
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(การประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) 

ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งท่ี 3 / 2563 
วันอังคารท่ี  31  มีนาคม  2563  เวลา  10.00 น.  

 
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.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
9.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  
    (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน) 
10. นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  
     (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสเิกา) 
       

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบญัชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางจีราวรรณ ชูอินทร ์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม 
  

นางนภา  จิโรภาส   1.  สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานทีเ่ป็นแนวปฏิบัตทิีด่ี (Good practice)  
     ใน  รอบ 1 เดือน ผ่านทางกลุ่มไลน์ กศน.ตรัง ดังนี้ กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอ 
     หาดส าราญ / กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอย่านตาขาว  

                                      กศน.อ าเภอเมืองตรัง  / กศน.อ าเภอสเิกา  และกศน.อ าเภอห้วยยอด   
นายธนากร  เยาว์ด า 2.  รายงานผลการประชาสมัพันธ์ กศน.ตรัง ประจ าเดือนมนีาคม พ.ศ. 2563 
             รายงานสถิติการประชาสมัพันธ์ ระหว่างวันที่  1 – 26  มีนาคม  2563  จาก   
         ส านักงาน กศน.จังหวัด จ านวน  77  แห่ง  เดิมรายงานผลอันดับที่  14   ปัจจุบัน 
         เป็นอันดับที่  12  มีรายละเอียดดงันี ้
         1) กศน.อ าเภอเมืองตรงั  จ านวน  53  ข่าว 
         2) กศน.อ าเภอกันตัง  จ านวน  31  ข่าว 

     3) กศน.อ าเภอหาดส าราญ  จ านวน  24  ข่าว  
         4) กศน.อ าเภอย่านตาขาว  จ านวน  23  ข่าว 
         5) กศน.อ าเภอนาโยง  จ านวน  20  ข่าว 
         6) กศน.อ าเภอวังวิเศษ  จ านวน  13  ข่าว 
           / 7) กศน.อ าเภอห้วยยอด      
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         7) กศน.อ าเภอห้วยยอด  จ านวน  11  ข่าว 
            8) กศน.อ าเภอปะเหลียน  จ านวน   8   ข่าว 
         9) กศน.อ าเภอสิเกา    จ านวน   3   ข่าว 
         10) กศน.อ าเภอรัษฎา  จ านวน   1   ข่าว  
          และส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จ านวน  15  ข่าว  โดยมีสถานศึกษาที่ด าเนินการ        
          รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ได้ดีเด่น  จ านวน  3  แห่ง  คือ  กศน.อ าเภอเมืองตรัง         
          กศน.อ าเภอกันตัง  และ กศน.อ าเภอหาดส าราญ       

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  1 
 

เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  1.1  ค าสั่งจังหวัดตรัง ท่ี 862 / 2563 เรื่อง ปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
นางนภา  จิโรภาส ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)ซึ่ง

เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจ านวนมากไปท ากิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ
โรค เป็นการช่ัวคราวจึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

  1) ให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ที่ 1/2563  เรื่อง ปิดสถานที่เป็น 
      การช่ัวคราว ลงวันที่  18  มีนาคม  2563   
  2) ปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว  ตั้งแต่วันที่  27  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมี 
      ค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ดังต่อไปนี้ 
  2.1) สนามชนโค  สนามชนไก่ สนามกัดปลา  รวมทั้งสนามฝึกซ้อมดังกล่าว 

  2.2) สนามมวย  สถานที่ฝึกสอนมวย ฝึกซ้อมกีฬามวย หรือค่ายมวย 
  2.3) สนามกีฬา  สนามแข่งขัน 
  2.4) สถานที่ออกก าลังกายภายในอาคาร (Fitness) 
  2.5) สระว่ายน้ า สวนน้ า  หรือสถานที่อื่นที่ให้บริการท านองเดียวกัน 
  2.6) สนามเด็กเล่น  สวนสนุก  เครื่องเล่นในสวนสาธารณะและในห้างสรรพสินค้า 
  2.7) สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  2509  และ 
        สถานประกอบการ ที่คล้ายกับสถานบริการ 

  2.8) สถานบันเทิงหรือสถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีหรือ 
        เปิดเพลงเพื่อการบันเทิง เช่น ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ  เป็นต้น 
  2.9) ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet café) ร้านเกมส์ 
  2.10) สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและของเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ  โรงเรียน 
          หรือ สถาบันกวดวิชา  
  2.11) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนหรือเด็กเล็ก  และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
  2.12) โรงเรียนผู้สูงอายุ 
  2.13) ร้านโต๊ะสนุกเกอร์  โต๊ะบิลเลียด 
  2.14) โรงภาพยนตร์  โรงมหรสพ 
  2.15) คลินิกแพทย์แผนไทย  หรือแพทย์แผนจีนของเอกชน  ร้านนวดแผนโบราณ   
   ร้านนวดเพื่อสุขภาพ  ร้านสปา                           / 2.16) ศูนย์พระเคร่ือง 
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  2.16) ศูนย์พระเครื่อง  พระบูชา  และสนามหรือตลาดนัดพระเครื่อง  พระบูชา 
  2.17) ศูนย์ประชุม  สถานที่จัดประชุมหรือนิทรรศการ 

  2.18) สถานที่ประกวด  แข่งขัน  ฝึกซ้อม  สัตว์  หรือสิ่งของทุกชนิด  หรือกิจกรรม 
          อื่นในท านองเดียวกัน 
  2.19) สถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด 

  2.20) ตลาดนัดช่ัวคราว (ไม่ประจ าทกุวัน) (ยกเว้นในส่วนซึ่งจ าหน่ายอาหารสด  
          อาหารแห้ง อาหารปรุงส าเร็จ  อาหารสัตว์  เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ด 
          อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน) 
  2.21) ห้องสมุดสาธารณะ  (ยกเว้นการบริการให้ยืม – ส่งคืนหนังสือ) 

  2.22) แห่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  พิพิธภัณฑสถาน   
               ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ  

            ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  ตามมาตรา  52  แห่งพระราชบญัญตัิ   
            โรคติดต่อพ.ศ.  2558  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  27  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 1.2  แนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการของ 
       ส านักงาน กศน. ในห้วงเวลาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
       (COVID-19)  ลงวันท่ี  19  มีนาคม  2563 
นางนภา  จิโรภาส แนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน        

กศน. ตามมติคณะรัฐมนตรี  มาตรการเรง่ด่วนในการปูองกนัวิกฤตการณ์จากโรคติดเช้ือ      
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหส้ถานศึกษา
ในสังกัดและในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ  ประกาศ ณ 
วันที่  17  มีนาคม  2563 นั้น  ส านักงาน กศน.พจิารณาแลว้ เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดงักล่าว ได้ก าหนด มาตรการต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้

 1) เพื่อไม่ใหป้ระชาชนเสียโอกาสทางการศึกษา  เนื่องจากการปิดสถานศึกษา ให ้
  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในรปูแบบต่างๆ  ดังนี้  

 1.1) จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, E-Learning  ในลักษณะต่าง ๆ    
      เช่น การเรียนในรปูแบบ Google  Classroom  การเรียนผ่าน Platform,   
      Facebook  Live 

   1.2) จัดให้มีการเรียนในลกัษณะการมอบหมายงานให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
         มีการให้ค าปรึกษาโดยใช้  Social  Media  เช่น  Line  Application และใหส้่ง 
         งานในลักษณะใบงาน  หรอืรายงานในภายหลงั  ทั้งนี้ โดยให้มีการติดตามและ 
         ประเมินผูเ้รียนเป็นระยะ 
  1.3) ให้มีการเรียนผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  หรือทาง  
        Podcast 

