
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๙/ ๒๕๕๗   

วันศุกรท่ี์ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑. นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม 
๒. นางอธิชา รจนะ  รองผูอํ้านวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓. นายธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๔. นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 
๕. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๖. นายไพรัช หัตถิยา  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๗. นายขันธ์ชยั บริบูรณ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๘. นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๙. นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๐. นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง   
๑๑. นางเพียงใจ หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา      
๑๒. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๓. นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๔. นางสุดา  ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๕. นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๖. นางศรีอรุณ เรืองฤทธิ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๗. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๘. น.ส.จุฑามาส แก้วมี  ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง  
๑๙. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๐. น.ส.ประโลม  เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๒๑. นายอนนัต์ ศรีราม  ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๒๒. นางอรทัย  คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๒๓. น.ส.กวินนาถ  ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอห้วยยอด 
๒๔. นางธิดารัตน ์  เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๕. นางจาร ิ คงนคร  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๒๖. น.ส.พรชื่น ณ  พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๗. นางนุชนาฏ    นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
๒๘ น.ส.นงเยาว ์  ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๙. นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน ์ บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๐. นางอุษา     บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๑. นางรัชนี     รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๒. นายสมคิด     จิตภักด ี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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๓๓. นายวัฒนา    แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๔. นายสมบัติ     แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๕. นายเอกชัย  ธํารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๖. นายเกรียงศักดิ์    บริบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๗. นายสุรพล  พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๘. นายไวดี้     อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๓๙. นายอุดมศักดิ์     ราชด ี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๔๐. นายพนม     พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอกันตัง 
๔๑. นายเชต   ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอเมืองตรัง    
๔๒. นายวินัย     สุเหร็น  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอปะเหลียน   
๔๓. นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
๔๔. น.ส.นุชรีย ์  บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
๔๕. น.ส.นราทิพย ์  ขุนทองคํา นักวิชาการพัสด ุ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
๔๖. นางศรสวรรค์     พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๗. น.ส.นันทวรรณ   ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๘. นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวดัตรัง 
๔๙. นายธนากร  เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๐. นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๑. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๒. นางวรรณิศา รักราว ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๓. น.ส.ภาวด ี  สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๔. น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๕. น.ส.พันธ์วด ี  หนูริง นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๖. น.ส.ปิยะนันท์  สินไชย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๗. นายจักรพันธ์  พุฒนวล พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนท่ี  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๘. นายสุทธิชัย   ธรรมโชโต ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๕๙. นายกิติศักดิ์  ไชยจิตร ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๐. นางสิริมา   ทองไสย  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๑. นายพงศ์ศักดิ์   ปานศรี ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๒. นายพิชัย   นาคสอ้ิง ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๓. นายสุทธิพล   จริงจิตร  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๔. นายสัญญาลักษ์   มุขแสง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๕. นางจุติมา   หัตถิยา  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๖. นายวิชาญ   ทับทิม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๗. นางอารีย์   ทองดี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๘. นางสุนีย ์ บุญญา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๙. น.ส.ศุภวรรณ   อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๐. นางชนาธิป  ลิ้นหล่อ ครู กศน.ตําบล    กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๑. น.ส.สุนิสา   คงศิลป์  ครู กศน.ตําบล    กศน.อําเภอเมืองตรัง 
