
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งท่ี 4 / 2563 

วันพฤหัสบดท่ีี  7  พฤษภาคม  2563  เวลา 08.30 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทรฝ์าก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสงัข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด   
6.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมอืงตรงั 

7.  นางสาวมนธญา แสงสทิธ์ิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
8.  นางสาวมาลิตา หลหียัน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
9.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกลุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
10.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
11. นางสาริณี   วรรณบวร ครูช านาญการพเิศษ       กศน.อ าเภอห้วยยอด 
12. นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพเิศษ  กศน.อ าเภอนาโยง 
13. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
14.  นายอาทิตย ์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
15.  นางจาร ิ คงนคร ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
16.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ กศน.อ าเภอสเิกา 
17.  นายชรินทร์ สีสุข ครูช านาญการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
18.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
19.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกมุารี” อ าเภอห้วยยอด  
20.  นางสาววาสนา บุญเจรญิ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกมุารี” อ าเภอย่านตาขาว 
21.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
22.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
23.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
24.  นางสาวพรช่ืน  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
25.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
26.  นางอุบลรัตน์ ฤทธ์ิรัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
27.  นางปัทมนันท ์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
     

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางอรทัย คงสิน ครูช านาญการ       ลาพักผ่อน 
2. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบญัชี  ลาพักผ่อน 
 
      / ผู้เข้าร่วมประชุม   
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4       ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายเกรียงศักด์ิ  บริบรูณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุรพล พรหมม ี พนักงานบริการ ระดับ บ 2      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางสาวภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางจีราวรรณ ชูอินทร ์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวอัจฉร ี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางพิมภักดิ์ ว้ินฉ้วน นักวิชาการพัสด ุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายสุริยา    จันทรฐั นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวพรวิรินทร ์ ว้ินฉ้วน นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายอนุวัติ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม       
นางนภา  จิโรภาส  1.  มอบเกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ท่ีมีผลการสอบ N-net  100  คะแนนเต็ม   
        ภาคเรียน ท่ี 2  ปีการศึกษา  2562   แยกตามสถานศึกษา  จ านวน  6  แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
           / 2  มอบเกียรติบตัร 

ล าดบั สถานศึกษา ระดับชัน้ วิชา ชื่อ-สกุลนกัศกึษา ชื่อ-สกุลครูผู้สอน 
1 กศน.อ าเภอปะเหลียน ม.ปลาย ช่องทางการขยายอาชีพ นางสาวสุกัญญา  คงขวัญ นางวีณา  ฉิมเรือง 
 กศน.อ าเภอกันตัง ม.ปลาย ช่องทางการขยายอาชีพ นางสาวคอดยีะ  พระคง นางสาววิภารัตน ์ ยุโสะ 
2 กศน.อ าเภอกันตัง ม.ปลาย ช่องทางการขยายอาชีพ นายทวีเกียรต ิ เอ้งย่อง นายบุญภพ  ดวงสุด 
 กศน.อ าเภอกันตัง ม.ปลาย ช่องทางการขยายอาชีพ นางสาววามารี  หาบหา นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น 
 กศน.อ าเภอเมืองตรัง ม.ต้น การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม นายพฤหัส  สินไชย นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง 
3 กศน.อ าเภอเมืองตรัง ม.ปลาย สุขศึกษาและพลศึกษา นายธนรัชต์  กาหย ี นายพิชัย  นาคสอ้ิง 
 กศน.อ าเภอเมืองตรัง ม.ปลาย สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาววราภรณ์  ทองโอ นายวิชาญ  ทับทิม 
4 กศน.อ าเภอหาดส าราญ ม.ต้น สุขศึกษาและพลศึกษา นายเอกรินทร์  ชูชม นางผัลย์ศุภา  จงราบ 
5 กศน.อ าเภอย่านตาขาว ม.ปลาย สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวอริสา  นรากิจ นางทิพา  เส้งขาว 
6 กศน.อ าเภอรัษฎา ม.ปลาย เศรษฐกิจพอเพียง นายจักริน  ฤทธิ์ช ู นางขนิษฐา  วรรณบวร 
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นางนภา  จิโรภาส  2  มอบเกียรติบัตร โครงการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น  ระดับประเทศ     
        ประจ าปี  2562  (ระดับจังหวัด และระดับภาค) 
         ร่วมแสดงความยินดี ผลการประเมินการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประเภทบุคคล / 

                              สถานศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี 2562  ระดับจังหวัด  ดังนี้ 
1) ศึกษานิเทศก์ดีเด่น  นางละออง  ภู่กลาง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2) ข้าราชการครูดีเด่น  น.ส.จุฑามาส  แก้วมี  กศน.อ าเภอนาโยง 
3) บรรณารักษ์ดีเด่น  นางสาววาสนา  บุญเจริญ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
4) ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น  น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
5) ส านักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น 
6) กศน.อ าเภอดีเด่น  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
7) ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมาร”ี  ยอดเยี่ยม  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี 

อ าเภอห้วยยอด 
8) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม ห้องสมุดประชาชนจงัหวัดตรัง  

กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
9) กศน.ต าบลดเีด่น  กศน.ต าบลย่านซือ่  กศน.อ าเภอกันตัง 
10) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโพรงจระเข้  

กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
11) บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น  บ้านหนงัสอืชุมชนบ้านทุ่งหินผุด 
12) ศิษย์เก่า  กศน. ดีเด่น  นายสมพงษ์  ไพบูลย์  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
13) ศิษย์ปัจจบุัน  กศน.ดีเด่น  นายชานุวัฒน์  ชูทิพย์  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
14) หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น  เรอืนจ าจังหวัดตรัง กศน.อ าเภอเมอืงตรงั 
15) ภูมิปัญญา / ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น  นางณัฐยมน  พุฒนวล  กศน.อ าเภอนาโยง 
 

ร่วมแสดงความยินดี ผลการประเมินการปฏิบัติงาน กศน.ดเีด่น ประเภทบุคคล / 
                                       สถานศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี 2562  ระดับภาคใต้  ดังนี ้

1) ศึกษานิเทศก์ดีเด่น  นางละออง  ภู่กลาง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2) ข้าราชการครูดีเด่น  น.ส.จุฑามาส  แก้วมี  กศน.อ าเภอนาโยง 
3) ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น  น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4) กศน.อ าเภอดีเด่น  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
5) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  

กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
6) กศน.ต าบลดเีด่น  กศน.ต าบลย่านซือ่  กศน.อ าเภอกันตัง 
7) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโพรงจระเข้  

กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
           / 3.  มอบเกียรตบิตัร 
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นางนภา  จิโรภาส  3.  มอบเกียรติบัตรการประชาสมัพันธ์ผ่าน www.oniepr.com  
     เดือนมีนาคม  2563 
        1) รางวัลชนะเลิศ  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
        2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กศน.อ าเภอกันตัง 
        3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
     

        เดือนเมษายน  2563 
        1) รางวัลชนะเลิศ  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
        2) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  กศน.ย่านตาขาว 
        3) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  กศน.อ าเภอกันตัง  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

นางนภา  จิโรภาส  4  มอบเกียรติบัตรการน าเสนอการด าเนินงาน กศน.อ าเภอท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
        (Good  practice)   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  และ  มีนาคม  2563 
        เดือนกุมภาพันธ์   นางมลสิา  พัฒน์ทอง  ครูผู้สอนคนพิการ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
        เดือนมีนาคม   นางกนกอร  กองมี  ครู กศน.ต าบลน้ าผุด  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นางนภา  จิโรภาส  5  น าเสนอสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี  
       (Good  practice)  ในรอบ  1  เดือน  (ผ่านทางกลุ่มไลน์  ส านักงาน กศน.ตรัง) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1 
 

เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  1.1  ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5, 6 (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ  
  ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

นางนภา  จิโรภาส       ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการใน  
     สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25488 (ฉบับท่ี 5) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 
     ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตัง้แต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาไดข้ยาย 
     ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่  31 
     พฤษภาคม พ.ศ.  2563 แล้ว นั้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ยังคงด ารงอยู ่
     ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไปสู่พื้นทีอ่ื่นและปอูงกันมิให้โรคกลบัมา 
     แพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึง่เคยควบคุมได้ อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 9  แห่ง 
     พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11  
     แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตร ีจึงออก 
     ข้อก าหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแกส่่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้  
 
   / ข้อ 1 การห้ามออกนอกเคหสถาน 

http://www.oniepr.com/
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   ข้อ 1 การห้ามออกนอกเคหสถาน ให้การห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอก
เคหสถาน  ระหว่างเวลา  22.00  นาฬิกา  ถึงเวลา  04.00  นาฬิกาของวันรุ่งข้ึนตาม
ข้อก าหนด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  2563 และข้อยกเว้นการห้ามออกนอก
เคหสถานตามข้อก าหนด (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10  เมษายน  พ.ศ.  2563  ยังคงใช้บังคับ
ต่อไป ผู้ฝุาฝืนย่อมมีความผิดตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 และหากไม่ปฏิบัตติามมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดด้วย เช่น 
ออกนอกเคหสถาน  ในเวลาดังกล่าวและไม่ยอมรับการแยกกัก กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต 
หรือมั่วสุมชุมนุมกันท ากิจกรรม อันเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเวลาดังกล่าว อาจมีความผิดอีก
สถานหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือหากอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวไปกระท า
ความผิดตามกฎหมายอื่น  เช่น  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วย 

   ยาเสพติด  กฎหมายว่าด้วยการพนัน  หรือกระท าการฝุาฝืนข้อก าหนดในเรื่องอื่น ๆ 
นอกจาก เรื่องการห้ามออกนอกเคหสถาน และขณะเดียวกันก็เป็นการกระท าความผิด
ตามกฎหมาย อื่นด้วย เช่น เสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าอันไมเ่ปน็
ความจริงซึ่งเป็นความผิด  ตามข้อ 6  แห่งข้อก าหนด (ฉบับที่ 1)  ลงวันที่  25  มีนาคม 
พ.ศ.  2563  และเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  ก็ให้ด าเนินคดีตามกฎหมายเหล่านั้น ทุกฐานความผิด ทั้งนี้ ทางราชการ 
อาจพิจารณาข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้กระท าความผิดดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาใน
การขอรับความช่วยเหลือเยียวย าจากรัฐในโอกาสต่อไปด้วยก็ได้  

