
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 9 / 2563 
วันศุกร์ที่  2  ตุลาคม   2563  เวลา 08.30 น.  

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด   
6.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 

7.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
8.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
9.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
10. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา 
    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
11. นางสาริณี   วรรณบวร ครชูำนาญการพิเศษ      กศน.อำเภอห้วยยอด 
12.  นางจาริ คงนคร ครชูำนาญการ  กศน.อำเภอกันตัง 
13.  นางอรทัย คงสิน ครชูำนาญการ กศน.ย่านตาขาว 
14.  นายชรินทร์ สีสุข ครชูำนาญการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
15.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อำเภอเมืองตรัง 
16.  นางกฤตมน  นิลละออ     คร ู กศน.อำเภอกันตัง 
17.  นายจักรพล  บัวมาศ คร ู กศน.อำเภอย่านตาขาว 
18.  นางสาวฉวีวรรณ  เอียดชูทอง  คร ู กศน.อำเภอสิเกา 
19.  นายศรชัย  เพ็ชรฉุย คร ู กศน.อำเภอรัษฎา 
20.  นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว    คร ู กศน.อำเภอเมืองตรัง         
21.  นายณัฐพล  วรมิตรปุญวงศ์ คร ู กศน.อำเภอห้วยยอด 
22.  นางซิตีฮะหวา  หวันมาแซะ    คร ู กศน.อำเภอนาโยง 
23.  นางสาวตติยาภรณ์ โพธิราช   คร ู กศน.อำเภอหาดสำราญ 
24.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาว 
25.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
26.  นางสาวนงเยาว์ ทับเทีย่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง 
27.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน 
                                                                                                  /  28.  นางสาวพรชื่น ณ พัทลุง          
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28.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาโยง 
29.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวจุฑามาส          แก้วมี       ครูชำนาญการพิเศษ       ไปราชการ 
2.  นายอนันต ์ ศรีราม ครูชำนาญการ  ไปราชการ 
3.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูชำนาญการ  ไปราชการ 
4.  นางละออง                 ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลาป่วย 
5.  นางปัทมนันท ์   ทองอ่อน บรรณารักษ์ชำนาญการ ลาป่วย 
5.  นางสาวภูษณิตา  วุฒิเลิศอนันต์   ครู   ลากิจ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงนิและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายทวีศกัดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายอนุวัต   ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
                                                                                                                         /  เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30  น. 
นางนภา   จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่  9/2563  กล่าวเปิดการประชุม 
  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม       

   1.  มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563  

นางนภา   จิโรภาส      รายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2563 สำหรับพนักงานราชการ  
                                  (ครูอาสาสมัคร กศน. / ครู กศน.ตำบล)  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ  
                                  ครู กศน. ประจำปี 2563  ดังรายชื่อต่อไปนี้    

  
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อายุงาน เข็ม 

1 นางไพรัตน์  จันทร์เกตุ   ครูอาสาสมัครฯ   23 ปี ทอง 

2 นางอิสรา  นุชนุสิทธ์   ครูอาสาสมัครฯ 21  ปี ทอง 

3 นางกรรตวรรณ  รอดเข็ม   ครู กศน.ตำบล 20  ปี   ทอง 

4 นางสาวสุกัญญา  ใจสมุทร ครู กศน.ตำบล 20 ปี ทอง 

5 นางสาวอริสา  ชูแก้ว คร ูกศน.ตำบล 16 ปี เงิน 

6 นายกำธร  รายา ครู กศน.ตำบล 15  ปี เงิน 

7 นางวิณา  ฉิมเรือง ครู กศน.ตำบล 13  ปี ทองแดง 

8 นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน์ ครู กศน.ตำบล 12  ปี ทองแดง 

9 นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ตำบล 12  ปี ทองแดง 

10 นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ตำบล 11  ปี ทองแดง 

11 นางนิสรา  พั่วพวง ครู กศน.ตำบล 11 ปี ทองแดง 

12 นางเพ็ญประภา  จันทร์กรัด ครู กศน.ตำบล 10  ปี ทองแดง 

13 นางอมรรัตน์  ทองทิพย์ ครู กศน.ตำบล 10  ปี ทองแดง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  2.  มอบเกียรติบัตร กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม ระดับอำเภอ 
นางนภา   จิโรภาส      ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้เกยีรติบัตร กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ปี 2563 รายชื่อดังนี้ 

