
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 4 / 2564  

วันจันทร์ที่  5  เมษายน  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. นางละออง        ภู่กลาง              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง        
11. นางสาริณี   วรรณบวร ครชูำนาญการพิเศษ      กศน.อำเภอห้วยยอด 
12. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูชำนาญการ  กศน.อำเภอปะเหลียน 
13. นางจาริ คงนคร ครชูำนาญการ  กศน.อำเภอกันตัง 
14.  นางอรทัย คงสิน ครชูำนาญการ กศน.ย่านตาขาว 
15.  นายชรินทร์ สีสุข ครชูำนาญการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
16.  นายอนันต์ ศรีราม ครูชำนาญการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
17.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อำเภอเมืองตรัง 
18.  นายศรชัย        เพ็ชรฉุย            ครูผู้ช่วย                               กศน.อำเภอรัษฎา  
19.  นายณัฐพล        วรมิตรปุญวงศ์    ครูผู้ช่วย                                กศน.อำเภอห้วยยอด               
20.  นางซิตฮีะหวา            หวันมาแซะ        ครูผู้ช่วย                          กศน.อำเภอนาโยง             
21.  นางสาวตติยาภรณ์      โพธิราช       ครูผู้ช่วย                          กศน.อำเภอหาดสำราญ       
22.  นางสาวฉวีวรรณ         เอียดชูทอง        ครูผู้ช่วย                         กศน.อำเภอสิเกา   

23.  นางกฤตมน  นิลละออ     ครผูู้ช่วย กศน.อำเภอกันตัง 
24.  นายจักรพล  บัวมาศ ครผูู้ช่วย กศน.อำเภอย่านตาขาว 
25.  นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว    ครผูู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองตรัง         
26.  นางสาวภูษณิตา  วุฒิเลิศอนันต์   ครผูู้ช่วย กศน.อำเภอวังวิเศษ   
27.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาว 
                                                                                                                       /28. นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง 
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28.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง 
29.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน 
30.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาโยง 
31.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา 
32.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.  นางปาณิสรา    อภิชัยสรพันธุ์     ผู้อำนวยการ                      กศน.อำเภอเมืองตรัง               ไปราชการ 
2.  นางธิดารัตน์     เปาะทอง         บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง        ไปราชการ 
3.  นางปัทมนันท ์  ทองอ่อน          บรรณารักษ์ชำนาญการ         ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา      ลากิจ 

4.  นายนพรัตน์     โชติเกษมกุล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง           ไปราชการ 
5.  นายอนุวัต       ยงประเดิม        พนักงานขับรถยนต์              สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  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.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางสาวกนกอร            กองมี นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายภาสกร               กานต์วรีวงศ์   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.  นางสาวพรวิรินทร ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางสาวสุคนท์ธา         แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                                                                                                       /20.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร 
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20.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

21.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
24.  นายประพันธ์ เพ็ญจันทร์ ช่างเทคนิค สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
    

เริ่มประชุมเวลา 08.30  น. 
นางนภา   จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
                บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่  4/2564  กล่าวเปิดการประชุม 
                              ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  สถานศึกษานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนว 
                              ปฏบิัติที่ดี (Good Practice)  ในรอบ 1 เดือน ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่ 
                              เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good  Practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com   

                              โดยเริ่มจาก 1. กศน.อำเภอปะเหลียน     6. กศน.อำเภอรัษฎา                                                                      
                                               2. กศน.อำเภอหาดสำราญ    7. กศน.อำเภอนาโยง 
                                               3. กศน.อำเภอวังวิเศษ       8. กศน.อำเภอเมืองตรัง 
                                               4. กศน.อำเภอย่านตาขาว   9. กศน.อำเภอห้วยยอด      
                                            5. กศน.อำเภอกันตัง         10. กศน.อำเภอสิเกาและสำนักงาน กศน.จังหวัดตรงั 
   ผ่านทางระบบไลน์กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ก่อนวาระการประชุม       

   1.    มอบเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจำเดือนมีนาคม 2564                           

                                และรายงานผล  การประชาสัมพันธ์ 
นางนภา   จิโรภาส         ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com   
                                  ประจำเดือนมีนาคม   2564  ได้แก่ 
                                  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

  1.รางวัลชนะเลิศ กศน.อำเภอเมืองตรัง   จำนวน  114 ข่าว 
  2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กศน.อำเภอกันตัง  จำนวน  104 ข่าว 
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ร่วม) กศน.อำเภอห้วยยอด จำนวน  104 ข่าว 
  3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กศน.อำเภอย่านตาขาว จำนวน  64 ข่าว 

             ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
  1.รางวัลชนะเลิศ กศน.อำเภอนาโยง   จำนวน  83 ข่าว 
  2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กศน.อำเภอวังวิเศษ  จำนวน  66 ข่าว 
  3.รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 กศน.อำเภอสิเกา  จำนวน  59 ข่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                         / 2.  มอบเกียรติบตัรการนำเสนอการ 
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            2.  มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนนิงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)    
                             ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564 
นางนภา   จิโรภาส ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
                               (Good practice) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
                              รางวัลยอดเยี่ยม  

                     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง 
                     นางสาวกนกอร  กองมี  ครู กศน.ทับเที่ยง  ผู้จัดทำ 

ใช้เกณฑ์ตัดสินโดย 
          1.การเปิดให้เข้าชมวีดีโอผ่าน www.youtube.com/ 

                               2.คุณภาพของงานนำเสนอ เรื่อง การลำดับภาพ/คุณภาพเสียง/ความต่อเนื่อง/เทคนิคการนำเสนอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    
       

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

                          1.1) คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  
                                รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 
นางนภา  จิโรภาส คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                                       ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เรียน ท่านรัฐมนตรชี่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้บริหารระดับสูง หวัหน้าสว่นราชการ พ่ีน้องข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และท่านผู้มีเกียรติ 
ทุกท่านค่ะ  ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มา
เข้ารับหน้าที ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ดังที่ดิฉันและทุกท่านทราบดีว่า 
ภารกิจด้านการศึกษานั้นเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศชาติย้อนกลับไปเมื่อวันที่  

                                       1 เมษายน 2435 ซึ่งเป็นวันก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการของเรา ที่แตเ่ดิมมีชื่อว่า  "กระทรวงธรรมการ" 
นับจนถึงวันนี้ ซึ่งในอีกสามวันข้างหน้าก็จะครบรอบ 129  ปีแห่งการสถาปนาพอดี องค์กรของเรามี
ทั้งเรื่องราวและผู้คนมากมายผ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนเปลี่ยนผา่น มีวิกฤตและ
โอกาสเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนอีกทัง้ในปัจจุบันนี้ สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ดังที่มี
คำกล่าวว่าเป็น "โลกไร้พรมแดน" จึงนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างยิ่ง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่บนความคาดหวังของสังคม ดิฉันมีความคิดเห็นว่า  
พวกเราจะต้องสร้าง "ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ" หรือ "TRUST" ใหก้ับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและ
ผู้ปกครอง ว่าเราสามารถที่จะเป็นหลัก หรือที่พ่ึงให้กับพวกเขาได้ "TRUST" หมายถึง "ความไว้วางใจ"  

                                                                                                                                              / เป็นรูปแบบการทำงานทีจ่ะทำให้คร ู
                                  

http://www.youtube.com/
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                                       เป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน  
                                       กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งโดย  

"TRUST" 
                                       T ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) 

R  ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
                                       U  ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
                                       S  ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) 
                                       T  ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 
                                       รปูแบบการทำงาน "TRUST" คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการทำงาน "MOE ONE TEAM" หรือ 
                                       "การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ " ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมา

โดยตลอด ซึ่ง "TRUST" จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปรง่ใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน
และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง  ๆการสนับสนนุให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตาม
ภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับ
การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Participation) ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมา
ประกอบการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทัง้นี้ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นพ้ืนที่ของทุกคน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายรว่มกันคือ การมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแหง่
การพัฒนา โดยการทำให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกบัพลวัตในศตวรรษที่ 21 
ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทย ผ่านการมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชงิ
โครงสร้าง (Infrastructure) คือ การเข้าถึงสิ่งจำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) คือ
แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย และจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการเพ่ือเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การ
พัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพ
วัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ดิฉนัจึงขออนุญาตนำเสนอนโยบายการ
จัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 

                                       ขอ้ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 
                                       ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทกุระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่  
                                       เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย        
                                                                                                                           / ข้อ 2 การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพคร ู                                                      
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                                       ขอ้ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธกีารเรียนการสอนและการใช้สื่อ
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

                                       ขอ้ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ดว้ยดจิิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาต ิที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐานโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือ
กำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและ 
การจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคณุภาพการศกึษา ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน และกระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

