
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  คร้ังที่ 9 / 2564  

วันอังคาร ท่ี  9  กันยายน  2564  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
4.  นางปาณิสรา     อภิชัยสรพันธุ์      ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตรัง 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
6.  นางสาวจุฑามาส           แกว้มี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกาและรักษาการในตำแหน่ง 
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง 
8.  นายอาทิตย์                 อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
9.  นางสาวมาลิตา             หลีหยัน             ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
10. นางสาวอามีนา            หมิแส๊ะ             แทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน และแทนรักษาการในตำแหน่ง  
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ 
11. นางละออง        ภู่กลาง              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
12. นางสาวพนิดา             พุ่มขำ               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
1.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน และรักษาการในตำแหน่ง  
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ                        ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชนี   รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายภาสกร                 กานต์รววีงศ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นายทวีศักดิ์                ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวพรวิรินทร ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวสุคนท์ธา          แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายนพรัตน ์ โชติเกษมกุล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                                                                                       /  13.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล 
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13.  นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางสาวกนกอร          กองมี               นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางสาวภาวดี            สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวนันทา     ภิรมย์พร      นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวอัจฉรี     วีระเสถียร          นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
ก่อนวาระการประชุม                                                                                        

   1.  มอบเกียรติบัตร กศน.ตำบลเข้าร่วมประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม  
ระดับ กศน.อำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 

นางนภา   จิโรภาส     ขอแสดงความยินดีกับกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับ กศน.อำเภอ ประจำปี  พ.ศ. 2564   
อำเภอ ตำบล ชื่อครู กศน.ตำบล เบอร์โทรศัพท ์
1. เมืองตรัง 1. กศน.ตำบลนาบินหลา นางอารีย์  ทองดี 085-129-5198 

  2. กศน.ตำบลนาโยงใต้ นางสาวศุภวรรณ อนพุันธนนัท์ 081-273-8267 

2. กันตัง 1. กศน.ตำบลโคกยาง นายสพุล  ชูอินทร ์ 089-469-0176 

  2. กศน.ตำบลนาเกลือ นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ 084-840-6810 

3. ห้วยยอด 1. กศน.ตำบลห้วยนาง นางพัทธิมากร  ต้องช ู 082-421-6840 

  2. กศน.ตำบลนาวง นางนชุรีย์  อ่อนชืน่จิตร 087-822-8216 

4. ปะเหลียน 1. กศน.ตำบลบ้านนา นางกรรตวรรณ  รอดเข็ม 089-998-0276 

  2. กศน.ตำบลท่าข้าม นางเพ็ญประภา  จันทร์กลัด 096-635-5957 

5 ย่านตาขาว 1. กศน.ตำบลนาชุมเช็ด นางสาวจารุณี เสน็ฤทธิ์ 089-649-4858 

  2. กศน.ตำบลหนองบ่อ นายนัยสนัต์ ณัฏฐหล ี 089-868-2777 

6. นาโยง 1. กศน.ตำบลละมอ นางสาวยอดขวัญ  กลิ่นเพชร 093-581-5837 

  2. กศน.ตำบลนาโยงเหนือ นางธนพร  คงฉาง 088-137-4139 

7. วังวิเศษ 1. กศน.ตำบลอ่าวตง นางสาวธนพร  สามส ี 080-939-6244 

  2. กศน.ตำบลวังมะปราง นายอิสรา  เพช็รจันทร ์ 095-418-1354 

8. สิเกา 1. กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว นางมีนา สีชาย 083-105-8962 

  2. กศน.ตำบลไม้ฝาด นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ 086-271 6274 

9. รัษฎา 1. กศน.ตำบลหนองบัว นายกิติภูมิ  เอ็งเส็ง 085-570-1625 

  2. กศน.ตำบลคลองปาง นางนสิรา  พั่วพวง 091-825-8241 

10. หาดสำราญ 1. กศน.ตำบลบ้าหวี นางศรีนวล  ปราบเสร็จ 089-976-9518 

  2. กศน.ตำบลตะเสะ นางสาวจรี ใจตรง 080-332-7080 

มติทีป่ระชุม รับทราบ                                                                                   / 2. มอบเกียรติบัตร 
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                             2.   มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)  
ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
นางนภา   จิโรภาส     ขอแสดงความยินดีกับ  กศน.อำเภอห้วยยอด 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
                              

   3.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เปน็แนวปฏบิัติที่ดี (Good practice)  
ในรอบ 2 เดือน 

