
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 3 / 2564  
วันพุธที่  3  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 น.  

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
6.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง  
7.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
8.  นางสาวจุฑามาส          แก้วมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
9. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
10. นางสาริณี   วรรณบวร ครชูำนาญการพิเศษ      กศน.อำเภอห้วยยอด 
11. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูชำนาญการ  กศน.อำเภอปะเหลียน 
12. นางจาริ คงนคร ครชูำนาญการ  กศน.อำเภอกันตัง 
13.  นางอรทัย คงสิน ครชูำนาญการ กศน.ย่านตาขาว 
14.  นายชรินทร์ สีสุข ครชูำนาญการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
15.  นายอนันต์ ศรีราม ครูชำนาญการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
16.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อำเภอเมืองตรัง 
17.  นางกฤตมน  นิลละออ     ครผูู้ช่วย กศน.อำเภอกันตัง 
18.  นายจักรพล  บัวมาศ ครผูู้ช่วย กศน.อำเภอย่านตาขาว 
19.  นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว    ครผูู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองตรัง         
20.  นางสาวภูษณิตา  วุฒิเลิศอนันต์   ครผูู้ช่วย กศน.อำเภอวังวิเศษ   
21.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาว 
22.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
23.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง 
24.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน 
25.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาโยง 
26.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา 
27.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ 
28.  นางปัทมนันท์            ทองอ่อน บรรณารักษ์ชำนาญการ             ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา    

                                                                                 /  ผู้ไมม่าประชุม 



~ 2 ~ 
 

  

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.  นางปาณิสรา    อภิชัยสรพันธุ์            ผู้อำนวยการ                       กศน.อำเภอเมืองตรัง         ไปราชการ 
2.  นางละออง       ภู่กลาง                   ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ไปราชการ 
3.  นายศรชัย        เพ็ชรฉุย                  ครูผูช้่วย                           กศน.อำเภอรัษฎา           ไปราชการ 
4.  นายณัฐพล       วรมิตรปุญวงศ์          ครูผู้ช่วย                           กศน.อำเภอห้วยยอด           ไปราชการ 
5.  นางซิตีฮะหวา       หวันมาแซะ     ครูผู้ช่วย                            กศน.อำเภอนาโยง             ไปราชการ 
6.  นางสาวตติยาภรณ ์ โพธิราช        ครูผู้ช่วย                            กศน.อำเภอหาดสำราญ       ไปราชการ 
7.  นางสาวฉวีวรรณ    เอียดชูทอง     ครูผู้ช่วย                           กศน.อำเภอสิเกา  ไปราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางสาวสุคนท์ธา         แซ่เขา นักวิชาการศึกษา   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22.  นายอนุวัต   ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
     

                                                                                          /  เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30  น. 
นางนภา   จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
                บุคลากรทางการศกึษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่  3/2564  กล่าวเปิดการประชุม 
                              ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  สถานศึกษานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนว 
                              ปฏบิัติที่ดี (Good Practice)  ในรอบ 1 เดอืน ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่ 
                              เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good  Practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com   
                              โดยเริ่มจาก 1. กศน.อำเภอสิเกา          6. กศน.อำเภอกันตัง                                                                      
                                               2. กศน.อำเภอปะเหลียน    7. กศน.อำเภอนาโยง 
                                               3. กศน.อำเภอวังวิเศษ       8. กศน.อำเภอรัษฎา 
                                               4. กศน.อำเภอห้วยยอด     9. กศน.อำเภอเมืองตรัง 
                                            5. กศน.อำเภอย่านตาขาว    10. กศน.อำเภอหาดสำราญและสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ก่อนวาระการประชุม       

   1. มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการออกข้อสอบและคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ  
                              ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
นางนภา   จิโรภาส    ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการออกข้อสอบและคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ  
                                ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
                                จำนวน  21  คน  รายละเอียดดังนี้  

           1 .นางเพียงใจ  หอยสังข์   ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน 
    2.นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์  ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง  

