
รายงานการประชุมบคุลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั 
ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๖ และครัง้ที่ ๑/ ๒๕๕๗ 

 วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องธนารมย์ ๑ โรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา จังหวัดตรงั 

ผู้มาประชุม 
๑. นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม 
๒. นางอธิชา รจนะ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓. นายธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๔. นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 
๕. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๖. นายไพรัช หัตถิยา  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๗. นายขันธ์ชัย บริบูรณ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๘. นายสุรวุฒิ ขันธ์คง  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๙. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๐. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง   
๑๑. นางเพียงใจ หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา      
๑๒. นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๓. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๔. นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
๑๕. นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๖. นางสุดา  ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ คร ูคศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๘. นางศรีอรุณ เรืองฤทธ์ิ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๙. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๒๐. น.ส.จุฑามาส แก้วม ี ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๒๑. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๒. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๒๓. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอห้วยยอด 
๒๔. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๕. นางจาริ  คงนคร  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๒๖. น.ส.พรช่ืน ณ  พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๗. นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
๒๘. นางอรทัย คงสิน บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๙. น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๓๐. นางอุบลรัตน์ ฤทธ์ิรัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๑. นางอุษา    บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๒. นางรัชนี    รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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๓๓. นายสมคิด    จิตภักดี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๔. นายวัฒนา   แก้วม ี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๕. นายสมบัติ    แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๖. นายเอกชัย ธํารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๗. นายเกรียงศักด์ิ   บริบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๘. นายสุรพล พรหมม ี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๙. นายไวด้ี    อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๔๐. นายอุดมศักด์ิ    ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๔๑. นายพนม    พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอกันตัง 
๔๒. นายเชต  ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอเมืองตรัง    
๔๓. นายวินัย    สุเหร็น  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอปะเหลียน   
๔๔. น.ส.นุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
๔๕. น.ส.นราทิพย์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
๔๖. นางศรสวรรค์    พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๗. น.ส.นันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๘. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๙. นายธนากร เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๐. นายทวีศักด์ิ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๑. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๒. น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๓. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๔. น.ส.พันธ์วดี หนูริง นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๕. น.ส.ปิยะนันท์ สินไชย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๖. นายจักรพันธ์ พุฒนวล พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๗. นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๕๘. น.ส.ถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๕๙. นายกิติศักด์ิ ไชยจิตร์  ครอูาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๐. นางสิริมา  ทองไสย  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๑. นายพงศ์ศักด์ิ  ปานศรี ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๒. นายพิชัย  นาคสอ้ิง ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๓. นายสุทธิพล  จริงจิตร  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๔. น.ส.สุพัตรา  หนูแก้ว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๕. นายสัญญาลักษ์  มุขแสง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๖. นางจุติมา  หัตถิยา  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๗. นายวิชาญ  ทับทิม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๘. นางอารีย์  ทองดี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๙. นางสุนีย์  บุญญา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๐. น.ส.ศุภวรรณ  อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๑. นางชนาธิป ลิ้นหล่อ ครู กศน.ตําบล    กศน.อําเภอเมืองตรัง 
