
รายงานการประชุมบคุลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั 
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๓/๒๕๕๗) 

 วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 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. น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน      
๑๓. นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๔. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๕. นางสุดา  ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๖. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๗. นางศรีอรณุ เรืองฤทธ์ิ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๘. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๙. น.ส.จุฑามาส แก้วม ี  ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง  
๒๐. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๑. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๒๒. นายอนันต์ ศรีราม  ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ  
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. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ    
๓๒. นางอุษา    บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 



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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ.๓    ติดราชการ 
๒. นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   ลาพักผ่อน 
๓. นางวัชรี   นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ   ลาพักผ่อน 
๔. นายสนธยา   ไชยฤกษ์  ครู กศน.ตําบล   ลากิจ 
๕. นางนฤมล  คงนคร ครู กศน.ตําบล   ลาป่วย 
๖. น.ส.สุพัตรา  หนูแก้ว ครู กศน.ตําบล   ลาคลอด 
๗. นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ครู กศน.ตําบล   ไปราชการ 
๘. นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ตําบล   ไปราชการ 
๙. นายศักด์ิชัย  แซ่หล ี ครู กศน.ตําบล   ลาป่วย 
๑๐. นางวรรณิศา รักราวี ครูผู้สอนคนพิการ ติดราชการ  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 

๑. มอบเกียรติบัตรบุคคล/ หน่วยงานดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๖ ระดับภาคใต้ จํานวน 
๖๕ รางวัล ดังน้ี 

 ๑.๑ กศน.อําเภอนาโยง    จํานวน  ๑๔  รางวัล 
 ๑.๒ กศน.อําเภอกันตัง  จํานวน  ๑๒  รางวัล 
 ๑.๓ กศน.อําเภอย่านตาขาว จํานวน  ๑๒  รางวัล 
 ๑.๔ กศน.อําเภอเมืองตรัง  จํานวน  ๗  รางวัล 
 ๑.๕ กศน.อําเภอสิเกา  จํานวน  ๖  รางวัล 
 ๑.๖ กศน.อําเภอห้วยยอด  จํานวน  ๔  รางวัล 
 ๑.๗ กศน.อําเภอวังวิเศษ  จํานวน  ๒  รางวัล 
 ๑.๘ กศน.อําเภอปะเหลียน  จํานวน  ๑  รางวัล 
 ๑.๙ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จํานวน  ๗  รางวัล 
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๒. มอบเกียรติบัตรครู กศน. ที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ มากกว่าร้อยละ 
๙๐ จํานวน ๒๕ ราย  

๓. กศน.อําเภอเมืองตรัง นาโยง กันตัง ย่านตาขาว หาดสําราญ รัษฎา หาดสําราญ ห้วยยอด และอําเภอ
ปะเหลียน นําเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดําเนินงาน ครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (กศน.อําเภอละ ๘ นาที) 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗) และสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม   

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ดําเนินงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี เมืองน้องกับเมือง Herzliya 
ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลเช่นเดียวกับจังหวัดตรัง     

๒) โครงการถือศีล ๕ เริ่มต้ังแต่วันวิสาขบูชา เป็นต้นไป 
๓) การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด เพ่ือเป็นพลังเยาวชน โดยจะเริ่มอบรมในเดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๗ ณ วัดคลองน้ําเจ็ด 
๔) โครงการปลูกต้นไม้วันเข้าพรรษา ปลูก ๑ คน : ๑ ต้น เปิดตัวโครงการพร้อมกันทั้งจังหวัด 

   ๕)  โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ  โรงเรียนบ้านพระม่วง ม.๔ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง เวลา ๑๒.๓๐ น. 
  ๕)  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง ดําเนินการเปิดรับสมัครอย่างต่อเน่ือง ผู้สนใจสมัครได้ที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง  
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๑.๒  ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาพอเพียงทั้ง ๕ แห่ง ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/ ๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  ๓/ ๒๕๕๗ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 ๓.๑   การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ดังน้ี  
  ๑)   งบอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กศน.ย่านตาขาว สิเกา หาดสําราญ เบิกจ่ายหมดแล้ว ส่วน 
กศน.อําเภอเมืองตรัง ยังเบิกจ่ายได้น้อย 
  ๒)  งบหนังสือเรียนได้รับการจัดสรร ๒ ส่วน คือ ค่าหนังสือ และค่าจัดการเรียนการสอน ดังน้ันใน
การเบิกจ่ายขอให้ กศน.อําเภอสังเกตรหัสงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังด้วย 
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  ๓)  การจ้างครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ ในอัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสั่งการ
ของสํานักงาน กศน. ให้ กศน.อําเภอ ใช้เงินการจัดการเรียนการสอนของตัวเองเพ่ือเป็นค่าตอบแทนส่วนที่เพ่ิมขึ้นจาก 
๑๑,๖๘๐ บาท ไปจนกว่าสํานักงาน กศน. จะจัดสรรงบประมาณมาให้  

