
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 2 / 2563 
วันอังคารที่ 3 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด   
6.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

7.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
8.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
9. นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
10. นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอนาโยง 
11.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ กศน.อ าเภอสิเกา 
12.  นางจาริ คงนคร ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
13. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
14.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
15.  นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
16.  นายชรินทร์ สีสุข ครชู านาญการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
17.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
18.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
19.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
20.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
21.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
22.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
23.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
24.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
25.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
26.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
     

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  ลาป่วย 
2.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
3.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   ลาพักผ่อน 
 
 
     / ผู้เข้าร่วมประชุม   
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4       ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายอนุวัติ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม       
นางนภา  จิโรภาส  1.1  มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
          พอเพียง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “นางสาวจุฑามาส  แก้วมี” 
    1.2  มอบเกียรติบัตร การน าเสนอคลิปวิดีโอด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี              
          (Good practice) ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 “กศน.อ าเภอวังวิเศษ” 
    1.3  มอบเกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ กศน. ผ่าน www.oniepr.com  ดังนี้ 

      1) กศน.อ าเภอเมืองตรัง  2) กศน.อ าเภอย่านตาขาว  3) กศน.อ าเภอปะเหลียน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นางนภา  จิโรภาส  1.4  ร่วมแสดงความยินดี ผลการประเมินการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประเภทบุคคล / 
                              สถานศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี 2562 ระดับกลุ่มอันดามัน  ดังนี้ 

1) ศึกษานิเทศก์ดีเด่น  นางละออง  ภู่กลาง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2) ข้าราชการครูดีเด่น  น.ส.จฑุามาส  แก้วมี  กศน.อ าเภอนาโยง 
3) ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น  น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4) กศน.อ าเภอดีเด่น  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
 
       / 5) ห้องสมดุประชาชนจังหวดั  
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5) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
6) กศน.ต าบลดีเด่น  กศน.ต าบลย่านซื่อ  กศน.อ าเภอกันตัง 
7) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโพรงจระเข้  
    กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายธนากร  เยาว์ด า 1.5  แจ้งที่ประชุม  ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Good   
          practice) ในรอบ 1 เดือนเป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com  โดยเริ่ม 
          จาก กศน.อ าเภอกันตัง / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอ 
          เมืองตรัง / กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอย่านตาขาว / กศน. 
          อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอหาดส าราญ / กศน.อ าเภอสิเกาและส านักงาน กศน. 
          จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายธนากร  เยาว์ด า 1.6  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ กศน.ตรัง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563 
                  ณ วันที่  2  มีนาคม  2563  ณ  เวลา  16.45  น  อยู่อันดับที่  14  จากเดิม 
                  อันดับที่  19  จากจ านวน  กศน.จังหวัด  77  แห่ง  แยกเป็นรายอ าเภอดังนี้ 
     

ล าดับที่ กศน.อ าเภอ จ านวนที่ประชาสัมพันธ์ 
1. เมืองตรัง 80 
2. ย่านตาขาว 53 
3. ปะเหลียน 36 
4. นาโยง 23 
5. กันตัง 11 
6. หาดส าราญ 7 
7. รัษฎา 5 
8. สิเกา 3 
9. ห้วยยอด 2 
10. วังวิเศษ 0 
11. ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 10 
รวม  230 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  1 
 

เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  1.1  การเตรียมการโครงการรับนโยบายและการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
        กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)  

/ นางนภา  จิโรภาส 

http://www.youtube.com/
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นางนภา  จิโรภาส แจ้งสถานศึกษาในสังกัด  เตรียมการโครงการรับนโบายและการตรวจราชการของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์)  เน้นจุดเช็คอิน 
กศน.ต าบล 5 ดีพรีเมี่ยม  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ก าหนดการประชุมอีกครั้ง  เพ่ือติดตาม
งาน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 
นางนภา  จิโรภาส     เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุม

และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็นรูปธรรม  ขอให้สถานศึกษา
ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

    1) มาตรการเพ่ิมการเฝ้าระวังและลดการแพร่เชื้อในชุมชน 
    1.1 รณรงค์ในหมู่ประชาชน  เรื่อง การล้างมือเพ่ือป้องกันโรค การท าความสะอาดของ  
         พ้ืนผิวสัมผัสในที่สาธารณะ  และสวมใส่หน้ากากอนามัย 
    1.2 ส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย  ในระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง  และ 
         สม่ าเสมอในผู้ใช้บริการ พนักงานขับรถ รวมทั้งแท็กซี่  รถตู้  รถรับจ้าง   

     1.3 การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว  ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
    2) มาตรการเพ่ิมความพร้อมในการรักษาพยาบาล 
     2.1 บูรณาการผู้เชี่ยวชาญและระดมก าลังบุคลากร  เพ่ือร่วมกันรับมือการระบาด 

      3) มาตรการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน  และภาพลักษณ์ของประเทศ   
    3.1 ลดความตระหนกของประชาชนโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารความเสี่ยง  
         ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ทันเวลา  จัดการข่าวลือในสื่อสาธารณะอย่างเหมาะสม 

     3.2 ด าเนินมาตรการต่าง ๆและสื่อสารให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างโปร่งใสโดยยึด   
      “ชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นส าคัญ”  
    4) มาตรการเตรียมความพร้อมในทุกระดับ เพ่ือรับมือกับภัยจากโรคระบาด 
     4.1 ทุกหน่วยงาน ให้เริ่มด าเนินการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุทันท ี
      4.2 ทุกจังหวัดเตรียมทรัพยากรและระบบการจัดการรับมือกับปัญหาให้มีความพร้อมสูงสุด    

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 1.3  การฌาปนกิจ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กับความรับผิดชอบของ สกสค. ที่สมาชิก 
  ควรทราบ 
นางนภา  จิโรภาส   ข้อเท็จจริงที่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้รับประโยชน์คือ   
    1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่องาน ช.พ.ค. –  
            ช.พ.ส. และทราบถึงข้อมูล ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. –   
        ช.พ.ส. ได้อย่างถูกต้อง   
    2) การเก็บเงินสงเคราะห์รายศพของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  เก็บได้เป็นปัจจุบัน  ร้อยละ   
        99 ของจ านวนสมาชิก  ข.พ.ค. – ช.พ.ส.  ที่มีชื่อยู่ในระบบข้อมูลสารสารเทศ   
    3) ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินยืมค่าจัดการศพ  ได้ทันที 
           โดยไม่ต้องเดือดร้อนในการหาเงินค่าจัดการศพ  เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม 
 

/ส าหรับสมาชิก ช.พ.ค. 



