
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 6 / 2563 

วันพุธที่  1  กรกฎาคม   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.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
9.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
10.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
11. นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ       กศน.อ าเภอห้วยยอด 
12. นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอนาโยง 
13. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
14.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
15.  นางจาริ คงนคร ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
16.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ กศน.อ าเภอสิเกา 
17. นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ กศน.ย่านตาขาว 
18.  นายชรินทร ์ สีสุข ครชู านาญการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
19.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
20.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ไปราชการ  
    
 
 
      / 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.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายธนากร   เยาว์ด า 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  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม       
  1.  มอบเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
นางนภา  จิโรภาส  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน  www.oniepr.com 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2563  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
   1) กศน.อ าเภอเมืองตรัง จ านวน   44  ข่าว 
   2) กศน.อ าเภอนาโยง จ านวน   37  ข่าว 
   3) กศน.อ าเภอห้วยยอด จ านวน   30  ข่าว 
 

  2.  มอบเกียรติบัตรการน าเสนอการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)  
  ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 
นางนภา  จิโรภาส  มีเกณฑ์การตัดสินดังนี้   
                   1) การเปิดให้เข้าชมวีดีโอผ่าน  www.youtube.com / ผู้เข้าชม  1  ครั้ง  /  กดถูกใจ 0 ครั้ง) 
                   2) คุณภาพของงานน าเสนอ  เรื่อง การล าดับภาพ  / คุณภาพเสียง /ความต่อเนื่อง /เทคนิค 
       การน าเสนอ 
                   รางวัลยอดเยี่ยม  ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาโยง 
    ผู้จัดท า  นางรัตนา  คงฉาง    ครสูอนคนพิการ  และนางธนพร  คงฉาง   ครู กศน.ต าบล 
     / 3. น าเสนอสถานศึกษา 

http://www.youtube.com/
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   3. น าเสนอสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)  
     ใน  รอบ  1  เดือน (ผ่านทางกลุ่มไลน์ กศน.ตรัง) 

นางนภา  จิโรภาส  ส าหรับการน าเสนอสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)   
       ในรอบ 1 เดือน  ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับชมผ่านทางกลุ่มไลน์ กศน.ตรัง   
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
          
ระเบียบวาระท่ี  1 
 

เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  1.1  เตรียมการต้อนรับ การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้  
   สถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19  ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
   นางกนกวรรณ   วิลาวัลย์ 
นางนภา  จิโรภาส      ก าหนดการเดินทางไปราชการ เพ่ือตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ  

กศน. / สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์)  ในระหว่างวันที่  8 – 11  กรกฎาคม  2563  
ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดตรัง 

                           วันพุธที่  8  กรกฎาคม  2563 
เวลา 15.00  น.  - รมช.ศธ. และคณะ ออกเดินทางจากกระทรวงศึกษาธิการ 

          ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง 
เวลา 16.00  น.  - รมช.ศธ. และคณะ ถึงท ่าอากาศยานดอนเมือง 
เวลา 16.15 - 17.55  น. - รมช.ศธ. และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง  

        ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
เวลา 20.00 - 21.00  น.  - รับประทานอาหารเย็น ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
เวลา 21.00  น. - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางเข้าท่ีพัก ณ โรงแรม..... จังหวดั      

  นครศรีธรรมราช 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา 08.00  น. - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางออกจากโรงแรม.............. จังหวัด 

  นครศรีธรรมราช 
 เวลา 09.00 - 10.30  น. - ตรวจราชการและเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
       นครศรีธรรมราช  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เวลา 10.30-11.30 น. - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางไปยังชิณวงศ์ฟาร์ม อ าเภอปากพนัง  
                  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เวลา 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชิณวงศ์ฟาร์ม  จังหวัด  
  นครศรีธรรมราช 

เวลา 13.00-15.00 น. - รมช.ศธ.  และคณะ  เดินทางไปยังจังหวัดตรัง 
 เวลา 15.00-16.30 น. - ตรวจราชการและเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  
                 อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

/ เวลา 16.30-16.50  น. 
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 เวลา 16.30 - 16.50  น. - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางไปยังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์     
       จังหวัดตรัง  อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 เวลา 16.50 - 17.40  น. - ตรวจราชการและมอบนโยบาย ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์  

  จังหวัดตรัง  อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 เวลา 17.40 - 18.40  น. - รับประทานอาหารเย็น ณ จังหวัดตรัง 
 เวลา 20.00  น.  - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางเข้าท่ีพักโรงแรม....  อ าเภอเมือง   
       จังหวัดตรัง 
 

วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม  2563 
 เวลา 08.00  น.  - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางออกจากโรงแรม....... จังหวัดตรัง 
 เวลา 08.10 – 11.30  น. - ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน.   
       ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19  ผู้บริหารและบุคลากร 