๔)  เร่งรัดให้ กศน.อําเภอ เบิกจ่ายผลผลิตที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรตามความหนาแน่น 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๓.๒ สรุปผลการดําเนินงานครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
จุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๓.๓   การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง           
  นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ติดตามการบันทึก
ข้อมูลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย พร้อมทั้งกําชับให้
ทุก กศน.อําเภอ ดําเนินการบันทึกข้อมูลไปเร่ือย ๆ และจะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
จะนําผลการดําเนินงานในเรื่องน้ีไปเป็นตัวช้ีวัดในการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนประจําปี 
มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 ทราบโดยชี้แจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ที่จัด และหรือสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๗  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะ
จัดให้มีการมอบรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ กําหนดจัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เชิญชวน กศน.
อําเภอ ร่วมส่งเอกสารการคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ ในประเภทที่ กศน.อําเภอ ยังไม่ได้
รับรางวัลที่ ๑ มาก่อน 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๒ การพัฒนาบุคลากรสํานักงาน กศน. 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม แจ้งรายละเอียด
การพัฒนาบุคลากรสํานักงาน กศน. จํานวน ๕ รุ่น ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตําแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตําบล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
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  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม เร่งรัด กศน.
อําเภอ จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตําแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตําบล 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพฒันา                                                    
 ๔.๔ การจ้างเหมาบริการเอกชนดําเนินงานของส่วนราชการ 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม สํานักงาน กศน.   
ได้แจ้งหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการเอกชนดําเนินงานของส่วนราชการ  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง ดังน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนหากมีวุฒิการศึกษาตามที่สํานักงาน กศน. 
กําหนดจะได้รับอัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อายุไม่เกิน ๕๐ ปี 
๓. พนักงานขับรถยนต์ อายุไม่เกิน ๖๐ ปี 

มติที่ประชุม รับทราบ     
 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๕ การดําเนินงานลูกเสือ กศน. 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม ดังน้ี 
  ๑) ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ช้ันสูง (R.A.T.C) ระหว่างวันที่ 
๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราว วิทยาลัยเทคนิคตรัง จํานวน ๖๒ คน 
  ๒) แจ้งหลักเกณฑ์การจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ กศน. และการจดักิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เก่ียวข้องได้จากเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  ๓) แจ้งรายละเอียดการร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ณ ค่ายลกูเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี และขอให้ 
กศน.อําเภอ เตรียมนักศึกษาสวนสนาม 
  ๔) การร่วมพิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลาง
เทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๖ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษนักศึกษา กศน. “สุดยอด กศน.” 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม ทีมสุดยอด กศน.อําเภอห้วยยอด 
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง (nf๑๓) ผ่านการคัดเลือกรอบภาคใต้ ๖ ทีม และจะเข้ารับการคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การโหวตสามารถโหวตได้ทุกวันพิมพ์ nf๑๓ ส่งไปที่ 
๔๖๔๒๒๓๓ และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันโหวตในวันน้ี 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม รอบการ
คัดเลือกสุดยอด กศน. ระดับภาคใต้ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ กศน.อําเภอห้วยยอด นํานักศึกษาไปร่วมเชียร์     
ณ เซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๗ โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด “หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดน
ต้านภัยยาเสพติด” จังหวัดตรัง (MOU : กศน. กับ กระทรวงมหาดไทย) 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม จังหวัดตรังกําหนดจัดโครงการลด
กลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด “หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 
๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคลองน้ําเจ็ด ขอให้ทุก กศน.อําเภอ ส่งนักศึกษาชายเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 
๑ จํานวน ๑๐ คน โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และขอเชิญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ 
เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๘ การจัดกิจกรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ันของสถานศึกษา (MOU : กศน. กับ ป.ป.ช.) 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม ตามท่ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ได้จัดอบรมครูแกนนํา กศน.อําเภอละ ๓ คน ไปแล้วน้ัน ขอให้ กศน.อําเภอจัดอบรมกิจกรรมป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต คอรัปช่ันของสถานศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๙ การจัดอบรมตามวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ (MOU : กศน. กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม กําหนดจัดอบรมความรู้ด้านการ
สหกรณ์ แก่ ครู กศน.ตําบล ทุกตําบล ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จ.ตรัง โดย
โครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสําหรับบุคลากรทุกคน 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๑๐ การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังตําบล (MOU : กศน. กับ กกต.) 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม ขอเชิญบุคลากรศึกษาดูงานศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังตําบล ณ กศน.ตําบลนาชุมเห็ด กศน.อําเภอย่านตาขาว จ.ตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๑๑ การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุจังหวัดตรัง 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุจังหวัดตรังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในปีน้ีลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้ ๑ ราย (เสียชีวิต ๒ ราย) 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๑๒ การจัดกิจกรรมด้านเพศศึกษาและการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดตรัง 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม เน่ืองจากจังหวัดตรังมีจํานวนการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมสูงสุดในภาคใต้ จึงขอให้ กศน.อําเภอจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเพศศึกษาและการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม เน้นยํ้าบุคลากรให้
ความสําคัญและเร่งดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ที่สํานักงาน กศน. MOU กับกระทรวงต่าง ๆ  
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มติที่ประชุม รับทราบ     
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                                                  
 ๔.๑๓ การรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ พร้อมส่งรูปกิจกรรมทางอีเมล์ plannfe@gmail.com 
  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ ส่งไฟล์รูปภาพ
รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 ๔.๑๔ การรายงานผลการศึกษาต่อเน่ือง 
  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ ส่งไฟล์รูปภาพ
รายงานผลการศึกษาต่อเน่ือง ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 ๔.๑๕ การจัดจําหน่ายสินค้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอําเภอเมืองตรัง 
  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอหาดสําราญ แจ้ง
รายช่ือสินค้าที่จะจัดจําหน่าย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอําเภอเมืองตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 ๔.๑๖ การติดตามผลการดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ ส่งรายงานการ
ดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในรูปแบบรูปเล่มด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๑๗ การสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 
๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอปะเหลียน สิเกา
และอําเภอหาดสําราญ จัดส่งแบบอาเซียน ๐๔ เพ่ือส่งต่อให้สถาบัน กศน.ภาคใต้ ต่อไป และขอให้ผู้เข้ารับการ
สัมมนานําหนังสือชุดการเรียนทางไกล (เล่มสีนํ้าเงิน) พร้อมคู่มือการเรียนทางไกล และแฟ้มสะสมผลงานไปในการ
สัมมนา และเชิญชวนแต่งกายชุดอาเซียน (ถ้ามี) โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะแจ้งรายละเอียดและกําหนดการ
การสัมมนา ฯ ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในวันพรุ่งน้ี 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 ๔.๑๘ การรายงานข้อมูลผลการจัดต้ัง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” และผลการจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน ปี ๒๕๕๗ 
  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอเมืองตรัง รายงาน
ข้อมูลผลการจัดต้ัง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” และผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน ปี ๒๕๕๗” 
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  นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อําเภอรัษฎา ปะเหลียน หาดสําราญ และอําเภอวังวิเศษ รายงานข้อมูลผลการจัดต้ัง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” ภายใน
วันพรุ่งน้ี นโยบายเร่งด่วนต้องเร่งดําเนินการอย่าให้ต้องถูกทวงงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๑๙ สรุปการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อําเภอกันตัง 
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สรุปการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด กศน.อําเภอกันตัง ดังน้ี   