นางนภา  จิโรภาส     ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
                   บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งท่ี  9/2564  กล่าวเปิดการประชุม 
                                ตามระเบียบวาระการประชุม   สถานศึกษานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานท่ีเป็นแนว 
                                ปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  ในรอบ 2 เดือน ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานท่ี 
                                เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Good  Practice) ในรอบ 2 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ ww.youtube.com  
                                ตามลำดับโดยผ่านทางระบบไลน์กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ดังนี้  
                                1. กศน.อำเภอวังวิเศษ                2. กศน.อำเภอสิเกา                                            
                                  3. กศน.อำเภอรัษฎา                  4. กศน.อำเภอกันตัง    
                                5. กศน.อำเภอหาดสำราญ             6. กศน.อำเภอย่านตาขาว 

                                  7. กศน.อำเภอห้วยยอด              8. กศน.อำเภอเมืองตรัง    และ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
                                            
       

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

                           1.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
นางนภา  จิโรภาส              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

                                                                                / นางสาวนุชรีย์  บวชชุม 
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นางสาวนุชรีย์  บวชชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
                          1.2  การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
นางนภา  จิโรภาส           การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   การเก็บข้อมูลของนักศึกษา 
                                  คนพิการ  เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ  โดยเป็น 
                                  การสำรวจข้อมูลคนพิการในพื้นท่ีจังหวัดระนอง  กระบี่ ตรัง  ภูเก็ต  พังงา  และสตูล   
                                  ซึ่งเป็นพื้นท่ีนำร่องในการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  ระนองโมเดล 
                                  มอบหมายนางเพียงใจ  หอยสังข์ นำทีมงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ 
                                  การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง  ระหว่างวนัท่ี  8 – 9  พฤศจิกายน  2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                          1.3  สำรวจข้อมูลการจัดต้ังอาคารสถานที่ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล  /  รับสมัคร 
อาสาสมัคร กศน. พร้อมคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัคร กศน. แกนนำระดับจังหวัด 
นางนภา  จิโรภาส           สำนักงาน กศน. จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการจัดต้ังอาคารสถานท่ีของ กศน.อำเภอ/เขต 
                                  และ กศน.ตำบล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
                                  การบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดำเนินการสำรวจ และจัดทำรายละเอียด 
                                  ฐานข้อมูลการจัดต้ังอาคารสถานท่ีของ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล  ภายในวันท่ี   15  
                                    พฤศจิกายน  2564  และรับสมัครอาสาสมัคร กศน. พร้อมคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัคร กศน.  
                                  แกนนำระดับจังหวัด   แจ้ง กศน.ตำบลทุกแห่ง ดำเนินการปิดรับสมัครอาสาสมัคร กศน. ตำบล 
                                         3  คน ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 พร้อมรวบรวมและจัดส่งข้อมูลผู้สมัครอาสาสมัคร 
                                                                                                                                                            / กศน.ไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัด  
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                                         กศน. ไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัด  ภายในวันท่ี 21 ธันวาคม 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัด คัดเลือก 
                                         ตัวแทนอาสาสมัคร กศน. ในการทำหน้าท่ีเป็นแกนนำระดับจังหวัด จำนวน  1  คน   จากผู้สมัคร 
                                         อาสาสมัคร กศน. ระดับตำบล  ท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้นำสามารถนำไปถา่ยทอดและขยายผลให้แก่ 
                                         อาสาสมัคร กศน. ในระดับพื้นท่ี ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  24  ธันวาคม 2564 เพื่อเข้าร่วมประชุม 
                                         เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน อาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                         

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   คร้ังที่ 8 / 2564  วันพุธท่ี  1  กันยายน  2564 
      

นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งท่ี 8 / 2564  วันพุธท่ี  1  กันยายน  2564 หากพบข้อผิดพลาด 
ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  คร้ังที่ 8 / 2564    
                            “ไม่มี” 
 

ระเบียบวาระที่ 4       เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

                             4.1  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ    
   

 
                                                                                                                                  / การจัดสรรงบประมาณ 
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                                                                                                                                   / การจัดสรรงบประมาณ 



~ 7 ~ 
 

  

 

