
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  คร้ังที่ 6 / 2564  

วันพุธท่ี  30  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
6.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
7.  นางสาวจุฑามาส          แกว้มี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
8.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
9.  นางละออง        ภู่กลาง              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง        
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง  ลาป่วย 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชนี 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.  นางสาวนุชรีย์ 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. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล 
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17.  นายนพรัตน์     โชติเกษมกุล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง            
18.  นางสาวภาวดี สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

22.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าท่ีธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
23.  นายประพันธ ์ เพ็ญจันทร์ ช่างเทคนิค สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
24.  นายอนุวัต        ยงประเดิม          พนักงานขับรถยนต์               สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
25.  นายศุภชัย เจ้าฝัน               พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
     

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 
ก่อนวาระการประชุม 
                 1.  มอบโล่รางวัลชนะเลิศ ชุมชน/ผู้นำ จิตอาสาดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564  
                                 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางนภา   จิโรภาส          ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่รางวัลชุมชน/ผู้นำ จิตอาสาดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี  
                                  2564  รายละเอยีดดังนี ้
                                  ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่น 
                                  รางวัลชนะเลิศ   ชุมชนบ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  กศน.อำเภอปะเหลียน 
     ประเภทผูน้ำชุมชนจิตอาสาดีเด่น 
     รางวัลชนะเลิศ  นางณัฐยมน  พุฒนวล  ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง  กศน.อำเภอนาโยง 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

   2.  มอบเกียรติบัตรวิทยากรสอนการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนท์) ประจำปี 2564  
นางนภา   จิโรภาส         ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรสอนการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์  
                                       (กศน.ชาเลนท์) ประจำป ี2564  รายละเอียดดังนี้ 
                                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
                                  รางวัลชนะเลิศ  กศน.อำเภอย่านตาขาว 
                                  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                  รางวัลชนะเลิศ  กศน.อำเภอรัษฎา 
                                   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
       

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 
                                                                                          / 1.1 การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 
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                          1.1   การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564  
นางนภา  จิโรภาส            ขอนัดหมายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564   
                                   เวลา 13.30  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
                          1.2    การประชุมคณะกรมการจังหวัดตรัง 
นางนภา  จิโรภาส            1)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID -19  

 

 
 
                                                                                                                           / การดำเนินการให้ 
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                 2)  เร่งดำเนินการป้องกันการติดเช้ือเชิงรุกด้วยการฉีดวัคซีนในโรงงานต่าง ๆ 
                 3)  การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด (ธงฟ้า) 
                 4)  การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                     ภายใต้มาตรการการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   คร้ังที่ 5 / 2564  วันอังคารท่ี  11  พฤษภาคม  2564 
      

นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งท่ี 5 / 2564  วันอังคารท่ี  11  พฤษภาคม  2564  หากพบข้อผิดพลาด
ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  คร้ังที่ 5 / 2564    
                            “ไม่มี” 
 

ระเบียบวาระที่ 4       เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

                             4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
                                                                                                 / นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ 
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นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564   

ท่ี สถานศึกษา จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เบิกจ่าย 

1 กศน.อำเภอนาโยง 70.01% 
2 กศน.อำเภอเมืองตรัง 67.13% 
3 กศน.อำเภอห้วยยอด 71.19% 
4 กศน.อำเภอหาดสำราญ 64.89% 
5 กศน.อำเภอกันตัง 65.01% 
6 กศน.อำเภอปะเหลียน 60.22% 
7 กศน.อำเภอวังวิเศษ 71.26% 
8 กศน.อำเภอย่านตาขาว 71.46% 
9 กศน.อำเภอสิเกา 62.06% 
10 กศน.อำเภอรัษฎา 64.20% 
11 สำนักงาน กศน.จังหวัด 88.12% 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                             4.2  การจัดทำแผนในระบบ DMIS 64 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ         การรายงานผลในระบบ DMIS64 แจ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอ กำกับ 
                                     ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DMIS64 