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๗๒. นางพวงเพชร  เมืองนก ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๓. นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๔. น.ส.กชพรรณ จันทร์เขียว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๕. นายอํานาจ   เทพพูลผล ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๖. น.ส.สุพัตรา  หนูแก้ว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๗. นางอ้อยใจ   ครุฑมาศ ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอนาโยง 
๗๘. นายวัฒนา    ช่วยดํา ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอนาโยง 
๗๙. น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๐. น.ส.เยาวลักษณ์ ทับชัย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๑. นายโชติมา    เกตดํา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๒. นางธนพร    คงฉาง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๓. นางคนึงนิจ     หนูนุ่ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๔. น.ส.พัชสนันท์      ชูสง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๕. นายสุวัฒน ์  เพชรขาว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๖. นายจรูญ   แก้วเล็ก ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอห้วยยอด  
๘๗. น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอห้วยยอด  
๘๘. น.ส.ปรียานุช   สีทองเท่ียว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๘๙. นายประพันธ์  คงรอด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๐. นางศศิวิภรณ์   จิตรชูชื่น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๑. นายอภิวัฒน ์ วัฒนะกิจ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๒. นายสนธยา   ไชยฤกษ์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๓. นางนุชรีย ์  อ่อนชื่นจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๔. น.ส.นนทพิสุทธิ ์  คีรีรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๕. นางพัทธิมากร  ต้องชู ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๖. น.ส.ขวัญจิต  ล้อเตียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๗. น.ส.จิราพร  ใหม่พรม  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๘. นายจักรพล บัวมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด  
๙๙. น.ส.กังสดาล  โชติรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๐. นางนฤมล  คงนคร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๑. น.ส.เฉลิมรัตน ์ ชูทอง ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๒. นางปรีดา  โพธิ์วิจิตร 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. นายสุพัฒน ์ 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  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
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๑๑๑. นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๒. นายศักดิ์ชัย  แซ่หล ี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๓. น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๔. นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๕. น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง   ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๖. นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๗. นายสุวิทย ์ ภัยชํานาญ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๑๘. นายสุพล   ชูอินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตงั 
๑๑๙. น.ส.รุ่งนภา แสงยิ่ง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๐. นายก่อเส็ม  สะดี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๑. น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๒. นางศิริวรรณ  นันตสินธุ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๓. นายบุญภพ  ดวงสุด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๔. นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๕. น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๖. น.ส.วภิารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๗. นางประภาศรี เปาวัลย ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๘. นางดาราวรรณ สาครินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๙. นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๐. นางอิสรา    นุชนุสิทธิ ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๑. นายขจรพงศ์     ศิริสม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๒. นางไพรัตน์    จันทร์เกตุ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๓. นายชาญชัย   เก้าเอ้ียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๓๔. น.ส.สุกัญญา   ใจสมุทร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๓๕. นางกรรตวรรณ รอดเข็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๖. น.ส.อริสา    ชูแก้ว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๗. น.ส.ทิพย์สุวรรณ   เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๘. น.ส.วีณา   ฉิมเรือง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๙. น.ส.จรรยา  สุวรรณรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๐. นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๑. นางจิราวรรณ    แซ่จอง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๒. นายศรชัย  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๓. นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๔. น.ส.เบ็ญจพร แข็งแรง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๕. น.ส.ละมัย อ่อนชาติ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๖. นางมุกดา  พิทักษ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๗. นางอมรรัตน์ ทองทิพย์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๘. นายกรรณวิชย ์ จิตรชูชื่น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๔๙. นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