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๗๒. น.ส.สุนิสา   คงศิลป์  ครู กศน.ตําบล    กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๓. นางพวงเพชร  เมืองนก ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๔. นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๕. น.ส.กชพรรณ จันทร์เขียว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๖. นางอ้อยใจ  ครุฑมาศ ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอนาโยง 
๗๗. น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๗๘. น.ส.เยาวลักษณ์ ทับชัย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๗๙. นายโชติมา    เกตดํา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๐. นางธนพร    คงฉาง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๑. นางคนึงนิจ     หนูนุ่ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๒. น.ส.ลภัสรดา     ไกรสุทธ์ิ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๓. นายจรูญ  แก้วเล็ก ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอห้วยยอด  
๘๔. น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอห้วยยอด  
๘๕. น.ส.ปรียานุช   สีทองเที่ยว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๘๖. นายประพันธ์  คงรอด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๘๗. นางศศิวิภรณ์   จิตรชูช่ืน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๘๘. นายสนธยา   ไชยฤกษ์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๘๙. นายอภิวัฒน์  วัฒนะกิจ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๐. น.ส.จุรีย์  สิทธิชัย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๑. นางนุชรีย์  อ่อนช่ืนจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๒. น.ส.นนทพิสุทธ์ิ  คีรีรัตน์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๓. นางพัทธิมากร ต้องชู ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๔. น.ส.ขวัญจิต  ล้อเตียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๕. นางนฤมล  คงนคร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๖. น.ส.จิราพร ใหม่พรม  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๗. นายจักรพล บัวมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด  
๙๘. น.ส.กังสดาล  โชติรัตน์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๙. น.ส.เฉลิมรัตน์ ชูทอง ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๐. นางปรีดา  โพธ์ิวิจิตร ครูอาสาสมัคร กศน.     กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๑. นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอย่านตาขาว  
๑๐๒. นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๓. นางรัตนา    สิงห์อินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๔. น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๕. นายสุพัฒน์  บุตรกลัด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๖. นายประยุทธ คงแก้ว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๗. นายอะหรูน  รองเดช ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๘. นายศักด์ิชัย  แซ่หล ี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๙. นางทิพา  เส้งขาว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๐. น.ส.จารุณี  เส็นฤทธ์ิ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
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๑๑๑. น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๒. นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๓. น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง   ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๔. นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๕. น.ส.อาทิตย์ดาว แสงวิจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๖. นายสุพล  ชูอินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๗. น.ส.รุ่งนภา แสงยิ่ง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๘. นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๙. นายก่อเส็ม  สะดี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๐. น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๑. นางศิริวรรณ  นันตสินธ์ุ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๒. นายบุญภพ  ดวงสุด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๓. นางปรียาภรณ์  ชูกระช้ัน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๔. น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๕. น.ส.วิภารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๖. นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๗. นางดาราวรรณ สาครินทร ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๘. นางอิสรา    นุชนุสิทธ์ิ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๒๙. นายชาญชัย   เก้าเอ้ียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๓๐. น.ส.สุกัญญา   ใจสมทุร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๓๑. นางกรรตวรรณ รอดเข็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๒. น.ส.อริสา    ชูแก้ว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๓. น.ส.ทิพย์สุวรรณ  เส็นฤทธ์ิ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๔. น.ส.วีณา  ฉิมเรือง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๕. น.ส.จรรยา  สุวรรณรัตน์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๖. นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๗. นายศรชัย เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๓๘. นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๓๙. น.ส.เบ็ญจพร แข็งแรง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๐. น.ส.ละมัย อ่อนชาติ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๑. นางกัญญาณัฐ สิทธิศักด์ิ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๒. นางมุกดา พิทักษ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๓. นางอมรรัตน์ ทองทิพย์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๔. นายกรรณวิชย์ จิตรชูช่ืน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๕. นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๖. นางนิสรา พ่ัวพวง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๗. นายธีรชัย ช่ืนชม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอสิเกา 
