
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๖ / ๒๕๕๕  (ประจําไตรมาสท่ี  ๔ / ๒๕๕๕)  

วันอังคารท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง      ประธานการประชุม 
๒.  นางอธิชา  รจนะ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  
๓.  น.ส.อัจฉรา  เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอปะเหลียน 
๔.  นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย ์ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา 
๕.  นางนภา  จิโรภาส  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอนาโยง 
๖.  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๗.  นายไพรัช  หัตถิยา  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกันตัง 
๘.  นางอรอุษา  แสนเดช  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๙.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๐.  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๑.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ ์ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสิเกา 
๑๒.  นางสุรีย ์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ       
๑๓.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๔.  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ       
๑๕.  นายปรีชา  ชาญปอ้ม ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๖.  นางสุดา  ชาญป้อม ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  นางไพลิน  ธงธวัช  ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๘. นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ ์ ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๙.  น.ส.นวลจันทร์   กิติพงษ์  ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอกันตัง 
๒๐.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู (คศ.๒)  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๒๑.  น.ส.จุฑามาส  แก้วมี  ครู (คศ.๒)  กศน. อําเภอนาโยง 
๒๒.  นายอนันต ์ ศรีราม  ครู (คศ.๑)  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๒๓.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู (คศ.๑)  กศน. อําเภอสิเกา 
๒๔.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา คร ู(คศ.๑)  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๒๕.  นางวัชร ี  นายโท  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๖.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๗.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวดัตรัง 
๒๘.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอห้วยยอด 
๒๙.  นางอรทัย  คงสิน  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๐.  นางจาริ  คงนคร  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๓๑.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ    ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 
๓๒.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว  บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
๓๓. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน ์ บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
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๓๔. นางรชันี     รัตนะ  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๕.  นายสมคิด    จิตภักด ี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๖.  นายพิน     เบ็ญระเหม พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๗.  นางอุษา     บุญทอง  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๘.  นายวัฒนา    แก้วมี  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๙.  นายเชื่อง    เจ้าฝัน  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๔๐.  นายเกรียงศักดิ์    บริบูรณ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๔๑.  นายเอกชัย  ธํารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๔๒.  นายสมบัติ    แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๔๓.  นายสุรพล   พรหมมี  พนักงานบริการ ระดับ บ ๒   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง     
๔๔.  นายอุดมศักดิ์    ราชด ี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๔๕.  นายเชต  ชัยเพชร  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๔๖.  นายวินัย     สุเหร็น  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน. อําเภอปะเหลียน   
๔๗.  นายพนม    พนมรตัน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน. อําเภอกันตัง 
๔๘.  นายไวดี้     อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน. อําเภอห้วยยอด 
๔๙.  นายกฤษฎา บิลเกษม  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
๕๐.  นายสรุิยา  จันทรัฐ  นักวิชาการศึกษา     สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๑.  น.ส.นุชรยี ์  บวชชุม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๒.  นางศรสวรรค์    พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี    สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๓.  น.ส.ภาวด ี  สุขมาก  นักจัดการงานท่ัวไป    สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๔.  น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๕.  นายนพรัตน ์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๖.  น.ส.นันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๗.  นายธนากร  เยาว์ดํา  นักวิชาการศึกษา   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๘. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๙. นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว  นักจัดการงานท่ัวไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๐. น.ส.นราทิพย ์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๑. นายวินิจ  ตันติธนดิศ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลือ่นท่ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๒. น.ส.ลลิตา  เซ่งหย ี  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๓. น.ส.ศวรรยา เกิดขุมทอง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๔. น.ส.ถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๕.  นางสิริมา   ทองไสย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง   
