
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 5 / 2564  

วันอังคารที่  11  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น.  
โดยวิธีการประชุมผ่าน Video Conference แอพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
6.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง  
7.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
8.  นางสาวจุฑามาส          แก้วมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
9.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นายภาสกร                 กานต์วรีวงศ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป                       สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
นางนภา   จิโรภาส     ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
                     บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่  5/2564  กล่าวเปิดการประชุม 
                                   ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ก่อนวาระการประชุม       
นางนภา   จิโรภาส       แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
                                 โคโรนา  2019    ขอใช้วิธีการประชุมผ่าน Video Conference แอพลิเคชั่น Zoom Cloud   
                                 Meeting  สำหรับการสื่อสาร การรับทราบข่าวสารให้คิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  เน้นเป็น 
                                 ข้อมูลการให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน  มาตรการป้องกันต่าง ๆ และเน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา 
                                 ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                                                                                                                / ระเบียบวาระที่ 1 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

                    1.1   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ 

                           ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 และอนุสนธิประกาศฯ  

                           ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 

นางนภา  จิโรภาส    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับลงวันที่  13  เมษายน  2564  และลงวันที่  23  เมษายน   

                            2564 เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

                            ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

                            (โควิด-19)  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ 

                            การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงานของ 

                            บุคลากรในสังกัดและในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการในทุกจังหวัด ดังนี้ 

                           ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย  

                            ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต        

                                ในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา  

                            และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำการไม่ 

                            เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่มีความจำเป็นในการให้บริการแก่ 

                            ประชาชนเป็นสำคัญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

                          ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 

                           วิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พัก 

                           อาศัย รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ ในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดย 

                           คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ 

                          ข้อ 3 ให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการจัดประชุม การ 

                           ฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่าง ๆ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม  

                           ให้ใชว้ธิีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

                          ข้อ 4 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้งดการจัดการเรียนการสอน และให้งดการ 

                           จัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ยกเว้นเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชน 

                           ประเภทนานาชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หากจำเป็นต้อง 

                           จัดการเรียนการสอน ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด และให้ 

                           ปฏิบัตติามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวดัโดยเคร่งครัด 

                                                                                                                          
                                                                                                                                        /  ข้อ 5 กรณีการรับสมคัร 
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                          ข้อ 5 กรณีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้บริหาร 

                           สถานศึกษากำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียน  

                           นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) หาก 

                           จำเป็นต้องมีการสอบ การสัมภาษณ์ จะตอ้งดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันเข้มข้น 

                           สูงสุด และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครดั 

                          ข้อ 6 ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกรายปฏิบัติตาม 

                           มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

                           หมั่นลา้งมือ ลดการสัมผัส และ เว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ทั้งนี้  

                           ข้าราชการและบุคลากรทุกรายต้องหลกีเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรอืเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง  

                           ในกรณีบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องใส่ 

                           หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

                     1.2   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม 
                            สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 28  เมษายน 2564 
นางนภา  จิโรภาส      เรื่องการขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและ 
                            ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง  ศึกษาธิการ ลงวันที่ 13  
                             เมษายน 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
                             ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID -19)  ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลง 
                             วันที่ 23 เมษายน 2564  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุม 
                             การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดและใน 
                             กำกับกระทรวง ศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน  2564 ออกไปอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1- 
                             31 พฤษภาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
                     1.3  คำสั่งจังหวัดตรัง ท่ี 1796/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
                           ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2564 
นางนภา  จิโรภาส      คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1796/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค   
                             ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2564  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                             กับสถานศึกษาคือ  ข้อที่  8 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 
 
                                                                                                                                                   / (1) ห้ามการใช้อาคาร 
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                             (1) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน  สถาบันการศึกษา และสถาบันกวดวิซา  
                                  ทุกประเภท เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การสอบ การผิกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ  
                                  ที่มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศ 
                                  ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพ่ือให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือ 
                                  การใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด  (ฉบับที่ 16)  ลงวันที่  
                                  3 มกราคม 2564 
                             (2) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้น 