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๑๕๐. นางนิสรา  พ่ัวพวง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๕๑. นายธีรชัย  ชื่นชม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๒. นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
๑๕๓. น.ส.ศศิ  พลเดช ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๔. นางปรียา  นิคะ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๕. นายกําธร  รายา ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๖. นางมีนา  สีชาย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
๑๕๗. นางทรรษวรรณ์  ชูศร ี ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๘. นายไพรัช  มุกดา ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๙. น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๖๐. น.ส.ศศิทัชนันท์   จีนประชา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๑. น.ส.ศรัญญา วรรธนะวิเศษ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๒. นายประสิทธิ์    พูดเพราะ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๓. นายมาโนช   หลงเศษ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๔. น.ส.นงลักษณ์   กิจศิลป ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๕. นายคนึง ราชเดิม ครปูระจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๖๖. น.ส.จินดา บุญรัตน ์ ครปูระจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๖๗. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ วิจารณ์ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๖๘. น.ส.ขวัญชนก  ช่วยชะนะ ครผูู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอสิเกา 
๑๖๙. น.ส.อัจฉรา ชายใหม่ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง  
๑๗๐. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์    หนิษฐา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง   
๑๗๑. นายชานนทร ์ พนมรัตน์ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอกันตัง  
๑๗๒. น.ส.เสาวนีย ์ นันตสินธุ ์ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอกันตงั 
๑๗๓. น.ส.วภิาดา  ตันติเอกรัตน์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๗๔. น.ส.จีรวรรณ  ชูสังข์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗๕. น.ส.จร ี ใจตรง ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๗๖. นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน ์ ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๗๗. นายวิทยา พรหมจันทร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๑๗๘. น.ส.วริยา สุดรักษ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ    
๑๗๙. นายเชาวลา วันแรก ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๑๘๐. นางกันต์ภัสสร  อินทร์เสนี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๘๑. น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๘๒. น.ส.วนิดา หม่ืนท่อง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๘๓. นายเกียรติกัมพล  ชูจันทร ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๘๔. นายอภิศักดิ์  เส็นยีหีม ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๘๕. นางรัตนา ชูเพชร ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑๘๖. นางกัญญา สังฆ์รักษ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑๘๗. น.ส.เกศรา นาศร ี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
๑๘๘. นายไพโรจน์ อ้นชุม ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง   
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๑๘๙. น.ส.ดาวทิพย ์ จํานงค์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๙๐. น.ส.สุดาวัลย ์ ชายภักตร ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอปะเหลียน  
๑๙๑. นางสุนัทฐา  ไชยจิตร ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๙๒. น.ส.ถิรนันท์  เรียนสุด ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๙๓. นางมลิสา พัฒน์ทอง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๙๔. นางสาวศิริญญา สีสุข ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๙๕. น.ส.อัญชล ี หนูนุ่ม เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประชาชน กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๙๖. นางอนงค์ จอมทอง เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประชาชน กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๙๗. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประชาชน กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๙๘. น.ส.ณัฐชนก นิลวงศ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประชาชน กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๙๙. น.ส.พชรมน อินทฤทธิ ์ พนักงานบริการห้องสมุด กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๒๐๐. นายบดินทร์ เครือวิทย์ พนักงานบริการห้องสมุด กศน.อําเภอวังวิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. น.ส.อัจฉรา เขียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน ลาพักผ่อน 
๒. นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   ไปราชการ 
๓. นางวัชร ี  นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ   ลาพักผ่อน 
๔. นางปัทมนันท์  ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ         ลาป่วย 
๕. นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง ติดราชการ 
๖. น.ส.ถนอมรัตน์   แคว้นโอฬาร ครูอาสาสมัคร กศน. ลาพักผ่อน 
๗. นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัคร กศน.    ลาป่วย  
๘. น.ส.จุรีย์   สิทธิชัย ครู กศน.ตําบล   ติดราชการ 
๙. นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน.ตําบล   ลาคลอด 
๑๐ นายไชยเชษฐ บัวจันทร ์ ครูผู้สอนคนพิการ ลาป่วย  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๑. นายธํารง   นนทแก้ว  
๒. นางสุทธิลักษณ์   พยัคพันธ ์  
๓. นายชํานาญ   สุขแก้ว  
๔. นายประทุม   เอียดนุช  
๕. นายปฐม   อภิศุทธิคําพร  
๖. นางวรรณา   กาหยี  
๗. นางกนกวรรณ   รักจันทร์  
๘. นางสุจินต์   ไข่ริน  
๙. น.ส.ปิยะมาศ   ก่ิงเกายาว  