ส านักงาน กศน.  ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง และประชุม 
                 ทางไกลผ่านจอภาพ กับเครือข่ายครูภาคใต้ทุกจังหวัด เพ่ือ 

  สอบถามสภาพปัญหาในการสอบบรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 เวลา 11.30 – 12.30  น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
 เวลา 13.30 – 15.30  น. - ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ สช. ภายใต้
       สถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙  ผู้บริหารและบุคลากร 

          ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
                 โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
          ณ โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 เวลา 15.30 – 16.30  น. - ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเปี่ยมสุขเนิร์สเซอรี่  
          อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 เวลา 18.30 – 19.30  น. - รับประทานอาหารเย็น ณ ปากเมงรีสอร์ท อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 เวลา 20.00  น.  - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางเข้าท่ีพัก ณ ปากเมงรีสอร์ท  
           อ าเภอสิเกา จังหวัดตรังจังหวัดตรัง 
 

วันเสาร์ที่  11  กรกฎาคม  2563 
 เวลา 10.00  น.  - รมช.ศธ. และคณะ เดินทางออกจากที่พัก ณ ปากเมงรีสอร์ท  
                             อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
 เวลา 10.30- 11.30  น. - ตรวจราชการและเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  
                 อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
 เวลา 11.30 – 12.30  น.  - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ........................ จังหวัดตรงั 
 เวลา 13.00 – 14.00  น. - สักการะพระพุทธสิหิงค์พรหมประชามหาโชค  ณ วัดกะพังสุรินทร์
        พระอารามหลวง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 เวลา 14.00 – 15.00  น. - รมช.ศธ. และคณะ ออกเดินทางไปท่าอากาศยานตรัง 
 เวลา 16.00 – 17.20  น. - รมช.ศธ.และคณะ เดินทางจากท่าอากาศยานตรัง ถึง 

  ท่าอากาศยานดอนเมือง     

หมายเหตุ   เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด - 19                
 จึงขอความร่วมมือดังนี้ 

/ - การจัดสถานที ่
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- การจัดสถานที่รับฟังการมอบนโยบายภารกิจส านักงาน กศน. ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19   
  ห้องประชุมควรมีจุดคัดกรองโรคโควิด - 19  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีเจลล้างมือส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้ารับฟังนโยบาย 
- ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้ารับฟังนโยบาย สวมใส่หน้ากากอนามัย 

ผู้ประสานงาน   นายธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ  เลขานุการประจ าตัว รมช.ศธ./ 
หัวหน้าคณะท างาน  รมช.ศธ.  โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๕๓ ๕๓๙๙ 

 

นางนภา  จิโรภาส      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้จัดท าค าสั่ง ฉบับร่าง เพ่ือเตรียมการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
 

ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง 
ท่ี      /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจเยี่ยม 
การจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 

 
……………………………… 

      
ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ก าหนดตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน 

และติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 พื้นท่ีจังหวัดตรัง ระหว่างวันท่ี  9 - 11 กรกฎาคม 
พ.ศ.  2563  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะท างาน  ดังต่อไปน้ี 
 

1.  คณะท างานฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  นางนภา   จิโรภาส ผอ.ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานคณะท างาน 
1.2  นายวิเชียร   จันทร์ฝาก  ผอ.กศน.อ าเภอกันตัง รองประธานคณะท างาน 
1.3  นางอุมาภรณ์   มโนภิรมย์  ผอ.กศน.อ าเภอห้วยยอด คณะท างาน 
1.4  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อ าเภอเมืองตรัง คณะท างาน 
1.5  นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง ผอ.กศน.อ าเภอรัษฎา คณะท างาน  
1.6  นางเพียงใจ  หอยสังข์ ผอ.กศน.อ าเภอนาโยง/ คณะท างาน 

 รก.ผอ.กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
1.7  น.ส.มนธญา  แสงสิทธิ์ ผอ.กศน.อ าเภอวังวิเศษ คณะท างาน 
1.8  น.ส.มาลิตา  หลีหยัน ผอ.กศน.อ าเภอย่านตาขาว คณะท างาน 
1.9  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว รก.ผอ.กศน.อ าเภอสิเกา  คณะท างาน 
1.10  น.ส.ประโลม  เสียมไหม รก.ผอ.กศน.อ าเภอปะเหลียน คณะท างาน 
1.11  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.12  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 

 1.13  นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 
 1.14  นายธนากร  เยาว์ด า  นักวิชาการศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.15  น.ส.นันทา  ภิรมย์ภร นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่าย 
ต่างๆตลอดจนแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน 
และติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

 

2.  คณะท างานฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
2.1  นางละออง   ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะท างาน 
2.2  น.ส.มาลิตา   หลีหยัน ผอ.กศน.อ าเภอย่านตาขาว รองหัวหน้าคณะท างาน 
 