 

  ข้อ 2  การห้ามหรือข้อจ ากัดการด าเนินการหรือการท ากิจกรรมบางอย่างตามพระราช 
ก าหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  Youtube: iqepin LINE it!  เพิ่มเพื่อน  

  (1) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการ
เรียนการสอน  การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวน
มาก เว้นแต่เป็นการด าเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  

  (2) ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผูเ้ข้าร่วมเป็นจ านวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกนั หรือ
มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือ
สิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่และ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
หนึ่งเมตร สถานที่ท ากิจกรรมต้องโล่งแจ้ง หรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาท ากิจกรรมไม่นาน 
และมีมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนา 
ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563  

  (3) ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการข้ึนลงของอากาศยานเว้นแต่เป็นไปตาม ประกาศ 
เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศก าหนด  

  (4) ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ ปฏิบัติ ตาม
เงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรี ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 
หรือ ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและ
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ก าหนดซึ่งแบ่งออกเป็นมาตรการส าหรับชาวต่างประเทศ และ
มาตรการส าหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค และควบคุมจ านวน 

 
   / คนเข้าเมือง 
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  คนเข้าเมืองให้สอดคล้องกับความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองและการจัดที่
เอกเทศไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สงัเกต  

  (5) ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งหรือก าหนด  เป็น
เงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ ที่
เอกเทศ หรือสถานที่ซึ่งทางราชการก าหนด ต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่าวตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

  (6) ให้ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ ว่าราชการจังหวัดอาศัยอ านาจ  ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  มีค าสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ โรค
ดังนี้  โรงมหรสพ  สถานบริการ  ผับ  บาร์  สถานบันเทิง สวนน้ า สนามเด็กเล่น สวนสนุก 
สวนสัตว์ สถานที่เล่น สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 
สนุกเกอร์  บิลเลียด สถานที่  เล่นโบว์ลิ่งหรอืตู้เกม  ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สระว่าย
น้ าสาธารณะ  สนามชนไก่  ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส 
คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม  ศูนย์แสดงสินค้า  ศูนย์ประชุม  สถานที่จัดนิทรรศการ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สนามมวย โรงเรียน
สอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง  ของร่างกาย 
สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ สนามม้า สถานประกอบกิจการอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝุาเท้าและ สถาน
ประกอบกิจการอาบ อบ นวด ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะได้ประเมิน  
สถานการณ์และมีข้อก าหนดให้ผ่อนคลายต่อไป  

  (7) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาปิด จ ากัดหรือ ห้าม
การด าเนินการสถานที่หรอืสั่งให้งดการท ากิจกรรมอื่นทีม่ีความเสีย่งนอกเหนือจากทีร่ะบไุว้
ตาม (6) เพิ่มเติมภายในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แต่
การสั่งให้เปิด ด าเนินการสถานที่หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีค าสั่งปิดหรือมีข้อจ ากัดการใช้
สถานที่ตาม (1) ถึง (5) หรือตามที่มีค าสั่งปิดตาม (6) และ (7) จะกระท ามิได้จนกว่าจะได้
ประเมินสถานการณ์และ ข้อก าหนดให้ผ่อนคลายต่อไป  

 

   ข้อ 3  ค าสั่งหรือการก าหนดตามข้อ 2 (3) (4) (5) (6) และ (7)  ถือว่าเป็นค าสั่ง ตาม
ข้อก าหนดที่ออกตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

  พ.ศ. 2548 ด้วย  
 

   ข้อ 4 การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันส าคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม  
   ณ ศาสนสถานใดให้เป็นไปตามดุลยพินิจและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแล  
   ศาสนสถานนั้น ในกรณีมีมาตรการหรือค าแนะน าขององค์กรปกครองทางศาสนานั้นหรือ

ของทางราชการเกี่ยวกับ การปูองกันโรค ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการหรือค าแนะน า
ดังกล่าว  

 

ข้อ 5 ให้ประช าชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นทีจ่ังหวัด เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่ง
ต้องแสดงเหตผุลและหลกัฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทัง้ต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้อง
ปฏิบัติตาม มาตรการปอูงกันโรคตามทีท่างราชการก าหนดอนัอาจท าใหก้ารเดินทางต้องใช้
เวลามากกว่าปกต ิและไม่ได้รบัความสะดวกในการเดินทาง 

 
/ ข้อก าหนด 
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ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 6)  
ตามที่จังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนตออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) และแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  ที่ 2/2563  เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แล้ว นั้น  
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการปูองกัน   
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีประชาชนไม่ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคที่ทาง
ราชการก าหนด  เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  เพื่อให้การปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใน
พื้นที่จังหวัดตรังเป็นไปตามมาตรการการปูองกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด  จึงให้ 
ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย 
ให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมในพื้นที่ โดยก าชับผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ว่าเป็น
หน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการปูองกัน
โรคที่ทางราชการก าหนด  โดยเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว อาจมี
ความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการ/สถานที่นั้น 
2) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการ/ 
สถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 
3) เจ้าหน้าทีผู่้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ก ากบั ติดตาม  และบังคับใช้มาตรการในการปูองกัน 
และการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 1.2  ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
       (โควิด-19) ท่ี 2/2563 และมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกัน 
       การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ประกาศ  ณ วันท่ี  1  พฤษภาคม  2563 
นางนภา  จิโรภาส   ค าสั่งจังหวัดตรัง  ที่ 134/2563  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
    อันตรายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง 
 

      ก. มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 (ต) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ 

ข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1 และข้อ 2 ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548 (ฉบับที่ 1)  ลงวันที่  25
มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  2563 
ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
เรื่อง ห้ามการชุมนุม การท ากิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 และค าสั่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่  
       / 2/2563 เร่ือง 
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2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตร ๙ แห่งพระราชก าหนด  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  
2563ผู้ว่าราชการจงัหวัดตรงั ในฐานะผู้ก ากบัการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินใน
เขต พื้นที่จังหวัดตรังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ตามมติที ่
ประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.  2563  จึงให้ยกเลกิค าสั่งจังหวัดตรัง 

                                    ที่ 862/2563 ลงวันที่ 26  มีนาคม พ.ศ. 2563 และค าสั่งจังหวัดตรังที่ 1063/2563 
                                    ลงวันที่  8  เมษายน   พ.ศ.  2563 
      ข้อ 1  ให้ปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายดังต่อไปนี้ 
    (1) สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามม้า รวมทั้งสถานที่หรือสนามประกวด 
        แข่งขัน ฝึกซ้อมสัตว์/สิ่งของ หรือกิจกรรมในท านองเดียวกัน 
    (2) สถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด 
    (3) สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และสถานประกอบการ    

ที่คล้ายกับสถานบริการ 
    (4) สถานบันเทิงหรือสถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีหรือ 
        เปิดเพลงเพื่อการบันเทิง  เช่น  ผับ  บาร์  ร้านคาราโอเกะ  เป็นต้น 
    (5) ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet cafe)  ร้านเกม 
    (6) สระว่ายน้ าสาธารณะ  สวนน้ า  หรือสถานที่อื่น ที่ให้บริการท านองเดียวกัน 
    (7) สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ต  หรือโรลเลอร์เบรก หรือ 

           การละเล่นอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน  รวมทั้งเครื่องเลน่เด็กในสวนสาธารณะและ 
                                  ห้างสรรพสินค้า 

    (8) สนามมวย  สถานที่ฝึกสอนมวย  ฝึกซ้อมกีฬามวย  หรือค่ายมวย 
    (9) โรงเรียน/สถานสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิ้ม) 
    (10) ร้านโต๊ะสนกุเกอร์ โต๊ะบิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม 
      (11) สถาบันลลีาศหรือสอนลลีาศ 
    (12) โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 
    (13) สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส ทั้งภายในอาคาร นอกอาคารและสถานที่กลางแจ้ง 
    (14) สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและของเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ โรงเรียน 

    หรือสถาบันกวดวิชา และห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถานบัน
การศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท า
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก เว้นแต่เป็นการด าเนินการสื่อสารแบบ
ทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

    (15) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนหรือเด็กเล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
    (16) โรงเรียนผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ 
    (17) คลินิกแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีนของเอกชน สถานประกอบการนวดแผนไทย 

            นวดฝาุเท้า สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบกจิการอาบน้ า อบไอน้ า 
                                    อบสมุนไพร และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด  ร้านสปา 

    (18) คลินิกเวชกรรม/สถานเสริมความงาม 
    (19) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
    (20) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา  และสนามหรือตลาดนัดพระเครื่อง  พระบูชา 
           / (21) ศูนย์ประชุม 
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    (21) ศูนย์ประชุม สถานที่จัดประชุมหรือนิทรรศการ 
    (22) แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  พิพิธภัณฑสถาน 
    (23) ห้องสมุดสาธารณะ (ยกเว้นการบริการให้ยืม-ส่งคืนหนงัสือ) 
    (24) โรงแรมที่ได้รบัใบอนญุาตประกอบธุรกจิโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

    พ.ศ. 2547 และมีห้องพกัตั้งแต่ 25 ห้อง หรือจ านวนผู้เข้าพกัเกินกว่า 50 คน ข้ึนไป 
หรือโรงแรมใดทีป่รากฏภายหลังว่ามีข้อมูลยืนยันทางระบาดวิทยาในการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19  ยกเว้น โรงแรมซึง่ทางราชการใช้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ตามมาตรการในการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ
อันตรายในท้องที่จงัหวัดตรงั  