๖๖.  นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๗.  นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๘.  นางพวงเพชร  เมืองนก  คร ูกศน. ตําบล     กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๙.  นายอํานาจ  เทพพูลผล  ครู กศน. ตําบล      กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๐.  นายสุทธิพล  จริงจิตร  ครู กศน. ตําบล      กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๑.  นางมะลิวัลย ์ แก้วมี  ครู กศน. ตําบล      กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๒.  น.ส.สุพัตรา  หนูแก้ว   ครู กศน. ตําบล      กศน. อําเภอเมืองตรัง 
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๗๓.  นายสัญญาลักษ์  มุขแสง   ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๔.  น.ส.สุนีย ์  อภัยรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๕.  นางจุติมา   หัตถิยา   ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๖.  นายวชิาญ   ทับทิม   ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๗.  นายอํานาจ  เทพพูลผล  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๘.  นางอารีย ์  ทองดี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๙.  น.ส.ศุภวรรณ  อนุพันธนันท์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๘๐.  นางชนาธปิ  ลิ้นหล่อ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๘๑.  นางสุพรรณี  จริงจิตร  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๘๒.  น.ส.สุนิสา   คงศิลป์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๘๓.  นายวัฒนา    ช่วยดํา  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอนาโยง 
๘๔.  นางอ้อยใจ   ครุฑมาศ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอกันตัง 
๘๕.  น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง        
๘๖.  น.ส.เยาวลักษณ์ ทับชัย  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๘๗.  นายโชติมา    เกตดํา  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๘๘.  นางธนพร    คงฉาง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๘๙.  น.ส.คนึงนิจ     แก้วนํา  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๙๐.  น.ส.ลภัสรดา     ไกรสุทธิ์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๙๑.  นายจรูญ   แก้วเล็ก  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอห้วยยอด  
๙๒.  น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอห้วยยอด  
๙๓.  น.ส.ปรียานุช   สีทองเท่ียว ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๔.  นายประพันธ์  คงรอด  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๕.  นายจักรพล บัวมาศ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๖.  น.ส.จริาพร  ใหม่พรม  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๗.  นายสนธยา   ไชยฤกษ์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๘.  นายอภิวัฒน ์ วัฒนะกิจ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๙.  น.ส.จุรีย์   สิทธิชัย  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๐๐.  น.ส.กังสดาล  โชติรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๐๑.  นางนุชรีย ์ อ่อนชื่นจิตร ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๐๒.  น.ส.นนทพิสุทธิ ์ คีรีรัตน ์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๐๓.  นางพัทธิมากร  ต้องชู  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๐๔.  น.ส.ขวัญจิต  ล้อเตียน  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๐๕.  นางนฤมล  คงนคร  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด  
๑๐๖.  นางศศิวิภรณ์   จิตรชูชื่น ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๐๗.  น.ส.เฉลิมรัตน ์ ชูทอง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๘.  นางปรีดา  โพธิ์วจิิตร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๙.  นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๐.  นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๑.  น.ส.รัตนา    จิตรบุญ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
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๑๑๒.  น.ส.จารุณี  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว  
๑๑๓.  น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๔.  นางทิพา   เส้งขาว  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๕.  นายสุพัฒน์  บุตรกลัด ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๖.  นายประยุทธ  คงแก้ว  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๗.  นายอะหรูน  รองเดช  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๘.  นายศักดิ์ชัย  แซ่หล ี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๙.  น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๐.  นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอกันตัง  
๑๒๑.  น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๒.  นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๓.  นายสุพล   ชูอินทร์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง  
๑๒๔.  นายโสพิศ  หิรัญรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๕.  น.ส.รุ่งนภา แสงยิ่ง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๖.  นายฒวัต ิ สุนทรเต็ม ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๗.  นายก่อเส็ม  สะดี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๘.  นายจิระพันธ์  เพ็ชรสวัสดิ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง  
๑๒๙.  น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๓๐.  นางศิริวรรณ  นันตสินธุ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๓๑.  นายบุญภพ  ดวงสุด  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตงั 