           3.น.ส.มาลิตา  หลีหยัน   ผอ.กศน.อำเภอย่านตาขาว  
           4.น.ส.จุฑามาส  แก้วมี   ผอ.กศน.อำเภอสิเกา  
           5.นายอาทิตย์  อินทรวิเศษ    ผอ.กศน.อำเภอวังวิเศษ  
           6.นางละออง  ภู่กลาง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
           7.นางอรทัย  คงสิน   ครูชำนาญการ   
           8.นางจาริ  คงนคร   ครูชำนาญการ   
           9.นางสาริณี  วรรณบวร   ครูชำนาญการพิเศษ  
           10. น.ส.ประโลม  เสียมไหม  ครูชำนาญการ   
           11. นายอนันต์  ศรีราม   ครูชำนาญการ   
           12. นางอุษา  บุญทอง   พนักงานพิมพ์ ส 4   

                                13. นายจักรพล  บัวมาศ   ครูผู้ช่วย                                                        
                                14. นางฉวีวรรณ  มุกดา   ครูผู้ช่วย                                                         
                                                                                                            /  15. น.ส.กฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว  
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           15. น.ส.กฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว ครูผู้ช่วย     
           16.  นางซิตีฮะหวา  หวันมาแซะ ครูผู้ช่วย   
           17.  นายณัฐพล  วรมิตรปุญวงศ์  ครูผู้ช่วย 

                                18.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์                                  นกัจัดการงานทั่วไป                                                       
                                19.  น.ส.อัจฉรี  วีระเสถียร   นักจัดการงานทั่วไป   

           20.  น.ส.พรวิรินทร์  วิ้นฉ้วน    นักวิชาการศึกษา   
           21.  น.ส.สุคนท์ธา  แซ่เขา   นักวิชาการศึกษา   

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                                                                                                                                     

  2.  มอบเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564                           
                                และรายงานผล  การประชาสัมพันธ์ 
นางนภา   จิโรภาส         ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com   
                                  ประจำเดือนมกราคม   2564  ได้แก่ 
                                  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

   1.รางวัลชนะเลิศ กศน.อำเภอห้วยยอด   จำนวน  118 ข่าว 
   2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กศน.อำเภอกันตัง  จำนวน  113 ข่าว 
   3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กศน.อำเภอเมือง  จำนวน  78 ข่าว 

             ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
   1.รางวัลชนะเลิศ กศน.อำเภอสิเกา   จำนวน  59 ข่าว 
   2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กศน.อำเภอนาโยง  จำนวน  58 ข่าว 
   3.รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 กศน.อำเภอรัษฎา  จำนวน  24 ข่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

            3.  มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนนิงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)    
                             ประจำเดือนมกราคม  2564 
นางนภา   จิโรภาส ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
                               (Good practice) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
                              รางวัลยอดเยี่ยม  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ 
                               นางศรัญญา  เกิดเกลี้ยง ครู กศน.ตำบล ผู้จัดทำ           

ใช้เกณฑ์ตัดสินโดย 
1.  การเปิดให้เข้าชมวีดีโอผ่าน www.youtube.com/ 
2.  คุณภาพของงานนำเสนอ เรื่อง การลำดับภาพ/คุณภาพเสียง/ความต่อเนื่อง/เทคนิคการนำเสนอ            

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                          / ระเบียบวาระที่ 1 

     

http://www.youtube.com/
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

                           1.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
นางนภา  จิโรภาส  อัพเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ  วันพุธที่ 3  มีนาคม  

2564  ในประเทศไทย  ผู้ติดเชื้อรวม ผู้ติดเชื้อรวม 26, 108  คน รักษาหาย 25,562  คน 
ผู้เสียชีวิต 85 คน ทั่วโลก ผู้ตดิเชื้อรวม 116 ล้าน รักษาหาย 65.3  ล้าน ผู้เสียชีวิต 2.57 ล้าน 
สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ  เนื่องจากเริ่มมีวัคซีนป้องกัน แต่ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตน
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19  ในสถานศึกษามีดังนี้                       

 1.  มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
2.  สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 
3.  ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4.  จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
5.  ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 
6.  ลดความแออัด  ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
                                                                 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 2 / 2564  วันพฤหัสบดีที่  4  กุมภาพันธ์ 2564 
      

นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งที่ 2 / 2564  วันพฤหัสบดีที่  4  กุมภาพันธ์  2564 หากพบข้อผิดพลาด
ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 2 / 2564    
                            3.1  ผลการพิจารณากลั่นกรองกรณีให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร     พนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่กำหนดในสัญญารายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ       
                                                                                     / 3.2 ผลการสรรหาและเลือกสรร                                                                            

ที่ ชื่อ – สกุล 
พื้นที่ปฏิบัติงานใหม่ 

กศน.ตำบล กศน. อำเภอ 

1 น.ส.ขวัญชนก  ช่วยชะนะ ไม้ฝาด สิเกา 

2 นายกษิดิศ  พรหมดนตร ี ช่อง นาโยง 

3 นายประสิทธิ์  พูดเพราะ ท่าสะบ้า วังวิเศษ 

4 นางอิสริยารัตน์  วรรณกลัด โพรงจระเข้ (ศรช.) ย่านตาขาว 
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                              3.2  ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     
                                    นักวิชาการเงินและบัญชี และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร       ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
                                      1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ลำดับที่ 1 นางมลิสา  พัฒน์ทอง 
                                      2. นักวิชาการเงินและบัญชี       ลำดับที่ 1 นางสาวกนกอร  กองมี 
                                      3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ      ลำดับที่ 1 นายภาสกร  กานต์วรีวงศ์   
                                      ทั้งนี้  ให้ผู้รายชื่อตามประกาศ   ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างและ 
                                      ปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในวันพุธที่ 3  มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.  
                                      ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง      
มติที่ประชุม    รับทราบ       
 
ระเบียบวาระท่ี  4       
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

                             4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ        สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังนี้ 

 
 
                                                                                                               / รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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                                                                                                       / รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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                                                                                                       / รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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                                                                                                       / รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 



~ 10 ~ 
 

  

 
 

 
 

                                                                                                       / รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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                                                                                                / รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                  / 4.2 การส่งเสรมิวินัยจราจรแก่นักศึกษา 
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                             4.2   การส่งเสริมวินัยจราจรแก่นักศึกษา กศน. 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ         สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้แจ้งผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
                                     สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่องการส่งเสริมวินัยจราจรให้กับนักศึกษา กศน. เพ่ือสร้าง 
                                     จิตสำนึกด้านวินัยจราจร ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดอัตราการเสียชีวิตใน 
                                     กลุ่มเป้าหมาย อายุระหว่าง 15 - 29 ปีอีกทั้งยังเปน็การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนก่อน 
                                     ประเพณีสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 ณ  
                                     ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จึงแจ้งให้สถานศึกษา กศน.อำเภอ จัดทำแผนงาน 
                                     โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรแก่นักศึกษา กศน. อย่างน้อย 1 โครงการ  
                                     พร้อมทั้งส่งแผนงานโครงการ/รายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมให้สำนักงาน  
                                     กศน.จังหวัดตรังทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรายงาน  
                                     ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังทราบในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย        
                                     ทางถนนจังหวัดตรังต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

                         กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                               4.3  โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือก “รู้เรื่องเมืองตรัง” ระยะที่ 2 
นางสาวพรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน     โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือก “รู้เรื่องเมืองตรัง”ระยะที่ 2 
                                       กำหนดอบรมระหว่างวันจันทร์ ที่ 29  มีนาคม 2564  ถึงวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  
                                       อบรมพิจารณาหลักสูตรในส่วนของเนื้อหา เพ่ือจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือก 
                                       “รู้เรื่องเมืองตรัง”    
มติที่ประชุม รับทราบ     

 

