
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 7 / 2563 

วันอังคารที่  4  สิงหาคม   2563  เวลา 08.30 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. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
10.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
11.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
12.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
11. นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ      กศน.อ าเภอห้วยยอด 
12. นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอนาโยง 
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.  นายชรินทร์ สีสุข ครชู านาญการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
19.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางปัทมนันท์    ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ไปราชการ    
2.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  ไปราชการ  
3.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ลาป่วย 
   
     / 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.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวพรวิรินทร ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายอนุวัต ิ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

เริ่มประชุมเวลา 08.30  น. 
นางนภา   จิโรภาส ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 7/2563  กล่าวเปิดการประชุม 
  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

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

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
1) รางวัลชนะเลิศ    
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง จ านวน  61  ข่าว 
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาโยง จ านวน  32  ข่าว 
3) รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  

   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง จ านวน  22  ข่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

          / 2.  มอบเกียรตบิัตรการน าเสนอ 
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  2.  มอบเกียรติบัตรการน าเสนอการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)  
      ประจ าเดือนมิถุนายน  2563 
นางนภา   จิโรภาส รางวัลยอดเยี่ยม  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาโยง 
นางรัตนา   คงฉาง ครูผู้สอนคนพิการ    ผู้จัดท า 
นายโชติมา   เกตุด า ครู กศน.ต าบลโคกสะบ้า ผู้จัดท า 
ใช้เกณฑ์ตัดสินโดย 
1) การเปิดให้เข้าชมวีดีโอผ่าน www.youtube.com/ 
2) คุณภาพของงานน าเสนอ เรื่อง การล าดับภาพ/คุณภาพเสียง/ความต่อเนื่อง/เทคนิค 
    การน าเสนอ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
      

3.  ร่วมแสดงความยินดีกับผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน  ปีการศึกษา 2561  (กศน.อ าเภอนาโยง) 

นางนภา   จิโรภาส  ขอแสดงความยินดีกับผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน  ปีการศึกษา 2561 (กศน.อ าเภอนาโยง)  และโอกาสต่อไป   
ขอให้สถานศึกษาท่ียังไม่ส่งประกวด ให้เข้าร่วมการประกวดด้วย 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
    

 4.  น าเสนอสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 
ในรอบ  1  เดือน 

นางนภา   จิโรภาส แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good   
practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com  โดยเริ่มจาก  
กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอย่านตาขาว / กศน.อ าเภอกันตงั 
กศน.วังวิเศษ / กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอสิเกา /กศน.อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอ 
หาดส าราญ  และ กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส าหรับเดือนต่อไป ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือน าเสนอด้วย 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
       
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

1.1  โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (กิจกรรมจิตอาสา  
“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”)  

นางนภา  จิโรภาส โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (กิจกรรมจิตอาสา  
“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”)  จัดวันที่  12  สิงหาคม  2563  
ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8  ต าบลนาหมื่นศรี  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
มอบหมาย กศน.อ าเภอนาโยง  เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 1.2  การอบรมกิจกรรมเกษตร 

http://www.youtube.com/
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1.2  การอบรมกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามแนวพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง  

นางนภา  จิโรภาส การอบรมกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามแนวพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจังหวัดตรัง  ในวันที่  24  สิงหาคม  2563   
ณ  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   
มอบหมาย กศน.อ าเภอห้วยยอด เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 
นางนภา  จิโรภาส  คู่มือเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ส านักงาน 
  วัฒนธรรมจังหวัดตรัง  ที่ตั้ง อาคารส านักงานเจ้าคณะจังหวัดตรัง  วัดกะพังสุรินทร์  
  (พระอารามหลวง)  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  หมายเลขโทรศัพท์   
 0-7529-0380  โทรสาร  0-7529-0387  ส่วนงานประสานขอพระราชทานเพลิง ส านักงาน 
  วัฒนธรรมจังหวัดตรัง  ตั้งอยู่ศาลากลาง  ชั้น  1  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   