๑๓๒.  นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๓๓.  น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๓๔.  น.ส.วิภารัตน์  ยุโสะ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๓๕.  นางไพรัตน์    จันทร์เกตุ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๖.  นายชาญชัย   เก้าเอ้ียน ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน  
๑๓๗.  น.ส.อริสา    ชูแก้ว  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๘.  นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๙.  นางวีณา   ฉิมเรือง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน  
๑๔๐.  นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน  
๑๔๑.  น.ส.ทิพย์สุวรรณ  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๔๒.  นางจิราวรรณ    แซ่จอง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๔๓.  น.ส.สุกัญญา   ใจสมุทร  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๔๔.  นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๕.  น.ส.เบ็ญจพร แข็งแรง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๖.  นายเอกราช รัตนะ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอหาดสําราญ  
๑๔๗.  นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๔๘.  นางมุกดา  พิทักษ์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๔๙.  นางอมรรัตน ์ ทองทิพย์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๕๐.  นายกรรณวิชย ์ จิตรชูชื่น ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
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๑๕๑.  นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๕๒.  นางนิสรา  พ่ัวพวง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๕๓.  นายธีรชัย  ชื่นชม  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๔.  นายศรชัย เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๕.  นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา   
๑๕๖.  น.ส.ศศิ  พลเดช  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๗.  นางปรียา  นิคะ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๘.  นายกําธร  รายา  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๙.  นางมีนา  สีชาย  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา   
๑๖๐.  นางทรรษวรรณ์ ชูศร ี  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๑.  นายไพรัช  มุกดา  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๒.  น.ส.ศศิทัชนันท์   จีนประชา ครู กศน. ตําบล    กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๓.  น.ส.ฉววีรรณ เอียดชูทอง ครู กศน. ตําบล    กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๔.  นางกัญญา  สังฆ์รักษ์  ครผูู้สอนคนพิการ   กศน. อําเภอนาโยง 
๑๖๕.  น.ส.ละมัย อ่อนชาติ  ครูศูนย์การเรียนชุมชน   กศน. อําเภอห้วยยอด  
๑๖๖.  นายคนึง  ราชเดิม  ครูศูนย์การเรียนชุมชน   กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๖๗.  นายภูมิพัฒน ์ ถ้วนชาต ิ ครูประจํากลุ่ม    กศน. อําเภอหาดสําราญ  
๑๖๘.  นายเชาวลา วันแรก  ครูประจํากลุ่ม    กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๖๙. นายวิทยา พรหมจันทร์ ครูประจํากลุ่ม    กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๗๐.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๗๑.  น.ส.อัญชล ี หนูนุ่ม  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๗๒.  น.ส.ณัฐชนก  นิลวงศ์  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๗๓.  นางอนงค์  จอมทอง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๗๔.  นายบดินทร ์ เครือวิทย์ พนักงานบริการห้องสมุด  กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๗๕.  น.ส.พชรมน อินทฤทธิ ์ พนักงานบริการห้องสมุด  กศน. อําเภอนาโยง 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑.  นายธัญญา   พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดสําราญ  ลาพักผ่อน 
๒.  นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ ์ ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง   ไปราชการ 
๓. น.ส.พรชื่น              ณ  พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ   ไปราชการ  
๔. นายขจรพงศ์     ศิริสม  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน. อําเภอปะเหลียน ไปราชการ 
๕. นางอิสรา     นุชนุสิทธิ ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน. อําเภอปะเหลียน ไปราชการ 
๖. น.ส.จรรยา   สุวรรณรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน  ไปราชการ 
๗. นางกรรตวรรณ รอดเข็ม  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน  ไปราชการ 
๘. น.ส.สุดาวัลย ์ ชายภักตร ์ ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอปะเหลียน    ไปราชการ 
๙. น.ส.ดาวทิพย ์ จํานงค์  ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอปะเหลียน    ไปราชการ 
๑๐.  น.ส.วนิดา  หม่ืนท่อง ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอวังวิเศษ  ไปราชการ 
๑๑.  นายวรวุฒิ    สินนุกูล   ครผููส้อนคนพิการ กศน. อําเภอกันตัง  ไปราชการ 
๑๒.  ว่าท่ี ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน ์หนิษฐา  ครผููส้อนคนพิการ กศน. อําเภอกันตัง  ไปราชการ 
๑๓.   น.ส.เกศรา  นาศร ี  ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอนาโยง  ไปราชการ 
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๑๔.   นางรัตนา  ชูเพชร  ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอนาโยง  ไปราชการ 
๑๕.  นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครผูู้สอนคนพิการ กศน. อําเภอหาดสําราญ  ไปราชการ 
๑๖.  น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา  ครผูู้สอนคนพิการ กศน. อําเภอหาดสําราญ  ไปราชการ 
๑๗.   นางประภาศร ี เปาวัลย ์  ครผูู้สอนคนพิการ กศน. อําเภอเมืองตรัง  ไปราชการ  
๑๘.  นางวรรณิศา   รักราวี    ครผูู้สอนคนพิการ กศน. อําเภอเมืองตรัง  ไปราชการ  
๑๙.  นางชนิดา  ศรีบางรัก ครู กศน. อําเภอย่านตาขาว   ลาป่วย 
๒๐.  นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง  ลาป่วย 
๒๑.  นายพิชยั   นาคสอ้ิง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง  ลาป่วย 
๒๒.  นายพงศ์ศักดิ์  ปานศรี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง  ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๔๕  น. 