 
 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ               
 
 
                                                                                                                /    4.2 การตรวจราชการเพ่ือตรวจ 
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                             4.2 การตรวจราชการเพือ่ตรวจ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการฯ ระหว่างวันที่ 14 –    
17 พฤศจิกายน  2564 ณ จังหวัดกระบี่  ตรัง  
นางนภา   จิโรภาส    วันท่ี 14 – 15 พฤศจิกายน 2564  ตรวจราชการฯ ณ จังหวัดกระบี่ (กศน.ตรัง  
                                  จัดนิทรรศการ/เสนอผลงาน)  สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  กำหนดกิจกรรมดังนี้ 
                                1)  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  กลุ่มเปาะบาง  สมอง กาย จิต   
                                 2)  นำสินค้าพรีเมี่ยม/ อาชีพ ไปจัดแสดงท้ัง  10  อำเภอ  ดังนี้  
                       2.1)  กศน.อำเภอเมืองตรัง       กระเป๋าเชือกป่าน 
                       2.2)  กศน.อำเภอปะเหลียน      ขนมหัวเราะ 
                       2.3)  กศน.อำเภอห้วยยอด       สเปรย์น้ำย่านาง 
                       2.4)  กศน อำเภอกันตัง            ตะกร้าปารีส 
                                     2.5)  กศน.อำเภอนาโยง       ถักโครเชต์ 
                                     2.6)  กศน.อำเภอย่านตาขาว     จักรสานคลุ้ม 
                                     2.7)  กศน.อำเภอรัษฎา      ผ้าปาเต๊ะดีไซน ์
                                     2.8)  กศน.อำเภอวังวิเศษ     จักรสานก้านมะพร้าว 
                                     2.9)  กศน.อำเภอสิเกา     กระเป๋าแฮนด์เมด 

   2.10) กศน.อำเภอหาดสำราญ     ผ้ามัดย้อม 

                                  3)  การพูดคุยกับนักศึกษาคนพิการผ่านทางระบบ Microsoft Teams (กศน.นาโยง) 
นางสาวจุฑามาส  แก้วมี    สำหรับนักศึกษาคนพิการ  กศน.นาโยง  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  และกำลังศึกษา 
                                  อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เน้นการเรียนอาชีพโดยสามารถถักโครเชต์ได้  และหลังจาก 
                                  เรียนจบสามารถนำไปสอนเพื่อนได้ 

นางนภา   จิโรภาส     วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ตรวจราชการฯ ณ จังหวัดตรัง มอบหมาย กศน.อำเภอเมืองตรัง 
                                  จัดนิทรรศการ  การจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์   
มติที่ประชุม รับทราบ 
กลุ่มอำนวยการ 
 4.3  โครงการประชุมอบรมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน  
สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง การรายงานผลการดำเนินงานเชิง
คุณภาพ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางนภา   จิโรภาส           สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง กำหนดจัดโครงการประชุมอบรมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                                   นโยบายจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์การ 
                                   พัฒนาจังหวัดตรังการรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและการจัดทำแผนพัฒนา 
                                   การศึกษา กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวนัท่ี 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   กลุ่มเป้าหมาย 
                                   ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอ  ข้าราชการครู ข้าราชการ 
                                   บรรณารักษ์ ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน             /มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม รับทราบ     

 

                          4.4  ขอความร่วมมือสถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด – 19 ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2564 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม     การรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน  
                                  กศน.จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือมอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
                                  ภายในวันอาทิตย์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อทางสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                  จะได้สรุปข้อมูลดังกล่าว เสนอผู้ตรวจราชการ ต่อไปขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการให้ 
                                  ข้อมูล https://forms.gle/4pNg6cuVtmsn7UZV8 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 

กลุ่มอำนวยการ 
                 4.5  ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Booster เข็ม 3)  ของบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    /  ที่  คำนำหน้า 

ท่ี คำนำหน้า ชื่อ - สกุล สังกัด 

1 นาง สิริมา ทองไสย กศน.อำเภอเมืองตรัง 

2 นาย อำนาจ เทพพูลผล กศน.อำเภอเมืองตรัง 

3 นาย ชรินทร์  สีสุข กศน.อำเภอเมืองตรัง 

4 นาย ศรชัย  เพ็ชรฉุย กศน.อำเภอรัษฎา 

5 นาง นาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย กศน.อำเภอกันตัง 

6 นาง กฤตมน  นิลละออ กศน.อำเภอกันตัง 

7 นาง ปรียาภรณ์ ชูกระช้ัน กศน.อำเภอกันตัง 

8 นางสาว ยอดขวัญ กล่ินเพชร กศน.อำเภอนาโยง 

9 นาง เพ็ญประภา นักฟ้อน กศน.อำเภอปะเหลียน 

10 นางสาว บุษบา นาคชูทอง กศน.อำเภอเมืองตรัง 

11 นาง สุพรรณี จริงจิตร กศน.อำเภอเมืองตรัง 

12 นางสาว ปรียานุช  สีทองเท่ียว กศน.อำเภอเมืองตรัง 

13 นาย สัญญาลักษ์ มุขแสง กศน.อำเภอเมืองตรัง 

14 นาย ยุทธนา ครุฑมาศ กศน.อำเภอย่านตาขาว 

15 นาง ทิพา  เส้งขาว กศน.อำเภอย่านตาขาว 

16 นางสาว เฉลิมรัตน์  ชูทอง กศน.อำเภอย่านตาขาว 

17 นาง อมรรัตน์  ทองทิพย์ กศน.อำเภอรัษฎา 



~ 10 ~ 
 

  