  / 2.3  นายอาทติย ์  อินทรวิเศษ 
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2.3  นายอาทิตย์   อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  คณะท างาน 
2.4  นางอรทัย   คงสิน ครูช านาญการ  คณะท างาน 
2.5  นายจรูญ   แก้วเล็ก ครู อาสาสมัครฯ คณะท างาน 
2.6  นายขจรพงศ์   ศิริสม ครูอาสาสมัครฯ คณะท างาน 
2.7  นายสุวัฒน์   เพชรขาว ครู กศน.ต าบล คณะท างาน 
2.8  นางสาวนงนุช   พราหมเภทย์  ครู อาสาสมัครฯ คณะท างาน 
2.9  นางมีนา   สีชาย ครู กศน.ต าบล คณะท างาน 
2.10  นางอมรรัตน์   ทองทิพย์   ครู กศน.ต าบล คณะท างาน 
2.11  นางรัตนา   สิงห์อินทร์  ครู กศน.ต าบล คณะท างาน 
2.12  นายประสิทธิ์   พูดเพราะ   ครู ศรช. คณะท างาน 
2.13  นายธีรพงศ์   สุวรรณรัตน์  ครู ศรช. คณะท างาน 
2.14  นายกฤษฎา   บิลเกษม ครู อาสาสมัครฯ คณะท างาน 
2.15  นายธนากร   เยาว์ด า   นักวิชาการศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 
2.16  นางสาวพรวิรินทร์   วิ้นฉ้วน นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี จัดล าดับขั้นตอน พิธีการ จัดหาพิธีกรบนเวที กิจกรรมบนเวที จัดล าดับกิจกรรมขั้นตอนเกี่ยวกับ 
พิธีการ การกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง การตรวจเยี่ยมนิทรรศการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
สถาบัน กศน.จังหวัดภาคใต้ การมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การรายงานผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง การประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน  รวมท้ัง
ประสานงานแขกผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

3.  คณะท างานฝ่ายอาคารสถานท่ี ประกอบด้วย 
3.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง หัวหน้าคณะท างาน 
3.2  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง รองหัวหน้าคณะท างาน 
*** เพิ่มทีมบรรณารักษ์ทุกคน 
3.3  บุคลากร กศน. อ าเภอกันตังทุกคน คณะท างาน 
3.4  บุคลากร กศน. อ าเภอเมืองตรังทุกคน คณะท างาน 
3.5  นายสุรพล   พรหมมี           พนักงานบริการ คณะท างาน 
3.6  นายเกรียงศักดิ์   บริบูรณ์         พนักงานขับรถยนต์ คณะท างาน 
3.7  นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ          นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
3.8  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
3.9  นายวัชระ   สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
3.10  นายศุภชัย   เจ้าฝัน    พนักงานขับรถยนต์ คณะท างาน 
3.11  นายประพันธ์   เพ็ญจันทร์     ยามรักษาความปลอดภัย คณะท างาน 
3.12  นายวชิรวุธ   สุวรรณ ยามรักษาความปลอดภัย คณะท างาน 
3.13  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างานและเลขานุการ     
3.14  นายอนุวัต   ยงประเดิม  พนักงานขับรถยนต์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.15  นายสุริยา   จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่ ความสะอาดของสถานที่  ดูแลการติดตั้งเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอี้  เวที เครื่องเสียง  แสง

สว่าง บริเวณงานทั้งภายใน ภายนอก  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เตรียมสถานที่จอดรถห้องสุขา  เครื่องขยายเสี ยง การแสดงบน
เวทีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

4.  คณะท างานฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
4.1  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์    ผอ.กศน.อ าเภอเมืองตรัง หัวหน้าคณะท างาน  
4.2  น.ส.สุดา   หาญวัฒนกุล         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าคณะท างาน 
4.3  น.ส.รุ่งนภา   แสงยิ่ง             ครู คณะท างาน 
4.4  น.ส.ภาวดี   สุขมาก               นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
4.5  นางศรสวรรค์   พุมโกมล         นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างาน  
4.6  น.ส.นันทวรรณ   ทองรัตน์   นักวิชาการศึกษา  คณะท างาน 

 