~ 5 ~ 
 

  

        ส าหรับสมาชิก ช.พ.ค. ขอยืมได้รายละ  200,000.-  บาท / สมาชิก ช.พ.ส. ขอยืมได้ราย 
        ละ  100,000.-  บาท  โดยไม่เสียดอกเบี้ยแต่อย่างใด   
    4) การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  จะได้รับภายใน  
        2 เดือน  นับจากวันประกาศการถึงแก่กรรม  ของสมาชิก  ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจ างวด    
        ส าหรับรายละเอียดได้ด าเนินการส าเนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4  เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 / 2563 
นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์ ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

วันพฤหัสบดีที่  27  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม 
    พระยารัษฎา  ศาลากลางจังหวัดตรัง   สรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
    1) มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการ (ส านักงานอุตสาหกรรม 
         จังหวัดตรัง)   ผลไม้แปรรูป     อ าเภอเมืองตรัง 
       ลูกหยีกวน   อ าเภอนาโยง 
       ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  อ าเภอเมืองตรัง 
       งานประดิษฐ์จากผ้า  อ าเภอเมืองตรัง 
       มีดกรีดยาง   อ าเภอนาโยง 
       ไม้แกะสลัก   อ าเภอห้วยยอด 
       ผ้าบาติกสตรี   อ าเภอสิเกา 
       วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี   อ าเภอนาโยง 
       เตยปาหนัน   อ าเภอสิเกา 
    2) มอบไม้คีบเก็บขยะให้หัวหน้าส่วนราชการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จ านวน  1  อัน 
        เพ่ือขับเคลื่อนและรณรงค์การคัดแยกขยะในหน่วยงาน 
    3) การติดตามการเบิกจ่ายในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต้องติดตาม งบจังหวัด ทุกวันศุกร์ 
    4) นายสมคิด  นาเลื่อน  บ้านเลขที่  139  หมู่ที่  1  ต าบลปากแจ่ม  อ าเภอห้วยยอด   
        ยื่นคัดค้านโรงโม่ตรังภูทอง  การประกอบการท าเหมืองแร่  และบริษัทศรีตรัง  แอโกร  
        อินดัสทรี   มีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน    ได้รับแจ้งจากบริษัทว่าตัวกรองเสีย   
        ขณะนี้ได้แก้ไขให้เบาลงแล้ว และนางลอย  แซ่จิว  ยืนขอรับค่าใช้จ่ายค่าฟอกไตต่อ 
    สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้รับเรื่องไว้แล้ว  
    5) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดตรัง  “เขาไม้แก้วพิสดาร”  องค์การบริหารส่วนต าบลเขา 
        ไม้แก้ว  เป็นลักษณะภาพสามมิติ  มีอัตราค่าใช้จ่าย  เด็ก 20.- บาท ผู้ใหญ่ 50.- บาท  
        ชาวต่างชาติ  100.- บาท และเด็กความสูงไม่ถึง  110  เซนติเมตร  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
        ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับหน่วยงานที่จะไปเป็นหมู่คณะให้ติดต่อส านักงานปลัดองค์การ 
        บริหารส่วนต าบล  โทรศัพท์หมายเลข  075 570 268  
    6) ลักษณะอากาศของจังหวัดตรัง  ในช่วงภัยแล้ง  เตือนประชาชนอาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น 
        ในเดือนมีนาคม  2563  ใช้น้ าประปาอย่างประหยัด  เนื่องจากน้ าในแม่น้ าตรังลดลง 
    7) โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดตรัง  ก าหนดจัด   
       ณ โรงเรียนบ้านควนเลียบ  หมู่ที่  4  ต าบลหนองช้างแล่น  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง    
         วันที่  11 – 12  มีนาคม  2563   / 8) หน้ากากอนามัย   
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    8) หน้ากากอนามัย  มติคณะรัฐมนตรี  ให้เป็นสินค้าควบคุม  ซื้อได้ไม่เกินคนละ  4 ชิ้น  
และ หากมีการน าติดตัวไปต่างประเทศ  คนละไม่เกิน  10  ชิ้น  ผู้ว่าราชการมอบให้ 

          สาธารณสุขดูเรื่องการตัดเย็บหน้ากากอนามัยในด้านวิชาการ  ปัจจุบันคนไทยติดเชื้อ 
     แล้ว  40  คน  ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน  การแพร่เชื้อไม่รุนแรงเท่าประเทศที่มีอากาศ 
     หนาว  เช่นประเทศจีน  ประชาชนมีความตระหนัก  อย่าตะหนก ให้มีความตื่นตัว 
          ป้องกันโรค โรงพยาบาลตรังแจ้งว่าหากเกิดแพร่ระบาดในจังหวัดตรัง  อาจเกิด 
     การสูญเสียมาก  เพราะสถานที่และเครื่องมือ  มีไม่เพียงพอ   
          8.1) โรคที่พบบริเวณท่าอากาศยานมากที่สุด  ประเทศไทยยังควบคุมได้   
          8.2) ไม่รุ่นแรง  แต่ติดต่อง่าย   
          8.3) โรคที่มาจากเชื้อไวรัส  จะไม่มียารักษา  มีระยะฟักตัว  2 – 14  วัน   
          8.4) ติดต่อได้จากสารคัดหลั่ง  เช่น  น้ ามูก  น้ าลาย  เสมหะ  การไอ  จาม   
          8.5) เชื้อไวรัสจะอยู่ในสภาพปกติไม่ได้นาน  โดยเฉพาะในที่อุณหภูมิสูง   
          8.6) สิ่งท าลายได้  เช่น แอลกอฮอล  ผงซักฟอก  ไฮเตอร์  เป็นต้น   
          8.7) อาการ  จะมีไข้สูง 37.5  ขึ้นไป  อาการเป็นหวัด  มีน้ ามูก  เจ็บคอ  เหนื่อยง่าย   
          8.8) ให้ปฏิบัติ  กินร้อน ช้อนกลาง  ล้างมือให้ถูกวิธี สวมหน้ากาก ไปใส่แขน   
          8.9) หลีกเลี่ยงการสัมผัส  การขยี้ตา  จมูก  หลักเลี่ยงผู้คนหนาแน่น   
          8.10) เช็ดท าความสะอาดบริเวณที่ท างานบ่อย ๆ  
          8.11) หากมีอาการอย่าเดินมาโรงพยาบาลเองให้เรียก  1669   
          8.12)หน้ากากผ้าที่เย็บเองใช้ป้องกันฝุ่น  แต่ใช้ไม่ได้กับคนที่ติดต่อโดยตรง   
    9) กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   
          (คาดว่าจะแจกต้นไม้ช่วงฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน 
    10) ผลการประเมินชมรม To be number one มี  11  ชมรม  ผ่าน  5  ชมรม  ได้แก่ 
           โรงเรียนกันตัง  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  และอ าเภอ To be number one มี 3 อ าเภอ   
           อ าเภอถลาง  อ าเภอตะกั่วป่า  อ าเภอวังวิเศษ  และจะเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ 
           ต่อไป 
    11) ให้งดอนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ  

