
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 9/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  

ผู้มาประชุม 

๑.  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผ๎ูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
2.  นางนภา  จิโรภาส   รองผ๎ูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    
3.  นายไพรัช  หัตถิยา            ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอยํานตาขาว     
4.  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  

5.  นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

6.  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ ์ ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
7.  นายสุรวุฒิ    ขันธ์คง   ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ 

8.  นางเพียงใจ    หอยสังข์  ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๙.  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  
๑๐.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอโยง 
10.  น.ส.อัจฉรา  เชียงสอน ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑1.  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๕.  นางละออง  ภู่กลาง   ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

15.  นางอุษา  บุญทอง  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายสมคิด  จิตภักด ี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นายวัฒนา  แก๎วมี  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นายเอกชัย  ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายสุรพล  พรหมมี  พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายสมบัติ  แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22.  นางศรสวรรค์ พุํมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
23.  น.ส.ภาวดี  สุขมาก  นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
29.  น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
30.  น.ส.ณญาณี   จริงจิตร  นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
31.  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
32.  นางวรรณิศา รักราวี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
32.  น.ส.นุชรีย์   บวชชุม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
33.  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
26.  นายสุริยา   จันทรัฐ  นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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34.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
28.  นายธนากร  เยาว์ด า  นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
24.  นางพิมภักดิ์  ว้ินฉ๎วน  นักวิชาการพัสดุ   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
25.  นายอนุวัต  ยงประเดิม พนักงานขับรถห๎องสมุดเคล่ือนที่   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

36.  น.ส.จุฑามาส แก๎วมี  ครู คศ.๒ กศน.อ าเภอนาโยง 
37.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑ กศน.อ าเภอวังวิเศษ 

38.  นางจาริ  คงนคร  คร ูคศ.๑ กศน.อ าเภอกันตัง  

39.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑ กศน.อ าเภอหาดส าราญ      
40.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑ กศน.อ าเภอปะเหลียน 

41.  นางอรทัย    คงสิน  ครู คศ.๑ กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
42.  นายอนันต์  ศรีราม  ครู คศ.๑ กศน.อ าเภอสิเกา    

43.  นายชรินทร์  สีสุข  ครู คศ.๑ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
44.  นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธ์ุ ครู คศ.๓ กศน.อ าเภอเมืองตรัง   
45.  นางสาริณ ี  วรรณบวร ครู คศ.๓ กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

46. น.ส.กวินนาถ ชํวยสงค์  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
     ห๎องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห๎วยยอด 

47.  น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
48.  นางวัชรี  นายโท  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 

49.  น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
50.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
51.  นางนุชนาฏ   น๎ุยขาว  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา  

52.  น.ส.วาสนา  บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
     ห๎องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยํานตาขาว 
53  นางอุบลรัตน์ ฤทธ์ิรัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ 
     ห๎องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยํานตาขาว 
54.  นางปัทมนันท์ ทองอํอน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห๎องสมุดประชาชน อ าเภอรัษฎา 
58.  นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
59.  นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๐.  นางสิริมา   ทองไสย  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๑.  นายจักรพล บัวมาศ  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง  

๖2.  นายพงศ์ศักดิ์  ปานศรี  ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๒.  น.ส.กนกอร กองมี  ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๘6.  น.ส.ปรียานุช   สีทองเที่ยว ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖3.  นายพิชัย   นาคสอ้ิง  ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑๒2.  นางประภาศรี เปาวัลย์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
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๖4.  นายสุทธิพล  จริงจิตร  ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๕.  นางจุติมา   หัตถิยา   ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖5.  นายสัญญาลักษ์  มุขแสง  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖7.  นายวิชาญ   ทับทิม  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖8.  นางอารีย์   ทองดี  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
70.  น.ส.ศุภวรรณ  อนุพันธนันท์ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
71.  นางชนาธิป  ล้ินหลํอ  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗2.  น.ส.สุนิสา   คงศิลป์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗3.  นางพวงเพชร  เมืองนก  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗4.  นางสุพรรณี จริงจิตร  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗5.  นายอ านาจ  เทพพูลผล ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗6.  น.ส.สุพัตรา  หนูแก๎ว  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗7.  นางอ๎อยใจ   ครุฑมาศ ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๘.  นายวัฒนา    ชํวยด า  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๔.  นายโชติมา  เกตด า   ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๕.  น.ส.พัชสนันท์     ชูสง   ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอนาโยง   