/ 4.7  นางพิมภักดิ์   วิ้นฉ้วน  
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4.7  นางพิมภักดิ์   วิ้นฉ้วน  นักวิชาการพัสดุ คณะท างาน 
4.8  น.ส.อัจฉรี   วีระเสถียร           นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
4.9  น.ส.พรวิรินทร์   วิ้นฉ้วน         นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
4.10  นางรัชนี   รัตนะ                   พนักงานพิมพ์ คณะท างาน 
4.10  นางอรนุช   ไตรญาณ           เจ้าหน้าท่ีธุรการ คณะท างาน 
4.11  นางอ้อยใจ   เมืองพล             ครู อาสาสมัครฯ คณะท างาน 
4.12  น.ส.กนกอร   กองมี              ครู กศน.ต าบล คณะท างาน  
4.13  นางสุพรรณี   จริงจิตร ครู กศน.ต าบล คณะท างาน 
4.14  นางสุพัตรา   หนูแก้ว ครู กศน.ต าบล คณะท างาน 
4.15  น.ส.ศิวิมล   คงบัน บรรณารักษ ์ คณะท างาน 
4.16  นางอุษา   บุญทอง พนักงานพิมพ์ ส 4 คณะท างานและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ให้บริการอ านวยความสะดวกให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ  
กศน. และคณะผู้ติดตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหาร กศน.จังหวัด ภาคใต้ ผู้บริหาร หน่วยงาน
ทางการศึกษาจังหวัดตรัง และแขกผู้มีเกียรติท่ีเข้าประชุม จัดท าใบลงทะเบียน  และหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ บริการ รับ 
- ส่งแขก ต้อนรับแขกในงาน บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และดูแลอ านวยความสะดวกแขกท่ีมาร่วมงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  
 

5.  คณะท างานฝ่ายของที่ระลึก ประกอบด้วย 
5.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด   หัวหน้าคณะท างาน 
5.2  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง   รองหัวหน้าคณะท างาน 
5.3  บุคลากร กศน. อ าเภอห้วยยอดทุกคน   คณะท างาน 
5.4  บุคลากร กศน. อ าเภอนาโยงทุกคน   คณะท างาน  
5.5  บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดตรังทุกคน   คณะท างาน 
5.6  นางสาริณี  วรรณบวร   ครูช านาญการพิเศษ คณะท างานและเลขานุการ 
5.7  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง   บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.8  นางสาววาสนา   บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.9  นางสาวกวินนาถ   ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.10  นางธิดารัตน์   เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.11  นางสาวจุฑามาส   แก้วมี  ครูช านาญการ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.12  นางอรทัย   คงสิน  ครู    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี จัดเตรียมของท่ีระลึกเพื่อมอบแก่รัฐมนตรี เลขาธิการ กศน. และคณะผู้เข้าร่วมประชุม 
 

6.  คณะท างานฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
6.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ หัวหน้าคณะท างาน 
6.2  นางสาวสุดา   หาญวัฒนกุล    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้าคณะท างาน 
6.3  นางสาวประโลม   เสียมไหม ครู คณะท างาน   
6.4  นางจาริ   คงนคร ครู คณะท างาน    
6.5  นางสาวรุ่งนภา   แสงยิ่ง  ครู   คณะท างาน  
6.6  นางอุษา   บุญทอง พนักงานพิมพ์ ส ๔ คณะท างาน     
6.7  นางรัชนี   รัตนะ พนักงานพิมพ์ ส ๔ คณะท างาน 
6.8  นางจีราวรรณ   ชูอินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
6.9  นางสาวอัจฉรี   วีระเสถียร  นักจัดการงานท่ัวไป  คณะท างาน 
6.10  นางพิมภักดิ์   วิ้นฉ้วน   นักวิชาการพัสดุ  คณะท างาน 
6.11  นางศรสวรรค์   พุมโกมล  นักวิชาการการเงินและบัญชี   คณะท างานและเลขานุการ 
6.12  นางสาวภาวดี   สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี รวมรวมหลักฐานการเบิกจ่าย  ใบเสร็จ  ใบส่งของ  บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกใน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

 

 / 7.  คณะท างานฝ่ายยานพาหนะ   
มีหน้าท่ี ขับรถ รับ-ส่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเลขาธิการ กศน. ผู้บริหารจาก

กลุ่มศูนย์ส่วนกลางในการลงพื้นท่ี ขอยืมรถจากส านักงาน กศน.จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคใต้  เพื่อใช้บริการรับส่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตามในการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานตาม นโยบาย 
กศน. 
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7.  คณะท างานฝ่ายยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
7.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา    หัวหน้าคณะท างาน 
7.2  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  รองหัวหน้าคณะท างาน 
7.3  นายสุทธิชัย   ธรรมโชโต  ครูอาสาสมัครฯ  คณะท างาน 
7.4  นายกิตติศักดิ์   ไชยจิตร์   ครูอาสาสมัครฯ.  คณะท างาน 
7.5  นายจักรพล   บัวมาศ    ครูอาสาสมัครฯ  คณะท างาน 
7.6  นายพิชัย   นาคสะอิ้ง  ครู กศน.ต าบล คณะท างาน 
7.7  นายอ านาจ   เทพพูนผล  ครู กศน.ต าบล คณะท างาน 
7.8  น.ส.นันทวรรณ   ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   คณะท างาน 
7.9  นายเกรียงศักดิ์   บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ คณะท างานและเลขานุการ 
7.10  นายศุภชัย   เจ้าฝัน   พนักงานขับรถยนต์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.11  นายอนุวัต   ยงประเดิม   พนักงานขับรถยนต์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ขับรถ รับ-ส่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเลขาธิการ กศน. ผู้บริหารจากกลุ่ม
ศูนย์ส่วนกลางในการลงพื้นท่ี ขอยืมรถจากส านักงาน กศน.จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคใต้  เพื่อใช้บริการรับส่ งรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตามในการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานตาม นโยบาย กศน. 