๑๐. นายทวี   ขําเกลี้ยง  
๑๑. นางณัฐยมน   พุฒนวล  

๑๒. นายสุรพล   สุดเมือง  
๑๓. นายพงศ์พัฒน์   พันธุศักดิ์  
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๑๔. นายศรี   แก้วลาย  
๑๕. นางวิลาศ   ชัยทอง  
๑๖. นายโชคดี   เพชรหวล  
๑๗. นายชนพัฒน์   สุนทรกิจจาภรณ์  
๑๘. กองพันทหารราบท่ี ๔ กรมทหารราบท่ี ๑๕ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
๑๙. องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ 
๒๐. องค์การบริหารส่วนตําบลนาบินหลา 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 

๑. มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ 
ระดับจังหวัด ๗๕ รางวัล  

๒. มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ 
ระดับภาคใต้ จํานวน ๕๙ รางวัล 

๓. แนะนําบุคลากรใหม่พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตําแหน่ง
ครู กศน.ตําบล 

 นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม แจ้งท่ีประชุม         
ขอแนะนําบุคลากรใหม่สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จํานวน ๓ ราย ดังรายชื่อ 

๑) นางวรรณิศา  รักราวี  พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๒) นางสาวพัชสนันท์  ชูสง  พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครู กศน.ตําบลช่อง 
๓) นายสุวิทย์  ภัยชํานาญ พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครู กศน.ตําบลเกาะลิบง 
๔) นางสาวศรัญญา  วรรธนะวิเศษ  พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครู กศน.ตําบลวังมะปรางเหนือ 

 ๔. กศน.อําเภอ นําเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  กศน.อําเภอ ละ    
๘ นาที 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗) 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑)  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รายงานจํานวนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดตรัง  
  ๒)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๓)  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ขยายเป้าหมายเป็นจํานวน ๑ ใน ๔ 
ของจํานวนหมู่บ้านท้ังหมด 
  ๔) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง”  เดือนตุลาคม  
๒๕๕๗ กําหนดวันพฤหัสบดท่ีี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ หมู่ท่ี ๔ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว 
จ.ตรัง  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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๑.๒ แนวทางพัฒนางาน กศน. โดย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม แนวทางพัฒนางาน 
กศน. ของเลขาธิการ กศน. จากการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา มีสาระสําคัญ ดังนี ้

๑) เป้าหมายการทํางานขอให้เน้นความซื่อสัตย์ สุจริต และร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล 
๒) แจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๕ นโยบายท่ัวไป ๗ นโยบายเฉพาะ 

และ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน 
๓) การรายงานการขับเคลื่อนค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ ของ กศน.อําเภอ ให้รายงานภายใน

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๔) การพัฒนาบุคลากร รัฐบาลกําหนดให้จัดฝึกอบรมภายในไตรมาสท่ี ๑  
๕) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ กศน. มีเป้าหมายหลักการใช้ กศน.ตําบลเป็นฐานการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ 
๖) การใช้สื่อการสอนการเรียนการสอนทางไกล ผ่านช่อง ETV และช่อง eDLTV ผ่านสัญญาณดาวเทียม 

ขอให้ กศน.ตําบล และศูนย์การเรียนชุมชน เร่งเตรียมความพร้อม โดยภาคใต้จะเริ่มดําเนินการภายในต้นเดือนตุลาคม 
๒๕๕๗ 

๗) ขอให้ กศน.อําเภอ ช่วยลดจํานวนการซื้อหนังสือเรียนเพ่ือนําไปใช้ในการจัดซื้อสื่อแทน 
๘) ขอให้ กศน.อําเภอ เพ่ิมจํานวนนักศึกษาทางไกล มีเป้าหมาย กศน.อําเภอละ ๑๐ คน มอบหมาย 

นายสุริยา จันทรัฐ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ประสานงานกับสถาบันการศึกษาทางไกล 
๙) นโยบายเร่งด่วนการขับเคลื่อนค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ ให้มีการรายงานทุก ๓ เดือน 
๑๐) การจัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ๓ วัน ๒ คืน เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 

ในช่วงปิดเทอม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๘/ ๒๕๕๗ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๘/ ๒๕๕๗   
 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓.๑  การรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั แจ้งท่ีประชุม การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้สอดแทรกค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ และดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
 ๓.๒ การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด เพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ และตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ รอบ ๑๒ เดือน 
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  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ 
รายงานตามกําหนดเวลา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๓.๓  การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผูอํ้านวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอท่ียัง
สํารวจข้อมูลไม่ครบ ๙๐% เร่งดําเนินการให้ครบตามเป้าหมายท่ีกําหนด  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๓.๔ การประเมินเว็บไซต์ กศน.ตําบล 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.
ตําบล ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ กศน.ตําบล อย่างต่อเนื่อง 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