    12) ในวันที่  15  มีนาคม  2563  เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมท าความสะอาดตั้งแต่ 
           อนุสาวรีย์ ถึง กะช่อง  ตั้งแต่เวลา  05.00  น.  เป็นต้นไป  รวมระยะทาง  18   
           กิโลเมตรเพ่ือท าความสะอาดไปสู่น้ าตกกะช่อง   

   13) วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  17.30  นาฬิกา  ร่วมงานร่วมวง  ชงความคิด  
    สร้างมิตรและสร้างงาน  ณ  โรงแรมวัฒนาพาร์ค  ให้แต่งกายด้วยสีชมพู 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 1 / 2563  วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563 
      

นางนภา  จิโรภาส    รับรองการประชุม  ครั้งที่ 1 / 2563  วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  หากมีการแก้ไข 
    ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  / ระเบียบวาระที ่ 3 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 1 / 2563   
   3.1  การจัดสรรงบประมาณในระบบ DMIS 63 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
    

ที ่ แผนงาน/โครงการ จ านวนเป้าหมาย จ านวน (บาท) 
1 ผู้ไม่รู้หนังสือ 118 64,900.- 
2 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถม 184 117,572.- 
3 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ม.ต้น 2,382 2,513,796.- 
4 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ม.ปลาย 3,279 3,507,824.- 
5 การศึกษาส าหรับผู้พิการ 12 1,080,000.- 
6 ทักษะชีวิต 1,980 227,700.- 
7 พัฒนาสังคมชุมชน 1,162 464,800.- 
8 เศรษฐกิจพอเพียง 697 278,800.- 
9 หนังสือ/สื่อ กศน.ต าบล 7 140,000.- 
10 กิจกรรมการเรียนรู้ 7 70,000.- 
11 ศูนย์ฝึกอาชีพ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 356 320,400.- 
12 ศูนย์ฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ 1,355 948,500.- 
13 ศูนย์ฝึกอาชีพ ชั้นเรียน 1,070 963,000 
14 ดิจิทัลชุมชน 1,305 390,670.- 
15 หนังสือพิมพ์ 13 16,250.- 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 
 

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอนาโยง 967,529.00 684,499.24 70.75 283,029.76 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 1,607,494.00 1,118,665.11 69.59 488,828.89 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 804,591.00 504,454.52 62.70 300,136.48 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 787,446.00 469,037.98 59.56 318,408.02 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 2,124,109.00 1,191,571.43 56.10 932,537.57 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 2,197,459.00 1,223,582.83 55.68 973,876.17 
กศน.อ าเภอกันตัง 2,178,019.00 1,171,193.98 53.77 1,006,825.02 
กศน.อ าเภอรัษฎา 807,499.00 422,468.48 52.32 385,030.52 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1,526,027.00 541,212.43 35.47 984,814.57 
กศน.อ าเภอสิเกา 725,127.00 256,666.47 35.40 468,460.53 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 20,157,088.00 17,096,295.14 84.82 3,060,7929.86  

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ 4.2  การติดตาม

ประชากร 
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 4.2  การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เข้าเป็นผู้รับบริการ  
        กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/ กศน.ต าบล 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ในส่วนของการรายงานให้ด าเนินรายงานได้เลย  ส าหรับหัวข้อการศึกษาต่อระดับ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ขอให้ครูกรอกสถานะเป็นศึกษาต่อในประเทศ  จะท าให้จ านวน 
 ข้อมูลลดลง และสามารถกรอกข้อมูลได้เรื่อยๆ  ส าหรับนโยบายการเรียนต่อสายอาชีพ 
 เป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ปีที่  3  ทั้งหมด  จ านวน  2,512  คน  สนใจเรียนต่อ 
 สายอาชีพ  จ านวน  32  คน  นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ทั้งหมดจ านวน   
 3,357  คน  สนใจเรียนต่อสายอาชีพ   59  คน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 กลุ่มอ านวยการ 

 

 4.3  การติดตามใบเสร็จรับเงิน 
นางศรสวรรรค์  พุ่มโกมล   ขอให้สถานศึกษาน าในเสร็จรับเงินถ่ายเอกสารเพ่ือส าเนาไว้ที่สถานศึกษา และน าตัวจริง     
   ส่งส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้เป็นปัจจุบัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 4.4  การขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน  
         “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล  
นายธนากร  เยาว์ด า  แจ้งสถานศึกษา  การขอรับสนับสนุนโครงการจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาห้องสมุดประชาชน     

“เฉลิมราชกุมารี”  ด้วยการสนับสนุนบูชาพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย  (หลวงพ่อ 
 องค์ด า – ชุ่มเย็น)  จ านวน  15  องค์ บูชาองค์ละ  119.-  บาท  เพ่ือจัดหาทุนพัฒนา