 

8.  คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
8.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง หัวหน้าคณะท างาน 
8.2  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  รองหัวหน้าคณะท างาน 
8.3  บุคลากร กศน. อ าเภอย่านตาขาวทุกคน คณะท างาน 
8.4  บุคลากร กศน. อ าเภอนาโยงทุกคน คณะท างาน 
8.5  บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังทุกคน คณะท างาน 
8.6  นางสาวอุษา   วันแรก นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
8.7  นางสาวนุชรี   บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
8.8  นายธนากร   เยาว์ด า  นักวิชาการศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 
8.9  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

มีหน้าท่ี ก าหนดรูปแบบประชาสัมพันธ์ จัดให้มีป้ายปิดประชาสัมพันธ์  ป้ายยินดีต้อนรับ ประสานงานให้ข้อมูล
นักข่าวเผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น / ส่วนกลาง และด าเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ข่าวสารด้วยสื่อต่างๆ และบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพน่ิง   
 

9.  คณะท างานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
9.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา หัวหน้าคณะท างาน  
9.2  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว รองหัวหน้าคณะท างาน 
9.3  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด รองหัวหน้าคณะท างาน 
9.4  บุคลากร กศน.อ าเภอสิเกาทุกคน  คณะท างาน 
9.5  บุคลากร กศน.อ าเภอย่านตาขาวทุกคน  คณะท างาน 
9.6  บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังทุกคน  คณะท างาน 
9.7  นางอุษา   บุญทอง   คณะท างานและเลขานุการ 
9.8  นางสาวกวินนาถ   ช่วยสงค์   บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
9.9  นางสาววาสนา   บุญเจริญ   บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
9.10  นางอุบลรัตน์   ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ติดต่อประสานงาน กับ ส านักงาน กศน.จังหวัดต่างๆ  และสถานศึกษาขึ้นตรงในภาคใต้ ตลอดจน 
กศน.อ าเภอ ทุกอ าเภอในจังหวัดตรัง  ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมท้ังก ากับ และดูแลการจัดอาหารให้ความสะดวก
แก่บุคลากรที่ร่วมจัดนิทรรศการ หน่วยงานต่างๆ  ท่ีมาร่วมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

10.  คณะท างานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ประกอบด้วย (ยุบรวมกับยานพาหนะ) 
 10.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา หัวหน้าคณะท างาน 
 10.2  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง / บุคลากรทุกคน  คณะท างาน 

 

/ 10.3  บุคลากร ส านักงาน กศน. 
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10.3  บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังทุกคน คณะท างาน 
10.4  น.ส.นันทวรรณ   ทองรัตน์   นักวิชาการศึกษา คณะท างาน  
10.5  นายประพันธ์   เพ็ญจันทร์ ยามรักษาความปลอดภัย คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.6  นายวชิรวุธ   สุวรรณ ยามรักษาความปลอดภัย คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

มีหน้าท่ีประสานงาน ติดต่อขอรถน าขบวนต ารวจท่องเท่ียว ต ารวจจราจรจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง
ตรัง  และจัดให้มีรถน าขบวน ต ารวจจราจร  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการและคณะ พร้อมท้ังควบคุมยานพาหนะในการเข้า – ออก  ภายในบริเวณงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

11.  คณะท างานฝ่ายปฐมพยาบาล  ประกอบด้วย (ยุบรวมกับฝ่ายปฏิคม) 
 11.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว หัวหน้าคณะท างาน 
 11.2  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 11.3  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ    รองหัวหน้าคณะท างาน 
 11.4  บุคลากร กศน.อ าเภอย่านตาขาวทุกคน   คณะท างาน 
 11.5  บุคลากร กศน.อ าเภอสิเกาทุกคน     คณะท างาน 
 11.6  บุคลากร กศน.อ าเภอหาดส าราญทุกคน   คณะท างาน 
 11.7  นางอรทัย   คงสิน             ครู คณะท างานและเลขานุการ 
 11.8  นายอนันต์   ศรีราม ครูช านาญการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11.9  นางสาวอัญชลี   หนูนุ่ม    บรรณารักษ์อัตราจ้าง    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าท่ีประสานงานขอรถพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาลตรัง  พร้อมอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
การปฐมพยาบาล  เพื่อใช้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่บุคลากรและผู้มาร่วมงานให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

