
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๕๕  

วันจันทรท่ี์  ๒๔  กนัยายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  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.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๑๓. นางสุรีย ์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ       
๑๔.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๕.  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ       
๑๖.  นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๗.  นางสุดา  ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๘.  นางไพลิน  ธงธวัช  ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๙. น.ส.นวลจันทร์   กิติพงษ์  ครู คศ.๓  กศน.อําเภอกันตัง 
๒๐.  น.ส.จุฑามาส  แก้วมี  ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๒๑.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๒  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๒๒.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๓.  นายอนันต ์ ศรีราม  ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๒๔.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๒๕. นางชนิดา  ศรีบางรัก ครู กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๒๖.  นางจาร ิ  คงนคร  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๒๗.  น.ส.พรชื่น      ณ   พัทลุง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๘.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๙.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๓๐.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอห้วยยอด 
๓๑.  นางอรทัย  คงสิน  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๒.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว  บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
๓๓.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน ์ บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
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๓๔. นางรัชนี     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    พนมรัตน์ 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.นุชรีย ์  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 
๕๔.  นายนพรัตน ์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๕.  น.ส.นันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๖.  นายธนากร  เยาว์ดํา  นักวิชาการศึกษา   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๗. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๘. น.ส.นราทิพย ์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๙. นายวินิจ  ตันติธนดิศ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนท่ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๐. น.ส.ถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๑.  นางสิรมิา   ทองไสย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอเมืองตรัง   
๖๒.  นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๓.  นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๔.  นายพงศ์ศักดิ์  ปานศรี  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๕.  นายพิชัย   นาคสอ้ิง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๖.  นายอํานาจ  เทพพูลผล  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๗.  นายสุทธิพล  จริงจิตร  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๘.  นางมะลิวัลย ์ แก้วมี  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๙.  น.ส.สุพัตรา  หนูแก้ว   ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๐.  นายสัญญาลักษ์  มุขแสง   ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๑.  น.ส.สุนีย ์  อภัยรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
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๗๒.  นางจุติมา   หัตถิยา   ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๓.  นายวชิาญ   ทับทิม   ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๔.  นางอารีย ์  ทองดี  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๕.  น.ส.ศุภวรรณ  อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๖.  นางชนาธิป  ลิ้นหล่อ  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๗.  นางสุพรรณี  จริงจิตร  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๘.  น.ส.สุนิสา   คงศิลป์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๙.  นายวัฒนา    ช่วยดํา  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน.อําเภอนาโยง 
๘๐.  นางอ้อยใจ   ครุฑมาศ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน.อําเภอนาโยง 
๘๑.  น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง        
๘๒.  น.ส.เยาวลักษณ์ ทับชัย  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๓.  นายโชติมา    เกตดํา  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๔.  นางธนพร    คงฉาง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๕.  น.ส.คนึงนิจ     แก้วนํา  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๖.  น.ส.ลภสัรดา     ไกรสุทธิ์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๗.  นายจรูญ   แก้วเล็ก  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอห้วยยอด  
๘๘.  น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอห้วยยอด  
๘๙.  น.ส.ปรียานุช   สีทองเท่ียว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๐.  นายประพันธ์  คงรอด  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๑.  นายจักรพล บัวมาศ  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๒.  นางศศิวิภรณ์   จิตรชูชื่น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๓.  นายสนธยา   ไชยฤกษ์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๔.  นายอภิวฒัน ์ วัฒนะกิจ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๕.  น.ส.จุรีย์   สิทธิชัย  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๖.  น.ส.กังสดาล  โชติรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๗.  นางนุชรีย ์  อ่อนชื่นจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๘.  น.ส.นนทพิสุทธิ ์ คีรรีัตน ์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๙.  นางพัทธิมากร  ต้องชู  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๐.  น.ส.ขวัญจิต  ล้อเตียน  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๑.  นางนฤมล  คงนคร  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๐๒.  น.ส.เฉลิมรัตน ์ ชูทอง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๓.  นางปรีดา  โพธิ์วิจิตร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๔.  นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๕.  นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๖.  นางรัตนา    สิงห์อินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๗.  น.ส.จารุณี  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว  
๑๐๘.  น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๙.  นางทิพา   เส้งขาว  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๐.  นายสุพัฒน์  บุตรกลัด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