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  สู่การเป็น
ห้องสมุดดิจิทัล 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร         ส านักงาน กศน. ได้แจ้งปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  งานบุคลากร ได้ศึกษาคู่มือการประเมินพนักงาน  
  ราชการ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  พบว่า ร้อยละการประเมิน 80 : 20 คือ 
  1) ร้อยละการประเมินมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80  และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
     ร้อยละ 20 คงเดิม 
  2) การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ไก้แก ่ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  คงเดิม 
  3) ด าเนินการประเมินปีละ  2  ครั้ง  ตามปีงบประมาณ  

  3.1 ครั้งที่ 1  ระหว่าง  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  
  3.2 ครั้งที่ 2  ระหว่าง  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน 

 ในส่วนที่ส านักงาน กศน ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จะอยู่ในส่วนของตัวชี้วัด และ 
 น้ าหนักคะแนนของพนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล และครูอาสาสมัครฯ  
 ตามรายละเอียดที่ได้สรุป พนักงานราชการต าแหน่งอื่นๆ ยังคงใช้แบบประเมินเดิม    
 และเกณฑ์เดิม  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ยังคงเป็นตัวชี้วัดเดิม 
 การประเมินพนักงานราชการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

/ สรุปรายละเอียด

ประชากร 
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สรุปรายละเอียดการปรับน้ าหนักคะแนนร้อยละ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการปรับรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
1) ตัวชี้วัดที่ 2   ปรับแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  เพิ่ม “สรุปรายงานผล 
    การด าเนินงาน” 
2) ตัวชี้วัดที่ 3 ปรับเกณฑ์การให้คะแนน จาก 17 ข้อเป็น 19 ข้อ 
3) ตัวชี้วัดที่ 8 ปรับแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล เพ่ิม “รายงานจากระบบ DMIS” 
4) ตัวชี้วัดที่ 9 ปรับเกณฑ์การให้คะแนน  เดิมเป้าหมาย 4 โครงการ เป็น 3 กิจกรรม 
5) ตัวชี้วัดที่ 12 ปรับค าอธิบายตัวชี้วัด  โดยให้ด าเนินการตามนโนยายเร่งด่วนและ 
   โครงการส าคัญประจ าปี โครงการ 1-5 ก่อน จึงจะก าหนดโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมได้  

 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
 - โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 - โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 - โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 - โครงการ กศน.สู่ กศน. WOW 
 

สรุปการปรับรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ต าแหน่ง ครู อาสาสมัคร 
ตัวชี้วัดที่ 2 ปรับรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน และเพ่ิมเงื่อนไขการให้คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 ปรับค าอธิบายตัวชี้วัด เดิมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชา 

บังคับวิชาใดวิชาหนึ่ง ปรับเป็นจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียน 
เฉพาะรายวิชาบังคับ 

ตัวชี้วัดที่ 6 ปรับค าอธิบายตัวชี้วัด  โดยให้ด าเนินการตามนโนยายเร่งด่วนและโครงการ 
ส าคัญประจ าปี  โครงการ 1 - 5  ก่อน  ได้แก่ 

 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
 - โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 - โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 - โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 - โครงการ กศน.สู่ กศน. WOW  จึงจะก าหนดโครงการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ 

ตัวชี้วัด เดิม ปรับเป็น 
ตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนข้อมูลในฐานข้อมูลเพ่ือ 
                การบริหารจัดการ (DMIS) 

ร้อยละ 8 ร้อยละ 5 

ตัวชี้วัดที่ 7  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา  
               ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 8 

ตัวชี้วัดที่ 9  จ านวนผู้รับบริการการศึกษา 
               ตามอัธยาศัย 

ร้อยละ 7 ร้อยละ 5 

ตัวชี้วัดที่ 12 จ านวนงานตามนโยบายเร่งด่วน  
                หรืองานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 

/ มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

  4.6  การด าเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

นายสุริยา  จันทรัฐ        ก าหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  
14 – 15  มีนาคม  2563  ขอให้สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับ – ส่ง  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาค 2 ปีการศึกษา  2562  โดยการรับ    
แบบทดสอบขอให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ต้องเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานเท่านั้นและให้สถานศึกษาด าเนินการจัดสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติการสอบของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติการสอบของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2555  อย่างเคร่งครัด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.7  การประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎี) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน    สรุปผลการประเมินเทียบระดับ การศึกษามิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎี)  ครั้งที่ 2  
   ปีการศึกษา 2562  
 

    ระดับประถมศึกษา 
สถานศึกษา มีสิทธิ์ เข้าสอบ ขาดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
กศน.อ าเภอกันตัง 1 1 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอสิเกา 1 1 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอนาโยง 2 1 1 ผ่าน        

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สถานศึกษา มีสิทธิ์ เข้าสอบ ขาดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
กศน.อ าเภอกันตัง 3 3 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอสิเกา 3 3 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอนาโยง 4 4 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 3 3 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 2 2 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 2 2 0 ไม่ผ่าน 2      

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สถานศึกษา มีสิทธิ์ เข้าสอบ ขาดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
กศน.อ าเภอกันตัง 2 2 0 ไม่ผ่าน 1 
กศน.อ าเภอสิเกา 5 5 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอนาโยง 5 3 2 ผ่าน 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 13 11 2 ผ่าน 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 6 6 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 4 3 1 ผ่าน  
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 2 2 0 ผ่าน 
กศน.อ าเภอรัษฎา 1 1 0 ผ่าน 

/ 4.2 จ านวนผู้มีสิทธ์สอบ  
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จ านวนผู้สิทธิ์สอบทั้งหมด  59  คน   
เข้าสอบ  53  คน   ขาดสอบ  6 คน    ผ่าน  50  คน   ไม่ผ่าน 3  คน 
เข้าสอบ  89.83% ขาดสอบ  10.17% ผ่าน  94.34 % ไม่ผ่าน 5.66% 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.8  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน         สรุปการรายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของ กศน.อ าเภอ ภาคเรียนที่  
       2/2562     

1) ผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด  ทั้ง  10  อ าเภอ  จ านวน  1,185  คน   
2) การประเมินด้านการอ่าน ภาษาไทย แยกเป็นระดับชั้น ดังนี้ 

2.1) ระดับประถมศึกษา   จ านวน    48 คน  =   4.05 % 
2.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  528 คน  = 44.56 % 
2.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  609 คน  = 51.39 % 