 แต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือกิจกรรมของสภากาชาดไทย/เหล่ากาชาด 
 จังหวัดตรัง หรือ เป็นกิจกรรมในพ้ืนที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค  สำหรับรายละเอียด   
 อ่ืน ๆ ให้ศึกษารายละเอียดตามคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1796/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและ   
 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ลงวันที่  
 1  พฤษภาคม  2564  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                     1.4   แนวทางดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค  
                            ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่  1/2564 
นางนภา  จิโรภาส      สำนักงาน กศน. ได้จัดทำแนวทาง "การจัดการเรียนการสอนของสำนักงาน กศน. ในสถานการณ์ 
                            การแพร่ระบาดโควิด-19  ภาคเรียนที่  1/2564  มาเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
                             ของเราชาว กศน.  เพ่ือที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  และท่ีสำคัญเพ่ือนักศึกษาและผู้เรียนของ  
                             กศน. ทุกคนจะต้องได้รับบริการและการเรียนการสอนที่ดีที่สุด  แนวทางจะมี 2 ช่วง ดังนี้ 
                             1) ชว่งก่อนเปิดภาคเรียน (17 – 30 พฤษภาคม 2564) ดำเนินการใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ   

บริหารจัดการ ด้านจดัเตรียมการเรียนการสอน ด้านบุคลากร 
                             2) ชว่งเปิดภาคเรียน (1 มิถุนายน  – 15 ตุลาคม 2564) ดำเนินการใน 4 รูปแบบ ได้แก่  
 2.1) On-Site : เรียนรูโ้ดยการพบกลุ่มที่สถานศึกษา หรือพ้ืนที่ที่ปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไข  

ข้อกำหนดและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 (ศบค.)  และและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 2.2) On-Air : เรียนรู้ผ่าน TV ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวง   
 ศึกษาธิการ (ETV) 
 2.3) On-Line :  เรียนรูผ้่านดิจิทัล สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความสะดวก   
 รวม NFE - Learning during Covid-19 เช่น Digital Content  ,YouTube , บทเรียน 
 ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ , ติวเข้มเติมเต็มความรู้ , สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ ,  
 ศูนย์บริการเพ่ือการเรียนรู้ (DSLC) , และการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์  
                                                        /  (Learning  Management System : LMS) 
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(Learning  Management System : LMS) โดยสถานศึกษาดำเนินการเอง เช่น GOOGLE  
CLASSROOM   Facebook live  Line   และอ่ืน ๆ   ที่แต่ละหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาได้
พัฒนาขึ้น 

                                 2.4) On-Hand : เรียนรู้โดยการส่งหนังสือ ใบงาน ใบความรู้ ไปให้ถึงบ้านหรือที่ทำงาน 
                                 โดยแต่ละจังหวัดและสถานศึกษา ให้ปรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  

ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ให้คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019  และประกาศของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 

                                 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นหลัก และให้ทุกหน่วยงาน 
                                 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้รับทราบอย่าง

ทั่วถึงในทุกช่องทาง 
มติประชุม    รับทราบ 
                     1.5   การวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางนภา  จิโรภาส       การวางแผนจักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเดือนเมษายน  ถึงเดือน 
                             มิถุนายน  2564  โดยงบอุดหนุนคา่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย   
                              1.  ค่าจัดการเรียนการสอน  จำนวน  2,503,090  บาท   
                              2.  ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จำนวน  680,656 บาท   
                              3.  ค่าหนังสือเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรร 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                     1.6   การเตรียมการวางแผนจัดกิจกรรมไตรมาส 3 – 4 
นางนภา  จิโรภาส       การเตรียมการวางแผนจัดกิจกรรมไตรมาส 3 – 4  รายละเอียดดังนี้ 
                            1.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  และค่าสาธารณูปโภค  ผลผลิตที่ 4  จำนวน  145,000.- บาท 
                             2.  คา่จ้างเหมาบริการ ผลผลิตที่ 4  จำนวน  151,080.- บาท ผลผลิตที่ 5 จำนวน  242,040.- บาท 
                            3.  ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  ผลผลิตที่  5  จำนวน  107,400.-  บาท 
                             4.  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  และค่าสาธารณูปโภค  ผลผลิตที่ 5  จำนวน  118,850.-  บาท  
                             5.  คา่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมการรู้หนังสือ ทักษะชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง   