 2) ภารกิจด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการได้ 
  ต่อเนื่อง  เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจบการศึกษาของผูเ้รยีน ทั้งนี้ ให้ท าหนงัสือ 
     ขออนุญาตรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่ออนุญาตให้ด าเนินการก่อนทุกครั้ง 
 

        / 3) การสัมมนาทางวิชาการ 
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  3) การสัมมนาทางวิชาการก่อนจบการศึกษา ขอให้ด าเนินการในรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่ 
      ในรูปแบบการรวมกลุม่  เช่น  อบรมทางไกล  หรอื  ออนไลน์  ทั้งนี้  โดยต้อง 
  ก าหนดให้  ครอบคลุมเปูาหมาย  วัตถุประสงค์  และตัวช้ีวัดในการก าหนดจัดการ              

  สัมมนาเพื่อการจบการศึกษาด้วย  ส าหรับกรณีนักศึกษาทีม่คีวามประสงค์เข้าร่วม             
สัมมนา  ให้สถานศึกษาสามารถจัดได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและส านักงาน กศน. 

  แจ้งให้ด าเนินการได ้
   4) การจัดการศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษาสามารถด าเนนิการได้  แต่ต้องไม่เป็นไปใน 

รูปแบบช้ันเรียนหรือการรวมกลุ่มของผูเ้รียน  ให้ปรับเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะ        
รูปแบบอื่น  อาทิ  ออนไลน์  ออฟไลน์  ใบงาน  หรือแยกสอนเป็นรายบุคคล 

  5) โครงการอบรม  / พัฒนาผูเ้รียน  ครู  และบุคลากร  ขอให้เลื่อนไปจนกว่าส านักงาน 
 กศน. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  หากเป็นกรณีส าคัญ  จ าเป็นและเรง่ด่วนให้ท า

หนังสือ  ขออนุญาตมายังส านักงาน กศน.  เพื่อพจิารณาเปน็รายโครงการต่อไป 
  6) ให้ปิดการให้บริการ ห้องสมุดประชาชน  แต่ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่สง่เสริม 

  การอ่านในลกัษณะออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด และเว็บไซต์ส านักงาน  
          กศน.จังหวัด  หรือ เว็บไซต์อื่น ๆ 

   7) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแหง่ / กทม. ปฏิบัติราชการตามปกติ  ส าหรับสถานศึกษา 
  ให้ผู้บรหิารสถานศึกษาพิจารณาให้บุคลากรในสถานศึกษาท างานโดยเหลื่อมเวลา หรือ  

 สลบักันมาปฏิบัติราชการ  โดยให้ใช้เทคโนโลยีในการบรหิารและช่วยในการปฏิบัตงิาน   
เพื่อไม่ใหร้าชการเกิดความเสียหาย  ทั้งนี้  โดยให้มกีารมอบหมายงาน  การจัดท า  
แผนปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  
และอาจสั่งให้บุคลากรมาปฏิบัตงิานตามค าสัง่ที่ได้รบัมอบหมายได้ 

   8) ให้ครู ศศช.  งดจัดการเรียนการสอนใน  ศศช.  แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
   ภารกิจอื่นใน  ศศช.  ทั้งนี้  โดยให้จัดท าแผนปฏิบัตงิานเป็นรายบุคคล  และมกีาร 
   รายงานผลการปฏิบัตงิานเป็นระยะหรือสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
   ได้ตามข้อ 1 และ  4 
   9) บุคลากรจ้างเหมาบริการให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาสัง่ให้ปฏิบัติงานตามปกติ  หรืออาจ 
   มอบหมายงานให้ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงในการจ้างเหมาเพื่อไม่ให้งานราชการ 
   มีความล่าช้าและเกิดความเสียหาย   