3) คุณภาพการอ่าน 
  3.1) ระดับประถมศึกษา   ประเมิน จ านวน   48   คน 

3.1.1) อ่านได้ดีมากและอ่านคล่อง จ านวน   38    คน =   79.17 % 
 3.1.2) อ่านได้ดี   จ านวน     9    คน =   18.75 % 
 3.1.3) อ่านได้แต่ไม่คล่อง   จ านวน     1    คน =     2.08 % 

3.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเมิน จ านวน  528   คน 
 3.2.1) อ่านได้ดีมากและอ่านคล่อง จ านวน   376   คน =   71.21 % 

3.2.2) อ่านได้ดี   จ านวน   151   คน =   28.60 % 
 3.2.3) อ่านได้แต่ไม่คล่อง   จ านวน      1    คน =     0.19  % 

3.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมิน จ านวน  609   คน 
 3.3.1) อ่านได้ดีมากและอ่านคล่อง จ านวน   494   คน =   81.12 % 

3.3.2) อ่านได้ดี   จ านวน   114   คน =   18.72 % 
 3.3.3) อ่านได้แต่ไม่คล่อง   จ านวน      1    คน =     0.16  % 
4) การประเมินด้านการอ่าน แยกตามคุณภาพการอ่าน ภาพรวมทั้งจังหวัด ดังนี้ 
  4.1) คุณภาพ อ่านได้ดีมากและอ่านคล่อง จ านวน    908  คน =   76.63  % 

4.2) คุณภาพ อ่านได้ดี   จ านวน    274  คน =   23.12  % 
 4.3) คุณภาพ อ่านได้แต่ไม่คล่อง  จ านวน        3  คน =     0.25  % 

 

5) ประเมินด้านการอ่าน แยกเป็นระดับอ าเภอ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  รวม  10  อ าเภอ 
 

ที ่
สถานศึกษา 
กศน.อ าเภอ 

คุณภาพการอ่าน 
รวม อ่านได้ดีมาก 

และอ่านคล่อง 
อ่านได้ดี อ่านได้ 

แต่ไม่คล่อง 
1 กันตัง 132 45 1 178 
2 ปะเหลียน 113 35 0 148 
3 ย่านตาขาว 45 62 0 107 

    / รัษฎา   
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ที ่
สถานศึกษา 
กศน.อ าเภอ 

คุณภาพการอ่าน 
รวม อ่านได้ดีมาก 

และอ่านคล่อง 
อ่านได้ดี อ่านได้ 

แต่ไม่คล่อง 
4 รัษฎา 4 1 0 5 
5 วังวิเศษ 87 8 1 96 
6 สิเกา 30 0 0 30 
7 หาดส าราญ 3 30 0 33 
8 ห้วยยอด 213 32 0 245 
9 เมืองตรัง 207 41 1 249 
10 นาโยง 74 20 0 94 
 รวม 274 908 3 1,185 

  

จากตารางที่ 1 พบว่า มีนักศึกษาเข้ารับการประเมินระดับการรู้หนังสือทั้ง  10  อ าเภอ   
จ านวน 1,185 คน อ่านได้ดีมากและอ่านคล่อง ร้อยละ 76.63  
อ่านได้ดี ร้อยละ 23.12  และอ่านได้แต่ไม่คล่อง ร้อยละ 0.25 ตามล าดับ 

 

6) การประเมินด้านการเขียน ภาษาไทย  แยกเป็นระดับชั้น  ดังนี้ 
6.1) ระดับประถมศึกษา   จ านวน    48 คน  =   4.05 % 
6.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  528 คน  = 44.56 % 
6.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  609 คน  = 51.39 % 

7) คุณภาพการเขียน 
7.1) ระดับประถมศึกษา  ประเมิน  จ านวน   48   คน 

7.1.1) เขียนได้ดีมากและเขียนคล่อง จ านวน    37   คน =   77.09 % 
 7.1.2) เขียนได้ดี   จ านวน    10   คน =   20.83 % 
 7.1.3) เขียนได้แต่ไม่คล่อง   จ านวน     1    คน =     2.08  % 

7.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเมิน  จ านวน  528   คน 
7.2.1) เขียนได้ดีมากและเขียนคล่อง จ านวน   326   คน =   61.74 % 

 7.2.2) เขียนได้ดี   จ านวน   201   คน =   38.07 % 
 7.2.3) เขียนได้แต่ไม่คล่อง   จ านวน      1    คน =     0.19  % 

7.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเมิน จ านวน  609   คน 
7.3.1) เขียนได้ดีมากและเขียนคล่อง จ านวน   426   คน =   69.96 % 

 7.3.2) เขียนได้ดี   จ านวน   182   คน =   29.88 % 
 7.3.3) เขียนพอได้    จ านวน      1    คน =     0.16  % 
8) การประเมินด้านการเขียน แยกตามคุณภาพการเขียน ภาพรวมทั้งจังหวัด ดังนี้ 

8.1) คุณภาพ เขียนได้ดีมากและเขียนคล่อง  จ านวน    879  คน =   66.59  % 
 8.2) คุณภาพ เขียนได้ดี      จ านวน    393  คน =   33.16  % 
  8.3) คุณภาพ เขียนได้แต่ไม่คล่อง     จ านวน        2  คน =     0.17  % 

 8.4) คุณภาพ เขียนพอได้     จ านวน        1  คน =     0.08  % 
 
 

/ 9) ประเมินดา้นการเขยีน 
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9) ประเมินด้านการเขียน แยกเป็นระดับอ าเภอ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  รวม  10  อ าเภอ 
 