พัฒนาสังคมชุมชน  ผลผลิตที่  4  จำนวน  184,850.-  บาท 
                             6.  งบรายจ่ายอื่น  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ทั้ง 3 กิจกรรม 

6.1)  1  อำเภอ  1  อาชีพ  เป้าหมาย  357  คน  งบประมาณ  160,650.-  บาท 
6.2)  ชั้นเรียนวิชาชีพ  31  ชัว่โมง  ขึ้นไป  เป้าหมาย  1,118  คน  งบประมาณ   
       503,100  บาท 
6.3)  กลุ่มสนใจไม่เกิน  31  ชั่วโมง  เป้าหมาย  1,152  คน  งบประมาณ 403,200.- บาท 

มติที่ประชุม    รับทราบ                                                                                         
                                                                                      / 1.7 ข้อมูลการฉีดวัคซีน 
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                     1.7   ข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้บุคลากรตามกลุ่มเสี่ยง ลำดับท่ี 3 กลุ่มเป้าหมายครู 
นางนภา  จิโรภาส       มอบงานบุคลากรสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนให้บุคลากรตามกลุ่มเสี่ยง ลำดับที่ 3  
                             กลุ่มเป้าหมายครู รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งฉีดวัคซีน 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
 

                    1.8   การร่วมบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจรองรับผู้ป่วย COVID-19 
นางนภา  จิโรภาส      ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมบริจาคเงิน 
                            สมทบทุนเพ่ือซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ”  ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลตรัง 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 4 / 2564  วันจันทร์ที่  5  เมษายน  2564 
นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งที ่4 / 2564  วันจันทร์ที่  5  เมษายน  2564  หากพบข้อผิดพลาด 

ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 4 / 2564    
                            “ไม่มี” 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
                     4.1  การจัดสรรงบประมาณไตรมาส 3 
นางนภา   จิโรภาส     สำหรบัการจัดสรรงบประมาณไตรมาส  3  ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปบ้างแล้ว   
                            และดำเนินการจัดสรรให้แล้วเสร็จ  และในส่วนของไตรมาส 2  ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

                     4.2 การจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.  
                           ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1  
                           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ZOOM 
นางนภา จิโรภาส      กศน.ได้มอบหมายให้ทีมวิชาการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตร    
                           การจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง    
                           ของผู้สงูอายุ" รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อำนาจเจริญ  
                                                                          /  และกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ ZOOM   
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                           และกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ ZOOM  ขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายบุคลากร 
                           ผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะ 
                           ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
                           ย่อยผ่านระบบ Z00M  ในวันอังคารที่ 25  พฤษภาคม 2564  เวลา  09.00 - 12.00 น. 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

                     4.3  การอบรมครู กศน. ด้านการใช้ ZOOM จัดการประชุมและจัดการเรียนการสอน  
นางนภา   จิโรภาส    การอบรมครู กศน. ด้านการใช้ ZOOM จัดการประชุมและจัดการเรียนการสอนด้วย   
                           สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้การจัดการอบรม 
                            ไม่สามารถทำได้  ขอให้สถานศึกษาขอคำแนะนำการใช้ ZOOM  มายังสำนักงาน กศน. 
                            จังหวัดตรัง  จะได้ให้คำแนะการใช้งาน ZOOM  เพ่ือสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการ 
                            จัดการเรียนการสอนนักศึกษาต่อไป   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

               กลุ่มอำนวยการ 
  

                     4.4  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครฯู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน. ครั้งที่ 3  
นางนภา   จิโรภาส     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ราย นางสาวอามีนา หมิแส๊ะ กศน.อำเภอหาดสำราญ  
                           และการพัฒนาเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่   และเนื่องจากนางสาวอามีนา  หมิแส๊ะ   
                            เดินทางมาจากจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง  ขอให้กักตัวเป็นเวลา 14  วัน หลังจาก 
                            เดินทางมารายงานตัว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                     4.5  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1  
                             (1 ตุลาคม 2563  ถึง 31 มีนาคม 2564) 
นางนภา   จิโรภาส     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ขอเลื่อนการลงพ้ืนที่เพ่ือ 
                           ประเมินครู กศน.ตำบล ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรืออาจจะมีการประเมินออนไลน์   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                    4.6  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง    
                          ครูผู้สอนคนพิการ และตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ของสำนักงาน กศน.  
นางนภา   จิโรภาส   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง 
                          ครูผู้สอนคนพิการ  และตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส  (เร่ร่อน)  ของสำนักงาน กศน.  
                              สมัครผ่านระบบออนไลนร์ะหว่างวันที่ 5 -14 พฤษภาคม 2564 ขอให้สถานศึกษาแจ้ง 
                           บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติสมัครสอบด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