1. ครูกศน.ตำบล ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล ข้อมูล

ครู กศน.ตำบล คณะกรรมการ กศน.ตำบล ข้อมูลอาคารสถานท่ี ข้อมูลภาคีเครือข่าย

และกิจกรรมท่ีร่วมกับ กศน. ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีได้รับ ข้อมูลผู้รับบริการ ต่อ

เดือน ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีของตำบล และการรายงานผลการจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรม หากจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานใน

ระบบ DMIS ภายใน 1 สัปดาห์ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 

2. ผู้ดูแลระบบ DMIS64 ระดับอำเภอ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนในแต่ละ

กิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม ในแต่ละเดือน หากไม่ได้ดำเนินการในเดือนนั้นให้รายงาน

ให้รายงานทุกัวนท่ี 3 ของเดือนถัดไป โดยให้ใส่ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินงาน เพื่อกศน.จังหวัดและ สำนักงาน กศน. จะได้รับทราบปัญหา และ

เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่อไป และให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ตุลาคม 2563 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ให้เป็นปัจจุบัน                                                             
                                           / 3.  หากมีปัญหาในการรานงานข้อมูล 
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3. หากมีปัญหาในการรายงานข้อมูลให้รีบโทรแจ้ง งานแผน กศน.จังหวัด เพื่อประสาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. เพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากพบว่าครู กศน. 

คิดว่าโปรแกรมมีปัญหา  แต่จริง ๆ เมื่อตรวจสอบพบว่า เครื่องติดไวรัส ไม่อัพเดท

บราวเซอร์ ไม่อัพเดทโปรแกรมแอนต้ีไวรัส หรือใส่ข้อมูลไม่ครบทุกช่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงานเกินกำหนดท่ีทำไว้ในแผนปฏิบัติงานจึง  ทำให้บันทึกข้อมูลไม่ได้      

มติที่ประชุม รับทราบ 
กลุ่มอำนวยการ 
 4.3  สรุปข้อมูลการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด – 19    
นางสาวนันทา ภิรมย์พร   

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
                                                                                 / 4.4 การทำข้อตกลงรวมกันเก่ียวกับผลการปฏิบัติ 
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                       4.4  การทำข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
                              ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
นางสาวนันทา ภิรมย์พร  ด้วยสำนักงาน กศน. แจ้งให้สำหนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาดำเนินการ  
                                ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
                                ทางการศึกษา และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
                                ทางการศึกษา โดยให้จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน  
                                รอบท่ี 2 (ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กนัยายน 2564) เพื่อให้การดำเนิน 
                                การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้สถานศึกษา 
                                ดำเนินการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการ 
                                ประเมิน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

              กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                       4.5  การขออนุมัติแผนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2664  
น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน แจ้งสถานศึกษาในสังกัดได้จัดทำแผนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนท่ี 1/2564   
                               พร้อมนำส่งสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังเพื่อดำเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                       4.6  การประเมินผลระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2564 
น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน สำหรับการประเมินผลระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนท่ี 1/2564  ระบบได้ 
                               เปิดใหก้รอกข้อมูลได้แล้ว  แจ้งสถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลนักศึกษา กศน. ภาคเรียนท่ี  
                               1/2564  
มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

    4.7  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 
น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  แจ้งโครงการประกวดโครงการงานวทิยาศาสตร์  สำหรับ 
                                นักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียดดังนี้ 
                                1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน.  
                                   ประเภทนวัตกรรมจากขยะ  วันท่ี  22  กรกฎาคม  2564  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 
                                2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
                                   ประเภทการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม วันท่ี 23 กรกฎาคม  2564  
                                   ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
                                                                                                             / การดำเนินการจัดกิจกรรม 
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                             4.8  การดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 

นายธนากร  เยาว์ดำ      ตามหนังสือท่ีอ้างถึง สำนักงาน กศน. ได้แจ้งนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของรัฐมนตรีว่าการ 
                               กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ในเรื่องการจัดการศึกษา ข้อท่ี ๕ การพัฒนา

ทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งข้นของ
ประเทศ ให้สถนศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. รับทราบ ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทำสำหรับประชาชนผู้ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID - 19 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  COVD - 19) (ประกอบด้วย (1) ผู้ตกงาน (2) ผู้ว่างงาน (3) ผู้มีรายได้
ลดลง (4) ผู้ท่ีหายจากอาการป่วยและต้องการฝึกอาชีพ (5) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 
(6) ประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการสร้างหรือเสริมรายได้  จำนวน 1กลุ่มอาชีพ/ตำบลละ ๆ 

                              11 คน ในห้วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 ซึ่งหลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ตังกล่าว เมื่อดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กศน. 
จะแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพตามหลักสูตรท่ีกำหนดในห้วงเวลาดังกล่าว 
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  ในการนี้ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนผู้มี
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวไรโคโรนา ๒๐๑๔ (COVD - 19) ในดือน
มิถุนายน ต่อรัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุชเทียนหอง) จึงขอให้สถานศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมหลักสูตรอาชีพในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ดังนี้ 

                               1. การจัดทำหลักสูตรหน้ากากอนามัย เจล แอลกกอฮอล์ 
                               2. การดำเนินงาน "กิจกรรมล้านมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด" 
                               3. การฝึกอาชีพในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

    (COVD - 19) 
พร้อมทำรายงานผลมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน 

มติที่ประชุม 
 

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 

                          4.9  โครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางสาวสุคนท์ธา  แซ่เขา   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดการอบรมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันท่ี 31 พฤษภาคม -                                                                   
                                  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือบุคลากร กศน.ตรัง  
                                  จำนวน 160 คน เข้าอบรม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รูปแบบ (On-Site)   
                                  จำนวน 44 คน                                                         / และเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ 
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                                  และเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Conference ผ่านระบบ  Microsoft Teams  (Online)  
                                  ไปยังสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 อำเภอ  จำนวน 140 คน ซึ่งโครงการฯ ได้รับเกียรติ 
                                  จากทีมวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดตรัง , กอ.รมน.จังหวัดตรัง, อาจารย์ 
                                  ปิยพรรณ กาฬวงศ์ วิทยากรแกนนำยุวกาชาด สภากาชาดไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้   
                                  ท้ังนี้  ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา 
                                  อย่างเคร่งครัด ซึ่งในการอบรมมีเนื้อหาสาระ คือ 

                       1. ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
                       2. การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ  
                          สถาบันสำคัญของชาติและพิธีปฏิญาณตนปกป้องสถาบันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                       3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 
                       4. จิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  

                                  ซึ่งหลังจากการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในการร่วมกันแสดง 
                                  พลังปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปรองดองสมานฉันท์ มีทักษะในการ 
                                  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และมีจิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยจิตสาธารณะ 
                                  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  และสามารถขยายองค์ความรู้ท่ีได้รับไปยังพี่น้อง 
                                  ประชาชนต่อไป 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
                4.10 โครงการขยายผลหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางสาวสุคนท์ธา  แซ่เขา  1) การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนท์) ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 
                                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
                                  รางวัลชนะเลิศ  กศน.อำเภอย่านตาขาว 
                                  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                  รางวัลชนะเลิศ  กศน.อำเภอรัษฎา 
                                  2) ชุมชนจิตอาสาดีเด่น  ผู้นำจิตอาสาดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 
                                  ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่น 
                                  รางวัลชนะเลิศ   ชุมชนบ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  กศน.อำเภอปะเหลียน 
   ประเภทผูน้ำชุมชนจิตอาสาดีเด่น 
   รางวัลชนะเลิศ  นางณัฐยมน  พุฒนวล  ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง  กศน.อำเภอนาโยง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
             

เลิกประชุม เวลา  12.00 น.  
 

 
 
  

(นางละออง   ภู่กลาง) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

จดรายงานการประชุม 
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