ที ่
สถานศึกษา 
กศน.อ าเภอ 

คุณภาพการเขียน 

รวม 
เขียนได้ดี
มากและ

เขียนคล่อง 

เขียน
ได้ดี 

เขียนได้ แต่
ไม่คล่อง 

เขียน 
พอได้ 

1 กันตัง 107 70 1 0 178 
2 ปะเหลียน 95 53 0 0 148 
3 ย่านตาขาว 48 59 0 0 107 
4 รัษฎา 1 4 0 0 5 
5 วังวิเศษ 85 10 1 0 96 
6 สิเกา 30 0 0 0 30 
7 หาดส าราญ 3 30 0 0 33 
8 ห้วยยอด 177 68 0 0 245 
9 เมืองตรัง 206 42 0 1 249 
10 นาโยง 37 57 0 0 94 
 รวม 789 393 2 1 1,185 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า  มีนักศึกษาเข้ารับการประเมินระดับการรู้หนังสือทั้ง 10  อ าเภอ  
    จ านวน 1,185  คน เขียนได้ดีมากและเขียนคล่อง ร้อยละ 66.59    
    เขียนได้ดี ร้อยละ 33.16  เขียนได้แต่ไม่คล่อง ร้อยละ 0.17 และ 
    เขียนพอได้ ร้อยละ 0.08 ตามล าดับ 

10) สถิติการรายงานผลของอ าเภอในการเข้าระบบการประเมินระดับการรู้หนังสือของ 
     นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

      10.1) อ าเภอ/ต าบล ที่รายงานในระบบ 
10.1.1) อ.ห้วยยอด (ทุกต าบล) 
10.1.2) อ.ปะเหลียน (ทุกต าบล) 
10.1.3) อ.วังวิเศษ (ทุกต าบล) 
10.1.4) อ.กันตัง (ยกเว้น ต.วังวน ไม่ได้รายงานในระบบ) 
10.1.5) อ.ย่านตาขาว (ยกเว้น ต.ในควน ไม่ได้รายงานในระบบ) 
10.1.6) อ.สิเกา (ยกเว้น บ่อหิน ไม่ได้รายงานในระบบ) 
10.1.7) อ.รัษฎา (ยกเว้น ต.เขาไพร  คลองปาง  ควนเมาและหนองปรือ ไม่ได้ 
          รายงานในระบบ) 
10.8) อ.หาดส าราญ (ยกเว้น ต.ตะเสะ ไม่ได้รายงานในระบบ) 

  10.2 อ าเภอ/ต าบล ที่ไม่ได้รายงานในระบบแต่รายงานเป็นเอกสาร 
10.2.1) อ.เมืองตรัง (ทุกต าบล) 
10.2.2) อ.นาโยง (ยกเว้น ต.ละมอ) 
 
 

/ 11. นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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 11) นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   
      มีจ านวน  3  คน 

11.1) นายจุลจักร เย็นใจ ระดับประถมศึกษา ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ  ระดับ 
คะแนน อ่านได้แต่ไม่คล่อง 50 คะแนน/เขียนได้แต่ไม่คล่อง 50 คะแนน 

 11.2) นายวนศาสตร์ ชูจัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต.กันตัง อ.กันตัง  ระดับ 
  คะแนน อ่านได้แต่ไม่คล่อง 58 คะแนน/เขียนได้แต่ไม่คล่อง 55 คะแนน 
 11.3) น.ส.สุภาวดี นิลบวร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต.นาท่ามเหนือ อ.กันตัง  
  ระดับคะแนน อ่านได้แต่ไม่คล่อง 58 คะแนน/เขียนพอได้ 30 คะแนน 

 สถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินระดับการอ่านออกเขียนได้ในภาคการศึกษาถัดไป 
หมายเหตุ : ระยะเวลาการประเมินและการเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมิน  

 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม – 15  สิงหาคม ของทุกปี  
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน – 31  มกราคม ของทุกปี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9  ผลการคัดกรองข้อมูลของสถานศึกษาพอเพียงท่ีขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

นายธนากร  เยาว์ด า        ผลการคัดกรองข้อมูลของสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  รายชื่อสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่าน 
      การคัดกรองข้อมูลเพ่ือขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ  ดังนี้  
      1) กศน.อ าเภอวังวิเศษ 2) กศน.อ าเภอห้วยยอด  3) กศน.อ าเภอกันตัง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ 
 

  4.10  ประกาศกระทรวง เรื่องนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์    เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ 
      กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
      แผนชาติ ให้ความส าคัญในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
      สถานศึกษาภายใต้กรอบมาตรการส าคัญ 

     1) มาตรการสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
     2) มาตรการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
     3) มาตรการเสริมสร้างความเข็มแข็งในสถานศึกษา 4) มาตรการอ านวยการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ        
      

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   4.11  รายงานผลการนิเทศ  ไตรมาส 1 – 2  ปีงบประมาณ 2563 
นางละออง  ภู่กลาง ด าเนินการนิเทศไปแล้ว  จ านวน  9  อ าเภอ   
 
 
        / 1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.1) สภาพที่พบ  จากการนิเทศพบว่าแต่ละกศน.ต าบลมีจ านวนนักศึกษา  

ตามเกณฑ์ คือ 60 คนขึ้นไป  มีการพบกลุ่มในวันที่นักศึกษาส่วนใหญ่
ว่างตรงกัน และในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีดังนี้ 
- ครูส่วนใหญ่การท าแผนการจัดการเรียนรู้ราย/รายสัปดาห์ 
- ใช้สื่อ Digital  QR CODE  Youtube  Line Group  Facebook  
   Group ฯลฯ 
- บันทึกหลังสอน พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่บันทึกหลังสอนเป็นปัจจุบัน   

และท่ีได้บันทึกมาพบว่านักศึกษาคิดค านวณเลขไม่คล่อง  
อ่านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ไม่คล่อง  

- วิจัยชั้นเรียน  พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ท าวิจัยชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน  และ 
  ที่พบคือ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
- ใช้ Google Classroom เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนไม่มาพบกลุ่ม และ 
  คุณครูไม่ได้มาจัดการเรียนการสอนยังได้ผลน้อยเพราะผู้เรียนไม่มี 

สมาร์ทโฟนรองรับ ในขณะที่บางส่วนผู้เรียนไม่สามารถ เข้าgmail ได้ 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ครู กศน.อ าภอปะเหลียนสามารถใช้ Google 
Classroom ได้ผลกว่าอ าเภออ่ืน อาจเป็นเพราะกศน.อ าภอปะ
เหลียน เป็นแกนน าเรื่อง Google Classroom 