                                       ขอ้ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเชียน (AQRF) สู่การปฏิบตัิ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหนว่ยกิตและการ
จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

                                       ขอ้ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมี
การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
                                                                / ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรา้งขีดความสามารถ                                                           
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ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ทีเ่หมาะสมกับการดำรงชีพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลกได้ 

                                      ขอ้ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด 
                                      การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
                                       ขอ้ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ 
                                       ผูเ้รียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                                       ขอ้ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวติและ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั ได้ก่อให้เกดิความนิยมในรูปแบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเตรียมผู้เรียน
ไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship)และ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภยัของ
สถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ดิฉัน จึงเสนอให้มีวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศกึษาธิการ ดังต่อไปนี้ 

                                       วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนโดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

                                       วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

                                       วาระที่ 3 Big Data  พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ช้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

                                       สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความ 
                                       เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน 
                                       ปจัจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ 
                                       เทคโนโลยีปัจจุบนั                                                       /   วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ   
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                                       วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

                                       วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต  การจัดการเรียนรู้ตลอดชวีิตสำหรบัประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

                                       วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมี
เกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ  ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอาวศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าสว่นราชการ พ่ีน้อง
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่า มาให้
การต้อนรับดิฉันและเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ดิฉันตระหนัก
ดีว่า ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการนี้มีอยู่มากมาย ทั้งที่ยังรอการดำเนินงานและที่จะริเริ่มโครงการ
ขึ้นใหม่ จำต้องอาศัยความมุมานะ พยายามอย่างยิ่งยวด ที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
และนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะผลสัมฤทธิ์ของภารกิจด้านการศึกษานั้นไม่อาจระบุไดว้่า เท่าไร เมื่อไร 
จึงจะถือว่าประสบความสำเร็จดุจดังเรื่องราวของ "พระมหาชนก " พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งพระ
โพธิสัตว์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิริยะบารมี ทรงแหวกว่ายอยู่ในมหาสมทุรท่ามกลางวาตภัยแลสัตว์ร้ายที่
พร้อมจะแผ่วพาน กระนั้นก็ทรงแน่วในพระราชปณิธานที่จะว่ายต่อไปให้ "ถึงฝั่ง" เพ่ือยังประโยชน์
แก่อาณาราษฎร โดยการขึ้นครองสิริราชสมบัติปกครองมิถิลานครสืบไป  ขออำนาจคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แลพระบรมราชจักรวีงศ์ทุกพระองค์ จงดลบันดาลประทานพร
ให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เข้าถึงความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่
เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจด้วยความไว้วางใจ เพ่ือร่วมไปให้ "ถึงฝั่ง" 
ด้วยกันนะคะ  ขอขอบพระคุณค่ะ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
                                                                                                /   1.2  มาตรการป้องกันและควบคุม 
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                         1.2  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ในพื้นที่
จังหวัดตรัง 

นางนภา  จิโรภาส           จากสถานการณ์ต่างประเทศ (กรมควบคุมโรค วันที่ 1 เมษายน 2564 ) รายงานผู้ป่วยยืนยัน 
                                  ทั่วโลก 128,894,850 ราย เสียชีวิต 2,818,303 ราย พบว่าหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอีกครั้ง ส่งผลให้จำนวนผู้ติด
เชื้อรายวันเริ่มพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อ
รายวันเริ่มคงท่ีมีแนวโน้มกระจายไปยังพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ  ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เทศกาลสงกรานต์ที่ผู้คนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดตรัง 
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดช่วง
เทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรังในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  เป็นประธานการประชุม และท่ี
ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ดำเนินกาเฝ้าระวังโดย D-M-T-H-H 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 3 / 2564  วันพุธที่  3  มีนาคม 2564 
      

นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งที่ 3 / 2564  วันพุธที่  3  มีนาคม 2564  หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้ง
บุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 3 / 2564    
                            “ไม่มี” 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

                             4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 
                                                                                                              / นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ 
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นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ        สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังนี้ 

