
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 8 / 2563 

วันพุธที่  2  กันยายน   2563  เวลา  08.30  น.  
ณ ห้องประชุมส 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  ศึกษานิเทศก์ช 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.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
20.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค ์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
21.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
22.  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 ลาป่วย  
2.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ 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.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวพรวิรินทร ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวอัจฉร ี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

เริ่มประชุมเวลา 08.30  น. 
นางนภา   จิโรภาส ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 8/2563  กล่าวเปิดการประชุม 
  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม       
  1.  มอบเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนสิงหาคม 63 
นางนภา   จิโรภาส     ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน  www.oniepr.com                  
                                 ประจ าเดือนสิงหาคม  2563  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 

1) รางวัลชนะเลิศ    
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง  จ านวน  129  ข่าว 
2) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1   
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาโยง  จ านวน  56  ข่าว 
3) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง  จ านวน  52  ข่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

     
 
        

   / 2.  มอบเกียรตบิัตร  
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  2.  มอบเกียรติบัตรการน าเสนอการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good practice)  
      ประจ าเดือนกรกฎาคม  2563 
นางนภา   จิโรภาส รางวัลยอดเยี่ยม  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    ครูอาสาสมัครฯ             ผู้จดัท า 
นางสาวมัศยา  ไพรพฤกษ์    ครู กศน.ต าบลเกาะลิบง ผู้จัดท า 
ใช้เกณฑ์ตัดสินโดย 
1) การเปิดให้เข้าชมวีดีโอผ่าน www.youtube.com/ 
2) คุณภาพของงานน าเสนอ เรื่อง การล าดับภาพ/คุณภาพเสียง/ความต่อเนื่อง/เทคนิค 
    การน าเสนอ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
      

3.  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
    สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 2563 นางสาวจุฑามาส  แก้วมี และนายอาทิตย์   
    อินทรวิเศษ 

นางนภา   จิโรภาส      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาส  แก้วมี และนายอาทิตย์  อินทรวิเศษ 
                                 ผูไ้ด้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ สถานศึกษา สังกัดส านักงาน  
                                 กศน. 2563  
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
    

   4.  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับ 
   การประเมินภาค ค ในการคดัเลือกบุคคลฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือ 
                                มีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงาน กศน.  จ านวน  30  คน 
นางนภา   จิโรภาส      ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 
   ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลฯ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ  
  สังกัดส านักงาน กศน.  จ านวน  30  คน 
นางนันทา  ภิรมย์พร  สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข  และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค    

ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงาน กศน.  
พ.ศ.  2563    
แยกตาม กศน.อ าเภอ 
 

ที ่ กศน.อ าเภอ จ านวน(คน) ชื่อ – สกุล 

1 กันตัง 6 1.  นางนาฏอนงค์   เพ็ชรฉุย    
2.  นายศรชัย   เพ็ชรฉุย 
3.  น.ส.เพ็ญนภา   ศรีคิรินทร์ 
4.  น.ส.อัจฉรา   ชายใหม่ 
5.  น.ส.มัศยา   ไพรพฤกษ์ 
6.  น.ส.วิภารัตน์   ยุโสะ 

http://www.youtube.com/
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แ
แยกตามกลุ่มวิชา 

ที ่ กศน.อ าเภอ จ านวน(คน) ชื่อ – สกุล 

2 ปะเหลียน 6 1.  นายขจรพงศ์   ศิริสม 
2.  นางไพรัตน์   จันทร์เกตุ 
3.  นางอิสรา   นุชนุสิทธิ ์
4.  น.ส.อุษา   วันแรก 
5.  นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด 
6.  นายมาโนช   หลงเศษ 

3 เมืองตรัง 4 1.  นายจักรพล   บัวมาศ 
2.  นายวิชาญ   ทับทิม 
3.  น.ส.กนกอร   กองมี 
4.  นายสัญญาลักษ์   มุขแสง 