 4.4  ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ ระดับพรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2564 
นายธนากร  เยาว์ดำ           รายช่ือผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด   
                                     1.  ตะกร้าเชือกป่าน     กศน.อำเภอเมืองตรัง 
                                     2.  ขนมยิ้มเสน่ห์     กศน.อำเภอปะเหลียน 
                                     3.  สเปรย์น้ำย่านาง     กศน.อำเภอห้วยยอด 
                                     4.  ตะกร้าปารีส     กศน.อำเภอกันตัง 
                                     5.  ถุงแก้วเยติไหมพรม(ปลาพะยูน)  กศน.อำเภอนาโยง 
                                     6.  ตะกร้าไม้ไผ่     กศน.อำเภอย่านตาขาว 
                                     7.  กระเป๋าเชือกร่ม               กศน.อำเภอรัษฎา 
                                     8.  ฅนผึ้งป่า(ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งขม้ิน)   กศน.อำเภอวังวิเศษ 
                                     9.  ผลิตภัณฑ์ผ้าแฮนเมดด์   กศน.อำเภอสิเกา 
                                     10.  เลอดิส  คั่วกลิ้งไตปลาแห้ง    กศน.อำเภอหาดสำราญ 
                                                                                                   / รายช่ือผลิตภณัฑ/์บริการ 
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                                     รายช่ือผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น  ระดับกลุ่มอันดามัน 
                                      1.  ตะกร้าปารีส     กศน.อำเภอกันตัง 
                                      2.  ถุงแก้วเยติไหมพรม(ปลาพะยูน)  กศน.อำเภอนาโยง 
                                      3.  สเปรย์น้ำย่านาง     กศน.อำเภอห้วยยอด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ     

 

                                                              4.5  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ปี         
                                     การศึกษา 2563 
นายสุริยา  จันทรัฐ               การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ปี         
                                       การศึกษา 2563  กำหนดวันอาทิตย์ที่  7  มีนาคม  2564  แจ้งสถานศึกษารับเอกสารที่ 
                                       เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ  คู่มือการสอบ (N – NET)   ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
                                       กำหนดการส่งข้อสอบในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม  2564  ข้อให้สถานศึกษาเตรียมกรรมการ 
                                       รับข้อสอบในวันดังกล่าว  สำหรับการขาดสอบ (N – NET) ขอให้ชี้แจ้งเหตุผลและความ 
                                       จำเป็นของนักศึกษามาให้ชัดเจนด้วย   เช่นกรณทีี่นักศึกษาไม่สบายขอให้มีใบรับรอง 
                                       แพทยม์าประกอบด้วย เป็นต้น   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                                                              4.6  การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก 
นายสุริยา  จันทรัฐ               การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก   กำหนดไว้วันจันทร์ที ่15 –  
                                       วันอังคารที่ 16  มีนาคม  2564  สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งและแจ้งสถานศึกษาที่ 
                                       ลงทะเบียนวิชาเลือกวิชาเดียวไม่ซ้ำ  ทั้งนีใ้ห้ดำเนินการออกข้อสอบมาด้วย ตลอดจน 
                                       กำชับให้นักศึกษามาสอบด้วยเนื่องจากเป็นวิชาเดียวไม่ซ้ำกับใคร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                4.7  การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
นายสุริยา  จันทรัฐ               การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
                                       กำหนดการสอบเทียบระดับในวันเสาร์ที่  20 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 21  มีนาคม 2564    
                                       ซึ่งมจีำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับจำนวน  44  คน  จาก 7  กศน.อำเภอ  
                                     โดยจัดสอบที่ ณ  สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.8  การส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 
 