      (25) สนามกีฬาหรือสถานที่ออกก าลงักายที่มกีารออกก าลังกายหรอืการเล่นกีฬา ซึ่งมี  
    การสมัผสัร่างกายผู้อื่น และไมส่ามารถเว้นระยะห่างการท ากิจกรรมอย่างน้อย  
    1  เมตร ได ้

    (26) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรบับรุุษหรือสตร ีอนุญาตเฉพาะ สระ ตัด 
    ซอยผม ไดร์ผม แต่งผมเท่านั้น และต้องหยุดท าความสะอาดและฆ่าเช้ือทุก 2 ช่ัวโมง 

ให้จองคิวเช้ารับบริการไม่ใหม้ีการนัง่รอในร้าน โดยผูร้ับบรกิาร ช่างต้องใสห่น้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากทางเลอืก (หน้ากากผ้า) และให้ช่างใส่ Face Shield ด้วย 

    (27) ตลาดที่จัดให้มีการซื้อขายหรือด าเนินการอื่นใดในเวลากลางคืน ห้ามด าเนินการ 
     ดังกล่าว  ระหว่างเวลา  22.00  น.  ถึง  04.00  น. ของวันรุ่งข้ึน 
    (28) ห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ในส่วนซึง่เป็นแผนกชูเปอร์มารเ์ก็ต ร้านขายยา สินค้า 

    เบ็ดเตล็ดทีจ่ าเป็นต่อการใช้ชีวิตสินคประเภทวัสดุก่อสร้าง รา้นขายปลีกธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม ธนาคารที่ท าการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนก
ร้านอาหารใหป้ิดได้เฉพาะการน ากลบัไปบริโภคที่อื่น 

 

    ข้อ 2 สถานที่ ที่มีข้อยกเว้นใหเ้ปิดบริการได้ทั้งบางส่วนหรอืบางเวลา ตามข้อ 1 และ 
    สถานที่ดังต่อไปนี้ ใหผู้้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ต้องด าเนินการตาม

มาตรการของจงัหวัดตามภาคผนวกแนบท้ายค าสัง่ฉบับนี้ ดงันี้ 
    (1) ร้านค้าหรอืสถานประกอบการที่ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ ให้จ าหน่ายได้เฉพาะ 

           ก าหนดเวลาตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาห้ามชายเครื่องดื่ม 
                                   แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558  ยกเว้นจ าหน่ายในห้วงเวลา 
                                   22.00 นาฬิกา – 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งข้ึน (เคอร์ฟิว) 

    (2) การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานี 
          ขุนส่ง โรงพยาบาล ร้นอาหารหรอืเครือ่งดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่ง 
                                  ไม่รวมถึงสถานบริการผบั บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจให้น ากลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิด 
                                  ให้ใช้บริการในสถานที่นั้นกส็ามารถท าได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการใหเ้ป็นไป 
                                  ตามมาตรการปูองกันโรคและค าแนะน าของทางราชการ ส าหรบัร้านอาหารหรอื 
                                  เครื่องดื่มซึ่งจ าหน่ายสุรา ใหเ้ปดิได้แต่ห้ามการบริโภคสรุาหรือเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ใน 
                                  ร้าน 

    (3) ร้านค้าปลกี/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าสง่ชุมชน ตลาด ตลาดน้ า และตลาดนัด 
           ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้า-ออก  จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้  
                                   และ ผู้ใช้บริการ  การเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการช าระราคา 
           /(4) สนามกอล์ฟ 
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    (4) สนามกอล์ฟหรอืสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ให้เปิดได้แต่ต้องไมม่ีผู้ชมมาชุมนมุกันหรือ 
            เป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร  คลับเฮาส์  หรอืร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให ้
                                   ปฏิบัติตามข้อ 2 (1) 

    (5) สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกตกิาสากล ผู้เล่นต้องมรีะยะห่าง 
           ทางสังคมและไม่คลุกคลกีัน เช่น เทนนสิ ข่ีม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มผีู้ชมมาชุมนมุ 
                                  กันหรือเป็นการแข่งขัน 

    (6) สวนสาธารณะ  ลาน-พื้นที่กจิกรรมสาธารณะ  สถานที่ออกก าลงักาย สนามกีฬา 
           ลานกีฬา ให้เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดิน ว่ิง ข่ีหรือปั่นจักรยานหรือการออก   
                                  ก าลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบคุคล  โดยไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน  
                                  การละเล่น การแสดง 

     (7)  สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ า ตัดขน รู้เลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 
 

   ข้อ 3 ให้เจ้าของหรือผูจ้ัดการสถานที่ตามข้อ 2  ทุกประเภทมีหน้าทีร่ับผิดชอบการดูแล
รักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอปุกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มมีาตรการ
ปูองกันโรคตามทีท่างราชการก าหนดเช่น การเว้นระยะห่างทางสงัคม การสวม
หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผูเ้กี่ยวข้อง ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรการของจงัหวัดตามภาคผนวกแนบท้ายค าสั่งฉบบันี้ 

 

   ข. มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (7) มาตรา 35 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7(1) ประกอบข้อ 1 ข้อ 10  และข้อ 13  ของ
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2563 และ
ประกาศหัวหนผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
เรื่อง ห้ามการชุมนุม การท ากิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่3  เมษายน พ.ศ.  2563  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตรังในฐานะผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขต
พื้นที่จังหวัดตรัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ตามมต ิ

    ที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  จึงออกค าสั่งไว้ ดังนี้ 
 

    ก าหนดจุดสกัดประจ าคนตรวจคัดกรองเข้า - ออก จังหวัดตรัง  จ านวน  6  จุด  คือ 
    1) บริเวณหน้าค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์  ต าบลช่อง  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรงั 
    2) บริเวณหน้าจุดตรวจลิพงั สถานีต ารวจภูธรปะเหลียน (ตู้ยามสายตรวจบ้านลิพัง)  

    ต าบลลิพงั  อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
    3) บริเวณหน้าจุดตรวจควนกุน  สถานีต ารวจภูธรสิเกา (สามแยกบ้านควนกุน)  
     ต าบลกะลาเส  อ าเภอสเิกา  จังหวัดตรัง 
    4) บริเวณหน้าจุดตรวจคลองปาง  สถานีต ารวจภูธรรัษฎา  (ดา่นตรวจคลองปาง) 

    ต าบลคลองปาง  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
    5) บริเวณถนนทางเข้า - ออก ท่าอากาศยานตรัง (ถนนตรัง-ปะเหลียน) ต าบลโคกหล่อ 
        อ าเภอเมืองตรัง จงัหวัดตรงั 
    6) บริเวณท่าเรือเทศบาลเมืองกันตัง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 
           / ข้อ 1 ปิดช่องทางเข้า- ออก 



~ 11 ~ 
 

  

    ข้อ 1 ปิดช่องทางเข้า- ออก ในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
     1.1) ผู้ได้รับยกเว้นให้เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่จงัหวัดตรงั  ได้แก่ 
     (1) ผู้ที่มีความจ าเป็นในการรักษาพยาบาล 
     (2) ผู้ปฏิบัตงิานด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการธนาคาร 
     (3) พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อก าหนด ประกาศ  
     หรือค าสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร หรือ 
     พลเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายอื่น 
     (4) ผู้ขนสง่สินค้าอปุโภค บรึโภค 
     (5) ผู้ขนสง่ผลผลิตการเกษตร 
     (6) ผู้ขนสง่ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย ์
     (7) ผู้ขนสง่หนงัสือพิมพ ์
     (8) ผู้ขนสง่น้ ามันเช้ือเพลงิ 

    (9)ผู้ขนส่งพสัดุภัณฑ์ หรือไปรษณียภัณฑ์ 
     (10) ผู้ขนส่งสินค้าเพือ่การน าเข้าหรือสง่ออก 

     (11) ผู้ขนย้ายประชาชนไปสู่ทีเ่อกเทศเพือ่กกักันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดตอ่ 
     (12) ผู้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
     (13) เหตจุ าเป็นอื่น ๆ โตยได้รับอนญุาตจากพนกังานเจ้าหนา้ที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 

    เป็นหัวหน้าชุดจุดสกัดประจ าคนตรวจคัดกรองพื้นทีจ่ังหวัดตรัง หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไดร้ับมอบหมายจากหัวหน้าชุดจุดสกัดประจ าคน
ตรวจคัดกรอง 

    ท้ังน้ี ผู้ได้รับยกเว้นดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีเอกสารรบัรองความจ าเป็นหรอื  
เอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางแล้วแต่กรณีและต้องผ่านการตรวจคัด
กรอง  ณ จุดสกัดประจ าด่านตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน
โรคตามที่ทางราชการก าหนดโดยเครง่ครัด 

    กรณีผู้ขนส่งตามข้อ (1) -(12) ที่ประสงค์จะขอเดินทางผ่านจงัหวัดตรัง  
    พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุด จุดสกัดประจ าจุดตรวจคัด

กรองพื้นทีจ่ังหวัดตรัง หรือพนักงานเจ้าที่ซึง่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าชุด
จุดสกัดประจ าคนตรวจคัดกรอง จะพจิารณาเหตุผลความจ าเป็นเป็นรายกรณี 

    และต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ณ จุดสกัดประจ าคนตรวจคัดกรอง และ
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 

    1.2) ในกรณีที่ไม่ได้เป็นบุคคลตามซ้อยกวนดังกล่าวข้างต้น หากประสงค์จะเดิน 
ทางเข้า – ออก ในพื้นที่จงัหวัดตรงัต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ณ จุดสกัดประจ า 
คนตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคตามทีท่างราชการก าหนด 
โดยเคร่งครัดโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