4 นาโยง 4 1.  น.ส.ลภัสรดา   ไกรสุทธิ์ 
2.  นางคนึงนิจ   หนูนุ่ม 
3.  น.ส.ยอดขวัญ   กลิ่นเพชร 
4.  น.ส.รัตนา   คงฉาง 

5 วังวิเศษ 3 1.  น.ส.ฉวีวรรณ   เอียดชูทอง 
2.  นางศรัญญา   เกิดเกลี้ยง 
3.  นายประสิทธิ์   พูดเพราะ 

6 ห้วยยอด 2 1.  นายจรูญ   แก้วเล็ก 
2.  นางนฤมล   คงนคร 

7 ย่านตาขาว 2 1.  นางรัตนา   สิงห์อินทร์ 
2.  นางมลิสา   พัฒน์ทอง 

8 รัษฎา 2 1.  นางอมรรัตน์  ทองทิพย์ 
2.  นางกฤตมน  นิลละออ 

9 สิเกา 1 1.  น.ส.น้ าฝน  ศรีคง 
 รวม 30  

ที ่ กลุ่มวิชา จ านวน (คน) ชื่อ – สกุล กศน.อ าเภอ 
1 วิทยาศาสตร์ 4 1. นางนาฏอนงค์   เพ็ชรฉุย   

2. นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 
3. นายมาโนช  หลงเศษ 
4. น.ส.น้ าฝน  ศรีคง 

กันตัง 
กันตัง 
ปะเหลียน 
สิเกา 

  
                                        / 2. การประกอบอาชีพ 
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บัญชีความจ าเป็นและความต้องการกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาของสถานศึกษาส าหรับ
การคัดเลือก/ สอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงาน กศน.  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 

/ ชื่อสถานศึกษา 

ที ่ กลุ่มวิชา จ านวน (คน) ชื่อ – สกุล กศน.อ าเภอ 

2 การประกอบ
อาชีพ 

3 1. นายจรูญ  แก้วเล็ก 
2. นางศรัญญา  เกิดเกลี้ยง 
3. นายประสิทธิ์   พูดเพราะ 

ห้วยยอด 
วังวิเศษ 
วังวิเศษ 

3 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

1 1.  นายขจรพงศ์  ศิริสม  ปะเหลียน 

4 การพัฒนา
สังคม 

4 1.  น.ส.เพ็ญนภา  ศรีคิรินทร์ 
2.  นางนฤมล  คงนคร 
3.  นางคนึงนิจ  หนูนุ่ม 
4.  นายสัญญาลักษ์  มุขแสง 

กันตัง 
ห้วยยอด 
นาโยง 
เมืองตรัง 

5 คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี 

8 1.  นางรัตนา  สิงห์อินทร์ 
2.  นางมลิสา  พัฒน์ทอง 
3.  น.ส.อัจฉรา  ชายใหม่ 
4.  น.ส.มัศยา  ไพรพฤกษ์ 
5.  นายวิชาญ  ทับทิม 
6.  น.ส.อุษา  วันแรก 
7.  นางเพ็ญประภา  จันทร์กรัด 
8.  น.ส.รัตนา  คงฉาง 

ย่านตาขาว 
ย่านตาขาว 
กันตัง 
กันตัง 
เมืองตรัง 
ปะเหลียน 
ปะเหลียน 
นาโยง 

6 การบริหาร 
และจัดการ
เรียนรู้ 

9 1.  นางกฤตมน  นิลลออ 
2.  นางอมรรัตน์  ทองทิพย์ 
3.  นายจักรพล  บัวมาศ 
4.  น.ส.กนกอร  กองมี 
5.  น.ส.ยอดขวัญ  กลิ่นเพชร 
6.  น.ส.ลภัสรดา  ไกรสุทธิ์ 
7.  น.ส.วิภารัตน์  ยโุสะ 
8.  น.ส.ฉวีวรรณ  เอียดชูทอง 
9.  นางไพรัตน์  จันทร์เกตุ 