                                                
มติที่ประชุม รับทราบ 
                             4.2  การจัดทำแผนในระบบ DMIS 64 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ         แจ้งสถานศึกษาในสังกัด  ให้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้ดำเนินการ  
                                     รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ DMIS 64  ในส่วนของแผนงานโครงการที่ยังไม่ได้ 
                                     ดำเนินการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.3  อัพเดตข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ กศน.ตรัง (TLC) 
 นางนภา   จิโรภาส           แจ้งทีมงานบรรณารักษ์นัดหมายประชุมเดือนละ เพ่ือพบปะพูดคุยและอัพเดตข้อมูล 
                                    ให้เป็นปัจจุบัน   มอบหมายนางสาวนุชรีย์  บวชชุม  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                                                         
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
กลุ่มอำนวยการ 
 4.4 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1  
                                (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ  
                                5 ดี พรีเม่ียม พลัส  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวนันทา ภิรมย์พร   ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1  
                                 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)    ระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2564 
                                                                                     / ตารางการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
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                                                                                                                        / ที่  วันเดือนปี  กศน.อำเภอ 
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                                                                                                                             / ตารางการประเมินผล 
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                                                                                                                        / ท่ี วันเดือนปี กศน.อำเภอ 
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                                                                                    / ตารางการประเมิน 
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ตารางการประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส 

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 

ที ่ วันเดือนปี กศน.อำเภอ หมายเหตุ 

1 พฤหัสบดี   29 เม.ย. 64    เมืองตรัง/กันตัง  

2 ศุกร์         30 เม.ย. 64    นาโยง/ย่านตาขาว  

3 พุธ            5 พ.ค. 64    ปะเหลียน/หาดสำราญ  

4 พฤหัสบดี    6 พ.ค. 64    สิเกา/วังวิเศษ  

5 ศุกร์          7 พ.ค. 64 ห้วยยอด/รัษฎา  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                       4.5  แนะนำบุคลากรบรรจุใหม่สำนักงาน กศน.ตรัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
                             และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวกนกอร  กองมี  นางสาวกนกอร  กองมี  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นายภาสกร กานต์วรีวงศ์ นายภาสกร  กานต์วรีวงศ์  ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

              กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                       4.6  การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 
นายสุริยา  จันทรัฐ       การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 
                               ตามที่ สำนักงาน กศน.ได้มีนโยบายให้สถาบัน กศน.ภาคทุกภาค ร่วมกับกลุ่มพัฒนา 
                               การศึกษานอกโรงเรียน ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาค  
                               เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  และกำหนดการตรวจในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
                               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 10 เมษายน  2564  ประถมศึกษาและระดับ  
                               มัธยมศึกษาตอนต้น  ใน 25 เมษายน  2564  ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้  และแจ้งกำหนดการ 
                               สัมมนาเทียบระดับในระหว่างวันที่ 7 – 9  เมษายน  2564   ณ หยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน 
                               จังหวัดตรัง  จากนักศึกษาจำนวน  44  คน ขาดสอบ  8  คน  ผ่านจำนวน  32  คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                                                                                      / 4.7 โครงการพัฒนาหลักสตูร 
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                         4.7  โครงการพัฒนาหลักสูตร “รู้เรื่องเมืองตรัง” ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 
น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน     เชิญอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 2 เรื่อง การพิจารณาหลักสูตร ความเหมาะสมของ 
                                เนื้อหาและเครื่องมือวัดผล  ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้นำนโยบายเร่งด่วนไป 
                                ขับเคลื่อนในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสภาวะปัจจุบัน  
                                และความต้องการของผู้เรียนในจังหวัดตรัง จึงได้มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร                       
                                สถานศึกษารายวิชาเลือก "รู้เรื่องเมืองตรัง" ในระยะที่ 1 ไปแล้วนั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
                                ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 2 เรื่อง การพจิารณาหลักสูตร ความเหมาะสมกับ 
                                เนื้อหาและเครื่องมือวัดผล เพ่ือดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร  
                                จึงขอเชิญท่านและข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้ ง 
                                นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและปลั๊กพ่วงมาด้วย เพ่ือเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ณ  
                                ห้ องประชุมปฏิบั ติการ สำนักงาน กศน .จั งหวัดตรัง ในวัน พุธ และวันพฤหัสบดีที่   
                                7 – 8  เมษายน 2564 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ     

 