                                                                                 / นายนพรัตน์ โชติเกษมกลุ 
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นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล      การส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่   ไดก้ำหนดออกบริการเคลื่อนที่ในวันพฤหัสบดีที่   
                                       11  มีนาคม  2564 อำเภอนาโยง และวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม  2564  อำเภอสิเกา            
                                           ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ณ อำเภอปะเหลียน  
                                            สว่นการจัดกิจกรรม ในวันที่ 2  เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ 
                                       กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                                           กำหนดสถานที่เป็นห้องประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาว    
                                       รายละเอียดของงานจะประชุมต่อในช่วงบ่าย   
นางนภา  จิโรภาส                ขอให้ทีมบรรณารักษ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
                                       กระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรค 
ทีมบรรณารักษ์                ซ่ึงประกอบ นางนุชนาฏ นุ้ยขาว,นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง, นางปัทมนันท์ ทองอ่อน 
                                       นางวัชรี  นายโท,นางธิดารัตน์  เปาะทอง,นางสาวพรชื่น ณ พัทลุง,นางสาววาสนา   
                                       บุญเจริญ และ นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน์  โดยสรุปสามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบาย                             
                                       มีบางแห่งที่ไม่สามารถจัดหาสื่อสำหรับคนพิการ  และพบปัญหาเดียวกันคือจำนวน 
                                       ผู้ใช้บริการลดลงเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และได้ดำเนิน 
                                       การแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมการอ่านออนไลน์  การใช้อาสาสมัครไปส่งเสริมการอ่าน 
                                       และการให้บริการยืม –คืน  จำนวนหลายเล่มต่อครั้ง  และการซ่อมแซมห้องสมุด 
                                       ประชาชนอำเภอสิเกาจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานในวันที่  13  มีนาคม  2564 และ 
                                       จะต้องต้ังเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม      
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                 

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
                     4.6  ผลการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 

น.ส.นันทวรรณ  ทองรัตน์       ผลการแข่งขันกีฬา กศน.ตรังเกมส์  เมื่อวันพุธที่  23 และ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์   
                            2564  รายละเอียดดังนี้คือ             
                           สรุปผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

        1.วิ่งเปรี้ยว (ชาย) อันดับที่ 1  กศน.อำเภอกันตัง 
อันดับที่ 2 กศน.อำเภอย่านตาขาว 
อันดับที่ 3 กศน.อำเภอปะเหลียน 

2.วิ่งเปรี้ยว (หญิง) อันดับที่ 1 กศน.อำเภอกันตัง 
อันดับที่ 2 กศน.อำเภอหาดสำราญ 
อันดับที่ 3 กศน.อำเภอย่านตาขาว 

 
                                            /  3.ชักกะเย่อ (ชาย)  
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3.ชักกะเย่อ (ชาย) อันดับที่ 1 กศน.อำเภอห้วยยอด 
อันดับที่ 2 กศน.อำเภอปะเหลียน 
อันดับที่ 3 กศน.อำเภอย่านตาขาว 

4.ชักกะเย่อ (หญิง) อันดับที่ 1 กศน.อำเภอย่านตาขาว 
อันดับที่ 2 กศน.อำเภอปะเหลียน 
อันดับที่ 3 กศน.อำเภอรัษฎา 

5.วิ่งกระสอบ (ชาย) อันดับที่ 1 กศน.อำเภอห้วยยอด 
อันดับที่ 2 กศน.อำเภอย่านตาขาว 
อันดับที่ 3 กศน.อำเภอหาดสำราญ 

6.วิ่งกระสอบ (หญิง) อันดับที่ 1 กศน.อำเภอย่านตาขาว 
อันดับที่ 2 กศน.อำเภอห้วยยอด 
อันดับที่ 3 กศน.อำเภอปะเหลียน 

สรุปการแข่งขันประเภทกีฬา 
1.ฟุตบอล  อันดับที่ 1 กศน.อำเภอกันตัง 

อันดับที่ 2 กศน.อำเภอปะเหลียน 
2.วอลเล่ย์บอล (ชาย)  อันดับที่ 1 กศน.อำเภอกันตัง 

อันดับที่ 2 กศน.อำเภอห้วยยอด 
3.วอลเล่ย์บอล (หญิง)  อันดับที่ 1 กศน.อำเภอนาโยง 

อันดับที่ 2 กศน.อำเภอปะเหลียน 
4.ตะกร้อ  อันดับที่ 1 กศน.อำเภอวังวิเศษ 

อันดับที่ 2 กศน.อำเภอย่านตาขาว 
5.  เปตอง (ชาย)  อันดับที่ 1 กศน.อำเภอเมืองตรัง 

อันดับที่ 2 กศน.อำเภอกันตัง 
6.  เปตอง (หญิง)  อันดับที่ 1 กศน.อำเภอกันตัง 

อันดับที่ 2 กศน.อำเภอเมืองตรัง 
รายงานผลการแข่งขันกรีฑา   

                              รายการที่  1  การแข่งขัน  1,500  เมตร  เพศชาย 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. นายมาโนช  สุกกล่ำ กศน.เมืองตรัง ทอง 
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองดี กศน.ปะเหลียน เงิน 
3. นายภัทรนันท์  ชัยศิริ กศน.ย่านตาขาว ทองแดง 