รัษฎา 
รัษฎา 
เมืองตรัง 
เมืองตรัง 
นาโยง 
นาโยง 
กันตัง 
วังวิเศษ 
ปะเหลียน 

7 การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1 1. นางอิสรา  นุชนุสิทธิ์ ปะเหลียน 

 รวม 30   
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการ 
  อัตราที่ 1 อัตราที่ 2 อัตราที่ 3 
1 กศน.อ าเภอ 

เมืองตรัง 
กลุ่มวิชาการบริหารและ     
การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

2 กศน.อ าเภอ 
กันตัง 

กลุ่มวิชาการบริหารและ      
การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม 

3 กศน.อ าเภอ 
ห้วยยอด 

กลุ่มวิชาการบริหารและ      
การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

4 กศน.อ าเภอ 
ย่านตาขาว 

กลุ่มวิชาการบริหารและ     
การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

5 กศน.อ าเภอ 
นาโยง 

กลุ่มวิชาการบริหารและ    
การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

6 กศน.อ าเภอ 
สิเกา 

กลุ่มวิชาการบริหารและ      
การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาการประกอบ
อาชีพ 

กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม 

7 กศน.อ าเภอ 
ปะเหลียน 

กลุ่มวิชาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

8 กศน.อ าเภอ 
วังวิเศษ 

กลุ่มวิชาการประกอบ
อาชีพ 

กลุ่มวิชาการบริหารและ      
การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

9 กศน.อ าเภอ 
รัษฎา 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม 

10 กศน.อ าเภอ 
หาดส าราญ 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

กลุ่มวิชาการบริหารและ      
การจัดการเรียนรู้ 

 

รวม จ านวน   10  ต าแหน่ง 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

        5.  ประธานแจ้งเรื่องการประชุมกรมการจังหวัด 
นางนภา  จิโรภาส           1) การส่งเสริมอาชีพ  เน้นสินค้าพ้ืนเมือง  เช่น  ข้าวเบายอดม่วง  การสร้างตลาดจริงใจ 
  จัดทีโ่รบินสันตรัง  เป็นการเปิดตลาดให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้  
 2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมอบเกียรติบัตร  ส่งเสริมการจัดงานลางสาดร้อยปี นาข้าวเสีย   
    เพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมือง   
 3) การขับเคลื่อนไปด้วยกัน  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนกลาง   
    ส าหรับระดับภาคนายวิชัย   บุญมี  เป็นประธาน  
    ระดับจังหวัด  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา   
    โดยใช้แบบ “โคกหนองนาโมเดล”  
 4) ก าหนดการจัดงานรัฐธรรมนูญ  “ของดีบ้านฉัน”   
 5) การเบิกจ่ายงบประมาณ  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
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 6) สถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID 19  ประเทศอินเดียมีการติดเชื้อสูงมาก 
    วันเดียว  78,000  คน  เนน้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

6.1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
6.2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
6.3) จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
6.4) จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
6.5) ท าความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ  
6.6) ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาท ากิจกรรม 
6.7) มหกรรมซีฟู้ด  ตลาดต้องชม  ถนนคนเดิน  ยกระดับผู้ประกอบการ   
6.8) สถานการณ์พายุ  และปริมาณน้ าฝนลดลงน้อยว่าปีที่แล้ว 
6.9) โครงการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุขสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน  ส าหรับเดือนกันยายน   

                                           จัดที่อ าเภอย่านตาขาว  และอ าเภอสิเกา                                     
 6.10) รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ป ีและ 
         ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  16  เมษายน  2563 –  
        วันที่  15  มกราคม  2564 
                                            จ านวนสมาชิก ช.พ.ค.  ประจ างวดสิงหาคม  2563  มีดังนี ้
   (1) จ านวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน 950,521 คน 
   (2) จ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 848 คน 
   (3) จ านวนสมาชิกขอกลับ 44 คน 
   (4) จ านวนสมาชิกจ าหน่าย 662 คน 
   (5) จ านวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด 950,751 คน 
     จ านวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจ างวดสิงหาคม  2563  มีดังนี้ 
   (1) จ านวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน 393,887 คน 
   (2) จ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 984 คน 