         
ที ่ ชื่อ-สกุล ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอ 

1 นางศศิวิภรณ์  จิตรชูชื่น เขาวิเศษ วังวิเศษ 

2 นางขนิษฐา  วรรณบวร ควนเมา รัษฎา 

3 นางสาวจุรีย์  สิทธิชัย ห้วยยอด ห้วยยอด 

4 นางประภาศรี  เปาวัลย์ ควนปริง เมืองตรัง 

5 นางคนึงนิจ  หนูนุ่ม นาข้าวเสีย นาโยง 

6 นางรัตนา  สิงห์อินทร์ โพรงจระเข้ ย่านตาขาว 

7 นายกำธร  รายา บ่อหิน สิเกา 

8 นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ย่านซื่อ กันตัง 

9 นางวีณา  ฉิมเรือง แหลมสอม ปะเหลียน 

10 นางผัลย์ศุภา  จงราบ หาดสำราญ หาดสำราญ 

    
มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.  มอบเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจำเดือนกันยายน 63 

นางนภา   จิโรภาส      ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้เกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com   
                                  ประจำเดือนกันยายน 63  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
                                  1) รางวัลชนะเลิศ    

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด  จำนวน  51  ข่าว 
     2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   
         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง     จำนวน  45  ข่าว 
     3) รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง      จำนวน  40  ข่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

         
 

                                                                                                    /  4.  มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงาน 
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  4.  มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
      ประจำเดือนสิงหาคม  2563 
นางนภา   จิโรภาส รางวัลยอดเยี่ยม  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง 
นางสาวกนกอร  กองมี  ครู กศน.ตำบลน้ำผุด  ผู้จัดทำ 
ใช้เกณฑ์ตัดสินโดย 
1) การเปิดให้เข้าชมวีดีโอผ่าน www.youtube.com/ 
2) คุณภาพของงานนำเสนอ เรื่อง การลำดับภาพ/คุณภาพเสียง/ความต่อเนื่อง/เทคนิค 
    การนำเสนอ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
      

   5.  มอบรางวัลการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 10 อันดับ
นางนภา   จิโรภาส      ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
                                 (Good Practice) 10 อันดับ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล กศน.อำเภอ 

1 นางสาวกนกอร  กองมี กศน.อำเภอเมืองตรัง 

2 นางมีนา  สีชาย กศน.อำเภอสิเกา 

3 นางสาวนนทพิสุทธิ์  คีรีรัตน์ กศน.อำเภอห้วยยอด 

4 นางสาวจิราพร  ใหม่พรม กศน.อำเภอห้วยยอด 

5 นางสาวพัทธยา  พุฒด้วง กศน.อำเภอห้วยยอด 

6 นางกอบกาญ  พิชัยรัตน์ กศน.อำเภอปะเหลียน 

7 นางศศิวิภรณ์  จิตรชูชื่น กศน.อำเภอวังวิเศษ 

8 น.ส.อ้อยใจ  เมืองพูล กศน.อำเภอนาโยง 

9 นางสาวรัตนา  สิงห์อินทร์ กศน.อำเภอย่านตาขาว 

10 นายจรูญ  แก้วเล็ก กศน.อำเภอห้วยยอด 

       
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              /  6.  ร่วมแสดงความยินดีกับ 
   

http://www.youtube.com/
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   6.  ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน  
                                การศึกษา ปีการศึกษา 2562 (กศน.อำเภอวังวิเศษ  กศน.อำเภอห้วยยอด และ  
                                กศน.อำเภอกันตัง) 

นางนภา   จิโรภาส      ขอแสดงความยินดีกับกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน  
                                 การศึกษา ปีการศึกษา 2562 (กศน.อำเภอวังวิเศษ  กศน.อำเภอห้วยยอด  และ  
                                 กศน.อำเภอกันตัง)  ในปีงบประมาณ 2564  ขอให้กศน.อำเภออีก  6 อำเภอเข้ารับ 
                                 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

        7.  ร่วมแสดงความยินดีกับการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
                               (นางเพียงใจ  หอยสังข์  และ น.ส.มนธญา  แสงสิทธิ์) 
นางนภา  จิโรภาส          ขอแสดงความยินดีกับ  นางเพียงใจ  หอยสังข์  ย้ายจาก กศน.อำเภอนาโยง ไป กศน.อำเภอ 
                                ปะเหลียน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และ น.ส.มนธญา  แสงสิทธิ์  ย้ายจาก กศน.อำเภอ 
                                วังวิเศษ  ไป กศน.อำเภอศรีนครินทร์  สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
       8.  ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ จำนวน 9 คน 