 92000  เบอร์โทรศัพท์  0-7521-7585  โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง   
 https://www.m-culture.go.th/trang/main.php?filename  =index   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4  โครงการมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE  
 Expo : NFE Open House 2020)   

นางนภา   จิโรภาส   โครงการมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE Expo  
   : NFE Open House 2020) ระหว่างวันที่ 14 - 16  สิงหาคม  2563  ณ ห้างสรรพสินค้า 
   เซน็ทรัล เฟสติเวล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีก าหนดการดังนี้  

วันศุกร์ที่ 14  สิงหาคม  2563 
เวลา 10.00 น. - ลงทะเบียนผูร้่วมงาน บุคลากร กศน. แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน 
เวลา 10.00 - 13.00 น. - พิธีกร ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเชิญชวน ร่วมชม ชิม ช็อป ผลงาน 

  การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 
   - ผลติภณัฑ์อาชีพ กศน. Premium 14 จังหวัดภาคใต ้
   - ผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน. 14 จังหวัดภาคใต ้
   - ผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน.อ าเภอ จังหวัดสงขลา 
   - นิทรรศการวิชาการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัย กศน. 14 จังหวัดภาคใต ้
   - นิทรรศการวิชาการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภาคใต ้
   - นิทรรศการวิชาการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม 
     อัธยาศัยของกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน 
   - นิทรรศการวิชาการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอธัยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.จังหวัดสงขลา 
   - ผลิตภณัฑ์ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอเกาะยอ ผ้ากระแสสินธุ์ และเสื้อสงขลา 
   - สาธิตผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน. Premium Live สด 

      
     / เวลา 13.00-15.00 น. 

https://www.m-culture.go.th/trang/main.php?filename
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วันศุกร์ที่ 14  สิงหาคม  2563 
เวลา 13.00 - 15.00 น. - พิธีกร โดย อาจารยส์ืบสกลุ ศรสีขุ ภาคีคนรักเมืองสงขลา สมาคม 

  ของโรงสีแดง บรรยายความเป็นมาเมืองสงขลาตั้งแต่อดตี และน า   
  ชม บริเวณจุด Check In เที่ยวสงขลาที่เดียวจบ "จ าลองเมืองสงขลา" 

*** เวลา 13.00 - 16.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) และ
คณะเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 
 

- ชมการแสดงบนเวที ของส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน 
" To Be Number One " โดยส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 

เวลา 17.00 - 21.00 น. - ประธานในพิธ ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดร.กนกวรรณ วิลาวลัย์) และคณะ เดินทางถึงบริเวณพิธเีปิดงาน 
- พิธีกร กล่าวต้อนรับประธาน และแขกผู้มีเกยีรติทีเ่ข้าร่วมงาน 
- ชมการแสดง สุดยอดคณะมโนราห์ วัฒนธรรมปักษ์ใต้ จาก   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- ผู้วา่ราชการจังหวัดสงขลา (นายจารุวัฒน์ กลี้ยงเคลา)กล่าวต้อนรบั 
- เลขาธิการ กศน. (ดร.ดิศกลุ เกษมสวัสดิ์) กล่าวรายงาน 
- รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
   กล่าวเปิดงาน และท าพิธีเปดิ 
- ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (นายธนกร เกื้อกูล) 
  ผู้แทนผู้บริหาร กศน. 14 จังหวัดภาคใต ้ มอบของที่ระลึกแก่ประธานฯ 
- ประธานมอบเกียติบัตร ให้แก่หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 
- ประธาน คณะผู้จดังาน และ แขกผู้มีเกียรตริ่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ 
- ชมการเดินแฟช่ันชุดผ้าพื้นเมืองภาคใต้ โดยคณะผู้อ านวยการส านกังาน 
   กศน.จังหวัด และผู้บริหาร กศน. สถานศึกษาข้ึนตรงใน 14  
   จังหวัดภาคใต ้
- ชมการเดินแฟช่ันชุดผ้าพื้นเมืองภาคใต้  โดยคณะภรยิาผู้ว่าราชการ 
   จังหวัด จาก 14 จังหวัดภาคใต้และดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตร ี
   ช่วยวา่กระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ ์

วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2563 
เวลา 10.00-15.00 น. - พิธีกร ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเชิญชวน ร่วมชม ชิม ช็อป ผลงาน 

  การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 
   - ผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน. Premium 14 จังหวัดภาคใต ้
   - ผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน. 14 จังหวัดภาคใต ้
   - ผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน.อ าเภอ จังหวัดสงขลา 
   - นิทรรศการวิชาการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัย กศน. 14 จังหวัดภาคใต ้
   - นิทรรศการวิชาการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภาคใต ้
   - นิทรรศการวิชาการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม 
     อัธยาศัยของกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน 
   - นิทรรศการวิชาการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.จังหวัดสงขลา 
   - ผลิตภณัฑ์ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอเกาะยอ ผ้ากระแสสินธุ์ และเสื้อสงขลา 
   - สาธิตผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน. Premium Live สด 

 
/ เวลา 10.00 - 12.00 น. 
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วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2563 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 

- เปิดตัว Application กศน.ออนไลน์ เรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต ทุกท่ี และ 
  ทุกเวลา (Lifelong Anywhere and Anytime) 

เวลา 13.00 - 15.00 น. 
 

- เสวนา เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นสูก่ารพัฒนาอาชีพภาคใต้ โดย วิทยากร 
  จากสถาบันทักษิณคดศีึกษา  มหาวิทยาลัยทักษณิ สงขลา 

เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 

- ชมการแสดงบนเวที ของส านักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอ่าวไทย 
  " หนังตะลุงคน " โดยส านักงาน กศน.จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

เวลา 16.00 - 18.00 น. 
 

- การประกวด " กศน.รักษ์โลก " ของนักศึกษา กศน. 14 จังหวัดภาคใต้ 
- ชมการแสดงดนตร ีศิลปิน "วงกอและ" ส านักงาน กศน จังหวัดสงขลา 

เวลา 18.00 - 21.00 น. ร่วมชม ชิม ช็อป ดา้นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
วันอาทิตย์ที ่ 16  สิงหาคม  2563 
เวลา 10.00 - 15.00 น. - พิธีกร ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเชิญชวน ร่วมชม ชิม ช้อป ผลงาน 

  การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 
- ผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน. Premium 14 จังหวัดภาคใต ้
- ผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน. 14 จังหวัดภาคใต ้
- ผลิตภณัฑ์อาชีพ กศนอ าเภอ จังหวัดสงขลา 
- นิทรรศการวิชาการด้านการศึกษานอกระบุบและการศึกษา 
  ตามอัธยาศัย กศน. 14 จังหวัดภาคใต้ 
- นิทรรศการวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
  ตามอธัยาศัยของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภาคใต ้
- นิทรรศการวิชาการต้นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
  อัธยาศัยของกลุ่มศูนย์ฝึกและพฒันาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน 
- นิทรรศการวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
  ตามอัธยาศัยกลุม่เป้าหมายพิเศษ กศน.จังหวัดสงขลา 
  ผลิตภณัฑผ์้าพื้นเมือง ผ้าทอเกาะยอ ผ้ากระแสสินธุ์ และเสื้อสงขลา 
  สาธิตผลิตภณัฑ์อาชีพ กศน. Premium Live สด 

เวลา 13.00 - 15.00 น. 
 