 (3) จ านวนสมาชิกขอกลับ 13 คน 
 (4) จ านวนสมาชิกจ าหน่าย 367 คน 

   (5) จ านวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด 394,517 คน 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

นางนภา   จิโรภาส       แจ้งที่ประชุม  ขอให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติทีดี่ (Good   
practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com  โดยเริ่มจาก  
กศน.อ าเภอสิเกา / กศน.อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอปะเหลียน 
กศน.อ าเภอกันตัง / กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอนาโยง /กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอย่านตาขาว  และส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
    / ระเบียบวาระที่  1  
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

1.1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ประเด็น “ความคาดหวังต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา กศน.” วันที่  4  กันยายน 2563  ณ จังหวัดภูเก็ต  

นางนภา  จิโรภาส    สถาบัน กศน. ภาคใต้ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น นักศึกษา กศน. 14 จังหวัด 
                                  ภาคใต้ในประเด็น "ความคาดหวังต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อการพัฒนา 

การศึกษา กศน." โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัณย์)  
ได้ก าหนดให้มีการประชาพิจารณ์นักศึกษา กศน. ในวันศุกร์ที่  4  กันยายน  2563  ณ  
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ขอ
เชิญเข้าร่วมการประชุม  โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 
กศน.อ าเภอกันตัง  อ าเภอนาโยง  อ าเภอห้วยยอด  อ าเภอย่านตาขาว  ครูผู้สอน  กศน.
อ าเภอเมืองตรัง  2  คน กศน.อ าเภอกันตัง และ กศน.อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอละ  1  คน
นักศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  จ านวน  8  คน   

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

1.2  วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจ าปี 2563 / รับโล่การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น 
ระดับประเทศ ประจ าปี  2563 วันที่  8  กันยายน  2563  ณ กระทรวงศึกษาธิการ  

นางนภา  จิโรภาส  ส านักงาน กศน. ขอเชิญท่านร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจ าปี 2563 
                                    (International Literacy Day 2020)  ในวันอังคารที่  8  กันยายน  2563 ณ ห้องประชุม   
   บุณยเกตุ (อาคารหอประชุมคุรุสภา)  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ขอให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยตนเอง  โดยไม่มีผู้ติดตาม  หากติดภารกิจอ่ืน  มิต้องมอบหมาย 
   ผู้อื่น  เข้าร่วมงานแทน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3  รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจ าปี 2563  วันที่  10  กันยายน  2563  ณ จังหวัด 
      สงขลา 

นางนภา  จิโรภาส ส าหรับการรับเข็มเชิดชูเกียรติ  ครู กศน.ประจ าปี 2563  วันที่  10  กันยายน  2563 
มอบหมายนางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4  ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น  ประจ าปี  2563   
        ใน 14  จังหวัดภาคใต้  วันที่  15  ก.ย. 2563  ณ จังหวัดภูเก็ต  

นางนภา   จิโรภาส      แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน  เป็นโรงแรมดวงจิตต์  รีสอร์ต แอนด์สปา  อ าเภอกระทู้  
    จังหวัดภูเก็ต 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

       1.5  โครงการสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน  
  กศน.จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 ระหว่างวันที่  28 – 29 กันยายน 
  2563  ณ ทรายทองรีสอร์ท  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