                         4.8  การประเมินระดับการรู้หนังสือ 2564 
น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน     ตามที่สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 
                                     (การอ่านออกเขียนได้) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา 
                                     ตอนปลาย สำหรับคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา กศน. ที่ประเมินไม่ผ่าน  
                                     เพ่ือไปพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาไทย และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพ 
                                     การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานการศึกษานอก 
                                     ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 
                                     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                     ประเด็นที่ 1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน ในกรณีท่ีสถานศึกษา 
                                     ต้องการนำผลการประเมินระดับการรู้หนังสือตังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นร่องรอย หลักฐานการประเมิน   
                                     คุณภาพการศึกษาดังกล่าว นั้น  สำนักงาน กศน. พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง  
                                     ต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการสอบทานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
                                     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้านการอ่านออกเขียนภาษาไทย จึงขอให้สำนักงาน กศน. 
                                     จังหวัด แจ้งให้สถานศึกษา ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออก 
                                     เขียนได้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียน 
                                     ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  กับนักศึกษาทุกคน  ที่ประเมินไม่ผ่านและยังไม่เข้ารับการประเมินทั้ง  
                                     นักศึกษาเก่าและใหม่  ทัง้นี้ ให้รวมถึงผู้เข้ารับการประเมินแล้วแต่ประเมินไม่ผ่านและได้รับพัฒนาการ     
                                     อ่านและการเขียนภาษาไทยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ 
                                                                                                                              / 1) การประเมินระดบัการรูห้นังสอื 
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1)  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ระหว่างวันที ่
                                            16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564   

2)  การเข้าใช้ระบบการบันทึกผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที ่
                                           15 สิงหาคม 2564  ทางเว็บไซต์ http://eom.o๔๗.b๔.st/studentae/ogin.php โดย 
                                            สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  
                                            (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2564  และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของ 
                                            นักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
                                            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี  การศึกษา 2564   ทางเว็บไซต์  
                                            www.nfe.go.th/pattana 

3)   สำนักงาน กศน. ได้จัดทำเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 
                                            (การอ่านออกเขียนได้ ใหม่ทุกภาคเรียน และให้สถานศึกษาดาวน์โหลดเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ใน      
                                            การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน 
มติที่ประชุม รับทราบ     

                                                    4.9  การรวบรวมเงินทำบุญทอดผ้าป่า อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
นางสาวสุคนท์ธา  แซ่เขา  แจ้งสถานศึกษาเรื่องการรวบรวมเงินทำบุญทอดผ้าป่า อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
                                  สามารถนำส่งได้ที่ นางสาวสุคนท์ธา  แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

                          4.10  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่  
นางนภา  จิโรภาส             รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่  ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน   
                                    3  ครั้ง  ครั้งต่อไป ณ  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ให้ดำเนินการต่อไปตามกำหนดการที่ 
                                    ได้กำหนดไว้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                4.11  รายงานผลการจัดกิจกรรมวันที่ 2 เมษายน 2564 
นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์    ประกอบด้วย นางนุชนาฏ นุ้ยขาว,นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง, นางวัชรี  นายโท 
/ทีมบรรณารักษ ์           นางสาวพรชื่น ณ พัทลุง,นางสาววาสนา,บุญเจริญ และ นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน์  
                                   โดยสรุป  รายงานผลการจัดกิจกรรมวันที่ 2 เมษายน 2564   มีรายละเอียดดังนี้ 

                         มีการประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์  การลงนามถวายพระพรออนไลน์ 
                         การจัดนิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น แข่งขันเปิด  
                         พจนานุกรม  แข่งขันตอบคำถาม  การประดิษฐ์โมบาย  การบูรแฟนซี การประดิษฐ์ 
                         ดอกเข็มจากหลอดกาแฟ การประดิษฐ์สวยคล้องแมส  และห้องสมุดประชาชน  
                             “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอย่านตาขาวและห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอห้วยยอด 
                                                                                                 /  เพิ่มพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 
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                         เพ่ิมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  การมอบเกียรติบัตรนักอ่าน  ผู้สนับสนุนงานห้องสมุด   
                         การมอบป้ายบ้านหนังสือชุมชน  เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
            กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      4.12  กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเม่ียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นางละออง  ภู่กลาง         กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                  วัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการสร้าง กศน.ตำบลต้นแบบ ในระดับพื้นท่ีให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน       
                                  รปูแบบองค์ประกอบของการพัฒนา ทั้ง 5 ด้าน 
                                 1. ครูดี 
                                 2. สถานที่ดี 
                                 3. กิจกรรมดี 
                                 4. เครือข่ายดี 
                                 5. มีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้ในการจัดการศึกษาและทำงาน 
                                 (เกณฑ์การประเมิน ต้องได้น้ำหนักร้อยละ 95 ขึ้นไป) โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาตลอด  
                                 ชวีิตให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนในระดับพ้ืนที่ เนื่องจากในปี 2563 สำนักงาน กศน.   
                                 มีข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์โควิด เลยไม่สามารถดำเนินการถึงระดับประเทศได้ สำหรับในปี  
                                 2564  สำนักงาน กศน. กำหนดให้ กศน.จังหวัด ดำเนินการคัดเลือก กศน.ตำบล ที่มี  
                                 ศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์ท่ีส่วนกลางกำหนด (จำนวน 1 แห่ง-อาจจะเคยหรือไม่เคยผ่าน 5 ดี   
                                 ของปี 2563 ก็ได้)ในรูปแบบที่เหมาะสม พร้อมส่งรายชื่อ กศน.ตำบล มาให้ส่วนกลาง ตามวันที่  
                                 สำนักงาน กศน.กำหนดจากนั้น เมื่อกศน.จังหวัดได้รับหลักเกณฑ์ 5 ดี พลสัเป็นที่เรียบร้อยแลว้   
                                 ขอให้แจ้ง กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พลัส เพ่ือนำไปพัฒนา และพร้อมเข้ารับการประเมินระดับ  
                                 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด/ ระดับภาค/ ระดับประเทศ ต่อไป  
                                 สำหรับวันเข้ารับการประเมิน จะตรงกับการประเมิน/คัดเลือก "กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  
                                 ป ีพ.ศ.2564" และจะมีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
           