ก่อนวาระการประชุม 
๑. แนะนําผู้ช่วยสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ Mr. Li Shuai 
๒.   กิจกรรม English For ASEAN โดย นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ เชิญผู้จบหลักสูตร 

English Speaking Practice for ASEAN สาธิตการทักทาย การแนะนําตัวและแนะนําเพ่ือนให้รู้จักกับเพ่ือนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

๓.  พิธีมอบเกียรติบัตรครูท่ีได้รับเข็มเชดิชูเกียรติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน  ๖  คน ดังรายชื่อ 

ท่ี สถานศึกษา ช่ือ - นามสกุล 

 เข็มทอง 
๑ กศน.อําเภอนาโยง   นายวัฒนา  ช่วยดํา 

 เข็มเงิน 
๒ กศน.อําเภอเมืองตรัง   นางสิริมา  ทองไสย 
๓ กศน.อําเภอกันตัง   น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง 

 เข็มทองแดง 
๔ กศน.อําเภอสิเกา   นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 
๕ กศน.อําเภอเมืองตรงั   นายสุทธิพล  จริงจิตร 
๖ กศน.อําเภอเมืองตรัง   นายอํานาจ  เทพพูลผล 

 

๔. พิธีมอบของท่ีระลึกแสดงความยินดีแก่บรรณารักษ์ชํานาญการ  ท่ีได้รับคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการท่ี  ๘๓๒/๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เรื่อง  เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  ๓๘ ค. (๒)  
สังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  จํานวน  ๗  ราย   ดังรายชื่อ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
๑ น.ส.พรชื่น ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอนาโยง 
๒ นางวัชรี  นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๓ นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองตรัง 



-๗- 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
๔ น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๕ นางอรทัย คงสิน บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๖ น.ส.นงเยาว์  ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอกันตัง 
๗ นางจาริ  คงนคร บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอวังวิเศษ 

๕. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สําเร็จการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารพร้อมเข้าสู่ประตู
อาเซียน “English Speaking Practice for ASEAN”  ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ระหว่างวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  
๒๕๕๕ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  จํานวน  ๒๐  ราย  ดังนี ้
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
๑ นางปรียา  นิคะ ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสิเกา 
๒ นางธนพร  คงฉาง ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอนาโยง 
๓ นายจักรพล  บัวมาศ ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอห้วยยอด 
๔ นายก่อเส็ม  สะดี ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอกันตัง 
๕ น.ส.สุดาวัลย ์ชายภักตร ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๖ น.ส.ดาวทิพย์ จํานงค์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๗ นางไพลิน  ธงธวัช ครู คศ.๓ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๘ นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๙ น.ส.ศิริกานดา  ทองเหมือน ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐ นายพงศ์ศักดิ์ ปานศรี ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๑ นางทิพา  เส้งขาว ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๒ นางอมรรัตน์  ทองทิพย์ ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๓ นางนุชรีย์  อ่อนชืน่จิตร ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๔ น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒ กศน.อําเภอนาโยง 
๑๕ นางอ้อยใจ  ครฑุมาศ ครู อาสาสมัครฯ กศน.อําเภอนาโยง 
๑๖ น.ส.ประโลม  เสียมไหม ครู คศ.๑ กศน.อําเภอสิเกา 
๑๗ นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน์ ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอกันตัง 
๑๘ นายสัญญาลักษ์ มุขแสง ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๙ นางมุกดา  พิทักษ์ ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอรัษฎา 
๒๐ น.ส.เบ็ญจพร  แข็งแรง  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหาดสําราญ 

๖. แนะนําบุคลากรใหม่ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จํานวน  ๑๑  คน  ดังนี ้
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
๑ น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒ น.ส.สุนีย์ อภัยรัตน ์ ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๓ นางดาราวรรณ สาครินทร์ ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอกันตัง 
๔ นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 



-๘- 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
๕ นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖ น.ส.นราทิพย์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗ นายวรวุฒิ  สินนุกูล ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง 
๘ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ หนิษฐา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตงั 
๙ นายวินิจ ตันติธนดิศ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนท่ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐ น.ส.ลลิตา เซ่งหย ี เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๑ น.ส.ศวรรยา  เกิดขุมทอง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