นางนภา   จิโรภาส  โครงการสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. 
   / จังหวดัตรงั   
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จังหวัดตรัง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่  28 – 29  กันยายน  2563   
ณ ทรายทองรีสอร์ท  อ าเภอสิเกา   วันที่  28  กันยายน  2563  ติดตามผลการด าเนินงาน 
ของครู  น าเสนอคลิปคนละ  3  นาที  วันที่  29  กันยายน  2563  สรุปผล ภาพรวมของ 
อ าเภออ าเภอละ  10 นาที  ช่วงบ่ายเป็นการมอบนโยบาย  การมอบรางวัล กศน.ต้นแบบ 
จ านวน  4  รางวัล  ของรางวัลเป็นพัดลม   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6  ประชุมรับมอบนโยบายฯ  และโครงการพัฒนาบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง             
   วันที่  12 – 18  ตุลาคม  2563 

นางนภา  จิโรภาส    มอบหมายนางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด และนางเพียงใจ 
หอยสังข ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง  ส าหรับส านักงาน กศน.จังหวัด  มอบหมาย 

    งานแผน  และงานบุคลากร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 7 / 2563  วันที่  4  สิงหาคม   2563 
      

นางนภา   จิโรภาส  รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 / 2563  วันที่  4  สิงหาคม   2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 7 / 2563   
 

  3.1 การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เข้าเป็นผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
  ของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/ กศน.ต าบล 
 

นายวัชระ สุวรรณประทีป  สรุปเด็กออกกลางคัน  เหลือจ านวน  363  คน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

   4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563 
นายวัชระ สุวรรณประทีป สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563   
 

ที ่ สถานศึกษา จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่เบิกจ่าย 
1 กศน.อ าเภอนาโยง 87.47% 
2 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 87.34% 
3 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 83.13% 
4 กศน.อ าเภอห้วยยอด 79.51% 
5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 79.15% 
6 กศน.อ าเภอรัษฎา 78.91% 

    

   /7  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
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ที ่ สถานศึกษา จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่เบิกจ่าย 
7 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 77.60% 
8 กศน.อ าเภอกันตัง 74.00% 
9 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 71.08% 
10 กศน.อ าเภอสิเกา 70.79% 
11 ส านักงาน กศน.จังหวัด 92.19% 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มอ านวยการ 
 

   4.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2  
                                 (1 เมษายน  2563 - 30 กันยายน  2563) 
นางสาวนันทา   ภิรมย์พร   ก าหนดส่งผลภายในวันที่  14  กันยายน  2563  ตามรายละเอียดที่แจ้งสถานศึกษาไปแล้ว 
 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

 4.3  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
นายธนากร  เยาว์ด า        รายงานสถิติการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ณ  วันที่  1  กันยายน  2563 เวลา  10.03  นาฬิกา  
  1) กศน.อ าเภอเมืองตรัง    จ านวนที่ประชาสัมพันธ์  129  ข่าว 
  2) กศน.อ าเภอนาโยง      จ านวนที่ประชาสัมพันธ์   56  ข่าว 
                                   3) กศน.อ าเภอกันตัง       จ านวนที่ประชาสัมพันธ์    52  ข่าว 
                                   4) กศน.อ าเภอหาดส าราญ   จ านวนที่ประชาสัมพันธ์    24  ข่าว 
                                   5) กศน.อ าเภอย่านตาขาว   จ านวนที่ประชาสัมพันธ์     6  ข่าว 
                                   6) กศน.อ าเภอปะเหลียน   จ านวนที่ประชาสัมพันธ์     1  ข่าว 
        ขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรม  งานที่ท าให้เป็นปัจจุบัน 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
   4.4  บรรณาธิการข้อสอบ ระหว่างวันที่  8 – 9  ตุลาคม  2563 
นายสุริยา   จันทรัฐ       การบรรณาธิการข้อสอบ  มอบหมายผู้บริหาร  ข้าราชการครู  เป็นผู้ออกข้อสอบ   
                                   ณ อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