 
 

ท่ี คำนำหน้า ชื่อ - สกุล สังกัด 

18 นางสาว ละมัย  อ่อนชาติ กศน.อำเภอห้วยยอด 

19 นางสาว จินดา บุญรัตน์ กศน.อำเภอห้วยยอด 

20 นาง นุชรีย์  อ่อนช่ืนจิตร กศน.อำเภอห้วยยอด 

21 นางสาว จุรีย์  สิทธิชัย กศน.อำเภอห้วยยอด 

22 นาย ประยุทธ คงแก้ว กศน.อำเภอย่านตาขาว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.6  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่เสี่ยง/ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นางสาวอัจฉรี  วีระสเถียร   หลักเกณฑ์และอัตราคำรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของ 
                                   ทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเส่ียงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
                                   โรคโควิค 19 โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มี 
                                   สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเส่ียงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 
                                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกา 
                                   เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเดิม อธิบดี 
                                   กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกำหนด 
                                   หลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี ้
                                   ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์และอัตราคำรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 
                                   และผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเส่ียงหรือ 
                                   ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
                                   ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2563 จนกว่าจะยกเลิกหลักเกณฑ์นี้ 
                                   ข้อ 3 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ 
                                   การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเส่ียง 
                                   หรือตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ หนังสือเวียน  
                                   ท่ีออกตามความในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
                                   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                                   ข้อ 4 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ท่ีมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการ 
                                   ของโรคปอดอักเสบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสำคัญของ  
                                   โรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 หากแพทย์ผู้รักษาได้ดำเนินการสอบสวนโรค 
                                                                                                                / ตามแนวทางที่กระทรวง 
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                            ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว  มีความเห็นว่า จำเป็นต้องตรวจทาง 
                            ห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
                            ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธไิด้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลใน 
                            ครอบครัว ดังนี้ 
                            4.1 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time PCR หรือเทคนิคอื่น ๆ 
                            ซึ่งรวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ในอัตราเท่าท่ี 
                            จ่ายจริงไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง 
                            4.2 ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) สำหรับ 
                            บุคลากรเก็บตัวอย่าง ในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 540 บาท ต่อครั้ง 
                            ข้อ 5 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
                            หรือโรคโควิด 19 แล้ว ในกรณีท่ีสถานพยาบาลของทางราชการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้มีสิทธิ 
                            ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมนอกเหนือการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตาม 
                            เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ดังนี้ 
                            5.1 คำตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time PCR หรือเทคนิคอื่น ๆ 
                            ซึ่งรวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริง   
                            ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective  
                            Equipment) สำหรับ บุคลากรเก็บตัวอย่าง ในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 540 บาท ต่อครั้ง 
                            5.2 ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแสรักษาในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาท ต่อวัน 
                            5.3 ค่ายาท่ีเป็นการรักษาเฉพาะผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
                            ในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 7,200 บาท 
 5.4 ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ในอัตรา 
                             เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 740 บาท ต่อชุด ดังนี้ 
                             (ก) กรณีอาการเล็กน้อยถงึปานกลาง ไม่เกินจำนวน 15 ชุด ต่อวัน 
                             (ข) กรณีอาการรุนแรง ไม่เกินจำนวน 30 ชุด ต่อวัน 
                             ข้อ 6 กรณีสถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้มีสิทธิหรือบุคคล 
                              ในครอบครัวที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง 
                              เป็นผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่งอื่น ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
                              เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากคำพาหนะส่งต่อ รายการคำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
                              (Personal Protective Equipmnent) และค่าบริการทำความสะอาดฆ่าเช้ือบนรถพาหนะส่ง 
                              ต่อ ในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 3,700 บาท ต่อครั้งท่ีมีการส่งต่อ 
                              ข้อ 7 การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้ ให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิก 
                              แทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น และให้หมายความรวมถึงกรณีท่ีสถานพยาบาลของ 
 