- ชมการแสดงบนเวที ของส านักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มชายแดนภาคใต้ 
  "ระบ าเกลือหวาน ตาลตานี และดีเกบุตดี " โดยส านักงาน กศน.จังหวัด  
  ปัตตาน ี

เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 

พิธีปิด 
- รองเลขาธิการ กศน. กล่าวรายงาน 
- เลขาธิการ กศน. กล่าวปดิงาน 

 

  หมายเหตุ : ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                               จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 
           1) ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน  10  คน 
           2) คร ู   จ านวน  10  คน 
           3) ศึกษานิเทศก์  จ านวน    2   คน 
           4) บรรณารักษ์  จ านวน    2   คน 

 5) นักศึกษา  จ านวน   70  คน 
 6) นักวิชาการศึกษา จ านวน    4  คน 

 
  
 / รายการสินค้า 
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รายการสินค้าท่ีสถานศึกษาน าไปจ าหน่าย  มีดังนี้ 
1) กศน.อ าเภอกันตัง  ผลิตภัณฑ์ก้านจาก 
2) กศน.อ าเภอเมืองตรัง  กระเป๋า / ขนมผูกรัก 
3) กศน.อ าเภอนาโยง  ตุ๊กตาพะยูน 
4) กศน.อ าเภอหาดส าราญ คั่วกลิ้งไตปลา 
5) กศน.อ าเภอห้วยยอด  ปลาส้ม / กระเป๋าแฮนด์เมด 
6) กศน.อ าเภอวังวิเศษ  ผ้าปะเต๊ะ / น้ าผึ้ง 
7) กศน.อ าเภอย่านตาขาว  ทองม้วนสมุนไพร / ผลิตภันฑ์จากผ้าปะเต๊ะ 
8) กศน.อ าเภอรัษฎา  ยาหนม 
9) กศน.อ าเภอปะเหลียน  ชาใบขลู่ / กล้วยฉาบไส้สับปะรด 
10) กศน.อ าเภอสิเกา  กระเป๋าพวงกุญแจ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ระหว่างวันที่  
    25 – 28  สิงหาคม  2563  ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางนภา   จิโรภาส   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสื้อมัคคุเทศก์ ในวันที่ 25 - 28  

สิงหาคม  2563  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชิญทา่นและบุคลากรทางที่รับผิดชอบงานลูกเสือในสังกัด  
ร่วมประชุมเพ่ือหารือการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ส านักงาน กศน. 
จังหวัดตรัง ในวันที่  4  สิงหาคม  2563  เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน. 
จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6  งานมหกรรมวิชาการภาคใต้และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  

นางนภา   จิโรภาส งานมหกรรมวิชาการภาคใต้และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี     
  งบประมาณ พ.ศ.  2563   ระหว่างวันที่ 13 - 15  กันยายน  2563  ณ จังหวัดภูเก็ต   

ก าหนดการยังไม่แน่นอน  ให้กันงบประมาณงบอุดหนุนไว้ด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.7  โครงการสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

นางนภา   จิโรภาส  โครงการสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส านักงาน กศน.  
จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน  2563  
ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  วันที่  24  กันยายน  2563  จัดตลาดนัดน าสินค้ามา 
จ าหน่าย  และน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและ กศน.ต าบล   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.8  การเตรียมการด าเนินงาน “กฐินพระราชทาน ส านักงาน กศน. ประจ าปี  พ.ศ.  2563” 
นางนภา   จิโรภา    กลุ่มเป้าหมาย   

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน 10  คน   
2) ครูผู้สอนที่ดีเด่นจ านวน     จ านวน   2  คน   
3) ครูที่มีนักศึกษามีผลสอบ N-NET    จ านวน 10  คน   
4) กศน.ต าบล 5 ดีพรีเมี่ยม     จ านวน 10  คน   
5) ครูทีมี่ผลการเข้าสอบได้ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป   จ านวน 15  คน   
6) ครูที่มีรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด    จ านวน   5  คน    
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 6 / 2563  วันที่  1  กรกฎาคม  2563 
      

นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งที่ 6 / 2563  วันที่  1  กรกฎาคม  2563   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 6 / 2563   
 

  3.1 การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เข้าเป็นผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
  ของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/ กศน.ต าบล 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  จ านวนเด็กออกกลางคันเหลือจ านวน  711  คน แยกจากเด็ก จบมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในเดือนนี้   

 มีจ านวน  ลดลง  112  คน  ซึ่งอายุเกิน  18  ปี  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