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๑๑๑.  นายประยุทธ  คงแก้ว  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๒.  นายอะหรูน  รองเดช  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๓.  นายศักดิ์ชัย  แซ่หล ี  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๔.  น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๕.  นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอกันตัง  
๑๑๖.  น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๗.  นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๘. นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๙.  นายสุพล   ชูอินทร์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง  
๑๒๐.  น.ส.รุ่งนภา แสงยิ่ง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๑.  นายฒวัต ิ สุนทรเต็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๒.  นายก่อเส็ม  สะดี  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๓.  นางดาราวรรณ สาครินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง  
๑๒๔.  น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๕.  นางศิริวรรณ  นันตสินธุ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๖.  นายบุญภพ  ดวงสุด  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๗.  นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๘.  น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๙.  น.ส.วิภารัตน์  ยุโสะ  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๐.  นางไพรัตน์    จันทร์เกตุ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๑.  นายขจรพงศ์     ศิริสม  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๒. นางอิสรา    นุชนุสิทธิ ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๓๓. น.ส.จรรยา  สุวรรณรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน   
๑๓๔. นางกรรตวรรณ รอดเข็ม  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน   
๑๓๕. นายชาญชัย   เก้าเอ้ียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๓๖.  น.ส.อริสา    ชูแก้ว  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๗.  นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๘.  น.ส.วีณา   ฉิมเรือง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๓๙.  นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๔๐.  น.ส.ทิพย์สุวรรณ  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๑.  นางจิราวรรณ    แซ่จอง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๒.  น.ส.สุกัญญา   ใจสมุทร  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๓.  นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๔.  น.ส.เบ็ญจพร แข็งแรง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๕.  นายเอกราช รัตนะ  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๑๔๖.  นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๗.  นางมุกดา  พิทักษ์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๘.  นางอมรรัตน ์ ทองทิพย์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๙.  นายกรรณวิชย ์ จิตรชูชื่น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
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๑๕๐.  นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๕๑.  นางนิสรา  พ่ัวพวง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๕๒.  นายธีรชัย  ชื่นชม  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๓.  นายศรชัย เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๔.  นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
๑๕๕.  น.ส.ศศิ  พลเดช  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๖.  นางปรียา  นิคะ  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๗.  นายกําธร  รายา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๘.  นางมีนา  สีชาย  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
๑๕๙.  นางทรรษวรรณ์ ชูศร ี  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๐.  นายไพรัช  มุกดา  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๑.  น.ส.ฉววีรรณ เอียดชูทอง ครู กศน.ตําบล    กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๒.  น.ส.ละมัย อ่อนชาติ  ครูศูนย์การเรียนชมุชน   กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๖๓.  นายเชาวลา วันแรก  ครูประจํากลุ่ม    กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๖๔. นายวิทยา พรหมจันทร์ ครูประจํากลุ่ม    กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๖๕ น.ส.วริยา  สุดรักษ์  ครูประจํากลุ่ม    กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๖๖.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๖๗.  น.ส.อัญชล ี หนูนุ่ม  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๖๘.  น.ส.ณัฐชนก  นิลวงศ์  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๖๙.  นางอนงค์  จอมทอง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๗๐.  นางประภาศร ี เปาวัลย ์  ครผูู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗๑.  น.ส.สุดาวลัย ์ ชายภักตร ์ ครผููส้อนคนพิการ  กศน.อําเภอปะเหลียน     
๑๗๒.  น.ส.ดาวทิพย ์ จํานงค์  ครผููส้อนคนพิการ  กศน.อําเภอปะเหลียน     
๑๗๓.  น.ส.วนิดา หม่ืนท่อง ครผููส้อนคนพิการ  กศน.อําเภอวังวิเศษ   
๑๗๔.  นายวรวุฒิ   สินนุกูล   ครผููส้อนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง   
๑๗๕.  ว่าท่ี ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์   หนิษฐา ครผููส้อนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง   
๑๗๖.  น.ส.เกศรา นาศร ี  ครผููส้อนคนพิการ  กศน.อําเภอนาโยง   
๑๗๗.  นางรัตนา  ชูเพชร  ครผููส้อนคนพิการ  กศน.อําเภอนาโยง 
๑๗๘.  นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครผูู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ   
๑๗๙.  น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา  ครผูู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ   
๑๘๐.  นายบดินทร ์ เครือวิทย์ พนักงานบริการห้องสมุด  กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๘๒.  น.ส.พชรมน อินทฤทธิ ์ พนักงานบริการห้องสมุด  กศน.อําเภอนาโยง 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑.  นายปรีชา  ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง    ติดราชการ 
๒.  นางวัชร ี  นายโท  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ      ติดราชการ 
๓. นางวรรณิศา   รักราวี    ครผูู้สอนคนพิการ  กศน.อําเภอเมืองตรัง   ไปราชการ 
๔.. นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง    ลาป่วย 
๕. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา  ลาป่วย 
๖. น.ส.จิราพร  ใหม่พรม  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด   ลาป่วย 
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๗. น.ส.ศศิทัชนันท์   จีนประชา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวงัวิเศษ   ลาป่วย 
๘. นายสุวัฒน ์  เพชรขาว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง   ลาป่วย  
๙.  นางพวงเพชร  เมืองนก  คร ูกศน.ตําบล  กศน.อําเภอเมืองตรัง   ลาป่วย 
๑๐.   นายโสพิศ   หิรัญรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง   ลาป่วย 
๑๑.  นายคนึง  ราชเดิม  ครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด  ลาป่วย 
๑๒.  นางกัญญา   สังฆ์รักษ์  ครผูู้สอนคนพิการ  กศน.อําเภอนาโยง  ลาป่วย  
๑๓.  นายภูมิพัฒน ์ ถ้วนชาต ิ ครูประจํากลุ่ม    กศน.อําเภอหาดสําราญ  ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 