     (1) บุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขทีจ่ะพจิารณาใหเ้ข้าพื้นทีจ่ังหวัดตรงั ประกอบด้วย 
     (1.1) ผู้ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่จงัหวัดตรงั  ซึ่งประสงค์จะเข้าพืน้ที่  ต้องพักอาศัย 
          อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง  จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
      และต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี ้
 
           / (1.1.1) กรณีมาจากต่างประเทศ 
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     (1.1.1) กรณีมาจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยนัว่ามีสุขภาพ 
     เหมาะสมตอ่การเดินทางซึ่งได้รบัการตรวจรับรองหรือออกให้มี

ระยะเวลาไม่เกิน  72  ช่ัวโมง ข้ึนก่อนการเดินทางพรอ้มแสดง
บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น โดยใหเ้ข้ารบัการตรวจ
คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดสกัดประจ าคนตรวจคัดกรอง 
กรณีพบว่าบุคคลดังกล่าวมีอุณหภูมิตัง้แต่  37 องศาเซลเซียส  

     ข้ึนไปหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ใหส้่งตัวเช้ารบัการตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลทันที  นอกเหนือจากนี้ให้ไป รายงานตัวที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องที่ ที่พ านักอาศัยในพื้นที่
จังหวัดตรัง หรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มเทศบาลนครตรัง 
หรือเทศบาลเมืองกันตัง แล้วแต่กรณี เพือ่เข้ารบัการกักกันที ่
Local Quarantine  จ านวน  14  วัน  ก่อนกลับบ้าน 

     (1.1.2) กรณีมาจากพื้นที่มีการระบาดของโรค (พื้นที่ซึ่งมีผู้ติดเช้ือโรคโควิด 
     คนสุดท้ายยังไม่พ้นก าหนดระยะเวลา  14  วัน)  ต้องมีใบรับรอง

แพทย ์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง  ซึ่งได้รับ 
     การตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน  72  ช่ัวโมงก่อน

การเดินทาง และหนังสือรับรองจากอ าเภอ/เขต ท้องที่ต้นทาง 
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่ามาจากพื้นที่มีการ  ระบาดของโรค 
พร้อมแสดงบัตรประชาชน  หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น โดยให้เข้า
รับการตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดสกัดประจ าคน
ตรวจคัดกรอง  แล้วด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

      กรณีพบว่ามีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.3  องศาเซลเชียส ข้ึนไป หรือมี 
     อาการระบบทางเดินหายใจ ให้ส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาที่

โรงพยาบาลทันที   
     กรณีไม่มีอาการดังกล่าวให้ไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท้องที่ ทีพ่ านักอาศัยในพื้นทีจ่ังหวัดตรัง หรือกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อมเทศบาลนครตรัง หรือเทศบาลเมือง
กันตัง  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้คณะกรรมการโควิดระดบัอ าเภอ 
พิจารณาการกักกันตัว โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้กักกันตัวไว้
ที่ Local Quarantine  จ านวน  14  วัน 

 

    หากเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังนี้ คือ 
    1) ไม่ให้ความร่วมมือกกัตัวที่บ้าน 
    2) ที่บ้านมีผูสู้งอายุ ผู้ปุวยเรื้อรัง ผูปุ้วยติดบ้าน/ติดเตียง หรือเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี 

3) พื้นที่ภายในบ้านไม่เป็นสัดส่วน  หรอืไม่เหมาะสมในการกักกันทีเ่ป็น Home  
Quarantine  นอกเหนือหลักเกณฑ์ข้างต้นให้กักกันที่ Home Quarantine 
จ านวน  14  วัน  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขหรอือาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) หรือ ผู้น าหมูบ่้าน/ชุมชนที่ได้รับ
มอบหมาย  คอยติดตามให้ค าแนะน าและปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข   
      / (1.1.3)  กรณีที่มาจากพืน้ที ่
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(1.1.3)  กรณีที่มาจากพื้นที่ไมม่ีการระบาดของโรคต้องมีหนงัสือรับรอง 
จากอ าเภอ/เขต ท้องที่ตันทางหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่ามาจาก 
พื้นที่ไม่มีการระบาดของโรค พรอ้มแสดงบัตรประชาชนหรอืบัตร
แสดงตนอย่างอื่นโดยใหเ้ข้ารับการตรวจคัดกรองและตรวจวัด
อุณหภูมิ ณ จุดสกัดประจ าด่านตรวจ ตรวจคัดกรองและปฏิบัติ
ตามมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดโดยเครง่ครัด 
ก่อนกลบับ้าน กรณี พบว่า มีอุณหภูมิตั้งแต่  37.3  องศา
เซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้สง่ตัวเข้า
รับการตรวจรักษาทีโ่รงพยาบาลทันท ี

          (1.2) กรณีชาวต่างประเทศ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสม 
ต่อการเดินทางซึง่ได้รับการตรวจรบัรองหรือออกใหม้ีระยะเวลาไม่เกิน 72  
ช่ัวโมง  ก่อนการเดินทาง ซึ่งยืนยันว่ามีการตรวจแล้วไม่พบเช้ือโควิด-19  
และมีกรมธรรม์ ประกันภัยที่แสดงการคุ้มครองการรกัษาพยาบาลใน 
ประเทศไทยซึง่ครอบคลุมถงึ โรคติดเช้ือโควิด-19  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  
100,000  เหรียญสหรัฐ ใหเ้ข้ารบัการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุด 
สกัดประจ าด่านตรวจคัดกรอง และให้  ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

    1.2.1) กรณีพบว่า บุคคลดังกล่าวมอีุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียส  
      ข้ึนไปหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ใหส้ง่ตัวเข้ารบัการตรวจรกัษา 
      ที่โรงพยาบาลทันท ี
    1.2.2) กรณีพบว่า บุคคลดังกล่าวมอีุณหภูมิต่ ากว่า 37.3 องศาเซลเซียส  

     ข้ึนไป  แต่ไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย หรือกรณีพบว่า บุคคล 
     ดังกล่าวมีอุณหภูมิต่ า กว่า 37.3  องศาเซลเซยีส  ลงมาให้กักกันที่  
     Local Quarantine จ านวน  14  วัน 

     ทั้งนี้ ให้ชาวต่างประเทศดังกล่าวรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายใน 
     การรักษาพยาบาลหรือกักกันทั้งหมด 
    (1.3) ผู้ที่มีภูมิล าเนาจังหวัดอื่นแต่ปฏิบัตงิานในเขตพื้นทีจ่ังหวัดตรังเป็น 

     การประจ า ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน/
ผู้ประกอบการ ตันสังกัด พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐฯ  บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น  และห้ามบุคคล 

     ดังกล่าวออกนอกพื้นที่จังหวัดตรงัจนกว่ามกีารยกเลกิประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีมีเหตุ จ าเป็นต้องไปปฏิบัตหิน้าที่นอก 

     เขตพื้นที่จงัหวัดตรงั จะต้องมีค าสัง่ หรอืหนงัสือรับรองจากหน่วยงานต้น
สังกัด  พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ หรือ
บตัรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น หรือกรณี เหตจุ าเป็นอื่น
นอกจากนี้ ใหห้ัวหน้าชุดจุดสกัดประจ าคนตรวจคัดกรองเปน็ผู้มีอ านาจ
พิจารณา และต้องถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดย
เคร่งครัด 

     (1.4) ผู้ปุวยฉุกเฉินที่มีการสง่ต่อเข้าพื้นที่โดยโรงพยาบาลต้นทางมหีนังสือรบัรอง 
 
           / (1.5) ผู้ที่แพทย์นัดหมาย 
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     (1.5) ผู้ที่แพทย์นัดหมายหรอืแพทย์ใหก้ารรับรองว่าไม่อาจเลื่อนนัด เนื่องจากมี 
    เหตุจ าเป็นต้องได้รบัการตรวจรักษาตามนัดหมาย และไม่อาจจะแก้ไข

เยียวยารักษาใหป้ลอดภัยไต้ในภายหลงั  รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว โดย
มีหนังสือรับรองของแพทยห์รือใบนัด พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตร
แสดงตนอย่างอื่น 

     (1.6) ผู้ที่มนีัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในช้ันศาลอัยการ หรอืพนักงาน 
     สอบสวน โดยต้องมเีอกสารหลกัฐานการนัดหมายดังกล่าวพร้อมแสดงบัตร

ประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น 
    (2) บุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขทีจ่ะพจิารณาใหอ้อกนอกพื้นทีจ่ังหวัดตรังได้ ประกอบด้วย 
     (2.1) ผู้ที่มีภูมิล าเนาต่างจงัหวัดและประสงค์เดินทางกลับภูมลิ าเนาเดมิ 

        (2.2) ผู้ปุวยฉุกเฉินที่มีการสง่ต่อไปนอกพื้นทีจ่ังหวัดตรังโดยโรงพยาบาลต้นทาง 
                              มีหนังสือรับรอง 

     (2.3) ผู้ที่แพทย์นัดหมายหรอืแพทย์ใหก้ารรับรองว่าไม่อาจเลื่อนนัด เนื่องจาก 
    มีเหตจุ าเป็นต้องได้รบัการตรวจรักษาตามนัดหมาย และไม่อาจจะแก้ไข  

เยียวยารักษาใหป้ลอดภัยได้ในภายหลงัโดยมหีนังสือรบัรองของแพทย์หรือ
ใบนัด พร้อมแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอืน่ 

    (2.4 ) ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพจิารณาในช้ันศาล อยัการ หรอืพนักงาน 
     สอบสวน โดยต้องมเีอกสารหลกัฐานการนัดหมายดังกล่าวพร้อมแสดง 
     บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น 

    (3) บุคคลตาม (1) และ (2) ต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคตามทีร่าชการ 
     ก าหนดโดยเคร่งครัด หากไม่ยินยอมให้ตรวจหรอืเป็นผู้ต้องสงสัยติดเช้ือไวรสั 
     โคโรนา 2019 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัตกิาร จุดสกัดประจ าคนตรวจคัดกรอง มี