                                                                                                         / ทางราชการไม่อาจให้การ   
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                       ทางราชการไม่อาจให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการใด้และมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยหรือเก็บ 
                       ตัวอย่างไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ สถานท่ีอื่นด้วย สำหรับวิธีการส่งข้อมูลให้เป็นไปตามท่ี 
                       หน่วยงานท่ีกรมบัญชีกลางมอบหมายให้ทำหน้าท่ีรับส่งข้อมูลเป็นผู้กำหนด 
                       ข้อ 8 การใช้สิทธิเบิกคำรักษาพยาบาสในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกกรณีท่ัวไป 
                        ให้ยกเว้นการแสดงตนของผู้ป่วย เพื่อทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)               
                        โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการดำเนินการโด้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
                        8.1 เป็นผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลท่ีรับยาอย่างต่อเนื่อง 
                        8.2 จัดให้มีช่องทางการส่ือสารระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วย เพื่อส่ังการรักษา 
                        ซักประวัติ หรือสอบถามอาการจากผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล    
                        ในเวชระเบียน 
                        8.3 ให้คำหนดประเภทของยาโดยคำนึงถึงคุณภาพ วิธีการใช้ ปริมาณท่ีเหมาะสม 
                        และปลอดภัยกับผู้ป่วย 
                        8.4 การจัดส่งยาให้ใช้ระบบไปรษณีย์ตอบรับปลายทางเท่านั้น 
                        8.5 การทำธุรกรรมเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate 
                        Online โดยบันทึกเหตุผลว่า "ส่งยา" ท้ังนี้ ในระหว่างยงัมิได้พฒันาระบบเพื่อยนืยันการรับยา       
                        ของผู้ป่วย ณ สถานท่ีแห่งอื่น ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลให้ใช้เลข 
                        Approval Code จากระบบ KTB Corporate Ontine ตามข้อ ๘.๕ เพื่อประกอบการเบิกคำ  
                        รักษาพยาบาลโดยท่ีกรมบัญชีกลางจะกำหนดแนวทางการรับยา ณ สถานท่ีแห่งอื่น ให้ทราบ 
                        และถือปฏิบัติต่อไป 
                        ข้อ 9 คำรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นก่อนหลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ สถานพยาบาลของทางราชการ 
                        อาจขอรับคำรักษาพยาบาสบางรายการตามหลักกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกระทรวง                  
                        สาธารณสุขกำหนด    
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.7  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564   
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
นางนภา   จิโรภาส          ขอเชิญผู้อำนวย กศน.อำเภอทุกอำเภอ  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564  
                                  ในวันศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้  
                                  อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ   
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
 
 
                                                                                                                  /  กลุ่มการศกึษานอกระบบ 
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              กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
 4.8  ผลการสอบ N – NET  ภาคเรียนที่ 1/2564 
นายสุริยา จันทรัฐ             จำนวนผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติประชุม   รับทราบ  

รหัส ชื่อหน่วยงาน ระดับ จำนวนผู้มีสิทธ์ิ เข้าสอบ ขาดสอบ ร้อยละ 

1292020000 กศน.อำเภอกันตัง 
ประถม 3 2 1 

83.8 ม.ต้น 65 52 13 
ม.ปลาย 98 85 13 

1292100000 กศน.อำเภอหาดสำราญ 
ประถม 1 1 0 

96.2 ม.ต้น 11 10 1 
ม.ปลาย 14 14 0 

1292080000 กศน.อำเภอนาโยง 
ประถม 3 2 1 

83.4 ม.ต้น 35 31 4 
ม.ปลาย 22 16 6 

1292040000 กศน.อำเภอปะเหลียน 
ประถม 3 2 1 

80.4 ม.ต้น 56 44 12 
ม.ปลาย 48 40 8 

1292010000 กศน.อำเภอเมืองตรัง 
ประถม 17 15 2 

79.4 ม.ต้น 47 34 13 
ม.ปลาย 67 55 12 

  เรือนจำจังหวัดตรัง   12 6 6 50.0 

1292030000 กศน.อำเภอย่านตาขาว 
ประถม 1 1 0 

86.6 ม.ต้น 46 41 5 
ม.ปลาย 50 42 8 

1292090000 กศน.อำเภอรัษฎา 
ประถม 1 0 1 

79.7 ม.ต้น 17 15 2 
ม.ปลาย 36 28 8 

1292070000 กศน.อำเภอวังวิเศษ 
ประถม 2 2 0 

94.3 ม.ต้น 34 32 2 
ม.ปลาย 34 32 2 

1292050000 กศน.อำเภอสิเกา 
ประถม 0 0 0 

85.8 ม.ต้น 16 13 3 
ม.ปลาย 19 17 2 

1292060000 กศน.อำเภอห้วยยอด 
ประถม 5 4 1 

87.2 ม.ต้น 70 60 10 
ม.ปลาย 127 112 15 

รวมจังหวัด 82.4 

/ 4.9  ผลการสอบ 
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                        4.9  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 
นายสุริยา  จันทรัฐ         
 

รายงานสรุปนักศึกษาเข้าสอบ-ขาดสอบ 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตร 2551 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

  