12.  คณะท างานจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย(ต่อจากสถานท่ี)  
  12.1  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด หัวหน้าคณะท างาน 
  12.2  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง รองหัวหน้าคณะท างาน 
  12.3  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง คณะท างาน 
  12.4  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน คณะท างาน 
  12.5  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ คณะท างาน 
  12.6  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา คณะท างาน 
  12.7  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง คณะท างาน 
  12.8  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา คณะท างาน 
  12.9  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว คณะท างาน 
  12.10  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ คณะท างาน 
  12.12  บุคลากร กศน.อ าเภอ ทุกคน คณะท างาน 
  12.13  ข้าราชการครู กศน.อ าเภอ ทุกอ าเภอ คณะท างานและเลขานุการ 
  12.14  ครู อาสาสมัคร กศน. ทุกอ าเภอ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ีจัดนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและผล 
การขับเคลื่อนนโยบาย กศน. สู่ กศน. WOW ท้ัง 6 WOW ตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  เพื่อ
น าเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจติดตามงาน ตามนโยบาย กศน. 
 

13.  คณะท างานฝ่ายประเมินผลโครงการ ประเมินผลการจัดกิจกรรม  มีหน้าท่ีบันทึกภาพและประเมินโครงการ
พร้อมท้ังรายงาน สรุปผลโครงการ  

 13.1  น.ส.สุดา   หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะท างาน 
 13.2  นายชรินทร์   สีสุข  ครูช านาญการ     รองหัวหน้าคณะท างาน 
 13.3  นางสาวรุ่งนภา   แสงยิ่ง ครู   คณะท างาน 
 13.4  นายธนากร   เยาว์ด า  นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
 13.5  นางสาวอัจฉรี   วีระเสถียร   นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
 13.6  นางสาวอุษา  วันแรก        นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
 

 / 13.7  นางอรนุช   ไตรญาณ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2   การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา สังกัด   
       ส านักงาน กศน. 

นางนภา  จิโรภาส        ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา 
 ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  9  เมษายน  2563 ก าหนดให้ 
 สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2563  และมีข้อก าหนดออกตาม 
 ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548  
 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 
 หรือสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้จัดประชุมหารือมาตรการด าเนินงานของ 
 สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 (COVD - 19)  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2  
 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายวราวิช ก าภู ณ อยุธยา  ที่ปรึกษารัฐมนตรี  
 ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม  และท่ีประชุมมอบหมายให้แต่ละ 
 หน่วยงานจัดท าแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
 เพ่ือการขออนุมัติให้เปิดสถานศึกษาได้ตามก าหนด นั้น  ขอให้หน่วยงานของทา่นด าเนินการ  
 ดังนี้ 
 

1) แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินตนเอง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
                                  สถานศึกษาตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด 

ภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของส านักงาน กศน.  
(อ้างอิงจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข)  ผ่านเว็บไซต์  
https:/foms.gle/sHSUGmdnhtOgchvf7 โดยด่วนที่สุด  

  2) เมื่อสถานศึกษาประเมินผลตามข้อ 1 แล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1) กรณี กศน.อ าเภอ/เขต ให้ส่งผลการประเมินไปยังส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 
2.2) กรณี สถานศึกษาขึ้นตรง จัดส่งผลการประเมินไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  
3) ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน 

   สังกัด โดยจัดส่งไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อสั่งการกระทรวง 
         / ศึกษาธิการ 

 

 13.7  นางอรนุช   ไตรญาณ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  คณะท างาน  
 13.8  นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13.9  นางสาวนุชรี   บวชชุม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13.10  นางสาวนันทา   ภิรมย์พร   นักจัดการงานท่ัวไป  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13.11  นายวัชระ   สุวรรณประทีป  นักวิเคราะห์นโยบายฯ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าท่ี ประเมินโครงการท้ังก่อนและหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานตามโครงการ  พร้อมท้ังรายงาน  และ
สรุปผลโครงการให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบ เพื่อรายงานส านักงาน กศน. และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ทราบ ต่อไป  

 

 ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
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   ศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการทั้งนี้ เมื่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และ 
   สถานศึกษาขึ้นตรง รวบรวมผลประเมินตนเอง  ของสถานศึกษาส่งศึกษาธิการจังหวัด 
   เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งผลการประเมินตนเองให้  ส านักงาน กศน. ทราบ ทางไปรษณีย์ 
   อิเล็กทรอนิกส์ korpor_ks@gmail@gmail.com  