๑๔๘. นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
๑๔๙. น.ส.ศศิ  พลเดช ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
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๑๕๐. นางปรียา นิคะ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๑. นายกําธร รายา ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๒. นางมีนา  สีชาย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
๑๕๓. นางทรรษวรรณ์ ชูศรี ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๔. นายไพรัช มุกดา ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๕. น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๕๖. นายประสิทธ์ิ    พูดเพราะ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๗. นายมาโนช   หลงเศษ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๘. น.ส.นงลักษณ์   กิจศิลป ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๙. นายคนึง ราชเดิม ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๖๐. น.ส.จินดา บุญรัตน์ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๖๑. ว่าท่ี ร.ต.หญงิกญัญารัตน์ วิจารณ์ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๖๒. น.ส.ขวัญชนก ช่วยชะนะ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอสิเกา 
๑๖๓. น.ส.อัจฉรา ชายใหม่ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง  
๑๖๔. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์    หนิษฐา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง   
๑๖๕. นายไชยเชษฐ บัวจันทร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง   
๑๖๖. นายชานนทร์ พนมรัตน์ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอกันตัง  
๑๖๗. น.ส.เสาวนีย์ นันตสินธ์ุ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอกันตัง 
๑๖๘. นางวรรณิศา รักราวี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๖๙. น.ส.วิภาดา ตันติเอกรัตน์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๗๐. น.ส.จรี ใจตรง ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๗๑. นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๗๒. นายวิทยา พรหมจันทร ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๑๗๓. น.ส.วริยา สุดรักษ ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ    
๑๗๔. นายเชาวลา วันแรก ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๑๗๕. นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๗๖. น.ส.วนิดา หมื่นท่อง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๗๗. นายเกียรติกัมพล ชูจันทร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๗๘. นางรัตนา ชูเพชร ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑๗๙. นางกัญญา สังฆ์รักษ ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑๘๐. น.ส.เกศรา นาศรี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑๘๑. นายไพโรจน์ อ้นชุม ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑๘๒. น.ส.ดาวทิพย์ จํานงค์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๘๓. น.ส.สุดาวัลย์ ชายภักตร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๘๔. นางสุนัทฐา ไชยจิตร ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๘๕. น.ส.ถิรนันท ์ เรียนสุด ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๘๖. นางมลิสา พัฒน์ทอง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๘๗. นายยุทธศักด์ิ รักษาส ี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๘๘. น.ส.อัญชล ี หนูนุ่ม เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
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๑๘๙. นางอนงค์ จอมทอง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๙๐. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๙๑. น.ส.ทับทิม ผกวรรณ วิทยากรภาษาจีน กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๙๒. น.ส.ณัฐชนก นิลวงศ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๙๓. น.ส.จรี ใจตรง ครูประจํากลุ่ม กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๙๔. นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์ ครูประจํากลุ่ม กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๙๕. น.ส.พชรมน อินทฤทธ์ิ พนักงานบริการห้องสมุด กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๙๖. นายบดินทร์ เครือวิทย์ พนักงานบริการห้องสมุด กศน.อําเภอวังวิเศษ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน ลาพักผ่อน     
๒. นางวัชรี   นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ   ลาพักผ่อน 
๓. นายอนันต์ ศรีราม  ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ ลาพักผ่อน 
๔. นางปัทมนันท์  ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ    ลาป่วย 
๕. นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไปราชการ 
๖ นายอํานาจ   เทพพูลผล คร ูกศน.ตําบล ไปราชการ 
๗. นายวัฒนา    ช่วยดํา ครูอาสาสมัคร กศน.   ลาป่วย 
๘. นายสุวัฒน์  เพชรขาว ครู กศน.ตําบล   ลาป่วย 
๙. นายขจรพงศ์     ศิริสม ครูอาสาสมัคร กศน. ติดราชการ 
๑๐. นางไพรัตน์    จันทร์เกตุ ครูอาสาสมัคร กศน. ติดราชการ 
๑๑. นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน.ตําบล   ลาป่วย 
๑๒. นางจิราวรรณ    แซ่จอง ครู กศน.ตําบล   ลาพักผ่อน 
๑๓. น.ส.ศศิทัชนันท์   จีนประชา ครู กศน.ตําบล   ลาป่วย 
๑๔. น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา ครูผู้สอนคนพิการ ลาคลอด 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 
 กิจกรรม  English For ASEAN โดย นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ ฝึกร้องเพลงภาษาอาเซียน  