๗. การมอบหมายพนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีกําหนดในสัญญา  ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการท่ี ๘๐๔/๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ได้มอบหมายให้  นายสุวัฒน์  เพชรขาว  พนักงานราชการ 
ตําแหน่งครู กศน.ตําบลบางสัก  กศน.อําเภอกันตัง  ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีกําหนดในสัญญาท่ี  กศน.ตําบลนาหม่ืนศรี  กศน.
อําเภอนาโยง  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เม่ือวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑)  โครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพ่ือสอนภาษาจีนหรืออังกฤษในสถานศึกษา        

เริ่มดําเนินโครงการตั้งแตว่ันท่ี  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดย Mr. Li Shuai 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

๒)  สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ (ประชุม
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม 
๒.๑)  ข้าราชการย้ายมาไปรับตําแหน่งใหม่ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง ตําแหน่งใหม่ 

น.ส.นารี  แซ่เฮ่ง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง 
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางพัฒนา พันธุ์ฟัก แรงงานจังหวัดตรัง แรงงานจังหวัดกระบี่ 

๒.๒)  ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งท่ีตรัง 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง ตําแหน่งใหม่ 

นางนงลักษณ์ ดํารงศิริ นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดตรัง 

นายอาวุธ  ประพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยางจังหวัดตรัง 

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ   
   ๒.๓)  เนื่องในวันเสาร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจัดกิจกรรมการทําบุญตักบาตรปลูกต้นพระศรี
มหาโพธิ์และต้นสาละตามโครงการมหัศจรรย์มหาพุทธานุภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๕ พรรษา มหาราชา ๘๐ พรรษา มหาราชินี 
และ ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เวลา ๐๖.๔๙ น. มีพิธีทําบุญตักบาตร  ณ  บริเวณหน้า 
    



-๙- 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๕  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทําบุญตักบาตรแล้ว  เวลา ๐๘.๓๙ น.  จะมีกิจกรรมปลูกต้นพระศรี
มหาโพธิ์และต้นสาละ ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส  อ.กันตัง จ.ตรัง  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลา
ดังกล่าว 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
   ๒.๔)  ในวันจันทร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังจัด
พิธีสมโภชเทียนพรรษา  ณ เทศบาลนครตรัง และในวันอังคารท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีถวาย
เทียนพรรษา ณ วัดสาลิการาม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลา
ดังกล่าว 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
   ๓)  สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง 
(ศพส.จ.ตรัง) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ (ประชุมเม่ือวันพุธท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม จากสรุปผลการดําเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดตรัง  ประจําเดือนมิถุนายน  ยาไอซ์มีเปอร์เซ็นต์การเพ่ิมข้ึนถึง ๓๑๕ เท่า ยาบ้า 
เพ่ิมข้ึน  ๑๖๘  เท่า  ส่วนกัญชาแห้งและพืชกระท่อม  ลดลง  
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
   ๔)  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายงานความก้าวหน้าจากการ
ประชุมร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคใต้  เม่ือวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เรื่องการจัดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬา 
กศน.เกมส์ ครั้งท่ี ๒” ระหว่างวันท่ี ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๕  ณ  จังหวัดภูเก็ต (พิธีเปิดวันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ และ
พิธปีิดวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  จะรับผิดชอบในส่วนกิจกรรมกองเชียร์/เชียร์ลีดเดอร์
และขบวนพาเหรด ๕๐๐ คน  โดยจัดกองเชียร์นั่งบนอัฒจันทร์  กศน. อําเภอละ ๕๐ คน และจัดขบวนพาเหรดโดยใช้
นักศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมขบวนพาเหรด  สีประจําภาคใต้  คือ  สีฟ้า 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๕ / ๒๕๕๕  วันจันทรท่ี์  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕   
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๕ / ๒๕๕๕   
 ๓.๑  กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
        นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม   
  ๑)  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  ขอให้แต่ละอําเภอตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  กศน. อําเภอใดยังเบิกจา่ยน้อยใหเ้ร่งดําเนินการ  โดยเน้นการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน ผลผลิตท่ี ๔  โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  งบรายจ่ายอ่ืน  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์ฝึกอาชีพ Mini OTOP  การเบิกจ่ายงบประมาณจะตอ้ง
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงบอะไร  ผลผลิตท่ีเท่าไหร่  โครงการไหน  และขอให้ กศน. อําเภอ  เข้ามาตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณกับสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  อย่างน้อยสัปดาหล์ะ  ๑  ครั้ง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๒)  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
       ๒.๑)  จัดสรรงบประมาณ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาตําราเพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ให้สถานศึกษาในสังกัด กศน. อําเภอ ทุกอําเภอ  อําเภอละ  ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการจัดทําสื่อหนังสือเรียน
รายวิชาเลือกโดยถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๕) 