 ๓.๕ การสํารวจความพร้อมของ กศน.ตําบล และ ศรช. ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านช่อง ETV 
และช่อง eDLTV ผ่านสัญญาณดาวเทียม 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.ตําบล และ
ศูนย์การเรียนชุมชน เร่งเตรียมความพร้อม 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ ผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ ระดับภาคใต ้
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ผลการคัดเลือก
บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ ระดับภาคใต้ ท่ีได้รับรางวัลท่ี ๑ มีจํานวน          
๔๔ รางวัล ซึ่งจะเข้ารบัการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ     

 ๔.๒ ส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานและไฟล์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ 
เร่งดําเนินการส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานและไฟล์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
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 ๔.๓ การบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคงคา
รามวรวิหาร ต.คลองกระแซงเขต อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ให้ กศน.อําเภอเร่งดําเนินการภายในวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๗ 

  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม การบริจาคทรัพย์ใน
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร ต.คลองกระแซงเขต อ.
เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุร ีขอให้ กศน.อําเภอเร่งดําเนินการภายในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 ๔.๔ การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญชวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 ๔.๕ การสํารวจความพร้อม กศน.ตําบล 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.ตําบล 
เร่งดําเนินการบันทึกข้อมูลออนไลน์การสํารวจความพร้อม กศน.ตําบล ก่อนวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และสําเนา
เอกสารท่ีได้บันทึกข้อมูลออนไลน์ส่งสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 ๔.๖ การจัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.  
   นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งท่ีประชุม เชิญประชุม
บรรณารักษ์หรือหัวหน้างานอัธยาศัย รับฟังการชี้แจงการกรอกข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
จํานวน ๑ วัน 
   นางสาวนุชรีย์  บวชชุม  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งท่ีประชุม การกรอกข้อมูล EIS ขอให้ 
กศน.อําเภอ ดําเนินการรายงานตามปกต ิ 

มตท่ีิประชุม รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  

 ๔.๗ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นท่ี ๙๔/ตง.๒ 
   นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ 
เร่งส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันท่ี ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 



-๑๑- 
 

 ๔.๘  การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง มีนโยบายขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE เต็มพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๙  การนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑/ ๒๕๕๗ 
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ ซักซ้อมความเข้าใจบุคลากร
ในเรื่องระเบียบการเข้าสอบ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ตารางสอบท่ี
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังกําหนด ห้าม กศน.อําเภอ ปรับเปลี่ยนเวลาโดยเด็ดขาด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๔.๑๐ การประกันคุณภาพภายใน และการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๗ 
   นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้ กศน.อําเภอ
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดําเนินการประเมินอย่างมีเหตุมีผล 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๑๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี ่
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี ่
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีความแตกต่างในเรื่องคุณภาพผู้เรียน หากมีผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การค้ายา         
มีการกระทําผิดกฎหมาย จะมีการตัดคะแนนในแตล่ะตัวบ่งชี้ด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑๒ ปัญหาและอุปสรรคการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗  
  นายสุริยา  จันทรฐั  นักวชิาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม ปัญหาและอุปสรรคการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาปลายภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีดังนี ้  

๑) สถานศึกษาไม่ดําเนินการสอบตามตารางสอบท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงักําหนด 
๒) สถานศึกษาไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้

เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เนื่องจากให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 

๓) สถานศึกษาไม่ดําเนินการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ 
๔) ขอให้ กศน.อําเภอ หาแนวทางแก้ปัญหานักศึกษา กศน. สูบบหุรี่ในสถานท่ีสอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน

ท่ีได้ร่วมกันดําเนินงานและทําผลงานมาตลอด ๖ ปีงบประมาณ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 

 
 

     (นางสาวพันธ์วดี   หนูริง)                                                      (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
        นักจัดการงานท่ัวไป              ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
       จดรายงานการประชุม          ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