                              
                                                        /  รายการที่  2  การแข่งขัน  1,500  เมตร  เพศหญิง 



~ 17 ~ 
 

  

รายการที่  2  การแข่งขัน  1,500  เมตร  เพศหญิง 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. น.ส.กุสุมา  พูดด้วง กศน.ห้วยยอด ทอง 
2. น.ส.สธุาสินี  บุญเรือง กศน.ย่านตาขาว เงิน 
3. น.ส.ญานิศา  นุกิจ กศน.ห้วยยอด ทองแดง 

 
                             รายการที่  3  การแข่งขัน  100  เมตร  เพศชาย 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. นายฮาหรูน  เทศนอก กศน.ปะเหลียน ทอง 
2. นายวีระภัทร  หนูวงศ์ กศน.ย่านตาขาว เงิน 
3. นายอธิวัฒน์  สงทอง กศน.รัษฎา ทองแดง 

                             รายการที่  4  การแข่งขัน  100  เมตร  เพศหญิง 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. น.ส.สุดารัตน์  ศรีจันทร ์ กศน.ปะเหลียน ทอง 
2. น.ส.นาเดีย  คงเพชร กศน.ปะเหลียน เงิน 
3. น.ส.สุกานดา  สุขสง กศน.เมืองตรัง ทองแดง 

                              รายการที่  5  การแข่งขัน  200  เมตร  เพศชาย 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. นายแสงชัย  อินทรฤทธิ์ กศน.วังวิเศษ ทอง 
2. นายพริสร  เขียดเขียว กศน.สิเกา เงิน 
3. นายยุทธนา  ชูแก้ว กศน.ปะเหลียน ทองแดง 

                              รายการที่   6  การแข่งขัน  200  เมตร  เพศหญิง 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. น.ส.นนัท์นภสันันทร์ รักจนัทร ์ กศน.วังวิเศษ ทอง 
2. น.ส.สุพรรษา  ทรัพย์สืบ กศน.กันตัง เงิน 
3. น.ส.จริษา  มีเต็ม กศน.ห้วยยอด ทองแดง 

                             รายการที่   7  การแข่งขัน  400  เมตร  เพศชาย 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. นายศุภณัฐ  ช่วยชุม กศน.ห้วยยอด ทอง 
2. นายหวันตะรุด  กระนิล กศน.ปะเหลียน เงิน 
3. นายณัฐวัตร  พลสังข์ กศน.สิเกา ทองแดง 

                                                                                               / รายการที่   8  การแข่งขัน  400  เมตร  เพศหญงิ 
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รายการที่   8  การแข่งขัน  400  เมตร  เพศหญิง 

 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. น.ส.จุฬาวรรณ  ขุนแสง กศน.ปะเหลียน ทอง 
2. น.ส.บุญสิตา  เสร็จสนิท กศน.เมืองตรัง เงิน 
3. น.ส.ดารารัตน์  หลีสู กศน.กันตัง ทองแดง 

                              รายการที่   9  การแข่งขัน  800  เมตร  เพศชาย 

 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. นายภัทรนันท์  ชัยศิริ กศน.ย่านตาขาว ทอง 
2. นายนนทพัทธ์  ด้วงหวัง กศน.รัษฎา เงิน 
3. นายชาญชัย  จิตรเที่ยง กศน.ปะเหลียน ทองแดง 

                              รายการที่   10  การแข่งขัน  800  เมตร  เพศหญิง 

 