   10) ก าหนดให้มีการประเมิน  ติดตามสถานการณ์ทกุระยะ  และมีการประเมินติดตาม 
   การด าเนินการตามมาตรการข้างต้น เพื่อพฒันาปรับปรงุการด าเนินงาน ใหร้องรับ 
   ตามสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
   11) ในกรณีที่มีปญัหาขัดข้องในการปฏิบัติตามมาตรการดงักล่าวข้างต้นให้ท าหนังสือ

   หารือ มายงัส านักงาน กศน.เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

           / 1.3  หลักเกณฑ์และแนวทาง 
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 1.3  หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
        ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        (COVID-19)  ลงวันท่ี  30  มีนาคม  2563 

นางนภา  จิโรภาส   ประกาศส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกบั
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ตามมาตรการปอูงกันการแพร่ระบาดของโรงติดเช้ือไวรสั 
โคโรนา  2019  ดังนี้ 
1) ก าหนดการเข้า – ออก  ส านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
    อัธยาศัยจังหวัดตรัง  เปิดใช้เพียงประตูเดียว 
2) บริการเจลแอลกอฮอล์  และอ่างล้างมือ  ส าหรบัผู้มาติดต่อราชการ  โดยให้ผูม้า 
    ติดต่อราชการจะต้อง  ท าความสะอาดมือก่อนเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่  และขอ 
    ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัย  / หน้ากากผ้า 
3) การขอบริการต่าง ๆ  ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ในเบื้องต้นให้ติดต่อขอรบั 

     บริการทางโทรศัพท์  และหากต้องติดต่อกบัเจ้าหน้าที่โดยตรง  ขอให้ประสาน 
        นัดหมายทางโทรศัพทก์ับเจ้าหน้าที่ก่อน   เข้าพบ  ทั้งนี้เพื่อลดการแออัดใน 
     การใหบ้ริการ  โดยกลุ่มงานในการให้ค าปรึกษาหรือบริการประกอบด้วย   
           3.1) กลุ่มอ านวยการ  ขอให้นัดหมายผูร้ับผิดชอบ  ดังนี ้

   3.1.1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
           (1) งานธุรการ 

            - นางจีราวรรณ  ชูอินทร์    โทร.  087-2690348 
           (2) งานอาคารสถานที่   
                    - นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล โทร.  090-8944281 

     (3) งานยานพาหนะ 
          - นายเกรียงศักด์ิ  บรบิูรณ์   โทร.  086-9434161 

           (4) งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร   
                    - นางสาวนันทา  ภิรมย์พร  โทร.  084-1276937 
                      - นางสาวอัจฉรี  วีระเสถียร โทร.  091-8693169 
                     - นางสาวภาวดี  สุขมาก  โทร.  081-0923796 
     3.1.2) กลุ่มงานบริหารบุคลากร 

      (1) นางสาวนันทา  ภิรมย์พร  โทร.  084-1276937 
                       (2) นางสาวอัจฉรี  วีระเสถียร  โทร.  091-8693169 
     3.1.3) กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรพัย ์

       (1) งานการบรหิารการเงิน / บัญชี 
          -  นางอุษา  บุญทอง  โทร.089-7210912 
          -  นางรัชนี  รัตนะ   โทร.089-9706962 
          -  นางศรสวรรค์  พุมโกมล  โทร.062-3614291 
          -  นางสาวภาวดี  สุขมาก  โทร.081-0923796 
      (2) งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ โทร.085-6550989 

 
 
           / 3.1.4) กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
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     3.1.4) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
       (1) นายธนากร  เยาว์ด า  โทร.083-9369941 
       โทร.084-6296264 
       (2) นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  โทร.090-8944281 

    3.2) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  ขอให้นัดหมายผูร้ับผิดชอบ  ดังนี้ 
    3.2.1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน / งบประมาณ 
              (1) นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  โทร.080-0360478 
              (2) นายวัชระ  สุวรรณประทีป  โทร.084-6280466 
     3.2.2) กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
              (1) นางสาวนุชรีย์  บวชชุม  โทร.095-2595085 