นางนภา   จิโรภาส   รายชื่อข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) 
                                 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ดังนี้  (ให้ทุกคนแนะนำตัวเอง) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล กศน.อำเภอ 
1 นางกฤตมน  นิลละออ      กศน.อำเภอกันตัง 
2 นายจักรพล  บัวมาศ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
3 นางสาวฉวีวรรณ  เอียดชูทอง  กศน.อำเภอสิเกา 
4 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย กศน.อำเภอรัษฎา 
5 นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว    กศน.อำเภอเมืองตรัง         
6 นายณัฐพล  วรมิตรปุญวงศ์ กศน.อำเภอห้วยยอด 
7 นางซิตีฮะหวา  หวันมาแซะ    กศน.อำเภอนาโยง 
8 นางสาวภูษณิตา  วุฒิเลิศอนันต์   กศน.อำเภอวังวิเศษ 
9 นางสาวตติยาภรณ์   โพธิราช   กศน.อำเภอหาดสำราญ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                                                                                                                                                                                                     /   9.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงาน 
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   9.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ใน  
                                รอบ 1 เดือน  
นางนภา  จิโรภาส           แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี 
                                 (Good  Practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com   
                                 โดยเริ่มจาก กศน.อำเภอวังวิเศษ / กศน.อำเภอหาดสำราญ / กศน.อำเภอเมืองตรัง   
                                   กศน.อำเภอย่านตาขาว / กศน.อำเภอ ห้วยยอด  / กศน.อำเภอสิเกา  / กศน.อำเภอนาโยง   
                                   กศน.อำเภอปะเหลียน / กศน.อำเภอกันตัง / กศน.อำเภอรัษฎาและสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

                           1.1  การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด  
                                 สำนักงาน กศน. (กลุ่มอันดามัน)   
 นางนภา  จิโรภาส     เป้าหมายครูผู้ช่วยกลุ่มอันดามัน 41 คน  กำหนดวันที่  8 – 14  ตุลาคม  2563  ณ   
                                   สำนักงาน  กศน.จังหวัดกระบี่  วันที่ 4 ตุลาคม 2563  จะมีการปฐมนิเทศ  สำหรับ   
                                   สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง  วิทยากรครูพ่ีเลี้ยงมอบหมาย  นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง 
                                   เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถมีเจตคติมีบุคลิกภาพในตำแหน่งที่เหมาะสมกับ 
                                   ตำแหน่งครูผู้ช่วยเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี 
                                   ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย  
                                   1)  วินัย  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
                                   2)  กระบวนการเรียนการสอน 
                                   3)  การบริหารชั้นเรียน   
                                   4)  การมีส่วนรวม 
                                   5)  เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
                                   และประวัติความเป็นมาของ กศน. และอุดมการณ์ของครู กศน.  อบรมทั้งหมด  5   
                                   หมวด  โดยให้ครูผู้ช่วยโหลดคู่มือ   เตรียมเอกสาร  และเข้ารับการอบรม ณ สำนักงาน 
                                   จังหวัดกระบี่  ลงทะเบียนรายงานตัวประมาณ  08.00 น.  โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
                                   มีรถยนต์ราชการไปรับ - ส่ง  โดยออกเดินทางวันที ่7 ตุลาคม 2563 เวลา  13.00  น. 
                                   มีค่าใช้จ่ายคือค่าที่พัก  ค่าอาหาร  โดยค่าใช้จ่ายเบิกจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ซึ่งได้ 
                                   มอบหมายนางสาวนันทา  ภิรมย์พร  เขียนโครงการเพ่ือรองรับ  ค่าใช้จ่ายรายหัวประมาณ   
                                   6,000  บาท  มีการอบรม  3  ระยะ   
                                   ระยะที่ 1  ศึกษาด้วยตนเอง  จำนวน 18  ชั่วโมง     
                                   ระยะที่ 2  เข้ารับการอบรม วันที่  8 – 14  ตุลาคม  2563  
 