ที ่ ชือ่ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. น.ส.กุสุมา  พุทธด้วง กศน.ห้วยยอด ทอง 
2. น.ส.กานต์ชิดา  โวหาร กศน.ปะเหลียน เงิน 
3. น.ส.จุฑาทิพย์  สะเตียะ กศน.หาดสำราญ ทองแดง 

                              รายการที่   11  การแข่งขัน  4x100  เมตร  เพศชาย 

 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. นายอนันตรัย  มักอาน กศน.ย่านตาขาว ทอง 
1. นายอัครพงษ์  ศรีเกตุ กศน.ย่านตาขาว ทอง 
1. นายธนวัฒน์  เมฆเกิด กศน.ย่านตาขาว ทอง 
1. นายวีรภัทร  หนูวงศ์ กศน.ย่านตาขาว ทอง 
2. นายทิชานนท์  พลัดทองศรี กศน.วังวิเศษ เงิน 
2. นายวีรพงค์  ขวัญชื่น กศน.วังวิเศษ เงิน 
2. นายปาณชัย  เทตาเลขรัด กศน.วังวิเศษ เงิน 
2. นายแสงชัย  อินทร์ฤทธ์ กศน.วังวิเศษ เงิน 
3. นายณรงค์ศักดิ์  รองปาน กศน.ปะเหลียน ทองแดง 
3. นายฮาหรูน  เทศนอก กศน.ปะเหลียน ทองแดง 
3. ด.ช.ธนบดี  ชูรัตน์ กศน.ปะเหลียน ทองแดง 
3. นายเกียรติศักดิ์   ทองดี กศน.ปะเหลียน ทองแดง 

                                                                                              / รายการที่   12  การแข่งขัน  4x100  เมตร  เพศหญงิ 
 



~ 19 ~ 
 

  

                             รายการที่   12  การแข่งขัน  4x100  เมตร  เพศหญิง 

 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. น.ส.นาเดีย  คงเพชร กศน.ปะเหลียน ทอง 
1. น.ส.แสงเทียน  อิฐเขตต์ กศน.ปะเหลียน ทอง 
1. น.ส.ทิตา  มาลัยทอง กศน.ปะเหลียน ทอง 
1. น.ส.สุดารัตน์  ศรีจันทร ์ กศน.ปะเหลียน ทอง 
2. น.ส.สภุัสสร  รักรู ้ กศน.กันตัง เงิน 
2. น.ส.สุดารัตน์  ไม้ทอง กศน.กันตัง เงิน 
2. น.ส.จินดามณี  หวังจ ิ กศน.กันตัง เงิน 
2. น.ส.กิ่งกาญจน์  อ่ิมทิพ กศน.กันตัง เงิน 
3. น.ส.ปภาวรินทร์  ทองขาว กศน.ห้วยยอด ทองแดง 
3. น.ส.สิริรักษ์  จิตรอักษร กศน.ห้วยยอด ทองแดง 
3. ด.ญ.กรรณิกา  นุกิจ กศน.ห้วยยอด ทองแดง 
3. ด.ญ.ภาวดี  ไชยเพชร กศน.ห้วยยอด ทองแดง 

 
                             รายการที่   13  การแข่งขัน  4x400  เมตร  เพศชาย 

 

ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. นายธารินทร์  กมล กศน.กันตัง ทอง 
1. นายณัฐนันท์  รายารักษ์ กศน.กันตัง ทอง 
1. นายวัชรพล  บัวบาน กศน.กันตัง ทอง 
1. นายอันวา  ทะเลลึก กศน.กันตัง ทอง 
2. นายบุญญฤทธิ์  แก้วเจริญ กศน.ห้วยยอด เงิน 
2. นายยศภัทร  พูลเพ็ชร กศน.ห้วยยอด เงิน 
2. นายปิยังกูร  บัวเกิด กศน.ห้วยยอด เงิน 
2. นายธนภัทร  รอดแก้ว กศน.ห้วยยอด เงิน 
3. นายภราดร  ภู่ไพบูลย์ กศน.ย่านตาขาว ทองแดง 
3. นายจิรพงษ์  ยิ้มสง กศน.ย่านตาขาว ทองแดง 
3. นายอรรถนนท์  เหมือนทอง กศน.ย่านตาขาว ทองแดง 
3. นายอรุณรักษ์  สายัณ กศน.ย่านตาขาว ทองแดง 