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม   

๑) ขอขอบคุณบุคลากร กศน.อําเภอปะเหลียน ที่ได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗     

๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดตรัง มีดังน้ี   
   ๒.๑) ภาพรวมของจังหวัดเบิกจ่าย  ๕๗%  
   ๒.๒)  งบลงทุนเบิกจ่าย ๑๑.๓๖%  
   ๒.๓) งบพัฒนาจังหวัดตรังเบิกจ่าย ๔% 
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  ๒.๔)  เงินกันเบิกจ่าย ๒๒%  
        ๓)  ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ การจัดหาพัสดุโดยวิธี           
e-Auction หากถ้ามีผู้เสนอราคารายเดียว ต้องยกเลิกและประกาศใหม่ และตามระเบียบแก้ไขเพ่ิมเติม หากมีผู้เสนอ
ราคารายเดียว และเสนอราคาอยู่ในราคากลางให้เรียกผู้เสนอราคารายน้ันมาต่อรองราคาได้ 
  ๔)  โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองยวน ตําบลละมอ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
  ๕)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จเย่ียมและติดตามงานโครงการตําบล
นมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขอเชิญ
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านอาชีพ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันศุกร์ที่       
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง  
  ๖)  ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หอการค้าจังหวัดตรัง
ได้จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร ซึ่งมีคู่รักเข้าร่วมจํานวน ๓๒ คู่ มีกําหนดการดังน้ี 
   ๖.๑)  วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กิจกรรมต้อนรับคู่บ่าวสาว, พิธีปลูกต้นไม้แห่งความ
รัก, พิธีรดนํ้าสังข์, ร่วมขบวนแห่คู่บ่าวสาว, งานเลี้ยงต้องรับคู่บ่าวสาว 
   ๖.๒)  วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล และร่วมงานเลี้ยง
แสดงความยินดี 
   ๖.๓)  วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ส่งคู่บ่าวสาว ณ ท่าอากาศยานตรัง 
  ๗)  วันมาฆบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดตรังจัดกิจกรรมในช่วงเช้าทําบุญ
ตักบาตร และช่วงค่ําเวียนเทียน 
  ๘)  ปัญหาทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อตัวเลขของนักท่องเที่ยวในเมืองไทยบางส่วนเท่าน้ัน 
  ๙)  การแก้ปัญหายางพารา ขณะนี้ดําเนินการได้ ๙๘% ประมาณ ๔๐,๐๐๐ กว่าแปลง  
  ๑๐)  ข้อมูลจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (พมจ.ตรัง) รายงานว่า
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียน อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๕ ปี มีแนวโน้มเป็น “แม่วัยใส” และข้อมูลจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง จังหวัดตรังมี “แม่วัยใส” เป็นอันดับที่ ๑ ของภาคใต้ อําเภอที่มีมาก ๓ ลําดับ คือ อําเภอ       
ปะเหลียน อําเภอกันตัง และอําเภอนาโยง อัตราคุณแม่วัยใสของจังหวัดตรังในแต่ละปี มีดังน้ี 
   ๑๐.๑)  ปี ๒๕๕๑ สถิติคุณแม่วัยใสเป็นร้อยละ ๑๐% 
   ๑๐.๒)  ปี ๒๕๕๒ สถิติคุณแม่วัยใสเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๔% 
   ๑๐.๓)  ปี ๒๕๕๓ สถิติคุณแม่วัยใสลดลงเป็นร้อยละ ๑๓% 
   ๑๐.๔)  ปี ๒๕๕๔ สถิติคุณแม่วัยใสเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๕% 
   ๑๐.๕)  ปี ๒๕๕๕ สถิติคุณแม่วัยใสลดลงเป็นร้อยละ ๑๓% 
   ๑๐.๖)  ปี ๒๕๕๖ สถิติคุณแม่วัยใสเป็นร้อยละ ๑๓% 
  ๑๑)  การประเมินจังหวัด ตามตัวช้ีวัดของสภาพัฒน์ จังหวัดตรังไม่ผ่านจํานวน ๑๔ ตัวช้ีวัด          
ที่สําคัญๆ เช่น 
   ๑๑.๑)  ขนาดของเศรษฐกิจ 
   ๑๑.๒)  คุณภาพฝีมือแรงงาน 
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   ๑๑.๓)  GPP 
   ๑๑.๔)  อัตราเงินเฟ้อ 
   ๑๑.๕)  ค่าเฉล่ีย O-Net 
   ๑๑.๖)  อัตราการตายของทารก 
   ๑๑.๗)  พ้ืนที่ป่าไม้ 
   ๑๑.๘)  ยาเสพติด     
   ๑๑.๙)  การประปา 
  ตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับ กศน. คือ ขนาดของเศรษฐกิจ, คุณภาพฝีมือแรงงาน, ค่าเฉลี่ย O-Net และ 
ยาเสพติด 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๑.๒  สาระสําคัญจากการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดเชียงใหม่  
  นายประวิตร  ทับเที่ยง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  เลขาธิการ กศน.
ได้แจ้งในที่ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นปีที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา สํานักงาน กศน. ได้เสนอโครงการเพ่ือเฉลิม   
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการที่ได้รับโปรดเกล้าแล้วมี ๔ โครงการ ดังน้ี 
  โครงการท่ี ๑ การประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร จัดแบบอาเซียน 
  โครงการท่ี ๒ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ต้องเปิดให้ครบ ๑๐๐ แห่ง สําหรับจังหวัดที่มีอยู่แล้วให้
เร่งรัดพัฒนาให้สมพระเกียรติ 
  โครงการท่ี ๓  ท้องฟ้าจําลอง จัดต้ังใหม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
  โครงการท่ี ๔  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งต้นแบบอยู่ที่จังหวัดน่าน 
  ในส่วนของโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะกําลังพิจารณา ยังไม่ได้เสนอ       
มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/ ๒๕๕๖ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 ๓.๑  ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๑ 
  นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น
การดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่ง เลขาธิการ กศน. ได้ประชุมช้ีแจงที่จังหวัดสงขลา ดังน้ี                                     
  ๑)  ติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) EP ของ กศน.อําเภอเมืองตรัง ว่ามีแนวโน้มจะจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไปหรือไม่  
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  ๒)  เน้นยํ้าให้ กศน.อําเภอ เร่งจัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษาให้ครบทุก กศน.อําเภอ พร้อมทั้งรายงานให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบด้วย โดยสามารถของบประมาณเพ่ิมเติมได้ 
  ๓)  การดําเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขอให้บุคลากรช่วยกันประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง โดย กศน.อําเภอเมืองตรัง แจ้งว่าจะเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗  