   4.5  การสอบ N-NET ภาคเรียนที1่/2563  วันที่  11  ตุลาคม  2563 
นายสุริยา   จันทรัฐ           การสอบ N-NET ภาคเรียนที1่/2563  วันที่  11  ตุลาคม  2563  ได้ด าเนินการจัดท า 
   ค าสั่งคณะกรรมการ  ด าเนินงานผ่านระบบแล้ว  แบ่งเป็น  3  ชุด  คณะกรรมรับส่งข้อสอบ   
   คณะกรรมการ ตัวแทนศูนย์สอบ  และคณะกรรมการสนามสอบ ของกศน.อ าเภอ  จ านวน   

 11  สนามสอบ  หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการให้แจ้งในภายวันที่  10   
 กันยายน  2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ สอบปลายภาค 1/2563 
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                            4.6  สอบปลายภาค 1/2563 ระหว่างวันที ่ 24 – 25  ตุลาคม  2563 
นายสุริยา   จันทรัฐ           ก าหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563  ระหว่างวันที่  24 – 25 ตุลาคม  2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.7  สอบเทียบระดับนักศึกษาพื้นฐาน 1/63 วันที่ 19 – 20 กันยายน  2563  
       ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน    ก าหนดการสอบเทียบระดับนักศึกษาพ้ืนฐาน 1/2563  วันที่  19-20  กันยายน  2563 
                                       มีนักศึกษา  จ านวน  49  คน  ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งเรียบร้อยแล้ว  และกรรมการ 
   ก ากับห้องสอบต้องเป็นข้าราชการครู 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.8  การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ 
            ของชาติทางทะเล 

นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน  คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ ทะเลและ                                      
    มหาสมุทร  และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เป็น  2  ชุด  ในส่วนของส านักงาน กศน.  
    ได้ติดตามผลการด าเนินงานของ  กศน.อ าเภอนาโยง  และ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
   4.9  สรุปการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่  25 – 28  สิงหาคม  2563
นายธนากร  เยาว์ด า         สรุปการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  
                                 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผล   
                                   เพศ เพศชาย     =   59.4 %     เพศหญิง  =  40.6 % 
         อายุ 15 - 20 ปี  =   81.3 %     21 - 25 ปี  =   12.5 %    26 - 30 ปี  =   6.2% 
                                  ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา      =  3.1 %   มัธยมศึกษาตอนต้น      =  43.8  % 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย   =  53.1  % 
                                  ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
 

 /รายการประเมินด้านวิทยากร 
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  / ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ 
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                                 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ 
  1) ต้องมีเวลาพักมากกว่านี้ 
 2) อยากให้มีโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์อีกในครั้งหน้า 
 3) อยากให้มีกิจกรรมค่ายแบบนี้ โครงการดีๆ แบบนี้สืบต่อไป 

  4) 1ชอบ 2 สนุก 3 มีเพ่ือนมากขึ้น 
  5) ขอบคุณส าหรับองค์ความรู้ที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   4.10 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
 การสื่อสารส าหรับมัคคุเทศก์  (English Speaking Practice for Guide)  ระหว่าง 
 วันที ่ 21 – 25  กันยายน  2563 

นางละออง  ภู่กลาง  ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง  
    ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับมัคคุเทศก์ "English Speaking Practice for  
    Guide"  หลักสูตร  30  ชั่วโมงเพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากร กศน.ตรัง มีทักษะใน 
    การสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และ ใช้สื่อดิจิทัลในการสืบค้นความรู้เพ่ือใช้ใน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักศึกษาและประชาชนตลอดจนเป็นการขยายผลด้านทักษะ 
  การสนทนาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและประชาชนให้สมารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น 
  เครื่องมือในการสร้างงานอาชีพมีรายได้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามนโยบายของ 
  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงก าหนดจัดระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น-  
  16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ขอเปลี่ยนเป็นวันที่  21 – 25  
  กันยายน  2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                            4.11 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นางละออง   ภู่กลาง การประกันคุณภาพการศึกษา  ก าลังด าเนินการสรุปผลการนิเทศระดับจังหวัด  
  และในวันที่  9 – 11  กันยายน  2563  จะไปสรุปผลการนิเทศระดับภาคต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

 ไม่มี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ     

  
เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
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(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