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

อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

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

ที ่ สถานศึกษา จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่เบิกจ่าย 

1 กศน.อ าเภอนาโยง 77.54% 
2 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 71.41% 

 
    / 3 กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
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ที ่ สถานศึกษา จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่เบิกจ่าย 

3 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 66.75% 
4 กศน.อ าเภอปะเหลียน 64.46% 
5 กศน.อ าเภอรัษฎา 64.25% 
6 กศน.อ าเภอห้วยยอด 62.78% 
7 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 61.75% 
8 กศน.อ าเภอกันตัง 60.00% 
9 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 55.04% 
10 กศน.อ าเภอสิเกา 54.17% 
11 ส านักงาน กศน.จังหวัด 78.91% 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.2  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2563 
นางนภา   จิโรภาส ก าหนดวันส่งหลักฐานการเบิกจ่าย  งบผลผลิตที่ 4  และ  5  วันที่  31  สิงหาคม  2563 
   และงบอุดหนุนส่งหลักฐานการเบิกจ่ายวันที่  18  กันยายน  2563   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 

 4.3  สรุปการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ   
สังกัดส านักงาน กศน. พ.ศ.  2563  ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

นางสาวนันทา   ภิรมย์พร   สรุปจ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ฯ    รวม  52  ราย  ดังนี้ 
1) ภาษาไทย       จ านวน    1  ราย 
2) วิทยาศาสตร์     จ านวน    5  ราย 
3) การประกอบอาชีพ      จ านวน    5  ราย 
4) สุขศึกษาและพลศึกษา      จ านวน    1  ราย 
5) การพัฒนาสังคม       จ านวน  11  ราย 
6) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี     จ านวน    8  ราย 
7) การบริหารและจัดการเรียนรู้     จ านวน  19  ราย 
8) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน    2  ราย 
ส าหรับ  ศิลปศึกษา  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  ไม่มีผู้สมัคร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.4  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการฯ  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร ผู้มีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้ตั้งแต่วันที่  1 - 15  สิงหาคม  2563   
                                   โดยให้ใช้แบบค าร้องขอย้ายตามแบบท่ีก าหน 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
         / 4.5  รายงานผลการประชาสัมพันธ ์
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 4.5  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 
นายธนากร   เยาว์ด า     รายงานสถิติการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2563 
                                    แจ้งสถานศึกษาจัดกิจกรรมแล้วให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
   4.6  การคัดเลือกข้อสอบรายวิชาเลือก 
นายสุริยา   จันทรัฐ       ก าหนดไว้วันที่  8 – 9  ตุลาคม  2563  ให้ครูผู้สอบเป็นผู้ออกข้อสอบ  และผู้บริหาร  
                                   ข้าราชการครู  ศึกษานิเทศก์  เป็นผู้คัดเลือกข้อสอบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

   4.7  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นางนภา   จิโรภาส            แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
                                  จุดเน้นของส านักงาน กศน.  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย    
   4.8  การประชุมเชิงปฏิบัติการการท า E- Book   
นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล   แจ้งก าหนดการอบรม E-BOOK กลุ่มเป้าหมายคือบรรณารักษ์ วันที่  18  สิงหาคม  2563
                         โดยบริษัทอัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 4.9 การประกันคุณภาพการศึกษา  

นางละออง  ภู่กลาง เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พ.ศ. 2563 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง จึงขอเชิญทา่นและผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ  จ านวน  3  คน  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาฯ ในวันอังคารที่  11  สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุม ส านักงาน กศน.
จังหวัดตรัง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

 5.1  ข้อมูลนักศึกษาเข้าสอบ N-NET   
นายสุริยา   จันทรัฐ       การส่งข้อมูลนักศึกษา  เข้าสอบ N-NET  ขอให้สถานศึกษาส่งข้อให้ครบและ 
  ตามก าหนดเวลา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
         / ระเบียบวาระที่  6 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ     

  
เลิกประชุม เวลา  12.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


