
                    รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร กศน.อ าเภอนาโยง 
ครั้งที่ 10/2565 

วันจันทร์ท่ี 17 ตุลาคม 2565 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาโยง 

 
ผู้มาประชุม 

1. นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอกงหรา 
          รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอนาโยง 
2. นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง  บรรณารักษ์ช านาญการ 
3. นางซิตีฮะหวา  หวันมาแซะ  ครูผู้ช่วย 
3. นางสาวอ้อยใจ  เมืองพูล  ครูอาสาฯ 
4. นางสาวลภัสรดา  ไกรสุทธิ์  นักจัดการงานทั่วไป 
5. นางธนพร  คงฉาง    ครู กศน.ต าบลนาโยงเหนือ 
6. นางคนึงนิจ  หนูนุ่ม    ครู กศน.ต าบลนาข้าวเสีย 
7. นายสุวัฒน์  เพชรขาว    ครู กศน.ต าบลนาหมื่นศรี 
8. นายโชติมา  เกตด า   ครู กศน.ต าบลโคกสะบ้า 
9. นางสาวยอดขวัญ  กลิ่นเพชร  ครู กศน.ต าบลละมอ 
10. นางสาวสัตตบุษย์  จรทอง  ครู กศน.ต าบลช่อง 
11. นางสาวรัตนา  คงฉาง  ครูผู้สอนคนพิการ 
12. นางสาวเกศรา  นาศรี   ครูผู้สอนคนพิการ 
13. นายอุดมศักดิ์  ราชดี   พนักงานพิมพ์ ส4 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

    
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ก่อนวาระการประชุม 
 1. นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  กล่าวยินดีต้อนรับ นางสาวสัตตบุษย์  จรทอง มาปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบลช่อง แทน ครูกษิดิศ  พรหมดนตรี ที่สอบบรรจุรับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ ณ โรงเรียนนาหลวง  เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 2. นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้การต้อนรับ นางสาวปาริชาติ  
ไชยสถิต รองผู้อ านวยการส านักงานกศนจังหวัดหนองคาย และนายเชิดชัย  กลึงพุดซา ผู้อ านวยการ กศน.
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และรองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ในการลงพื้นที่ฝึก
ประสบการณ์ ณ ห้องประชุมกศน.อ าเภอนาโยง และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชน ต าบล
นาโยงเหนือ และกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี,กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ ๑   



ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา    1.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
                                    ระหว่างส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง กับกศน.อ าเภอนาโยง เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน 
          การปฏิบัติงานตามคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน เห็น 
         ชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น จึงได้จัดท าบันทึก  
         ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับน้ีขึ้นระหว่างส านักงาน กศน.จังหวัด กับ  
         กศน.อ าเภอนาโยง ให้ความตกลงที่จะถือปฏิบัติและด าเนินการตามรายละเอียด  
         ดังนี้ 
         1. ก าหนดมาตรการให้บริเวณพื้นที่ขององค์กร เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100  
            เปอร์เซ็น 
         2. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 
    จราจร และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
    2.1 คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
    2.2 ไม่ขับข่ีรถเร็วเกินกว่าอัตราความเร็วที่กฎหมายก าหนด 
    2.3 ไม่ฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร 
    2.4 ไม่ขับรถย้อนศร 
    2.5 ไม่แซงในที่คับขัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
      
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 ประจ าเดือน กันยายน 2565 
ในวันที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม กศน.อ าเภอนาโยง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2565 ประจ าเดือนกันยายน 2565 
    3.1 โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
         และผู้ด้อยโอกาส 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
    และผู้ด้อยโอกาส  
    ข้อมูลโครงการ กศน.ปักหมุด ของกศน.อ าเภอนาโยงช่วยเหลือครบทุกคน 
    แล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    3.2 โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ 
    ศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”  
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ 
    ศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”  กศน.อ าเภอนาโยง ไม่มีกลุ่มเปูาหมายตามที่ 
    เขตพื้นที่แจ้ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    3.3 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center 

/นางสาวทิวาวรรณ.....   



นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ความปลอดภัย ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย 
    ความปลอดภัยสถานศึกษาเชิงรุก และจัดให้มีหนังสั้นแนะน าแนวทาง 
    วิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรการ 3ป (ปูองกัน  
    ปลูกฝัง ปราบปราม) เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาทั่วไป 
    ให้สถานศึกษาร่วมส่งผลงานกิจกรรมเสริมสร้างความ 
    ปลอดภัยสถานศึกษาเป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที 
    อาทิ ภาพยนตร์สั้นกิจกรรมปูองกัน กิจกรรมปลูกฝัง และกิจกรรม 
    ปราบปราม ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามประเภทต่างๆโดยให้ส่งภาพยนตร์สั้น 
    เข้าร่วมเผยแพร่ที่กล่องข้อความ (Massenger) ของ Facebook : MOE  
    Safety Center ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่จ ากัด 
    จ านวนเรื่อง และไม่จ ากัดเวลาส่งซึ่งหากภาพยนตร์ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ 
    ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการจะมอบเกียรติบัตร และหนังสือ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    3.4 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศน.อ าเภอนาโยง 
    ไม่มีผู้ลงทะเบียนและปิดรบัลงทะเบียนแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ 
    4.1 มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในหน่วยงาน/สถานศึกษา  
         (การอยู่เวรยาม) 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  มาตรการรักษาความปลอดภัยข้ันพื้นฐานในหน่วยงาน/สถานศึกษา  
    ให้ท าค าสั่งการอยู่เวรยามวันปกติและวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุด 
    นักขัตฤกษ์ และให้ปฎิบัติตามค าสั่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.2 ค าสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  ค าสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาปฏิบัติงานตามค าสั่ง ประจ าปีงบประมาณ 2566 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.3 ปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  ปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
    ให้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ในวันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.4 ก าหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

/นางสาวทิวาวรรณ.....   



นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  ก าหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 
    4 – 5 มีนาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.5 การเผยแพร่และน า “มาตรฐาน กศน.ต าบล” ไปใช้ในการขับเคลื่อน 
    กิจกรรม 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา  การเผยแพร่และน า “มาตรฐาน กศน.ต าบล” ไปใช้ในการขับเคลื่อน 
    กิจกรรม  ส านักงาน.กศน แจ้งคู่มือมาตรฐานกศน.ต าบลให้ด าเนินการใช้ 
    คู่มือ 2566เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.6 การรายงานผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 
         ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา การรายงานผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  
            ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 กศน.อ าเภอนาโยงรายงานแล้วเมื่อวันที่ 
    17 ตุลาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.7 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริหาร กศน.ดีเด่น และ กศน.พรี่เมี่ยม ประจ า 
    ปีงบประมาณ 2566 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา   การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริหาร กศน.ดีเด่น และ กศน.พรี่เมี่ยม ประจ า 
    ปีงบประมาณ 2566 ต าบลละ 2 ผลิตภัณฑ์โดยก าหนดส่งให้กศน.อ าเภอ 
    นาโยง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เพื่อด าเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
    เพียง 3 ชิ้น เพื่อส่งให้ส านักงาน กศน.จังหวัดในวันที่ 15 พฤศจิกายน  
    2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.8 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
          ปีงบประมาณ 2565 
นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา   การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
             ปีงบประมาณ 2565 ก าหนดส่งแบบ Online ภายในวันที่ 24  
     ตุลาคม 2565 ส่งไฟล์ให้ครูรัตนา  คงฉาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
    5.1 กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดควนสวรรค์ ต าบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง  
         เวลา 13.30 น. 
    5.2 กิจกรรมจิตอาสา ณ ลานศรีตรัง ต าบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง  
         เวลา 10.00น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

       ลงชื่อ.......................................                           ลงชื่อ....................................... 
            (นางสาวเกศรา  นาศรี)                                 (นางซิตีฮะหวา  หวันมาแซะ) 
          ผูจ้ัดท ารายงานการประชุม                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