- พบว่าโดยภาพรวมนักศึกษา กศน.มีปริมาณการจบการศึกษาไม่ 
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จึงอาจส่งผลให้จบ
การศึกษาล่าช้ากว่าปกติ หรือจบการศึกษาในปริมาณค่อนข้างน้อย 
ทั้งนี้พบว่ามีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่มีชั่วโมง กพช.ไม่ครบ และ
บางส่วนก็ไม่ได้มาสอบ N-NET และไม่ได้มาสอบปลายภาคเรียน ซึ่ง
เป็นสภาพเหมือนๆกันของนักศึกษา กศน.โดยทั่วไป เนื่องจาก
นักศึกษา กศน.มีข้อจ ากัดที่ไม่เหมือนนักศึกษาในระบบการศึกษา แต่
อย่างไรก็ตามพบว่า ครูกศน.ต าบลส่วนใหญ่ก็มีระบบติดตามและ
ช่วยเหลือผู้เรียน เช่น การเยี่ยมบ้านผู้เรียน โทรศัพท์ เข้าไลน์กลุ่ม 
และเฟสกลุ่มเพ่ือติดตามผู้เรียน     

1.2) ข้อนิเทศ/ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศได้แนะน าว่าควรมีการจัดท าแผนเรียนรู้
รายบุคคลเพื่อรับทราบความต้องการของนักศึกษาและวางแผนในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมทันยุคสมัยและมี
การประเมินการเรียนรู้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
ตลอดจนมีการบันทึกหลังสอน และการวิจัยชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบัน  

        ทั้งนี้ควรมีการติดตามผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่ม โดยการใช้ใช้ Google 
Classroom เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ 

1.3) ข้อเสนอแนะ  ผู้นิเทศได้เสนอแนะว่าควรมีการนิเทศภายในและมี 
การติดตามการกิจกรรมการก าจัดขยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรก าชับก ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง    
   / การศึกษาต่อเนื่อง 
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2) การศึกษาต่อเนื่อง 
2.1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในภาวะราคา
ยางพาราและปาล์มราคาตกต่ า โดยการฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆแก่ประชาชนใน
ทุกพ้ืนที่     
2.1.1) สภาพที่พบ พบว่าครูได้มีการส ารวจความต้องการด้านอาชีพของประชาชน

ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจในการเรียนรู้ด้าน
อาชีพที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และในบางพ้ืนที่ได้พัฒนาต่อ
ยอดไปยังการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ในส่วนของการจัดท า Brand Name  
พบว่ามี Brand Name ของผลิตภัณฑ์วิชาชีพ  เช่น  ผ้าปาเต๊ะบ้านหยง
สตาร์ โดย กศน.อ าเภอปะเหลียน และ Brand Name  อ้อมใจ กลุ่มสินค้า 
OOCC กศน.อ าเภอเมืองตรังเป็นต้น ส่วน กศน.อ าเภออ่ืนๆก าลังอยู่
ระหว่างการพัฒนาอาชีพให้มีความสมบูรณ์และเป็นที่ต้องการของตลาด 
และก าลังอยู่ในช่วงของการเร่งจัดท า Brand Name  

2.1.2) ข้อนิเทศ  ผู้นิเทศได้แนะน าเก่ียวกับการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมและอาชีพ
ใหม่ๆเพ่ิมเติมตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนการพัฒนาด้าน
บรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ การสร้าง Brand 
Name และการส่งจ าหน่ายไปยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน PT ต่อไป 

2.1.3) ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศได้เสนอแนะว่าควรมีการนิเทศภายใน  และมี 
การติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ทั้งนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าชับ ก ากับดูแลติดตามให้มีการสร้าง Brand 
Name และส่งจ าหน่ายไปยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน PT ต่อไป 
 

2.2) แยกตามการจัด   
      2.2.1) สภาพที่พบ  จากการนิเทศพบว่าแต่ละ กศน.ต าบลได้ด าเนินการจัด

กิจกรรม ดังนี้ 
(1) กลุ่มสนใจ กศน.ต าบลได้ด าเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจในพื้นที่ต่างๆ เช่น  

- วังวิเศษ : ช่างก่ออิฐบล็อก  การท าขนมลา  ขนมดอกจอกและช่าง 
   เสริมสวย   
- กันตัง : การเพาะเห็ดนางฟ้า การทพปุ๋ยหมัก การส่งเสริมการออก 
   ก าลังกาย  กลุ่มผู้อายุ เลี้ยงปลาดุก การท าปลาหวาน การท าขนม  
- นาโยง : การท าข้าวเกรียบปากหม้อ ซาลาเปาทอดสอดไส้ครีม น้ ากะทิ  
   โรตีกรอบ การท าขนมลูกชุบ ราดหน้าทะเล การท าผัดไทย ข้าวย า สลัด 
   ผลไม้/ผัก ท ากระถางต้นไม้ กิจกรรมกับเด็ก วิชาผัดหมี่ปู  สตรอเบอรี่ 
   วันเด็ก ท าปาท่องโก การท าพายสับปะรด การท าไอติมโบราณ การท า  
   ขนมโกสุ่ย   
- หาดส าราญ : การท ายาหม่อง ที่การท าตักปลาอย่างง่าย การท าสบู่ 
   สมุนไพร การท าไตปลาคั่วกลิ้ง ข้าวเหนียวกวนโบราณ การท าสบู่ไพร  
   การปลาหย็อง  (ท ากับปลากะเบน) การท าข้าวเกรียบปลาหลังเขียว  
  

/ เมืองตรัง 
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- เมืองตรัง : การท าซาลาเปาไส้หมู การท าผ้ามัดย้อม  การท าโรตีกรอบ   
ฝาชีแฟนซี  การท าขนมจีบไส้สังขยา  การท าเกายุก  

- ห้วยยอด : สบู่สมุนไพร  การท าไข่ครก การเพ้นท์กระเป๋าผ้า สาคูไส้หมู   
  ไข่ครก 5 ชั่วโมง การเพ้นท์ การจีบผ้า การท าน้ าสมุนไพร การท า 
  ปลาเค็มแดดเดียว  
- ปะเหลียน : วุ้นหน้าผลไม้(หน้าแตงโม หน้าส้ม) สลัดโรส หม้อแกงเผือก  
  น้ าอัญชันมะนาว  ขนมเค้กไข่  วุ้นกะทิ  แซนวิชปูอัด วุ้นแฟนซี สลัดโรล