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

                  5.1  การรายงานบ้านหนังสือชุม 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ      แจ้งสถานศึกษาให้ครู กศน.ตำบลรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน   
                                 โดยขณะนี้ได้รายงานมาแล้ว  จำนวน  9  แห่ง  จากจำนวน  193  แห่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ                           
                                       / ระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ    

                     6.1  กิจกรรมทำความสะอาด กศน.ตำบล (Big Cleaning Day) 

นางนภา  จิโรภาส          สำหรับกิจกรรมทำความสะอาด กศน.ตำบล (Big Cleaning Day)  และในส่วนของ 
                                สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  9  เมษายน  2564 เช่นเดียวกัน 
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           6.2  ปัญหาอุปสรรคในการจัดสอบภาคเรียนที่ 2/2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางนภา  จิโรภาส          แจ้งที่ประชุมให้รายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดสอบภาคเรียนที่ 2/2563 สำนักงาน กศน. 
                                 จงัหวัดตรัง  โดยสรุปในภาพรวมดังนี้  
                                 1. สำนักงาน กศน. ได้จัดส่งข้อสอบให้ล่าช้ามาก 
                                 2. วิชาประศาสตร์ชาติไทย ม.ต้น ข้อสอบ มีไม่ครบหน้า    

                          แก้ปัญหาโดยการให้สนามสอบตรวจสอบต้นฉบับและถ่ายเอกสารให้ไม่ครบทุกหน้า 
                                 3. การจัดข้อสอบ สภาพข้อสอบไม่สมบูรณ์ บางชุดแม็ก บางชุดไม่แม็ก ไม่มีหมายเลข 
                                    กำกับข้อสอบ 
                                 4. การจัดข้อสอบภายในเวลาครึ่งชั่วโมง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใส่ข้อสอบในซอง  
                                    ข้อสอบ บางรายวิชาผิดพลาด แต่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการถ่ายเอกสารเพ่ิม 
                                 5. ซองใส่ข้อสอบที่ให้มาไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีขนาดเล็กไม่สามารถขยายข้างได้   
                                    แก้ปัญหาด้วยการหาซองบรรจุใหม่และทำใบปะหน้าซองข้อสอบใหม่ทั้งหมด  
                                 6. การลงข้อสอบควรลงข้อสอบที่จังหวัดพัทลุงเพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการรับข้อสอบทั้ง  
                                    จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง แต่กลับไปลงที่จังหวัดสงขลา ทำให้เสียเวลาในการรับ 
                                    ข้อสอบไปหลายชั่วโมง 
                                 7. รายวิชาที่ไม่มีข้อสอบ  
                                    7.1)  พว 21001  วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  210  ฉบับ 
                                    7.2)  สค 22020  ประวัติศาตร์ชาติไทยมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  880  ฉบับ 
                                    7.3)  สค 31002  ศาสนา หน้าที่พลเมือง มีมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  900  ฉบับ  
                                    รายวิชาที่ข้อสอบขาด ข้อ 7 ถึง 21                         
                                    7.4)  วิชาช่องการพัฒนาอาชีพมัธยมศึกษาต้น   จำนวน 90 ฉบับ 
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เลิกประชุม เวลา  12.30 น.  
 
 
 
 
 

(นางละออง   ภู่กลาง) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
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