 
                            รายการที่   14  การแข่งขัน  4x400  เมตร  เพศหญิง 
                                                                                                                             ที่ / ช่ือ-สกุล /สถานศึกษา 
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ที ่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา เหรียญ 
1. น.ส.ญานิศา  นุกิจ กศน.ห้วยยอด ทอง 
1. น.ส.ณิชนันทน์  ลอยลิบ กศน.ห้วยยอด ทอง 
1. น.ส.มณิสร  มิฉา กศน.ห้วยยอด ทอง 
1. น.ส.กุสุมา  พุทธด้วง กศน.ห้วยยอด ทอง 
2. น.ส.วนิดา  เชียงเถาว์ กศน.ปะเหลียน เงิน 
2. น.ส.สุพัตรา  ทองขวิด กศน.ปะเหลียน เงิน 
2. น.ส.ดาเดีย  คงเพชร กศน.ปะเหลียน เงิน 
2. น.ส.จุฬาพรรณ  ขุนแสง กศน.ปะเหลียน เงิน 
3. น.ส.สภุารัตน์  ทองขาวเผือก กศน.รัษฎา ทองแดง 
3. น.ส.ปาริชาติ  ศรีสงคราม กศน.รัษฎา ทองแดง 
3. น.ส.ณัฐกานต์  กาลสุวรรณ์ กศน.รัษฎา ทองแดง 
3. น.ส.ธัญชนา  บุญชอบการ กศน.รัษฎา ทองแดง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4.10  การประเมินภายนอก 

นางนภา  จิโรภาส      การประเมินภายนอก ถ้าเป็นการประเมิน SAR จะมีคะแนน 3 ระดับคือ ดี พอใช้ ปรับปรุง   
                  หากสถานศึกษาต้องการคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้นขอให้ตอบรับ เพ่ือเข้ารับการประเมิน 
                  กลับไปยัง สมศ. โดยกรอกใน Co-05 ซ่ึงจะมีระดับคะแนน ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้  และปรับปรุง   
                  แต่ถ้าไม่มีร่องรอยหลักฐานตามทีส่งมา  อาจได้พอใช้หรือปรับปรุงก็ได้  แต่น่าจะได้ไม่มีระต่ำกว่า 
                  ที่สถานศึกษาเสนอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
           4.11  การจัดการความรู้ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นางนภา  จิโรภาส      ด้วย สำนักงาน กศน. แจ้งให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจองค์ความรู้ 
                            สำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ 

                  ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานของ 
                  หน่วยงานในสงักัดสำนักงาน กศน.มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และ มีความสอดคล้อง  
                  กับการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KM Process)      
                  จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจองค์ความรู้ของสำนักงาน กศน.ประจำปี 
                  งบประมาณ 2564  1)  ในส่วนของบุคลากรทุกคนยกเว้น  พนักงานจ้างเหมาบริการ   
                  2)  หน่วยงาน เช่น กศน.ตำบลทุกแห่ง/อำเภอ และสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยส่งมายัง  
                  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตาม E-mail : trg_nfedc@go.th  ทั้งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF 
                                                                                                          /  ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 
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                  ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพ่ือสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล                         
                  ดังกล่าวไปยัง สำนักงาน กศน. โดยด่วนต่อไป                                                                                              

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

                      5.1  การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย 
ทีมครูผู้ช่วย                       โดยสรุปพบว่าต้องมีการเรียนรู้งานเพ่ิมเติม  เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายต่าง 

                            ไปจากเดิม  เช่น กันเช่น  งานแผน  / งานทะเบียน / งานพัสดุ เป็นต้น  โดยจะต้อง  
                            สามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม      รับทราบ                           
         

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1  แนะนำบุคลากรใหม่ 

นางสาวสุคนท์ธา  แซ่เขา      นางสาวสุคนท์ธา  แซ่เขา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  12.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

(นางละออง   ภู่กลาง) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