       ที่บ้านหนังสือ การเพ้นท์แก้ว ท ากระเป๋าผ้าเดคพูาค (กระเป๋าผ้า 
  สติกเกอร์ ฟองน้ า ไดเป่าผม) สานก้านจาก ขนมเค้กไข่  วุ้นกะทิ   
  แซนวิชปูอัด  
- สิเกา  การท าขนมคุกกี้  ปลาสวรรค์ แปรรูปผ้าปาเต๊ะ การท าถั่วทอด  
  ถักกระเป๋าพลาสติก ขนมกะหรี่ปั๊บ(ไส้หวาน / ไก่)  การถักกระเป๋า 
  พลาสติก 

(2) ชั้นเรียน  
- วังวิเศษ : ธุรกิจขนมไทย การอบรมช่างไม้ 
- กันตัง : ธุรกิจขนมไทย การท าผ้าบาติก   
- นาโยง การถักเสื้อโครเชท์  การซ่อมแซมเสื้อผ้า การจัดสวนหย่อม  
  ช่างทาสี การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การเย็บตับจากน้ าจืด และการเพาะ   
  เห็ดโคน 
- หาดส าราญ : เกษตรผสมผสาน ขนมจีนเส้นสด  
- เมืองตรัง : ช่างไม้ การแปรรูปปลาดุก 
- ห้วยยอด :  ธุรกิจขนมไทย  การเพ้นท์กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ 
- ปะเหลียน :  การท าผ้ามัดย้อม  ช่างทาสี   
- สิเกา : ช่างปูนพื้นฐาน จัดตกแต่งสวนหย่อม  

2.2.2) ข้อนิเทศ/ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศได้แนะน าว่าควรมีการส ารวจความ 
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือวางแผนในการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
สามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถไปเป็น 
วิทยากรขยายองค์ความรู้ เกิดนวตกรรมด้านอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ มีงานอาชีพเสริมและอาชีพหลัก และ 
สามารถพัฒนาต่อยอดไปยังการจ าหน่ายออนไลน์ OOCC 

2.2.3) ข้อเสนอแนะ  ผู้นิเทศได้เสนอแนะว่าควรมีการนิเทศภายใน และมี 
        การติดตามเพ่ือเร่งด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ทันการเบิกจ่าย 
        ในไตรมาสที่ 2  ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าชับ ก ากับดูแลติดตาม 
        การจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง   

   2.3) ทักษะชีวิต 
- วังวิเศษ : การเพ้นท์ผ้าลดโลกร้อนด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ใบมะขาม ดอกอัญชัน 
- กันตัง : อบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  อาหาร  ออกก าลังกาย การดูแล 
  อนามัยช่องปาก การแปรงฟัน การใช้น้ ามันนวด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข  
 

/ เป็นวิทยากร 
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  เป็นวิทยากร 
- เมืองตรัง : การเต้นบาสโลป (ต าบลนาตาล่วงและต าบลทับเที่ยง)  การเต้น 
  แอโรบิค (ต าบลนาโยงใต้) เสริมทักษะชีวิตผู้สูงอายุ  
-ห้วยยอด : การอบรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี ชีวิตมีสุข  การเต้นบาสโลป 
- สิเกา : สืบสานภูมิปัญญาวิถีอาหารพื้นบ้าน 6 ชั่วโมง (ข้าวเม่าแปรรูป)   
  ท ากระเป๋าวัสดุเหลือใช้ 

2.4) เศรษฐกิจพอเพียง   
- กันตัง : เกษตรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา มีหมู่บ้านต้นแบบด้าน   
   การปลูกผักเหลียง  ขยายพันธุ์พืช การท าปุ๋ยชีวภาพ  
- ห้วยยอด : สวนผักพิทักษ์โลก  พากลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานที่เรือนจ าชั่วคราว 
  เหรียงห้อง จังหวัดตรัง (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 

ประสบผลส าเร็จ ด้วยการน าเนื้อท่ี 262 ไร่ มาจัดสรรเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรแบบครบวงจร) 

- เมืองตรัง : ต้นอ่อนถั่วเหลือง การท าบัญชีครัวเรือน  พากลุ่มเป้าหมายศึกษา 
   ดูงานสวนเศรษฐกิจพอเพียงของนายไม  ไกรสุทธิ์  อ าเภอย่านตาขาว  และ  
   สวนเศรษฐกิจพอเพียงของนายประกิจ จิตรใจภักดิ์ อ าเภอนาโยง 
 - สิเกา : การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  การท าปุ๋ยจากมูลสัตว์ 

2.5) การพัฒนาสังคมชุมชน  
- เมืองตรัง : จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดคลองน้ าเจ็ดไม่ใช้งบ 
- ห้วยยอด :  อบรมอาหารชีวีมีสุข (ทดสอบสิ่งแปลกปลอม) 
- สิเกา : รวมพลคนจิตอาสาปลูกหญ้าทะเล   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

      4.12   แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

นางละออง  ภู่กลาง เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
กศน.เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  และ
กฎกระทรวง ก าหนดระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน  ส าหรับ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555  และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ลงวันที่ 6 ธันวาคม  
2562  จึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งด าเนินการ  ดังนี้   

 1) ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2) ให้สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

    มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ลงวันที่  6  ธันวาคม   
    2562  ในการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  25633)  ให้ 
    สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564 

  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - 
  
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ      

 6.1  ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาชีพ กศน.พรีเม่ียม  ระดับภาคใต้ 
นายธนากร  เยาว์ด า ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาชีพ กศน.พรีเมี่ยม  ระดับภาคใต้  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์    

2563  ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าจัดแสดงในงาน  
แสดงสินค้าอาชีพ กศน.ของภาคใต้  ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  8 – 10  พฤษภาคม    
2563  ณ หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผล ดังนี้ 
1) ผลิตภัณฑ์งานถักจากไหมพรม กศน.อ าเภอนาโยง 
2) งานเพ้นลายผ้าปาเต๊ะ  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
3) ขนมผูกรัก    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

 4) ติหมา    กศน.อ าเภอกันตัง 
          และแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งน าผลิตภัณฑ์อาชีพไปจัดแสดงทุกอ าเภอ  ณ หอประชุม 
          จัตุรัสนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  12.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