๗๙.  น.ส.ยอดขวัญ    กล่ินเพชร ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอนาโยง 
๘1.  นางธนพร    คงฉาง  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอนาโยง 
๘2.  นางคนึงนิจ     หนูนํุม  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอนาโยง 
๘3.  นายสุวัฒน์  เพชรขาว ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอนาโยง 
๘5.  น.ส.นงค์นุช   พราหมเภทย ์  ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 
๘4.  นายจรูญ   แก๎วเล็ก  ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอห๎วยยอด  
๘7.  นายประพันธ์  คงรอด  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

88.  นายอภิวัฒน์         วัฒนะกิจ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

๘๗.  นางนุชรีย ์           อ่อนชื่นจิตร ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด   

89.  นายสนธยา   ไชยฤกษ์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

90.  น.ส.นนทพิสุทธ์ิ  คีรีรัตน์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

๙๖.  นางพัทธิมากร       ต้องชู  ครู กศน.ต าบล     กศน.อ าเภอห๎วยยอด   

๙1.  น.ส.ขวัญจิต  ล๎อเตียน  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

๙2.  น.ส.จิราพร  ใหมํพรม  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

๑6.  น.ส.ศศิ  พลเดช  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

๖9.  นางสุนีย์  บุญญา  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

๙4.  น.ส.กังสดาล  โชติรัตน์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

95.  น.ส.จุรีย์   สิทธิชัย  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 
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96.  นางนฤมล   คงนคร  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

98.  นางปรีดา   โพธ์ิวิจิตร ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
99.  นายวิเชียร   ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
97.  น.ส.เฉลิมรัตน์ ชูทอง  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑๐3.  นายประยุทธ คงแก๎ว  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑๐2.  นายสุพัฒน์  บุตรกลัด ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑๐4.  นายอะหรูน  รองเดช  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑๐๕.  นางทิพา           เส้งขาว  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว   

๑06.  นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑๐1.  น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑๐0.  นางรัตนา    สิงห์อินทร์ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑05.  น.ส.จารุณี  เส็นฤทธ์ิ  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑07.  นายศักดิ์ชัย  แซํหลี  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑08.  น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง  ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑10.  น.ส.กาญจนา  รุํงเมือง   ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
111.  นายกฤษฎา บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑2.  นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑3.  นายสุพล   ชูอินทร์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑14.  นายกํอเส็ม  สะดี  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑15.  น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑16.  นางศิริวรรณ  นันตสินธ์ุ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑17.  นายบุญภพ  ดวงสุด  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑18.  น.ส.อัจฉรา ชายใหมํ  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑19.  นางปรียาภรณ์  ชูกระช้ัน  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒0.  น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒1.  น.ส.วิภารัตน์  ยุโสะ  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒3.  นางดาราวรรณ สาครินทร์ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒4.  นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
125.  น.ส.อภิชญา ยู๎โสบ  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
126.  น.ส.ธนภร สามสี  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑27.  นางไพรัตน์    จันทร์เกตุ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑26.  นายขจรพงศ ์    ศิริสม  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑25.  นางอิสรา    นุชนุสิทธ์ิ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑28.  นายชาญชัย   เก๎าเอ้ียน ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑๒๐.  น.ส.จรรยา        สุวรรณรัตน์ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 
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๑29.  น.ส.สุกัญญา   ใจสมุทร  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน  

๑35.  นางจิราวรรณ   แซํจอง  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑๓0.  นางกรรตวรรณ รอดเข็ม  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑๓๑.  นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑๓1.  น.ส.อริสา    ชูแก๎ว  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑๓3.  นางวีณา   ฉิมเรือง  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑๓2. น.ส.ทิพย์สุวรรณ  เส็นฤทธ์ิ  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑34.  นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน์ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑36.  นายศรชัย เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑37.  นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

138.  น.ส.เบ็ญจพร  แข็งแรง ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑59.  วําที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์  วิจารณ์ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑38.  น.ส.ละมัย อํอนชาติ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑๔๘.  นางมุกดา  พิทักษ์  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอรัษฎา 
139.  นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔1.  นายกรรณวิชย์ จิตรชูช่ืน ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔0.  นางอมรรัตน์ ทองทิพย ์ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔2.  นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอรัษฎา  

๑43.  นางนิสรา  พั่วพวง  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑44.  นายธีรชัย  ช่ืนชม  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอสิเกา 
๑47.  นายก าธร  รายา  ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอสิเกา 
๑๖๕.  นางปรียา  นิคะ  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอสิเกา   
148.  นางมีนา  สีชาย  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอสิเกา  
๑๔๕.  นางสาวน้ าฝน ศรีคง  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอสิเกา 
๑49.  นางทรรษวรรณ์ ชูศรี  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอวังวิเศษ 

