิด  
                            ความหมายของสำนวน 
นางวัชรี นายโท       บรรณารักษ์ กศน.อำเภอปะเหลียน ส่งเสริมการอ่านจิตอาสาส่งเสริมการอ่าน โครงการหนังสือ 
                            ถึงเริน โดยจิตอาสาขยายไปทุกตำบล นวัตกรรม Booktalk  ถ่ายคลิปวิดีโอทำเป็น EP.1 EP.2   
                            จัดทำเป็นโมเดล   
นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ กศน.อำเภอวังวิเศษ บริการบ้านหนังสือชุมชน  เดือนละ 2 ครั้ง ณ ตลาดคลองชี   
                             ตลาดนัดวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้สมาชิกห้องสมุดเพ่ิม 56 คน   
                             นวัตกรรมหนังสือทำมือเป็น QR code เรื่องอาชีพ 
นางนภา  จิโรภาส       ให้ข้าราชการครเูสนอหัวเรื่องที่มีความต้องการจะอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในปี 2566 
                                       / นางซิตฮีะหวา หวันมาแซะ        
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