                                                                                                  /  ระยะที่  3  อีก 2 ปีหลังจากปฏิบัติงานจริง   
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                                   ระยะที่  3   อีก 2 ปีหลังจากปฏิบัติงานจริง  (ประเมิน 6 เดือน/ครั้ง) 
                                   ครั้ง  ปีหนึ่ง  2  ครั้ง  รวมประเมินทั้งหมด  4  ครั้ง   โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                                   กรรมการ  สถานศึกษา  และมีข้าราชการครเูป็นผู้ประเมินครูผู้ช่วย            
                                   การแต่งกาย  :  สูทสีเขม้  หรือ  ผ้าไทย   
                                   ผู้ชายเชิ้ตแขนยาวสีขาวสวมสูทสีเข้ม กางเขงขายาวสีเข้ม   หรือผ้าไทย    
                                   ผู้หญิงให้ใช้เสื้อสีขาวสวมสูททับ กระโปรงสีเข้ม หรือกางเขงขายาว 
                                   ทรงสุภาพสีเดียวกับสูท   หรือ ชุดผ้าไทย   
                                   เข็มขัดหนังสีดำ  เนคไทน์สีดำหรือสีน้ำเงิน  รองเท้าหุ้มสน   
                                   การแต่งกายชุดฝึกปฏิบัติกางเกงวอร์มหรือชุดกีฬา 
                                   มีการประเมนิผล  ระยะที่ 1  ก่อนการประเมิน 20  คะแนน  ระยะท่ี  2  การอบรม   
                                   จำนวน  80  คะแนน  รวมเป็น  100  คะแนน   ระยะที่  3  ต้องผ่านร้อยละ  50 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2  เรื่องการประชมุกรมการจังหวัด 
นางนภา  จิโรภาส              1)  การทอดกฐินพระราชทานจังหวัดตรัง  จำนวน  2  วดั  คือ  วัดกะพังสุรินทร์  
                                          พระอารามหลวง  และวัดตันติยาภิรมย์ พระอารามหลวง และการทอดผ้าป่าของ 
                                          ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีราศีไศล  และของจังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้สถานศึกษาส่ง 
                                          ตามกำหนดด้วย   
                                     2)  สถานการณ์โควิด  ใช้มาตรการต่อเนื่อง 5 + 1 ของกระทรวงสาธารณสุขและ 
                                          กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงมหาดไทยลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
                                          และทำบัตรประชาชนในภาวะโควิดแบ่งเบาภาระของประชาชน   
        3)  จังหวัดเคลื่อนที่ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนและทำพร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
                                         มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) 
        4)  สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ประมูลป้ายสวยที่โรงแรมเรือรัษฎา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 
        5)  ประเพณีลากพระของจังหวัดตรัง จัดวันที่ 3 – 11 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง 
                                         สามารถไปทำบุญได้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
                                                                     /  1.3  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
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1.3  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  คนปัจจุบัน 
นางนภา  จิโรภาส            นายวรัท พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                   ตามอัธยาศัย  คนปัจจุบัน    ประวัติส่วนตัว :  เกิด  8  ตุลาคม  2515   
                                   การศึกษา      :  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา ศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)  
                                                        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ปี 2538)   
                                                        ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
                                                        สาขา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปี 2548)        
                                                        ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา เทคโนโลยีการศึกษา  
                                                        มหาวิทยาลยับูรพา (ปี 2552)   
                                   ตำแหน่งเดิม  :  รักษาการในตําแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
                                                       (บริหาร ระดบัสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 8 / 2563  วันที่  2  กันยายน  2563 
      

นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งที่ 8 / 2563  วันที่  2  กันยายน  2563   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 8 / 2563   
 

  “ไม่มี” 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 4.1  การสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 1/2563 
นายสุริยา  จันทรัฐ        การสอบ E-Exam   ดำเนินการโดย กศน.อำเภอเมืองตรัง  จัดสอบจากนักศึกษาที่ไม่ได้ 
                                       เข้าสอบ N-net  ซ่ึงจะมีการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพ           
                                       การศึกษานอกระบบระดับชาติ วันที่ 5 -  6 ตุลาคม  2563  ณ  จังหวัดปทุมธานี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

                     4.2  การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2563 
นายสุริยา  จันทรัฐ มอบหมายผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู เป็นผู้ออกข้อสอบกำหนดวันที่   
                             7 – 8 ตุลาคม  2563  ณ รมิเลบูทีคโฮมสเตย์   จังหวัดตรัง   เดินทางโดยใช้รถยนต์ราชการของ 
                             สำนกังาน กศน.จังหวัดตรังและรถยนต์ราชการของกศน.อำเภอเมืองตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                           / 4.3  การสอบ N-NET ภาคเรียนที่  1/2563 
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                     4.3  การสอบ N-NET ภาคเรียนที่  1/2563 
นายสุริยา  จันทรัฐ การสอบ N-NET ภาคเรียนที่  1/2563  ในวันที่  11  ตุลาคม  2563  ได้ดำเนินการจัดทำ 
                             คำสั่งเรียบร้อยแล้ว  และได้รับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบแล้ว  เช่น แผ่นซีดี  คู่มือ  ขอให้ 
                             สถานศึกษาประชาสัมพันธ์  ให้นักศึกษาเข้าสอบโดยพร้อมเพียงกัน 
นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    กรณีที่ครูผู้ช่วยย้ายไปปฏิบัติงาน กศน.อำเภออ่ืน  จะดำเนินการเปลี่ยนรหัสการกรอกข้อมูล   
                             N-NET  อย่างไร 
นางนภา  จิโรภาส ให้สถานศึกษาทำหนังสือมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เพ่ือกศน.จังหวัดตรังจะได้ดำเนิน 
                             การประสานและขอรหัสผ่านให้ใหม่พร้อมกัน 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
                      

   4.4  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 

นายสุริยา   จันทรัฐ      กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่  24 – 25  ตุลาคม  2563   
                              ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งการรับ - ส่ง ข้อสอบ  และประสัมพันธ์การสอบไปยังนักศึกษา   
                              เพ่ือให้มีเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบของนักศึกษาสูงขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ดีขึน้     
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

 - 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
          

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 - 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

  
เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

(นางละออง   ภู่กลาง) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