ที ่ สถานศึกษา 

จำนวนครู กศน. 
จำนวนวิชา

ที ่
จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาท่ี 

ตำบล/ครูอาสาฯ/ ลงทะเบียน ที่เข้าสอบ ที่ขาดสอบ เข้าสอบคิดเป็น % 

/ครู ศรช/ครูประจำกลุ่ม         

1  กศน.อำเภอรัษฎา  6  1,626  1,379  247  84.81  
2  กศน.อำเภอวังวิเศษ  7  5262  2,244  317  87.59  
3  กศน.อำเภอปะเหลียน  14  4,469  3,897  572  87.20  
4  กศน.อำเภอย่านตาขาว  13  3,338  2,953  385  88.47  
5  กศน.อำเภอนาโยง  10  2,108  1,663  444  80.22  
6  กศน.อำเภอกันตัง  19  4,877  4,253  624  87.21  
7  กศน.อำเภอเมืองตรัง  23  4,902  4,131  771  84.27  
8  กศน.อำเภอสิเกา  5  1,463  

1,251  212  85.51  
9  กศน.อำเภอหาดสำราญ  5  981  823  144  87.01  
10  กศน.อำเภอห้วยยอด  21  6,156  5,087  1,069  83.00  
  ระดับจังหวัดตรัง          85.53 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    

 
                                                                                                                            / 4.10  การตรวจผลการเรียน 
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4.10  การตรวจผลการเรียน GPA และ PR ภาคเรียนที่ 1/2564 
นายสุริยา  จันทรัฐ 
                             รายงานจำนวนนักศึกษาผู้จบหลักสูตร ภาคเรียน 64/1       
สถานศึกษา ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม 
1292010001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง  

10 26 58 94 

1292020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  

3 59 102 164 

1292030000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว  

2 58 62 122 

1292040000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน  

2 46 54 102 

1292050000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา  

0 16 23 39 

1292060000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด  

4 56 121 181 

1292070000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ  

3 33 35 71 

1292080000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  

2 30 27 59 

1292090000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  

0 13 36 49 

1292100000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ  

0 3 11 14 

รวม 26 340 529 895 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    

                              4.11  การสำรวจความต้องการทางการศึกษาการเรียนรู้ของคนพิการ ในพืน้ที่จังหวัดตรัง  
 น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน            การสำรวจความต้องการทางการศึกษาการเรียนรู้ของคนพิการ ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง   
                                        แจ้งครูสอนคนพิการ ให้นำข้อมูลคนพิการเข้ามาท่ี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
                                        ในวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2564  นำคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คพร้อมปล๊ักเสียบมาด้วย 
                                        เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จสำหรับนำข้อมูลเสนอผู้ตรวจราชการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                            / 4.12 การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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                             4.12  การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที ่1/2564 
น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน           สำหรับการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 1/2564 
                                      นั้น  ครบทุกอำเภอแล้ว  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังจะได้สรุปและรายงาน 
                                      สำนักงาน กศน.ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                                                                                                  

 

                         4.13  โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือก "รู้เร่ืองเมืองตรัง" 
 น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน        ในปีงบประมาณ  2565  ได้วางแผนเพื่อดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือก                         
                                   "รู้เรื่องเมืองตรัง" ในระยะท่ี 3 การตรวจสอบเนื้อหา  และระยะท่ี  4  การจัดทำส่ือออนไลน์   
                                   คลิปวีดีโอ  และระยะท่ี  5 ได้หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือกเพื่อนำไปในการจัดการ 
                                   เรียนการสอนต่อไป  กำหนดการไว้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน  2564 
มติที่ประชุม รับทราบ     

 