๔)  การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเป้าหมาย กศน.ตําบล ๑ แห่ง 
ต้องมีผู้ เทียบระดับจํานวน ๑๕ คน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว 
ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือ ค่าประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้ศูนย์เทียบระดับการศึกษาเดิมทั้ง ๕ ศูนย์เรียบร้อย
แล้ว สําหรับศูนย์เทียบระดับการศึกษาที่เพ่ิมใหม่ ๓ ศูนย์ คือ กศน.อําเภอรัษฎา กศน.อําเภอนาโยง และ กศน.
อําเภอสิเกา ได้รับงบประมาณเฉพาะค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการอําเภอละ ๕๐,๐๐๐ บาท และ
สามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ในปีงบประมาณหน้า ปีงบประมาณน้ีให้รวมกับศูนย์เทียบระดับการศึกษาเดิม ๕ ศูนย์ 
  ๕)  การส่งเสริมการอ่านและเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้           
ได้ขยายเวลาสํารวจข้อมูลและการบันทกึข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  ๖)  การดําเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว  และขณะน้ี
มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ติดตามระบบการรับ-ส่งหนังสือ หลังจากน้ันผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะ
ลงพ้ืนที่ติดตามอีกครั้ง พร้อมทั้งกําชับให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ให้เกินวันที่ ๕ ของเดือน หากไม่ส่งภายใน
กําหนดจะมีการติดตามทางหน้าเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  ๗)  การส่งเสริมการอ่านในวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็น “วันรักการอ่าน” ขอให้ห้องสมุด
ประชาชนทุกแห่งวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งทางสํานักงาน กศน. จังหวัดตรังได้จัดสรรเงินงบประมาณ
ให้แล้ว และรายงานผลการจัดกิจกรรมให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบ 
  ๘)  การจัดต้ังกองลูกเสือ หากสถานศึกษาใดมีความพร้อมขอให้ดําเนินการเปิดกองลูกเสือ ส่วน
สถานศึกษาที่ยังไม่พร้อมขอให้เตรียมความพร้อม และเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จะมีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับผู้นํา ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 

๑) การเบิกจ่ายในภาพรวมงบดําเนินงานจากระบบ GFMIS ผลผลิตที่ ๔ และผลผลิตที่ ๕               
ณ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เบิกได้ ๒๒.๕๐% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ส่วนโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน เบิกจ่ายได้ ๕๗%  บ้านหนังสืออัจฉริยะเบิกจ่ายได้ ๒๔.๗๐%  

๒) ขอให้สถานศึกษาเร่งรัดเบิกจ่ายในผลผลิตที่ ๔ งบดําเนินงาน (งบจัดกิจกรรม) จํานวน ๔ กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน  กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอที่ยังไม่เบิกจ่ายทั้ง ๔ กิจกรรมได้แก่ กศน.อําเภอเมืองตรัง  ย่านตาขาว ปะเหลียน สิเกา นาโยง และ 
กศน.อําเภอรัษฎา  และงบรายจ่ายอ่ืน (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) กศน.อําเภอรัษฎา หาดสําราญ และ กศน.อําเภอห้วยยอด  