อ านาจปฏิเสธไม่ให้บุคคลดังกล่าว เข้า - ออก พื้นที่ได ้
    (4) กรณีมปีัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินจิฉัยสัง่การให้ยานพาหนะหรือบุคคลตาม 

     ข้อ 1 เข้า - ออก พื้นที่ ให้หัวหน้าชุดจุดสกัดประจ าคนตรวจคัดกรองเป็นผู้มี
อ านาจพิจารณาให้เป็นไปตามค าสั่งนี้  หรอืประกาศทีเ่กี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป 

 

    ข้อ ๒  ห้ามการชุมนุม การท ากิจกรรม  หรือการมั่วสุมในลักษณะท่ีเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค 
    หรือการกระท าอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือ 
    การกลั่นแกลง้เพือ่แพรเ่ช้ือโรค เว้นแต่เป็นการท ากิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ใน

เคหสถานของตน หรือกิจกรรมของทางราชการซึง่มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลที่ปลอดภัยผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ อาจมคีวามผิดตามมาตรา 52
แห่งพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึง่ปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทัง้จ าทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548 

    ต้องระวางโทษจ าคุกไมก่ินสองปี  หรือปรับไมเ่กินสี่หมืน่บาท  หรือทัง้จ าทัง้ปรับ
แล้วแต่กรณีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ.  2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563  สั่ง ณ วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
           / 1.3  การจัดการศึกษา 
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1.3  การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019  

นางนภา  จิโรภาส 1) การเตรยีมความพร้อม (ก าลังด าเนินการ) 
  (1) ก าหนด Timeline การรับสมัคร  การเปิดเรียน  การสอบ  

(2) การปรับปรงุรปูแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ Online  
(3) ปรบัปรุงรายการออกอากาศสถานี ETV 
(4) จัดท ารายงานการสอนการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาอาชีพเพื่อ 
  การออกอากาศทางทีวีระบบดิจิทลั 
(5) ปรบัระบบการเบิกจ่ายทีเ่อื้อต่อการสอน  Online 
(6) พัฒนาครูและบุคลากรส าหรบัการจัดการเรียนการสอน Online  
(7) รวบรวมสื่อออนไลน์และจัดท า Platform  การเรียนรู้  

2) การจัดการเรียนการสอน  
(1) การศึกษาข้ันพื้นฐาน กศน.  : ภาคเรียนที่ 1/2563  เริ่ม  1  กรกฎาคม  ถึง  
    30  พฤศจิกายน  2563  
(2) การศึกษาต่อเนือ่ง : ปรบัวิธีการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
 

การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจัดการเรยีนการสอน 

   (1) การลงทะเบียนเรียน  ลงทะเบียนเรียนในแต่ละระดบัช้ันในรูปแบบออนไลน ์
   (2) การจัดการเรียนการสอน  ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
 2.1)  ห้องเรียน  Google  Classroom 

 2.2)  ห้องเรียนกลับทาง  Flipped  Classroom 
 2.3)  Zoom  Meeting  2.4)  ไลน์กลุ่ม 

   (3) สื่อการเรียนการสอน 
        3.1) VTR / VDO Clip  3.2) รายการสอนออกอากาศสถานี ETV/DLTV 
        3.3) หนังสือเรียน  3.4)  E-book   3.5)  Platform  การเรียนรู ้
   (4) การประเมินผล                

(4.1)  ประเมินจากใบงานที่สง่ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
      (4.2)  การพบกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน ์

   (5) การวัดผล 
(5.1) ผ่านระบบ  E-Exam   (5.2) เข้าห้องสอบ 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(1) รูปแบบออนไลน์ 
(1.1) สถานศึกษา  
(1.1.1) จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน  
(1.1.2) จัดสง่แผนการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน  เพือ่ขอความเห็นชอบ 
          จากส านักงาน กศน.จงัหวัด  
 

/ (1.1.3) ด าเนินการ 
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(1.1.3) ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
         ตรวจสอบ  ประเมินการจัดกจิกรรมพร้อมเบิกจ่ายเงนิตามระเบียบ 

    ที่ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในแต่ละภาคเรียนและรายงานผลให้ส านักงาน 
    กศน.จังหวัดทราบ 

(1.1.4) ส านักงาน กศน.จังหวัด  นิเทศติดตาม  การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียนของสถานศึกษา 
 

(1.2) ครู กศน.  
(1.2.1) ออกแบบเนื้อหาการจัดกจิกรรม 
(1.2.2) ก าหนดตารางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ออนไลน์  
(1.2.3) จัดท าระบบการลงทะเบียน  
(1.2.4) จัดกจิกรรมระบบออนไลน์  ผ่านแอพพลิเคช่ันต่างๆ Google classroom      
         Google  Site / Zoom Meeting / Google  Meet / Facebook /LINE  
(1.2.5) ใช้ Social  Media  น าเข้าเนื้อหา  คลิปวีดีโอ  ไฟลเ์อกสาร  ไฟล์เสียง 

    และ  ใช้สื่อสารโต้ตอบในการจัดกิจกรรมได้  เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู ้
    ความเข้าใจและเกิดทกัษะ 

(1.2.6) ประเมินผลการเรียนรู้  ผ่านระบบออนไลน์  เช่น  Google form  
 

(1.3) นักศึกษา กศน. 
(1.3.1) มีเครือ่งมอืใช้ในการเรียนรูผ้่านระบบออนไลน์  เช่น  มือถือ แท็บเล็ต   
         คอมพิวเตอร์ทีเ่ช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต       
(1.3.2) มีทักษะในการใช้แอปพลิเคช่ันในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  
(1.3.3) ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Online       
(1.3.4) เข้าร่วมกจิกรรมตามตารางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ก าหนด  
(1.3.5) จัดท าและสง่งานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นหลักฐาน    
         การจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดกิจกรรม    

    พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
(2) รูปแบบออฟไลน์  
(2.1) สถานศึกษา  
(2.1.1) จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน  
(2.1.2) จะส่งแผนการจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนเพื่อขอความเห็นชอบจาก 
          ส านักงาน กศน.จังหวัด  
(2.1.3) ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบ   

  ประเมินการจัดกิจกรรมพร้อมเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนดให้แล้วเสร็จ 
  ภายในแต่ละภาคเรียน และรายงานผลใหส้ านักงาน กศน.จังหวัดทราบ  

(2.1.4) ส านักงาน กศน.จังหวัด  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียนของสถานศึกษา 
(2.2) คร ูกศน.    
(2.2.1) ออกแบบเนื้อหาการจัดกจิกรรม  
(2.2.2) ก าหนดตารางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
 

/ (2.2.3) ท าใบลงทะเบียน 
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(2.2.3) ท าใบลงทะเบียนการเข้าร่วมกจิกรรม  
(2.2.4) รวบรวม  จัดหาสื่อการจัดกจิกรรม  เช่น  เอกสารหนังสือคลิปวีดีโอ   
          ไฟล์ข้อมูลเพื่อให้ผูเ้รียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ  

 (2.2.5) แจกตารางการเรียนรู้  ใบความรู้  ใบงาน  และสื่อการจัดกจิกรรม  เพือ่ให ้
    ผู้เรียนน ากลบัไปศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง         

 (2.2.6) จัดการเรียนรู้และให้ค าปรึกษาแกผู่้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  ตามความพร้อม 
   ของครูและผูเ้รียน เช่น สื่อสารผ่านโทรศัพท์  พบผู้เรียน  เป็นรายบุคคล

 (2.2.7) ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเอกสาร  หลักฐาน 
 

(2.3) นักศึกษา กศน.  
(2.3.1) ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2.3.2) รับตารางการเรียนรู้  ใบความรู้  ใบงานและสือ่การจดักิจกรรม  
(2.3.3) ศึกษา และท าความเข้าใจกบักระบวนการเรียนรู้  
(2.3.4) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากสือ่การจัดกจิกรรม เช่น เอกสาร หนงัสือ  
         คลิปวีดีโอไฟล์ข้อมลู  
(2.3.5) ขอรับค าปรึกษาจากครู กศน. 
(2.3.6) จัดท าและสง่งานที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมิน 
 

การศึกษาต่อเน่ือง : รูปแบบกลุ่มสนใจ  ชั้นเรียน  และอบรมประชาชน 
 

การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID  19  
 

ห้องเรียนออนไลน์  
1) เรียนแบบระบบออนไลนผ์่านแอปพลิเคช่ันทีส่ถานศึกษาก าหนดเช่น Google  
    classroom / Meeting Google / Video Call / LINEกลุ่ม  โดย ครู กศน. 