                                          4.14  แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายธนากร  เยาว์ดำ    แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นโครงการสำคัญตาม พ.ร.บ.  
                              กศน. มีความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ในการดำเนินการขับเคล่ือนโครงการฯ ท่ีมีความ 
                              สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
                              ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ 
                              เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนา 
                              ศักยภาพคนตลอดชีวิตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2565)  
                              : ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                              นโยบายรัฐบาล : นโยบายหลัก ข้อท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
                              ของคนไทยทุกช่วงวัย 
                              ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
                              กระทรวงศึกษาธิการ : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี 
                              คุณภาพ 
                              แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
                              ทรัพยากรมนุษย์ 
                          1. ความเป็นมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                             จำนวน 261,500,000 บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขับเคล่ือนการพัฒนา 
                             การศึกษาท่ียั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น ในการจัดกิจกรรม 
                             การศึกษาต่อเนื่องให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 290,400 คน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา 
                             อาชีพเพื่อการมีงานทำใน                                                                                                                
                                                                                                                         / 5 กลุ่มอาชีพได้แก่ 
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                             5 กลุ่มอาชีพได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือ 
                             การบริการรวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐาน ประกอบกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
                             การศึกษา ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ e - skill และ up - skill เพื่อให้สถานศึกษาหรือผู้   
                             จัดกิจกรรมนำไปใช้ในการขับเคล่ือนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ  
                             ผู้เรียน และความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาประเทศ การดำเนินงานจัดกิจกรรมหลัก 
                             สูตรฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานการจัด 
                             การศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ 
                             ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
                             2. วัตถุประสงค์ 
                                 1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพ พัฒนาตนเองและ 
                                 ครอบครัว การนำความรู้ไปสร้างรายได้ มีการประกอบอาชีพและต่อยอดอาชีพเดิม 
                                 2. เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาชีพท่ีนิยมเรียนและประสบความสำเร็จ 
                                 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่ 
                                    ประชาชนท่ีผ่านการฝึกอาชีพ 
                            3. สถานท่ีดำเนินการ 
                               3.1 ศูนย์ กศน. อำเภอ/เขต จำนวน 928 แห่ง จัดกิจกรรม "1 อำเภอ 1 อาชีพ" 
                                    แห่งละ 21 คน รวม 19,488 คน 
                               3.2 กศน.ตำบล/แขวง จำนวน 7,432 แห่ง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
                                    3.2.1 กลุ่มสนใจ แห่งละ 14 คน (7,432 x 14 = 104,048 คน) 
                                    3.2.2 ช้ันเรียนวิชาชีพ แห่งละ 22 คน (7,432 x 22 = 163,504 คน) 
                               3.3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณขายแดน (9 แห่ง) 
                                    แห่งละ 300 คน (300 X 9 = 2,700 คน) 
                               3.4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) และศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ 
                                    แห่งละ 330 คน (330 X 3 = 660 คน) 
                                    เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม   
                                    อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม อาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ รวมถึงการเน้น 
                                    อาชีพช่างพื้นฐาน และหลักสูตรอาชีพ re - skll และ up - skll ท้ังนี้หลักสูตรอาชีพ  
                                    re - skill และนp - skll สามารถเข้าใช้งานท่ีเว็บไซต์ 
                                    http://pattana.nfe.go.th/quick - vin ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                                5. เป้าหมายโครงการ (Objectives) 
                                5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 240,400 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 
                                     จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
                                 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำความรู้ได้รับจากการฝึกอาชีพ 
                                                                                                                  / จากโครงการศูนย์ฝึก 
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                                     จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไปต่อยอดอาชีพเดิม ประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม  
                                     นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่าย 
                                5.3 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes): ผลิตภัณฑ์สินค้/บริการ กศน.ดีเด่นและ กศน.พรีเมี่ยม 
                                5.3.1 สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/ 
                                       บริการ กศน.ดีเด่น ในระดับจังหวัด และ กศน.พรีเมี่ยม โดยดำเนินการคัดเลือก                     
                                       ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการกศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด แห่งละ 10 ผลิตภัณฑ์ ภาพรวมจำนวน  
                                       770 ผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการ กศน.พรีเมี่ยม แห่งละ 3   
                                       ผลิตภัณฑ์ ภาพรวมจำนวน 231 ผลิตภัณฑ์ 
                               5.3.2 สถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ 
                                       กศน.ดีเด่น ระดับตำบล , ระดับอำเภอ โดยดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ               
                                       กศน.ดีเด่น ระดับตำบล แห่งละ 2 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 14,864 ผลิตภัณฑ์ และคัดเลือก  
                                       เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน. ดีเด่น ระดับอำเภอ แห่งละ 3 ผลิตภัณฑ์ ภาพรวม 
                                       จำนวน 2,784 ผลิตภัณฑ์ 
                                5.3.3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (9 จังหวัด)  
                                       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง และศูนย์วงเดือน  
                                       อาคมสุรทัณฑ์ โดยจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน. พรีเมี่ยม  
                                       แห่งละ 3 ผลิตภัณฑ์ ภาพรวมจำนวน 33 ผลิตภัณฑ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 