๑50.  นายไพรัช  มุกดา  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอวังวิเศษ 

๑51.  น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอวังวิเศษ  

๑53.  น.ส.ศรัญญา วรรธนะวิเศษ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑๕๖.  นางพัชรี  ดาบทอง  ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอวังวิเศษ 

๑54.  นายประสิทธ์ิ    พูดเพราะ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอวังวิเศษ 

๑56.  น.ส.นงลักษณ์   กิจศิลป  ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอวังวิเศษ 

๑57.  นายคนึง  ราชเดิม  ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอห๎วยยอด  

๑58.  น.ส.จินดา บุญรัตน์  ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอห๎วยยอด  

๑60.  น.ส.ขวัญชนก ชํวยชะนะ ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑๖๑.  นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน.ต าบล    กศน.อ าเภอสิเกา  
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๑๖๑.  นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย   ครูอาสาสมัคร กศน.   กศน.อ าเภอกันตัง  
๑61.  นายชานนทร์ พนมรัตน์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอกันตัง  

๑62.  น.ส.เสาวนีย์ นันตสินธ์ุ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอกันตัง 
๑63.  นางนุศรา  แสงวรรณ ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑64.  นางกฤตมน นิลลออ  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑65.  น.ส.จรี  ใจตรง  ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑66.  นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑68.  น.ส.วริยา  สุดรักษ์  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ    
๑69.  นายเชาวลา วันแรก  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  

๑70.  นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑71.  น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑67.  นายวิทยา พรหมจันทร์ ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑72.  น.ส.วิษรินทร์ หมื่นทํอง ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  

๑73.  นายเกียรติกัมพล  ชูจันทร์  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ   

๑๘๕.  นายอภิศักดิ์  เส็นยีหีม ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ   

๑74.  นางรัตนา  ชูเพชร  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง   

๑75.  นางกัญญา สังฆ์รักษ์  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง   

๑76.  น.ส.เกศรา นาศรี  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง   

๑77.  นายไพโรจน์ อ๎นชุม  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง 
๑55.  นายมาโนช   หลงเศษ  ครผ๎ููสอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง 
๑79.  น.ส.สุดาวัลย์ ชายภักตร์ ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  

๑78.  น.ส.ดาวทิพย์ จ านง  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 

๑80.  น.ส.ถิรนันท์ เรียนสุด  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑81.  นางมลิสา  พัฒน์ทอง ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑82.  นางสาวศิริญญา สีสุข  ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

183.  น.ส.กนกวลี ฉายเกียรติคุณ ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๘๓.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติรัตน์   หนิษฐา  ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอกันตัง   

184.  นายไชยเชษฐ บัวจันทร์ ครูผ๎ูสอนคนพิการ กศน.อ าเภอกันตัง 
๑85.  น.ส.อัญชลี หนูนํุม  เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

๑86.  นางอนงค์  จอมทอง เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอยํานตาขาว 
๑88.  น.ส.ณัฐชนก นิลวงศ์  เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอห๎วยยอด 

ผู้ไม่มาประชุม 
   ๑.  น.ส.ศศิทัชนันท์   จีนประชา ครู กศน.ต าบล     ลาป่วย 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม แจ๎งที่ประชุม 
นโยบายที่ด าเนินการในงบประมาณน้ี ได๎แกํ 

  ๑.๑ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายครู ๑ คน รับผิดชอบนักศึกษา ๔๐ คน ในกรณีที่
นักศึกษามากกวํา ๔๐ คนให๎ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของครู และขอให๎ครูที่ยังไมํขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครดู าเนินการขึ้นทะเบียน ภายใน ๒ ปี หรือแจ๎งระยะเวลาการด าเนินการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู
มายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

  ๑.๒ กศน.ต าบล ใดที่มีภาระงานน๎อยกวําที่เป้าหมายก าหนด ขอให๎ด าเนินการให๎ถึงเป้าหมาย ทั้งน้ี 
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะด าเนินการรับสมัครครู กศน.ต าบล ขอให๎ครู กศน. ที่บรรจุเป็น
บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเรียบร๎อยแล๎ว ท าหน๎าที่อ่ืนๆที่ได๎รับมอบหมาย นอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนด๎วย 