4) สถานศึกษาให้นักศึกษา กศน./ผู้รับบริการ ประเมินตนเอง โดยเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูล 
   ของสถานศึกษา  
5) เมื่อศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาผลการเปิดภาคเรียนแล้ว ขอให้ส่งผลการพิจารณา 

การเปิดสถานศึกษามายังส านักงาน กศน. ภายใน 10 วัน หลังจากได้ด าเนินการเปิด 
ภาคเรียนแล้ว เพื่อจะไดส้รุปผลการด าเนินการในภาพรวมต่อไป 

6) สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินให้ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดตามแบบประเมิน 
และประเมินเองใหม่อีกครั้ง ตามข้อ 1 - 3 

7) ให้สถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา และให้จัดท าแผนรองรับในกรณีพบบุคคลที่มีอาการต้อง 
สงสัยในระบบคัดกรองของสถานศึกษา 

8) ให้สถานศึกษามีการประเมินตนเอง ประเมินผู้เรียนผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่องและรายงาน 
   หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  กรณีท่ีเป็นสถานศึกษาขึ้นตรงให้ 
   รายงานส านักงาน กศน. 
9) กรณีพบผู้ป่วยโควิด - 19 ในสถานศึกษา ขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งส านักงาน กศน. 

                                   ทราบโดยด่วน 
 

     หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผล ประเมินตนเองส าหรับ 
                        สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
                        โรคโควิด 19 ที่จัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน การแปลผล 
ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ สีเขียว สถานศึกษาสามารถเปิดเรียนได้ 
ผ่านข้อ 1 - 20 ทุกข้อ 
แต่ไม่ผ่านข้อ 21 - 44  
ข้อใดข้อหนึ่ง 

สีเหลือง สถานศึกษาสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

ไม่ผ่านข้อ 1 - 20  
ข้อใดข้อหนึ่ง 

สีแดง สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนได้ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดและ/หรือประเมินใหม่ 

   

 สรุป ส าหรับ สถานศึกษาสังกัดส านกงาน กศน.  ระดับ สีเขียว  จ านวน  5  แห่ง  ระดบัสีเหลือง   
 จ านวน  5  แห่ง  สามารถเปิดเรียนได้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 5 / 2563  วันที่  2  มิถุนายน  2563 
      

นางนภา  จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งที่ 5 / 2563  วันที่  2  มิถุนายน  2563   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  / ระเบียบวาระที ่ 3 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 5 / 2563   
 

3.1 รายงานผลการด าเนินงาน  การขอใช้ที่ราชพัสดุโรงเรียนยุบเลิกเพื่อจัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้ 
     ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    ข้อมูล  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  2563  สรุปได ้ดังนี้ 
                                  1) กศน.ต าบลหนองช้างแล่น  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ส่งคืนพ้ืนที่โรงเรียนบ้านป่ายาง 
                                      ให้ธนารักษ์พ้ืนที่ตรังแล้ว 

           2) กศน.ต าบลในควนส่งแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ธนารักษ์พ้ืนที่ตรังอยู่ระหว่าง 
                                      ด าเนินการขออนุญาตจากกรมธนารักษ์   
                  3) ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลปะเหลียน  อยู่ระหว่างด าเนินการท าผังการใช้ประโยชน์และ 
                                      การบันทึกแบบ  ทบ.4  เพื่อขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านวังเจริญ   
                  4) กศน.ต าบลบางหมาก  โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   3.2  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ TLC กศน.ตรัง 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม      ส าหรับการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ TLC กศน.ตรัง  ขอให้ทีมบรรณารักษ์ 
                                   อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 

                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

   4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ.   2563 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563   
 

ที ่ สถานศึกษา จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่เบิกจ่าย 

1 กศน.อ าเภอนาโยง 66.71% 
2 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 62.06% 
3 กศน.อ าเภอห้วยยอด 59.39% 
4 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 58.29% 
5 กศน.อ าเภอกันตัง 55.88% 
6 กศน.อ าเภอปะเหลียน 56.45% 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 62.01% 
8 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 48.87% 
9 กศน.อ าเภอสิเกา 46.31% 
10 กศน.อ าเภอรัษฎา 48.02% 
11 ส านักงาน กศน.จังหวัด 71.02% 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.2  การด าเนินการศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.ตรัง (OOCC) 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีนโยบายให้สถานศึกษาน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละ 
   อ าเภอมาจัดแสดง ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.ตรัง (OOCC) นั้น 

                                   ในการนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้สถานศึกษา มอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าร่วม 
 ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในวันที่  2  กรกฎาคม   
 2563  เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป  ณ ห้องอาเซียนศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
 เพ่ือเตรียมการเปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์กศน.ตรัง (OOCC) 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 