                                                                 / การสำรวจข้อมูลข้าราชการครู 
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                    4.7  การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล 
                            เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  
นางนภา   จิโรภาส   การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
                          และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. เพ่ือใช้ประกอบ 
                             การพิจารณายกเว้นคุณสมบัติเข้ารับการสมัครคัดเลือกฯ  ขอให้สถานศึกษาแจ้งบุคลากรใน 
                           สังกัดที่มีคุณสมบัติสมัครสอบด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

              กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

                     4.8  ข้อมูลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/64 
นางนภา   จิโรภาส     การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ 
                             การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้น  
                             มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                             รับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 10 เมษายน   - 15 พฤษภาคม  2564  
                             (ขยายการรับสมัคร ถึง 30 พ.ค. 64)  สมัครผ่านออนไลน์ Google form  
                             (แต่ละสถานศึกษาดำเนินเอง) / สมัครกับครู กศน.ในพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                        

                      4.9  ติดตามความก้าวหน้า เอกสารประกอบการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือก “รู้เรื่องเมืองตรัง” 
นางนภา   จิโรภาส     ขอให้ข้าราชการครูดำเนินการจัดทำในส่วนของเนื้อหาหลักสูตร “รู้เรื่องเมืองตรัง”  
                             นำส่งสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ     
 
 

                      4.10 ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 
นางนภา   จิโรภาส      แจ้งสถานศึกษาติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                              ภาคเรียนที่ 2/2563  มายังสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
มติที่ประชุม  รับทราบ     
 
 

                      4.11 เลื่อนการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม และ กศน.ต้นแบบ  
                             5 ดี พรีเม่ียม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2564   
นางนภา   จิโรภาส      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   ขอเลื่อนการประเมิน 
                              คัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และกศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ประจำปี 
                              งบประมาณ 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรืออาจจะมีการประเมินออนไลน์   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                                                                                            / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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                กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

                     4.12  การตอบแบบสอบถามเพื่อทราบสภาพการให้บริการห้องสมุด และความคาดหวังของ 
                             ผู้ใช้บริการห้องสมุด  
นางนภา  จิโรภาส    การตอบแบบสอบถามเพ่ือทราบสภาพการให้บริการห้องสมุด และความคาดหวังของ 
                              ผู้ใช้บริการห้องสมุด ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษา บรรณารักษ์ ประชาชน   
                              คร ู  ภาคีเครือข่าย  ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อใช้ในงานวิจัย   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

            5.1  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564 ของ กศน.อำเภอ 
นางนภา  จิโรภาส      การลงทะเบียนของนักศึกษาในโปรแกรม ITW  และการลงทะเบียนออนไลน์ต้องดำเนินการ  

                  ทั้ง 2 อย่าง   จะหารือกันอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ         
 
   5.2   การเปิดให้บริการของห้องสมุดประชาชน 
นางนภา  จิโรภาส       การเปิดให้บริการของห้องสมุดประชาชน   ขณะนี้ห้องสมุดยังไม่ปิดบริการ   ขอใช้มาตรการ 
                            ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และสลับกันทำงาน  ให้บริการยืม-คืน  งดการอ่านใน 
                             ห้องสมุดไปพรางก่อน  เน้นการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
       

                    5.3  โครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับรถโมบายส่งเสริมการอ่าน 
นางนภา  จิโรภาส     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ขอเลื่อนโครงการห้องสมุด 
                            ประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับรถโมบายส่งเสริมการอ่าน  ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย   
มติที่ประชุม รับทราบ         
                                        
ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่องอ่ืนๆ     “ไม่มี” 
                      

เลิกประชุม เวลา  12.30 น.  
 
 
 
 
 
 

(นางละออง   ภู่กลาง) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 

http://oniepr.com/news_show.php?nid=107780
http://oniepr.com/news_show.php?nid=107780
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