-๑๐- 

      ๒.๒)  จัดสรรงบประมาณ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบรายจ่ายอ่ืนให้สถานศึกษาในสังกัด กศน. อําเภอ ทุกอําเภอ อําเภอละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจัดกิจกรรมชุมชนรักการอ่านโดยสํานักงาน กศน.จังหวัด จะพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบเข้าร่วมดําเนินโครงการดังกล่าว 
        ๒.๓)  จัดสรรงบประมาณ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบดําเนินงานจํานวน ๓๐๔,๕๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับ 
กศน.ตําบลทุกแห่ง ๆ ละ ๓๕ คน ค่าใช้จ่ายรายหัว ๆ ละ ๑๐๐ บาท รวมตําบลละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   ๒.๔)  จัดสรรงบประมาณ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  สําหรับคนพิการท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๕ จากระบบฐานข้อมูล IT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑๒๗ คน คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   ๓)  การรายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา/กศน.ตําบล ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕ มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกอําเภอและยังมีบางอําเภอท่ียังไม่ได้ใส่โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชมุชน เช่น อําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ อําเภอรัษฎา อําเภอย่านตาขาว แจ้งอําเภอท่ีเก่ียวข้องรีบดําเนินการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔)  รายงานผลการสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ประชาชนอายุ   

๖ ปี ข้ึนไป จังหวัดตรัง ทุกอําเภอจะต้องเก็บข้อมูลประชาชนอายุ ๖ ปีข้ึนไป ให้ครบทุกคนหรือให้ได้ใกล้เคียงมากท่ีสุด 
แจ้งอําเภอท่ียังเก็บข้อมูลไม่ถึงเกณฑ์ จํานวน  ๑,๐๐๐ คน  ให้รีบดําเนินการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
๔.๑ ทราบโดยช้ีแจง   
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๑) นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานราชการเพ่ือ

เลื่อนค่าตอบแทนประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕  (เมษายน  ๕๕ – กันยายน  ๕๕) กําหนดตัวชี้วัดบังคับ
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตําแหน่งครู กศน.ตําบล คือ การเข้าสอบของนักศึกษา กศน. พิจารณาในกลุ่มท่ี ครู 
กศน.ตําบล ดูแล มีน้ําหนักในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ ๓๐ 

 ๒) การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/เครือข่าย/สถานศึกษาท่ีจัดและหรือสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่นของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
และขวัญกําลังใจให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะจัดให้มีการมอบรางวัล
ในเดอืนกันยายน ๒๕๕๕ โดยมอบหมายให้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดําเนินการคัดเลือกให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

๑)  ชี้แจงการออกต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือก นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้สถานศึกษาส่งต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือก ท่ีจัดทําลงในบัตรข้อสอบและบันทึกเป็น 
 



-๑๑- 

ไฟล์ข้อมูล ส่งมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพ่ือจัดทําข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ท้ังนี้  รายวิชาท่ีมีจํานวนหน่วยกิต ๑-๓ หน่วยกิต จํานวน ๓๐ ข้อ และรายวิชาท่ีมี
จํานวนหน่วยกิต ๔-๖ หน่วยกิต จํานวน ๖๐ ข้อ เพ่ือนําต้นฉบับข้อสอบดังกล่าวส่งให้โรงพิมพ์ต่อไป 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 ๒) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ อาจารย์สุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม 

  สทศ. กําหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี ้

  ๒.๑)  ขอให้ กศน.อําเภอทุกอําเภอส่งข้อมูลนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้า
เมนูระบบ N-NET กําหนดส่งข้อมูลภายในวันท่ี ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  ๒.๒)  ขอให้ กศน.อําเภอทุกอําเภอส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบภายในวันจันทร์
ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ (หลัง สทศ.ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบ) 