ก่อนวาระการประชุม 
 ๑. มอบโล่แก่ข้าราชการเข้ารว่มโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด  ประจําปี ๒๕๕๕   
  ๑) อ.นวลจันทร์ กิติพงษ์   
  ๒) อ.ชนิดา  ศรีบางรัก 
 ๒. แสดงความยินดีแก่ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตําแหน่งใหม่ 
  ๑) นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์  รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
  ๒) นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
  ๓) นางเพียงใจ  หอยสังข์ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑)  เน้นย้ํา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ และครู กศน.ตําบล ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายในพ้ืนท่ีของ

จังหวัดตรัง  ขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีให้เกิดความต่อเนื่องเพ่ือสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ท่ีจะสร้างจังหวัด
ตรังเป็นเมืองแห่งความสุข   
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

๒)  ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนท่ีให้การสนับสนุนสมทบกองทุนแม่ของแผน่ดิน  ของศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง และขอให้สถานศึกษาโดยเฉพาะครู กศน. ตําบลเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดใน
พ้ืนท่ี  และให้ความสําคัญกับการรายงานข้อมูลAnti drug อย่างสมํ่าเสมอ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๘ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๘ / ๒๕๕๕   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
 ๓.๑ ร่างนโยบายและจุดเนน้การดําเนินงานสํานักงาน กศน.  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม   
  ๑) รายละเอียดของร่างนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงาน กศน.  ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๖  ในส่วนของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากนโยบายและจุดเน้น ฯ  ประจําปงีบประมาณ  ๒๕๕๕   
  ๒) ขอให้ กศน.อําเภอ  ศึกษาร่างนโยบาย ฯ และเตรียมการจัดแผนปฏิบัติการ  ประจําปี ๒๕๕๖  
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
 