๓) ผลผลิตที่ ๕  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เร่งรัดให้เบิกจ่าย ดังน้ี 
    ๓.๑) ค่าวารสารห้องสมุด กศน.อําเภอปะเหลียน ยังไม่เบิกจ่าย 
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   ๓.๒) ค่าซื้อหนังสือ กศน.ตําบล ๗ แห่ง กศน.อําเภอสิเกา ยังไม่เบิกจ่าย 
  ๔)  งบอุดหนุน เร่งรัดการเบิกจ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กศน.อําเภอรัษฎายังไม่เบิกจ่าย 
มติที่ประชุม รับทราบ       
 ๓.๓   การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย  
 ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง        
  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม สรุปภาพรวมการสํารวจการรู้หนังสือ
และความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย การประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทย
วัยแรงงานระดับอําเภอ และภาพรวมในระดับจังหวัดขณะน้ีบันทึกข้อมูลได้ ๒๐% พร้อมทั้งกําชับให้แต่ละอําเภอ
ดําเนินการบันทึกข้อมูลให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/ โครงการ ประจําเดือน 
  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม ได้รับรายงานผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม/ โครงการ ประจําเดือน ครบทุกอําเภอแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๓.๕ รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฯ แบบออนไลน์ 
  นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    
งานแผนของ กศน.อําเภอ ทุกอําเภอรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฯ แบบออนไลน์ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะ กศน.อําเภอที่ดําเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 ทราบโดยชี้แจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การเร่งรัดติดตามใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อําเภอห้วยยอด หาดสําราญ รัษฎา สิเกา และอําเภอปะเหลียนเร่งติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้ีที่ยังค้างอยู่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๒ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายก่อนนําส่งให้งานพัสดุ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ
ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวกับงานพัสดุซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบรายละเอียดในเรื่อง
การลงช่ือในการเอกสารการเบิกจ่าย การกรอกรหัสงบประมาณ 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๔.๓ การคัดเลือกบุคคล/ หน่วยงาน ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗  
  นายประวิตร   ทับเที ่ยง  ผู ้ อํานวยการสํานักงาน  กศน .จังหวัดตรัง   แจ้งที ่ประชุม 
ขอให้ กศน . อําเภอ เตรียมการจัดทําเอกสารการประเมินคัดเลือกไว้ล่วงหน้า และมอบงานบุคลากร
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บรรจุเรื่องการคัดเลือกบุคคล/ หน่วยงาน ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ ลงในระเบียบวาระการประชุมครั้ง
ต่อไปด้วยทุกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                                                  
 ๔.๔ นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม แจ้งกําหนดการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 ๔.๕ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ ๒          
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม ได้มอบหมายให้     
นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา กศน.จังหวัดตรัง ทุกระดับ ต้ังแต่ภาคเรียน ๑/๕๕ – ๒/๕๖ ใน ๕ กลุ่มสาระ เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกคน 
ได้นําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเอง และใช้เป็นแนวทางวางแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาในสังกัด โดยให้ครูทุกคนจัดทํารายงานเสนอผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ทราบ เน้นยํ้าให้
บุคลากร กศน.อําเภอทุกคนให้ความสําคัญการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือประโยชน์ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ ๔ และการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู  
มติที่ประชุม รับทราบ   
 ๔.๖ การประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ตามที่สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้เชิญ
ชวน กศน.อําเภอ ร่วมส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจําปี ๒๕๕๗ ขณะน้ีมี กศน.อําเภอ    
ที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดแล้วคือ กศน.อําเภอปะเหลียน กันตัง และอําเภอวังวิเศษ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๗ รายงานผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์   
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการนิเทศนโยบายเร่งด่วน การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีรายละเอียดภาพรวมดังน้ี  

๑) ทุก กศน.ตําบล มีจํานวนนักศึกษาตามเกณฑ์ 
๒) กศน.ตําบล มีการจัดการเรียนสอนทุกวันและมีการใช้สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย 
๓) กศน.ตําบล ที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ต ได้ขอใช้ที่ศูนย์ไอซีทีขององค์การบริหารส่วนตําบล บางแห่ง