4.15  แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายธนากร  เยาว์ดำ   แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
                             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้การดำเนินงานตังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                             และบรรลุวัตถุประสงค์  สำนักงาน กศน. จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ                 
                             ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
                             1. วัตถุประสงค์ 
                                1.1  เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพให้กับประชาชน 
                                1.2  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
                                      และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
                             2. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไป 
                             3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการ  
                                 ส่ือสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ   
                                 จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2561 
                                 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 1210.04/8023  
                                 ลงวันท่ี 5  มิถุนายน 2561                                                         / 4. การจัดฝึกอบรม 
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                             4. การจัดฝึกอบรมโครงการฯ ในพื้นท่ีเป้าหมาย (428 กศน.อำเภอ/เขต ๆ ละ 15 คน  
                                รวม 13,820 คน) โดยจำนวนเงิน 17,700 บาทต่อ 1 กศน. อำเภอ/เขต 
                             5. วิธีการดำเนินงาน 
                             5.1 สำนักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
                                  โดยแบ่งเป็น 6 ช่วง คือไตรมาส 1 - 2 และไตรมาส 3 - 4 เพื่อนำไปจัดสรรให้สถานศึกษาใน                      
                                  สังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพให้กับ 
                                  ประชาชนในพื้นท่ี อำเภอละ 15 คน  เป็นเงิน 17,700 บาทต่ออำเภอ 
                              5.2 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการจัด 
                                   กิจกรรมในห้วงไตรมาส 1 - 2 จำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนสถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด  
                                   ดำเนินการก่อนสำหรับสถานศึกษาท่ีเหลือขอให้ดำเนินการในห้วงไตรมาส 3 - 4 เมื่อได้รับ                       
                                   การจัดสรรงบประมาณรอบ 2 
                             5.3  ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้ 
                                   1) สำรวจความต้องการกรอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพของ 
                                   ประชาชนในพื้นท่ีเพื่อนำข้อมูลมาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการจัดการอบรม                  
                                   ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
                                   2) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีได้จากการสำรวจเพื่อกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและ 
                                   พัฒนาหลักสูตรอาชีพต่าง ใ ให้ตรงกับความต้องการในการอบรมของประชาชน 
                                   3) จัดทำโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ พร้อมท้ัง 
                                   หลักสูตร บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อ  
                                   สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 
                                   4) พัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาต่งประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ โดยอาจใช้ 
                                   เอกสารทางวิชาการของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
                                   สำนักงาน กศน. หรือจากส่ืออื่น ๆ ท่ีเหมาะสม โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นจะต้องสอดคล้อง 
                                   กับความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริง บริบท ของพื้นท่ี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ  
                                   โครงการด้วย 
                                   5) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                   6) จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพตามโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบ 
                                   จากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 
                                   7) จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพตามหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติจาก 
                                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                                   8) ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลังการ 
                                   ฝึกอบรม 
                                                                                                                          / 9) มอบวุฒิบัตร 
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                                   9) มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
                                   ด้านอาชีพ โดยผู้ข้ารับการอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 8 ของ    
                                   โครงการ/หลักสูตร 
                                   10) รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน 
                                    โครงการท่ีกำหนดไว้ พร้อมท้ังแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม จำนวน 10 ภาพ ส่งไปยัง                 
                                    สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ท้ังนี้ ให้รายงานผลในระบบ DMIS       
                                    พร้อมท้ังแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรมด้วย 
                                    11) ติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการอบรมทุกคน หลังจากการฝึกอบรมเสร็จส้ินแล้ว 
                                    ตามแบบรายงานผลการประเมินฯ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
                                    ของสถานศึกษาในสังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เป็นผู้กรอกข้อมูลลงใน  
                                    Google form หรือสแกน QR Code ท่ีกำหนดไว้ 
                                    ส่งไปยังสำนักงาน กศน. กายในวันท่ี 31  สิงหาคม 2565 
                                12 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
                                    ด้านอาชีพตามแนวทางท่ีได้กำหนด เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ  
                                    ดำเนินงานโครงการฯตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดท่ีเกิดขึ้นท้ังก่อนและหลังการ 
                                    จัดการอบรมโครงการฯ 
                               5.3 สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
                                    ของสถานศึกษาในสังกัดท่ีละแห่งจนครบ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ    
                                    โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เป็นผู้  
                                    กรอกข้อมูลลงใน Google form หรือ สแกน QR Code ท่ีกำหนดไว้ พร้อมท้ังแนบรูปภาพ 
                                    การจัดกิจกรรมอบรม จำนวน 10 ภาพต่อจังหวัด ท่ีคัดเลือกจากสถานศึกษาในสังกัด ส่งไป 
                                    ยังสำนักงาน กศน. กายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 ท้ังนี้ ขอให้จัดทำเป็นรูปเล่ม 
                                    รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เก็บไว้ที่หน่วยงานของท่าน เพือ่ใช้ประโยชน์ในการ 
                                    ตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และใช้ในการอ้างอิงทาง 
                                    วิชาการต่อไป 
                              5.4 คณะทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อนิเทศ ติดตามและ 
                                    ประเมินผล พร้อมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศ 
                                    เพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
                                                                                                                                  /  กลุ่มนิเทศติดตาม 