-๗- 

  ๓) นโยบายเร่งด่วนมี  ๖  นโยบาย  สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
   ๓.๑) ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภายใน  ๘ เดือน  
อย่างมีคุณภาพ 
   ๓.๒) เร่งดําเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน 
   ๓.๓) เปิดโลก กศน. สู ่กศน.อินเตอร ์เพ่ือประชาคมอาเซียน  
   ๓.๔) เสริมสร้างอัจฉริยะ และพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน 
   ๓.๕) เร่งจัดทําแผนป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาต ิ
   ๓.๖) บ้านหนังสืออัจฉริยะ 
  ๔) ขอให้ กศน.อําเภอ เตรียมดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน โดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ การบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้  ข้อมูลรายตําบลผ่าน
โปรแกรมระบบ Online        
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม   
  ๑) ผลการบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการ ฯ ของ กศน.อําเภอ ส่วนใหญ่ต่ํากว่า ๕๐%  ยกเว้น 
กศน.อําเภอปะเหลียน  สิเกา  กันตัง  นาโยง 
  ๒) ครู กศน.ตําบล และครูศูนย์การเรียนชุมชน ท่ีไม่ให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูล ฯ จะให้โอกาส
ปรับปรุงตัวอีก  ๑  ภาคเรียน 
  ๓) การบันทึกข้อมูล ฯ ยังไม่มีข้อสิ้นสุด  ขอให้ทุก กศน.อําเภอ ดําเนินการต่อไปเรื่อย ๆ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
๔.๑ กลุ่มอํานวยการ 
 ๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม   
  ๑.๑) ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นยึดถือระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นหลักในการบังคับบัญชาพนักงานราชการในสังกัด  เน้นย้ําในข้อ ๒๒ , 
๒๔ และหมวด ๔ 

 ๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ครั้งท่ี  ๒ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕)  กําหนดส่งเอกสารภายในวันศุกร์ท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕                     
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 กลุ่มนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม 
  ๑) ในวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๕  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  กําหนดจัดประชุมการเตรียมความ
พร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๓ ตามมาตรฐานของ สมศ. ๔  มาตรฐาน  ๒๒  ตัวบ่งชี ้
  ๒) ขอให้ทุกคนกลับไปอ่านเอกสารการเตรียมความพร้อม ฯ  ท่ีกลุ่มนิเทศ ฯ ได้แขวนไว้ในเว็บไซต์
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เพ่ือเตรียมรับการประเมินในเดือนมกราคม  ๒๕๕๖ 
 
 



-๘- 

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
๑)  รายงานผลนักศึกษาเข้าสอบ – ขาดสอบ การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๕                                    
นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  
๑.๑) ขอขอบคุณทุก กศน.อําเภอ ท่ีได้ให้ความสําคัญกับตัวชี้วัดบังคับของสํานักงาน กศน.

จังหวัดตรัง คือ  การเข้าสอบของนักศึกษา กศน.  พิจารณาในกลุ่มท่ี ครู กศน. ตําบล ดูแล ทําให้ในภาคเรียนนี้มีเปอร์เซ็นต์
ผู้เข้าสอบ ๘๓.๐๕ % 

๑.๒) สําหรับครู กศน.ตําบล ท่ีมีนักศึกษาท่ีดูแลเข้าสอบมากกว่า ๙๐ %  จะได้คะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนี ้๕  คะแนน  และครู กศน.ตําบล ท่ีมีนักศึกษาท่ีดูแลเข้าสอบน้อยกว่า ๖๐ %  จะได้
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนี ้ ๑  คะแนน 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๔ การให้บริการสนับสนุนรถโมบาย  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖     
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม การให้บริการสนับสนุนรถโมบาย  ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง และสถานศึกษา สําหรับรายละเอียดจะแจ้งอย่าง
เป็นทางการในภายหลัง 
 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕                                       
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 
 กศน.อําเภอย่านตาขาว  กันตัง  เมืองตรัง  นาโยง  หาดสําราญ  รัษฎา  ปะเหลียน  สิเกา  ห้วยยอดและ 
กศน.อําเภอวังวิเศษ  ได้รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๕  โดยแต่ละ กศน.อําเภอ ได้นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบวีดีทัศน์ความยาว ๘  นาที  
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 

   (น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ์)                                                               (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
     นักจัดการงานท่ัวไป                  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                  ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 