๑) กศน.อําเภอกันตัง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ๙๓.๒๗ 
๒) กศน.อําเภอกันตังมีจุดเด่นในเรื่องการศึกษาต่อเน่ือง เน่ืองจากมีวิทยากรหลายคนที่ได้รับ

รางวัลระดับประเทศ 
๓) จุดที่ควรพัฒนา คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารความเสี่ยง และความตระหนักของ

บุคลากรในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา  
มติที่ประชุม รับทราบ   
 ๔.๒๐ การนิเทศการศึกษา 
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชียชะอํา จ.เพชรบุรี เลขาธิการ กศน.    
ได้กล่าวในที่ประชุม ดังน้ี 

๑) กศน.อําเภอ ที่ไม่ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก เลขาธิการ กศน. ได้สั่งย้ายผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอ เรียบร้อยแล้ว 

๒) เน้นยํ้าให้ศึกษานิเทศก์ ติดตาม นโยบายเร่งด่วน ๕ เรื่อง คือ English Program, การประเมิน
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง
ตําบล, ศูนย์อาเซียนศึกษา และการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๔.๒๑ สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา กศน. ย้อนหลัง ๓ ปี   
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขณะน้ี นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําลังจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N-NET ของนักศึกษา กศน. 
ย้อนหลัง ๓ ปี  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๒๒ แบบประเมินบ้านหนังสืออัจฉริยะ   
  นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ช้ีแจงรายละเอียดการ
เก็บข้อมูลแบบประเมินบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
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มติที่ประชุม รับทราบ  

 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๒๓ จํานวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๖ 
  นายสุริยา  จันทรัฐ  นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จํานวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๖ จํานวน ๕๐๐ คน เปอร์เซ็นต์ผู้เข้ารับการประเมิน ฯ 
คิดเป็น ๕๔.๙๒% 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 ๔.๒๔ การดําเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ดังน้ี 
 ๖.๑ ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกํากับ ติดตามเว็บไซต์ กศน.ตําบล ที่ไม่มกีารปรับปรุงข้อมูล 
 ๖.๒ สํานักงาน กศน. ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูฯ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 ๖.๓ สํานักงาน กศน. ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครู ฯ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  ต้ังแต่วันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 ๖.๔ สํานักงาน กศน. ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครู ฯ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 
๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา  ต้ังแต่วันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม รับทราบ      
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๐  น. 
 
 
 
    (นางสาวพันธ์วดี  หนูริง)                                                              (นายประวิตร  ทับเที่ยง) 
      นักจัดการงานทั่วไป                 ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                 ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
  
   