 4.3  สรุปจ านวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รอง ผอ. 
  ส านักงาน กศน.จังหวัด  รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร    มีผู้สมัครต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  5  คน  แบ่งเป็นบุคลากรของ 
  ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง จ านวน  3  คน และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดตรัง 
  จ านวน  2  คน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
/ 4.4  รายงานผลการประชาสัมพันธ ์
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 4.4  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
นายธนากร  เยาว์ด า          รายงานสถิติการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com  ประจ าเดือนมิถุนายน  2563 
                                   (นับจากวันที่  1 - 29  มิถุนายน  2563) 
 

ล าดับที่ กศน.อ าเภอ จ านวนข่าว 
1 เมืองตรัง 44 
2 นาโยง 37 
3 ห้วยยอด 30 
4 ปะเหลียน 16 
5 กันตัง 14 
6 ย่านตาขาว 14 
7 หาดส าราญ 13 
8 วังวิเศษ 9 
9 สิเกา 6 
10 รัษฎา 3 
11 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 19 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 4.5  ก าหนดการนิเทศการศกึษา  รอบที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

นางละออง  ภู่กลาง   แจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการนิเทศติดตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  2563 (รอบที่ 2) 

    มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี สถานศึกษา 
1 15  กรกฎาคม  2563 กศน.อ าเภอนาโยง 
2 20  กรกฎาคม  2563 กศน.อ าเภอปะเหลียน 
3 22  กรกฎาคม  2563 กศน.อ าเภอสิเกา 
4 23  กรกฎาคม  2563 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
5 24  กรกฎาคม  2563 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
6 25  กรกฎาคม  2563 กศน.อ าเภอรัษฎา 
7 26  กรกฎาคม  2563 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
8 3  สิงหาคม  2563 กศน.อ าเภอห้วยยอด 
9 4  สิงหาคม  2563 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
10 7  สิงหาคม  2563 กศน.อ าเภอกันตัง 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

        / 4.6  การประกันคุณภาพ 
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   4.6  การประกันคุณภาพการศึกษา 
นางละออง  ภู่กลาง ก าหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14-16  กรกฎาคม 2563   
   ณ  โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จึงขอเชิญ 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  2  ราย  คือ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ  
 กศน.อ าเภอเมืองตรัง  และนางเพียงใจหอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง เข้าร่วม  
 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

 5.1  การจ้างเหมาบริการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร    ส านักงาน กศน. ขอเรียนว่าเนื่องจากส านักงาน กศน. ได้รับงบประมาณในการจ้างเหมา 
 บริการลดลงทุกปี ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางในการขออัตราการจ้างเหมาบริการ  ดังนี้ 

 1) การจ้างเหมาบริการตามความจ าเป็นของหน่วยงานที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน และ 
 เน้นการจ้างในหมวดแรงงาน เช่น การรักษาความปลอดภัย ท าความสะอาด คนสวน 
 คนงาน 
  2) หน่วยงาน/สถานศึกษา ควรวิเคราะห์อัตราก าลังว่า ต าแหน่งใดควรจ้างงานรูปแบบใด 
 เช่น บรรณารักษ์ ควรลดการจ้างลง และให้เปลี่ยนต าแหน่งพนักงานราชการที่ว่างเป็น  
  ต าแหน่งบรรณารักษ์ทดแทนห้องสมุดประชาชนจังหวัด  มีต าแหน่งบรรณารักษ์ท่ีเป็น 
  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / จ้างเหมาบริการ  ไม่เกิน  2  อัตรา ห้องสมุดประชาชน  
  "เฉลิมราชกุมารี" มีต าแหน่งบรรณารักษ์ท่ีเป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / จ้างเหมา 
  บริการ ไม่เกิน  2  อัตรา  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ มีต าแหน่งบรรณารักษ์ที่เปน็ 
  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / จ้างเหมาบริการ  ไม่เกิน  1  อัตรา 
 3) กลุ่ม/ศนูย์/หน่วยงาน ควรวิเคราะห์อัตราก าลังว่า ต าแหน่งใดควรจ้างงานรูปแบบใด และ 

  จัดท ากรอบการจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
       ทีไ่ด้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  การจ้างบุคคลเดิม ภายในวงเงิน 
  งบประมาณเดิมที่ได้รับการจัดสรร  ขอให้ยืนยันการจ้างภายใต้กรอบการขอจ้างใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ด้วย 

 4) หน่วยงาน/สถานศึกษาจะจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ได้  ต่อเมื่อ 
  ได้รับอนุมัติกรอบการจ้างจากส านักงาน กศน. แล้วเท่านั้น 

  
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 - 
 

มติที่ประชุม รับทราบ     

  
เลิกประชุม เวลา  12.30  น. 
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(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