จัดท าหลักสูตรเนื้อหาการจัดกิจกรรมและการประมวลผลร่วมกับวิทยากร 
2) ครูและวิทยากรจัดต้ังกลุม่  แจกวัสดุใหผู้้เรียนและท าการสอนโดยใช้สื่อ  
    Social  Media  อัพโหลดคลปิการเรียนการสอน  วิธีท าแต่ละข้ันตอน  หรือ 
    สาธิตผ่าน  Video Call , LINE ,ไลฟ์ทาง Facebook  โดยสามารถโต้ตอบกบั 
    ผู้เรียน  เพื่อให้ผูเ้รียนปฏิบัติตามและสง่ช้ินงานผ่านระบบเพื่อเป็นหลกัฐาน 
    การประเมิน 
 

การเรียนแบบออฟไลน์  แปลไม่พบกลุ่ม 
1) ครูแจกใบงาน  ตารางเรียน  วัสดฝุึก  ให้กับนักเรียนน าไปฝึกและเรียนรู้ด้วย 
    ตนเองและให้ผูเ้รียนส่งผลงานและสอบภาคปฏิบัติเพือ่การประเมินผล            
2) ครูสามารถสอนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกบัพื้นที่  และ 
    มีการประเมินผลการเรียนรู้ทกุครั้ง   
 

การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีปลอดภัย   
พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย  เรียนท่ีสถานศึกษา / ชุมชน 
เง่ือนไข  
1) ภายใต้เงื่อนไขพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2) ผู้เรียนไม่พร้อมเรียนออนไลน ์

/ 3) ชุมชนมคีวามปลอดภัยสูง 
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3) ชุมชนมีความปลอดภัยสูงไม่มีเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 แพร่ระบาดในชุมชน 
4) สถานศึกษาและชุมชนมีมาตรการการตรวจคน  คัดครอง  วัดไข้ สวมหน้ากาก 
   อนามัย  การรักษาระยะห่าง  และอื่นๆ  ในการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้             
5) จ านวนผู้เรียนมีไม่มาก 
 

วิธีการ 
1) จ านวนผู้เรียนที่มีไมม่าก  สลบักันเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้  ด าเนินการ 
    ดังนี้คือ  
1.1) จ านวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นไปตามจ านวนที่แนวทางการศึกษาการจัด 
      การศึกษาต่อเนื่องก าหนด  ผูเ้รียนการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สลบัวันกันเข้าพบกลุม่ 
1.2)  ผู้เรียนควรเว้นระยะห่างกันไดห้่างกัน 
1.3)  จ านวนช่ัวโมงเรียนต่อวันไม่เกินวันละ 3 ช่ัวโมงหรือ  
2) ครูลงพื้นที่จัดการเรียนรูท้ี่บ้าน 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1) ลงทะเบียนเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบกลุม่ด้วยรปูแบบออนไลน์  
2) การเรียนรู้โดย VTR / VDO Clip  รายงานการสอนออกอากาศสถานี ETV /  
    DLTV ช่องดิจิทัล กศน. หนงัสือเรียนE-book Platform  การเรียนรู้หรืออื่นๆ 
3) ประเมินผลการเรียนโดยส่งงานผ่านทางออนไลนห์รอือีเมล์ 
4) วัดผลโดย E-exam หรือการเข้าห้องสอบปกตหิรอืวิธีการอื่นๆ 
5) กิจกรรมพัฒนาทกัษะผูเ้รียนด าเนินการโดยวิธีออนไลน์หรือแจกใบงานให้เรียนรู้ 
   ด้วยตนเอง 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง   
 

1) ครูและวิทยากรจัดต้ังกลุม่ตามแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เรียนแบบ 
   ระบบออนไลน์โดยครู กศน.จัดท าหลักสูตร  เนื้อหา  การจัดกิจกรรมและ 
   การประเมินผลร่วมกับวิทยากร  
2) กรณีผู้เรียนไมส่ามารถเรียนออนไลน์ได้  ครูแจกใบงาน ตารางเรียน และวัสดฝุึก  
    ให้กบันักเรียนน ากลับไปฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเองและใหผู้้เรียนสง่ผลงานและ 
    สอบภาคปฏิบัติเพือ่ประมวลผล หรือครูสามารถสอนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการ 
    ต่างๆที่เหมาะสมกบัพื้นที่และมีการประมวลผลการเรียนทุกครั้ง  
 

แนวทางการจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่ที่ปลอดภัย   
1) ภายใต้เงื่อนไขพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2) สถานศึกษาและชุมชนมีมาตรการตรวจ  คัดกรอง  วัดไข้  สวมหน้ากากอนามัย   
    การรักษาระยะห่าง  และอื่นๆ  ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.4  ก าหนดการประชุมชี้แจงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
นางนภา  จิโรภาส ด้วยส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรงั ได้จัดท า 
                     โครงการประชุมช้ีแจงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้านการเงนิ บัญชีและพสัดุ เพื่อ 
 

        / พัฒนาระบบการท างาน 
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                      พัฒนาระบบการท างาน ซึ่งประกอบด้วยงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อสนับสนุน 
                      งานของสถานศึกษาใหส้ามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 
 ในการนี้ส านักงาน กศนจังหวัดตรัง ขอแจง้ตารางการนเิทศ ติดตามงานการเงิน 
 บัญชี และพสัด ุ รายละเอียด ดังนี ้
                      1) กศน.อ าเภอรัษฎา    วันที่  15  พฤษภาคม  2563 

             2) กศน.อ าเภอสเิกา  วันที่  14  พฤษภาคม  2563  
   3) กศน.อ าเภอหาดส าราญ วันที่  13  พฤษภาคม  2563 
                      4) กศน.อ าเภอวังวิเศษ  วันที่  20  พฤษภาคม  2563 
                     5) กศน.อ าเภอห้วยยอด  วันที่  22  พฤษภาคม  2563 
                      6) กศน.อ าเภอย่านตาขาว  วันที่  26  พฤษภาคม  2563 
                      7) กศน.อ าเภอปะเหลียน  วันที่  28  พฤษภาคม  2563 
                      8) กศน.อ าเภอกันตัง  วันที่   2  มิถุนายน  2563 
                      9) กศน.อ าเภอนาโยง  วันที่   4  มิถุนายน  2563 
                     10) กศน.อ าเภอเมืองตรงั  วันที่   5  มิถุนายน  2563 

                        หมายเหตุ ตารางการนิเทศ ติดตามสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 3 / 2563  วันท่ี  5  พฤษภาคม  2563 
      

นางนภา  จิโรภาส  รับรองการประชุม  ครั้งที่ 3 / 2563  วันที่  5  พฤษภาคม  2563  หากมีการแก้ไข 
  ให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม  ครั้งท่ี 3 / 2563   
 

3.1 การติดตามประชากรวัยเรยีนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาท่ีเข้าเป็นผู้รับบริการ 
     กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/ กศน.ต าบล 

นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ      จากการตรวจสอบพบว่า นักศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) กศน./ อาชีวะ  
        มีจ านวน  482  คน  ข้อมูลลดลงเนื่องจากได้ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเด็กที่อายุ 18 ปี   
        ไม่ประสงค์ศึกษาต่อออกจากระบบท าให้กลุ่มเปูาหมายลดลงจาก  จ านวน  2,900  คน  
        เหลือ  2,424  คน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
    
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 

 

  กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 

   4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ         สรุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563  
  

/ ที่ 
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ท่ี สถานศึกษา จ านวนเปอร์เซ็นต์ท่ีเบิกจ่าย 

1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 59.74% 
2 กศน.อ าเภอปะเหลียน 57.33% 
3 กศน.อ าเภอนาโยง 56.89% 
4 กศน.อ าเภอห้วยยอด 56.02% 
5 กศน.อ าเภอกันตัง 52.01% 
6 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 51.93% 
7 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 51.34% 
8 กศน.อ าเภอรัษฎา 45.00% 
9 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 44.40% 
10 กศน.อ าเภอสเิกา 40.55% 
11 ส านักงาน กศน.จังหวัด 64.48% 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
    

   4.2  การปรับลดเป้าและงบประมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ การปรับลดเป้าและงบประมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  มรีายละเอียดดงันี้   
 1) หนึ่งอ าเภอ หนึง่อาชีพ  เปูาหมาย  713  คน  งบประมาณ  641,700.-  บาท  
 2) ช้ันเรียนวิชาชีพ  31  ช่ัวโมงข้ึนไป  เปูาหมายลดลง  483  คน  
     งบประมาณลดลง  734,7000.-  บาท   
 3) พัฒนาอาชีพระยะสั้นไมเ่กิน  30  ช่ัวโมง  เปูาหมาย  ลดลง  611 คน   
     งบประมาณลดลง  427,700.- บาท   
 ลดลงรวมโอนกลบัส่วนกลางเป็นเงิน  862,400.-  บาท 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.3  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชมุชน 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม         ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจความต้องการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตสาธารณะสู่ชุมชน 

                  เพื่อขอเข้าร่วมโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนเพิ่มเติม ใหก้ับกระทรวงดิจทิัลเพื่อ 
                           เศรษฐกิจและสงัคมซึ่งเป็นผูร้ับผิดชอบโครงการ และส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพื่อ 
                   เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สคช.)  ได้รับมอบหมายใหเ้ปน็ผู้ประสานงานกับส านักงาน      
 กศน. โดยขอความอนุเคราะหห์น่วยงานสถานศึกษา ที่มีรายช่ือ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่

 https:/bit.y/ozmRpz)  เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเตมิตามแบบส ารวจ ความต้องการใช้บรกิาร    
 อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเทอร์เน็ต และเป็น 

 ประโยชน์ต่อการจัดการเรียน  การสอนของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน  
 กศน. ขอใหท้่านตอบแบบส ารวจดงักล่าวข้างต้นผ่านทางออนไลน์ที่ http://tiny.cd/aokemz  
 โดยด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่  10  พฤษภาคม  2563  โดยมี นางสาวนฤมล  
 พันธ์ุมาดี  โทรศัพท์ 0 2141 6815  และนางสาวจันทิมา  กันทาสัก  โทรศัพท์   
 0 2141 6858  เจ้าหน้าทีจ่ากส านักงานคณะกรรมการดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
 แห่งชาติ (สคช.)  เป็นผู้ประสานงาน 
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 กลุ่มอ านวยการ 

 

 4.4  การบันทึกข้อมูลแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ในระบบ QR Code  
      ภายในวันท่ี  12  พฤษภาคม  2563 

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร       ค าช้ีแจงในการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
       ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2563 
       1) หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ก ากับดูแลเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน 
           หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคล ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามแผนพฒันา 
           รายบุคคล ขอให้ติดตามและทบทวนแผน  เพื่อปรบัปรงุแผนให้บุคลากรไดร้ับ 

การพัฒนาตามความเหมาะสมขอให้ด าเนินการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล  
(Individual Development Plan : IDP) ของข้าราชการในสังกัดทุกคน โดยจัดท า 
เป็นเอกสารเพื่อทีจ่ะน ามาเป็นข้อมลูในการน าหัวข้อทีจ่ะพฒันามาบันทึกในระบบ  
OR Code หรอื ทาง htp://gg.gg/gulyn ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ 
ขอให้จัดเก็บเอกสารแผนพัฒนารายบุคคลไว้ทีห่น่วยงาน เพือ่ทบทวนแผนพัฒนาและ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตอ่ไป  