  ๒.๓)  กําหนดสอบครั้งท่ี ๑ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระดับ ม.ต้น และระดับ    
ม.ปลาย ส่วนระดับประถม สถาบัน กศน.ภาคใต้รับผิดชอบ ครั้งท่ี ๒ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท้ัง ๓ ระดับ 
คือ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

  ๒.๔)  สําหรับการดําเนินจัดสอบจะเหมือนครั้งท่ีผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมคือ 
ประธานศูนย์สอบแต่งตั้งผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสนามสอบ ค่าใช้จ่ายรายหัว สทศ.  
จะจัดสรรให้มากกว่า ๙๐ บาทต่อหัว (ยังไม่กําหนด)  

  รายละเอียดต่าง ๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์สุดา หาญวัฒนกุล จะสรุปแจ้งอําเภอต่อไป
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 ๓) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  สํานักงาน กศน. จังหวัด
ตรัง  เน้น เม่ือเสร็จสิ้นโครงการขอให้กศน.อําเภอทุกอําเภอส่งรายงานตามแบบฟอร์มเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบการทํา
กิจกรรม 

 ๔)  นายประวิตร ทับเท่ียง เชิญข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 กลุ่มนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม 

๑)  งานประกันคุณภาพภายในรอบสาม การเตรียมการประเมินตนเองในปี ๒๕๕๕ อําเภอต้องทําตาม
มารตฐานตัวใหม่ของ กศน. ซึ่งมี ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวชี้วัดและต้องทําความเข้าใจในเรื่องรายละเอียดเพ่ือการทํางานจะได้
สอดคล้องกับการประเมินรอบสาม เช่น การกําหนดหลักสูตรให้มีจํานวนชั่วโมงอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง 

๒) งานจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ร่วมเป็นกรรมการร่างข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องเงิน
ค่าตอบแทน ค่าบริหารจัดการ/ค่าใช้จ่ายรายหัว/ค่าวัสดุ สื่อ ฯลฯ 

๓) งานเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  กําหนดประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานร่วมกับ กศน. อําเภอนาโยง  ในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  



-๑๒- 

๔) งานนิเทศ ติดตามผล ในเดือนกรกฎาคมนี้จะใช้ระบบเอกสาร เช่นติดตามผลการนิเทศใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การเตรยีมการประกันคุณภาพรอบสาม และนิเทศผ่าน face book และ Blog   

๕) การประเมินผลสถานศึกษาพอเพียง  ในเดือนกรกฎาคม  จะมีการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงในกลุ่มอันดามันจํานวน ๔ สถานศึกษา  โดยจะดําเนินการประเมินร่วมกับศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ภูเก็ต และรองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  มีกําหนดการดังนี้  วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กศน.อําเภอเมืองกระบี่ 
วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กศน.อําเภอหาดสําราญ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กศน.อําเภอนาโยง วันท่ี              
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กศน.อําเภอเมืองระนอง 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม การจัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําชับให้แต่
ละอําเภอคัดเลือกสมาชิกมาอําเภอละ ๕ คน 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

๔.๑ ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๑) นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ด้วย กศน.อําเภอหาดสําราญ ขาดแคลนบุคลากร ตําแหน่งครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ขอให้ ครูอาสา ฯ ในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จํานวน  ๑  ราย สมัครใจขอ
ย้ายไปปฏิบัติงานท่ี กศน.อําเภอหาดสําราญ  ๑  คน  กรณีท่ีไม่มีผู้ใดสมัครใจเพ่ือความยุติธรรมจะใช้วิธีจับสลากกับ
อําเภอท่ีตั้งเกณฑ์ถัวเฉลี่ยท้ังจังหวัดเกินจํานวนครูอาสาฯ มากกว่าอําเภออ่ืน ๆ ตามท่ีแจ้งในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
  



-๑๓- 
 
๒) นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม  ประธานกลุ่มอันดามันเสนอแบบเสื้อให้สมาชิกกลุ่มอันดามัน

เลือกจํานวน  ๔  แบบ  เพ่ือใช้สวมใส่ในการเข้าร่วม “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี ๒”  ณ  จังหวัดภูเก็ต 
มติท่ีประชุม      มีมติเลือกแบบเสื้อกลุ่มอันดามัน  แบบท่ี  ๒ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 

   (นางวิศัลย์ศยา  พุ่มพัว)                                                                   (นางอธิชา  รจนะ) 
     นักจัดการงานท่ัวไป               รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                  ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 