ครู กศน. ได้ออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตเอง 
๔) การส่งเสริมการรู้หนังสืออยู่ระหว่างการดําเนินการสํารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 
๕) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางแห่งยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ 

และไม่สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้ที่ กศน.ตําบล 
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๖) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  บาง กศน.อําเภอยังให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 
๗) ศูนย์อาเซียนศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชัดเจนคือ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
นโยบายต่อเนื่อง 
๑) กิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้วคือ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ กศน.อําเภอหาด

สําราญ ห้วยยอด และอําเภอกันตัง 
๒) การประกันคุณภาพการศึกษา กศน.อําเภอที่ได้จัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียบร้อยแล้วคือ กศน.อําเภอเมืองตรัง โดยจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกัดในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 

๓) ภาพรวมการดําเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ มีความพึงพอใจอยู่ที่ประมาณ ๕๐% 
๔) การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและได้รับการจัดสรร

งบประมาณในทุก กศน.อําเภอ  
มติที่ประชุม รับทราบ   
 ๔.๘ รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี 

๑) มีการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนวันละ ๖ ช่ัวโมง ของครู กศน.ตําบล ซึ่งเป็นตัวแทน
จาก กศน.อําเภอ ๆ ละ ๓ คน 

๒) ครู กศน.ตําบล ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน และให้ข้อเสนอแนะการปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๓) ในช่วงบ่ายมีการสาธิตการสอน โดยครู กศน.ตําบลที่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ จํานวน ๔ คน 
ได้แก่ ครูจุรีย์ สิทธิชัย  ครูพิชัย  นาคสอ้ิง ครูฒวัติ สุนทรเต็ม  และครูกรรณวิชย์  จิตรชูช่ืน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๙ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง 
(ศพส.จ.ตรัง) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอสอดส่องดูแลนักศึกษา กศน. 
เน่ืองจากปัจจุบันเยาวชนติดสารเสพติดมากขึ้น ซึ่งในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จับผู้ค้าได้ ๑๕ ราย ผู้เสพ จํานวน ๓๖๕ 
ราย สารเสพติดที่จับได้เรียงตามลําดับมากไปน้อย ได้แก่ ยาบ้า กัญชา กระท่อม ขณะน้ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ๓,๐๐๐ ชุด หาก กศน.อําเภอ ใดสนใจสุ่มตรวจปัสสาวะ
นักศึกษา กศน. ให้ประสานงานโดยตรงกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ขอให้สถานศึกษาแจ้งนักศึกษา กศน. 
อย่าได้ลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีโฆษณาและจําหน่ายทางอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ได้มีการวิจัยแล้วพบว่ามีโทษ     
หนักกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง ๕ เท่า 



-๑๓- 
 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สถานศึกษาควรใช้
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือป้องกันสารเสพติดแก่
เยาวชนโดยจัดทําโครงการรองรับ  เน่ืองจากในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ บทบาทภารกิจดังกล่าวจะเป็น
ตัวช้ีวัดสําคัญของสถานศึกษา 
มติที่ประชุม รับทราบ    
 ๔.๑๐ นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป (กรณียุบสภา) ปี ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๑๑ กศน.อําเภอ รายงานการนิเทศติดตามการดําเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ   
  กศน.อําเภอวังวิเศษ ย่านตาขาว กันตัง เมืองตรัง  และ กศน.อําเภอสิเกา รายงานการนิเทศติดตาม
การดําเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ซึ่งผลการนิเทศติดตามส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ครู กศน.ตําบล
ควรให้ความเอาใจใส่ มอบหมายผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุกอําเภอ กําหนดเง่ือนไขในการนิเทศติดตามเพื่อให้
บ้านหนังสืออัจฉริยะมีผลการนิเทศอยู่ระดับดี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยไตรมาส ๑ 
 ๔.๑๓ แนะนําเว็บบล็อกห้องสมุด 
มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม 

สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําหนดจัดอบรมครูผู้สอนคนพิการ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม รับทราบ      
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
    (นางสาวพันธ์วดี  หนูริง)                                                              (นายประวิตร  ทับเที่ยง) 
      นักจัดการงานทั่วไป                 ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                 ตรวจรายงานการประชุม 