  ๑.๓ ขอให๎ครูแตํงกายให๎เหมาะสมกับอาชีพและฐานานุรูป ผ๎ูชายไมํมีหนวดเครา ผ๎ูหญิงไมํย๎อมผมสี
จัดจ๎าน  

  ๑.๔ ภาระงานเป็นไปตามไตรมาส โดยจะช้ีแจงรายละเอียดภาระงานแตํละไตรมาสในทุกไตรมาส 
ขอให๎ด าเนินการตามภาระงานในปี ๒๕๖๐ อยํางเต็มที่   

  ๑.๕ การจัดการเรียนการสอนในงบประมาณหน๎าจะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมุํงเน๎นการปลูกผัก 
เล้ียงปลา เล้ียงไกํ ขอให๎ครูส ารวจพื้นที่วํางส าหรับท าการเกษตร ไมํวําจะเป็นการปลูกผัก เล้ียงปลา เล้ียงไกํ พร๎อม
ทั้งติดตั้งถังหมักปุ๋ยไว๎ประจ า กศน.ต าบล ในทุกต าบล โดยใช๎เงินอุดหนุนรายหัว  

  ๑.๖ การด าเนินการตามนโยบายของเลขาธิการ กศน.คาดการณ์วําจะแจ๎งให๎ทราบหลังวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ในสํวนของการจัดกิจกรรมตามคํานิยม ๑๒ ประการและลูกเสือ ยุวกาชาดต๎องด าเนินการตํอไป 

  ๑.๗ การด าเนินการสอบในวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน เป็นไปตามระเบียบการสอบปี ๒๕๕๕ 

 ๒. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ๎งที่ประชุม ส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ด๎านการจัดท าแผนการเรียนรู๎รายบุคคล 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหวํางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ขอให๎ กศน.อ าเภอ เข๎ารํวมโครงการทุกคน 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ๎งที่ประชุม ขอระงับ
การยืมเงินงบประมาณของ ครู กศน.ต าบล ไว๎ช่ัวคราว เน่ืองจากการยืมเงินงบประมาณไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด โดยผ๎ูที่สามารถยืมเงินงบประมาณได๎ ได๎แกํ ผ๎ูอ านวยการ กศน.อ าเภอ และข๎าราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 ๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ๎งที่ประชุม ขอสํงมอบ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน ๘ เครื่อง ให๎แกํ กศน.อ าเภอ ทั้งน้ีได๎ผํานการตรวจสอบแล๎ว พบวํา มีคอมพิวเตอร์ที่
เสียหาย จ านวน ๓ เครื่อง โดยส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได๎ซํอมแซมจนสามารถใช๎งานได๎ปกติ จึงมอบครุภัณฑ์
ให๎แกํ กศน.อ าเภอ ผํานการจับสลาก  

  คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค มอบให๎แกํ กศน.ต าบลโคกสะบ๎า, นาโต๏ะหมิง, เกาะสุกร,  นาชุมเห็ด, วังมะปรางเหนือ, 
ในเตา,  บํอหิน, และ กศน.ต าบลเกาะลิบง ตามล าดับ 

  คอมพิวเตอร์ มอบให๎แกํ กศน.อ าเภอนาโยง , ปะเหลียน, วังวิเศษ และ กศน.อ าเภอกันตัง 
ตามล าดับ  

  คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช๎ในการด าเนินการสอบ E-Exam มอบให๎แกํ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ขอให๎
ด าเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ให๎เสร็จโดยเร็ว     

  กศน.ต าบล และกศน.อ าเภอ ที่ได๎รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ขอให๎ เซ็นรับ
ครุภัณฑ์ที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังด๎วย ทั้งน้ีส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไมํมีสํวนรํวมในการก าหนดรายช่ือผ๎ู
ได๎รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แตํอยํางใด  

  นางนภา จิโรภาส ต าแหนํงรองผ๎ูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ๎งที่ประชุม ส าหรับ
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอให๎ กศน.อ าเภอ ทั้ง ๗ แหํง ที่ยังไมํผํานการประเมิน
สถานศึกษาสีขาว เตรียมสถานศึกษาให๎พร๎อมกับการประเมินในชํวงต๎นเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนกันยายน  และ
ขอให๎ กศน.อ าเภอ จัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพแกํนักศึกษาในปี ๒๕๖๐ รองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ กับ
การเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 8/ ๒๕๕๙ วันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

เลิกประชุมเวลา  10.0๐  น. 

 

 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู๎อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