       2) สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการติดตามผลการพฒันารายบุคคลเป็น   
          2 รอบ ได้ที ่แบบรายงาน ฯ  ขอให้น าสง่เอกสารแผนพัฒนารายบุคคลฯ และ 
          รายงานผลการพฒันาฯ มายังส านักงาน กศน.จงัหวัดตรัง ดังนี ้

2.1) รอบ  6  เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  ส่งภายในวันศุกร์ 
      ที่ 24 เมษายน 2563   
2.2) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  ส่งภายใน วันจันทร์ 
      ที่  7  กันยายน  2563 

 
 
 
 
 
    

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

4.5  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ รอบการประเมินครั้งท่ี 2  
 ระหว่างวันท่ี  1  เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบลและครูอาสาสมัครฯ   

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร       ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนักงานราชการ ประจ างบประมาณ พ.ศ.  
                                      2563  ซึ่งมีรายละเอียดตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน  น้ าหนักร้อยละ และแจ้งให้ 
                                      หน่วยงาน/สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ 

       ครั้งที่ 1ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม  
       2563 ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30   
       กรกฎาคม 2563 ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
       มาประกอบการพจิารณาในการต่อสญัญาจ้าง นั้น  ส านักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ 
       ได้ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่  16  พฤษภาคม  2563  
       เป็นวันที่  1  กรกฎาคม  2563  ซึ่งจะท าให้ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
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       พนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน. ต าบล ครูอาสาสมัคร กศน.พื้นที่ปกติ  และครู 
       อาสาสมัคร กศน. (ศศช.) ซึ่งก าหนดรายละเอียดในเกณฑ์การประเมิน ที่เกี่ยวเนื่องใน 
       การเปิดภาคเรียน / การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถด าเนินการได้ นั้น ส านักงาน  
       กศน. จึงก าหนดตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนักร้อยละของค่าคะแนนให้ 
       สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามสถานการณ์  โดยให้ใช้ส าหรับการประเมินผล 
       การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  
       2563  ถึง  30  กันยายน  2563  รายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

/ ตัวชี้วดัที่ก าหนดเดิม 

ตัวชี้วัดท่ีก าหนดเดิม ตัวชี้วัดก าหนดใหม่ 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ร้อยละ 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ร้อยละ 

ครู กศน.ต าบล  
1. จ านวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) 

5 1. จ านวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) 

5 

2. ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า
แผนปฏิบัติการ กศน. ต าบล/แขวง 

8 2. ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า
แผนปฏิบัติการ กศน. ต าบล/แขวง 

8 

3.จ านวนความส าเร็จของการด าเนินงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5   

4. ร้อยละของผูจ้บหลกัสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

5   

5. ร้อยละของผูเ้ข้าสอบปลายภาค 5   
6. ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธ์ิ 5   
7. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกบัเปูาหมาย 

8 3. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกบัเปูาหมาย 

10 

8. ร้อยละของผูจ้บหลกัสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้ เมื่อเทียบกับ
เปูาหมาย 

7 4. ร้อยละของผูจ้บหลกัสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้ เมื่อเทียบ
กับเปูาหมาย 

9 

9.จ านวนผู้รบับริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

5 5.จ านวนผู้รบับริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

7 

10.จ านวนกิจกรรมที่จัดในแหลง่เรียนรู้
บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบบ้านหนงัสือ
ชุมชนเมื่อเทียบกบักับเปูาหมาย 

5 6.จ านวนกิจกรรมทีจ่ัดในแหลง่เรียนรู้
บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบ 
กับเปูาหมาย 

7 

11. ระดับความส าเรจ็ของการมสี่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 

5 7. ระดับความส าเรจ็ของการมสี่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 

7 

12. จ านวนงานตามนโยบายเร่งด่วน 12 8. จ านวนงานตามนโยบายเร่งด่วน
หรืองานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

22 

13.ระดับความส าเรจ็ ในการจัดท าผล
การปฏิบัตงิานที่ดี (Best Practice) 

5 9.ระดับความส าเร็จ ในการจัดท าผล
การปฏิบัตงิานที่ดี (Best Practice) 

5 

ค่าน้ าหนัก 80 ค่าน้ าหนัก 80 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.6 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนเมษายน 2563 
นายธนากร  เยาว์ด า รายงานผลการประชาสมัพันธ์ กศน.ตรัง ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.  2563 

      รายงานสถิติการประชาสมัพันธ์ ระหว่างวันที่  1 เมษายน – 5 พฤษภาคม  2563  จากข้อมูล                
    การรายงาน ระดับ ส านักงาน กศน.จังหวัด จ านวน  77  แห่ง  เดิมรายงานผลอันดับที่ 12   
    ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่  12  มีทั้งหมด  61  ข่าว  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที่ สถานศึกษา จ านวนข่าว 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 17  ข่าว 
2 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 9  ข่าว 
3 กศน.อ าเภอกันตัง 7  ข่าว 
4 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 6  ข่าว 
5 กศน.อ าเภอนาโยง 4  ข่าว 
6 กศน.อ าเภอปะเหลียน 2  ข่าว 
7 กศน.อ าเภอห้วยยอด 2  ข่าว 
8 กศน.อ าเภอรัษฎา 1  ข่าว 
9 กศน.อ าเภอสเิกา 0 ข่าว 
10 กศน.อ าเภอวังวิเศษ  0  ข่าว 

 

ตัวชี้วัดท่ีก าหนดเดิม ตัวชี้วัดก าหนดใหม่ 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ร้อยละ 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ร้อยละ 

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นทีป่กต ิ  
1. จ านวนข้อมูลสารสนเทศ 10 1. จ านวนข้อมูลสารสนเทศ 10 
2. ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า 
แผนปฏิบัติกร/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

10 2. ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า 
แผนปฏิบัติกร/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

10 

3. จ านวนความส าเรจ็  ในการสง่เสริม
การรูห้นังสือ 

10   

4.ร้อยละของผู้ผ่านการประเมิน   
ผู้ไม่รูห้นังสือ 

10   

5.ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

10   

6.ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาค 10   
7.จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
ในการสง่เสรมิสนบัสนุน ประสานงาน
และติดตามผล 

10 3.จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
ในการสง่เสรมิสนบัสนุน ประสานงาน
และติดตามผล 

20 

8.จ านวนงานตามนโยบายเรง่ด่วนหรือ
งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

30 4.จ านวนงานตามนโยบายเรง่ด่วน
หรืองานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

40 

ค่าน้ าหนัก 80 ค่าน้ าหนัก 80 

/ มติทีป่ระชุม 
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 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ 
 

  4.7  สรุปงานพ้ืนฐาน 

นายสุริยา  จันทรัฐ      สรุปยอดรวมทั้ง 10 อ าเภอ  จ านวน 6,307  คน   หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จก็จะได้รู้ว่า  
ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า  และเด็กที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้  1 ,001  คน        
เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร และท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียน  จากนักศึกษา                            
ที่คาดว่าจะจบ  ต้องเข้าสอบ N-net  ก่อน  และสอบปลายภาคต่อไป  ซึ่งจะสอดคล้อง                           
กัน  เช่น  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  160  คน  หลังจากเข้าสอบประมาณ  76 % จะจบ 

     การศึกษาประมาณ  154  คน  ซึ่งเป็นจ านวนที่สมเหตุสมผล  อาจจะมีขาดสอบบ้าง  
     การลงทะเบียนของภาคเรียนที่ 1/2563  ให้ส่งข้อมูลการลงทะเบียนภายในวันที่  10   
     พฤษภาคม  2563  ระบบจะท าการปิดในวันที่  16  พฤษภาคม  2563  ครั้งแรก 
     หลังจากนั้นก็จะตรวจนักศึกษาซ้ าซ้อน และน าส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง  การตรวจ GPA  มี 
     รายวิชาเพิ่มเติมคือกัญชาและกัญชงศึกษา  เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ส านักงาน กศน. 
     จังหวัด ไม่ได้บังคับ  ให้สถานศึกษาพิจารณาเอง  สามารถน าวิชาเลือกบังคับมาให้เป็นวิชา 
     เลือกเสรีของระดับประถมได้  ให้ฝุายทะเบียนของสถานศึกษาเลือกตามจ านวนหน่วยกิตที่ 
     ต้องการ  และจะด าเนินการจัดท าแผนพร้อมกันอีกครั้ง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  4.8  โครงสร้างหลักสตูรรายวิชาเลือกเสรี กัญชาและกัญชงศึกษา  เพ่ือใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด   

นางจุฑามาส  แก้วม ี        นโยบายพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกบักัญชา ตามนโยบายรัฐบาลทีก่ าหนดใหม้ีการพัฒนา                 
   เทคโนโลยีการใช้กญัชาและกญัชงในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และ                   

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แกป่ระชาชน ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสงัคม และต้อง                                      
  ปฏิบัติตามที่กฎหมายบญัญัติไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้                        
  ด าเนินการพฒันาหลักสูตรรายวิชา ทช 33098 “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยา                     
  อย่างชาญฉลาด” ส าหรบัการจัดการเรียนการสอนในส านักงาน กศน. เพื่อให้ความรู้และ 

   ทักษะที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยารักษาโรค รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน และติด 
   อาวุธทางปัญญาให้แก่ ผูเ้รียนของ กศน.และประชาชนทั่วไป  โดยสถานศึกษาสามารถ 
   ดาวน์โหลดหลักสูตร ดังกล่าวได้จากส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ซึง่เนื้อหามีอยู ่
   ประมาณ  7  เรื่อง  มีแผนการสอน  หลักสูตร เนื้อหา ประโยชน์/โทษ  วิธีการน าไปใช้  
   แบบเรียน  มีประมาณ  300หน้า 
 

นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง  วัตถุประสงค์เพื่อนกัศึกษา / ผู้เรียนจะได้รูเ้ท่าทันทั้งคุณและโทษ  ทราบถึงประโยชน์ใน 
   การใช้รักษาโรค  โดยการเรียนออนไลน์  ครูจัดท าห้องเรียนออนไลน์ 
 

นางนภา  จิโรภาส  ในภาคเรียนที่  1/2563  มีกศน.อ าเภอนาโยง  กับ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  ที่ลงทะเบียน
   รายวิชากัญชงกัญชา  ให้ กศน.ทั้งสองอ าเภอประสานปรึกษากันในเรื่องการจัดการเรียน 

    การสอน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
          
          4.9  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น 
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  4.9  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น “หน้ากากทางเลือก” 

น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน       ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น  “หน้ากากทางเลือก” 
     เพื่อจะเป็นอาชีพออนไลน์  ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเปูาหมาย  ตามมาตรการเร่งด่วนใน 

                                    สถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรน่าระบาด  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
        โดยมีผู้อ านวยการอ าเภอ เป็นคณะกรรมการอ านวยการและมีข้าราชการครูเป็น 

     คณะท างานเพื่อพิจารณาหลักสูตรให้สมบูรณ์  และได้จัดท าเป็นฉบับร่าง  โครงสร้าง 
     หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนรู้  หลักสูตร  “หน้ากากทางเลือก”  โดยมีเนื้อหา 
     ของหลักสูตร  ข้ันตอนการ  การเตรียมการ  การเลือกชนิดของผ้า  รูปแบบของหน้ากาก     
     ใช้เวลา  10  ช่ัวโมง  จัดเป็นจ านวน  4  บท  เนื้อหาประมาณ  22  หน้า  และหาก 
     สถานศึกษาใดมีภาพการผลิตหน้ากาก สามารถส่งภาพมาให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
     ผ่านทางนางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน  ได้เพื่อจะน าไปเป็นภาพประกอบการจัดท าหลักสูตร   
     เมื่อเนื้อหาสมบูรณ์จะส่งให้สถานศึกษาน าไปใช้งานต่อไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.10 แนวทางการจัดการศึกษาต่อเน่ือง การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพออนไลน์ ส านักงาน กศน. 
นายธนากร  เยาว์ด า แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพออนไลน ์ ส านักงาน กศน. 

สืบเนื่องจากประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรือ่ง ใหส้ถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ 
กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพเิศษ ลงวันที่  17  มีนาคม  2563  ดังนั้น เพื่อไม่ให้
ประชาชนเสียโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาอาชีพที่เป็นช่องทางในการเรียนรู้เพื่อ
น าไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ใหก้ับประชาชน ส านักงาน กศน จึงด าเนินการออกแบบ 
การจัดการศึกษาต่อเนือ่ง การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพเพื่อแก้ปญัหาการพบกลุ่มของ
นักศึกษาหรือประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการจดัการศึกษาต่อเนื่องกับสถานศึกษา
สังกัดส านักงาน กศน. ในห้วงที่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดงักล่าวข้างต้น 
นั้น  ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพฒันาอาชีพ ในห้วง 
การปิดสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษาน าไปด าเนินการจัด
การศึกษาศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาอาชีพให้กบักลุม่เปูาหมาย ดังนี้ 
1) การจัดการศึกษาอาชีพออนไลน ์
2) การจัดการศึกษาอาชีพออฟไลน ์
3) การจัดการศึกษาอาชีพรปูแบบอื่น ๆ 
โดยให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ ดังนี ้
1) จัดให้มหี้องเรียนออนไลน์/ออฟไลน ์
2) จัดท าหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรออฟไลน์ เกี่ยวกบัอาชีพ 
3) ก าหนดช่องทางการสมัครเรียน ผู้เรียนสมัครผ่านออนไลน์ กรณีออฟไลน์ให้ผูเ้รียน 
    สมัครเรียนด้วยตนเองที่สถานศึกษา 
4) วิธีการเรียนระบบออนไลน์ ใหเ้รียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีส่ถานศึกษาก าหนด โดยคร ู

       ท าหน้าที่เป็น Admin ในแอพพลิเคช่ัน และออกแบบเนือ้หาการจัดกจิกรรม และ 
    การประเมินผลร่วมกบัวิทยากรให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ รวมทั้งจัดท า  

     หรือจัดหาคลปิวิดีโอ สื่อ เกี่ยวกบั หลกัสูตรทีจ่ะต าเนินการสอนและใหผู้้เรียน Login เข้า   
     เรียนผ่าน Platform ที่ก าหนด 

/ 5) กรณีการเรียนผ่านสื่อ Social Media 
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5) กรณีการเรียนผ่านสื่อ Social Media เมื่อสถานศึกษาอนมุัติหลักสูตรแล้วให้ครูท าความตกลง 
                กับผู้เรียน โดยครูแจกใบงาน ตารางเรียน และวัสดฝุึกใหก้ับผูเ้รียนสามารถน าไปฝกึปฏิบัติ 
                         และเรียนรู้ด้วยตนเองทัง้นี้ครจูะนัดหมายผู้เรียนเข้าร่วมกลุม่ฝึกผ่าน Line App Facebok  
                         หรือแอปพลิเคช่ันอื่น ๆ โดยครูอัพโหลดคลิปการเรียนการสอน วิธีท าแต่ละข้ันตอนในไลน์                         

       กลุ่มหรือสาธิตผ่าน Facebook และช่องทางอื่น ๆ  ให้ผูเ้รียนฝึกตามและใหผู้้เรียนสามารถ  
    ส่งค าถามรูปภาพช้ินงานผ่านระบบดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัฐานในการประเมิน 
6) วิธีการเรียนแบบออฟไลน์ เมื่อสถานศึกษาอนุมัติหลักสูตรแล้ว ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

         การวัดผลประเมินผล และให้ครูท าความตกลงกบัผูเ้รียน โดยครูแจก ใบงาน ตารางเรียน   
   และวัสดุฝึกให้กบัผูเ้รียนน ากลบัไปฝกึและเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยครูสามารถสอนเป็น 
   รายบุคคลด้วยวิธีการ ต่าง ๆ ได ้
7) วิธีการเรียนรปูแบบอื่น ๆ ตามทีผู่้เรียนและผูส้อนท าการตกลงกัน 

       (ข้อมูล ณ วันที่  19  มีนาคม  2563  เวลา 12.00 น.) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ    
      

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 4.11  รายงานการประชุมปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการนิเทศ  ปีงบประมาณ  2563 และ 
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา  พ.ศ.  2562  
 

นางละออง  ภู่กลาง   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย พ.ศ.  2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประกาศ ณ วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน
ใหญ่  คือ 
1) มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มี 3 มาตรฐานย่อย 
   1.1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
         ข้ันพื้นฐาน   
   1.2) มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   1.3) มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 

        2) มาตรฐานการศึกษาต่อเน่ือง  มี  3  มาตรฐานย่อย 
    2.1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
    2.2) มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง   

   2.3) มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 
        3) มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย    มี  3  มาตรฐานย่อย   
    3.1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบรกิารการศึกษาตามอัธยาศัย 
    3.2) มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

   3.3) มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 
 ส าหรับมาตรฐานย่อยที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกัน 
 ได้ทั้ง  3  มาตรฐาน    

/ ส าหรับการตัดสนิระดบัคุณภาพ 
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 ส าหรับการตัดสินระดับคุณภาพของแตล่ะมาตรฐาน มีเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี ้
         1) ระดับก าลังพฒันา  
       2) ระดับปานกลาง  
         3) ระดับดี  
         4) ระดับดีเลิศ  
         5) ระดับยอดเยี่ยม 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  ด้าน  คือ 
         1) ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
          2) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ 

          3) ด้านการประเมินคุณภาพ 
                                

     ส าหรับการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษา  โดยใช้แนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
   1) ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ 
       การศึกษาตามอัธยาศัย  ประกาศ ณ วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ.  2562  
   2) ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์ สถานศึกษา  
       และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา (ถ้ามี) รวมถึงการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
       ภายนอกและภายในสถานศึกษา  
   3) ด าเนินการก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย 
       วิเคราะห์มาจากความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาแต่ละมาตรฐานที ่
       กระทรวงศึกษาธิการประกาศ  ก าหนดกับบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาที่มกีารจัด 
       การศึกษาในแต่ละประเภท  รวมถึงสภาพบริบทและความต้องการของสถานศึกษา     
       ซึ่งมาตรฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาจะก าหนดและประกาศใช้ ต้องไม่น้อยกว่า 
       มาตรฐานการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่กระทรวงศึกษาธิการ 
       ประกาศก าหนดไว้ 
   4) น ามาตรฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาประกาศใช้ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
       การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อด าเนินการจัดการศึกษาการบรหิาร 
       จัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.12  งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางนภา  จิโรภาส                ให้บรรณารักษ์สรุปผลการการปฏิบัตงิานในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า  
                                       2019  จากการรายงานของบรรณารกัษ์  สรุปได้ดังนี้ 
                                       1) กิจกรรมสง่เสรมิการอ่านออนไลน์  เช่น  ไลน์กลุ่ม  Facebook  เว็บไซต์ 
           2) กิจกรรมยืม-คืน  ใช้วิธีการโทรศัพท์นัดหมายเพื่อมายืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน  และ 

                      ให้ยืมหนังสือในจ านวนหลายเล่ม 
         3) การปรับปรุงภูมทิัศน์ภายใน- ภายนอกห้องสมุด   
         4) งานเอกสารเบิกจ่าย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การท าหน้ากากผ้า เป็นต้น 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

/ ระเบียบวาระที่  5 



~ 28 ~ 
 

  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 - 
 

  
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ      

 - 
  
เลิกประชุม เวลา  12.30  น. 
 
 
 
 (นางสาวสุดา  หาญวัฒนกลุ) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นางจรีาวรรณ  ชูอินทร)์ 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