            3.3) กลุ่มสง่เสริมการศึกษานอกระบบ  ขอให้นัดหมายผู้รบัผิดชอบ  ดังนี ้
  3.2.1) กลุ่มงานการศึกษาพื้นฐาน / เทียบโอน / เทยีบระดบั 
          (1) นายสุริยา  จันทรัฐ  โทร.089-4746157 
          (2) นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน โทร.086-2817914 
  3.2.2) กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง 
          (1) นายธนากร  เยาว์ด า  โทร.083-9369941 
      โทร.084-6296264 
      (2) นางสาวนุชรีย์  บวชชุม  โทร.095-2595085 

          3.4) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  ขอให้นัดหมายผู้รบัผิดชอบ  ดังนี้ 
    (1) นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  โทร.090-8944281 

          3.5) กลุ่มส่งเสริมภาคีเครอืข่ายและกจิการพิเศษ  ขอให้นัดหมายผู้รบัผิดชอบ  ดังนี้ 
    (1) นางสาวนันทรวรรณ  ทองรัตน์ โทร.084-9935423 

          3.6) กลุ่มส่งเสริม  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ขอให้นัดหมาย  
ผู้รบัผิดชอบ  ดังนี้ 
        (1) นางละออง  ภู่กลาง   โทร.091-8759480 
        (2) นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  โทร.098-6715768 

          3.7) กลุ่มตรวจสอบภายใน  ขอให้นัดหมายผู้รบัผิดชอบ  ดังนี้ 
   (1) นางสาวภาวดี  สุขมาก  โทร.081-0923796 

                อนึ่งให้เข้าพบได้ไม่เกินครั้งละ  2  คน  ทั้งนี้  เพื่อปูองกันการแออัดใน   
       ส านักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  และเพื่อจัดตาราง 
       นัดของเจ้าหน้าที ่
        4) บริเวณที่นั่งส าหรบัผูม้าติดต่อราชการจัดไว้บรเิวณด้านหน้าส านักงาน  และ 
                              ผู้ติดต่อราชการต้องนัง่รอตามที่จัดเตรียมไว้  ตามมาตรการปูองกันการแพร ่
    ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา  2019 (COVID-19)   
        5) การรับหนงัสือเข้า  ขอให้ผู้จัดส่งหนังสือวางหนังสือไว้ในจุดที่ก าหนด  ทั้งนี้   
                             หากเป็นหนังสือด่วนหรือต้องลงลายมือช่ือรับหนังสือ  เจ้าหน้าทีจ่ะต้องใช้ถุงมือ 
                             จับเอกสาร  เพื่อปูองกันการติดเช้ือ 
        6) วัสดุ  อุปกรณ์  ส าหรบัผูม้าติดต่อราชการได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นการเฉพาะ  
                              และท าความสะอาดแอลกฮอล์เจล ทุกครั้งหลงัจากมีผู้ใช้งาน      
           / 7) การควบคุมสุขอนามัย 
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        7)  การควบคุมสุขอนามัยภายในส านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตรงั  มีการท าความสะอาดเพื่อปอูงกันการแพร่กระจายเช้ือโรค  
ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือทุกวันท าการ 

        8)  การรับพสัดสุ่วนตัวของเจ้าหน้าที่  ให้ผูส้่งพสัดุโทรศัพท์แจ้งผู้รบัพสัดุ  โดยออกไปรบั 
    พัสดุด้านนอกส านักงาน  พร้อมทัง้ให้ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือที่ห่อพสัดุนั้นด้วย   
        9)  เจ้าหน้าที่ของส านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                              จังหวัดตรัง  ต้องตระหนักและไม่ควรร่วมกจิกรรมในสถานที่มีประชาชนรวมตัวกัน 
                              จ านวนมาก  และให้ปฏิบัติตนตามข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมงานบรรพชา  
                              อุปสมบท  งานมงคลสมรส และงานฌาปนกจิศพ  ในสถานการณ์โรคติดเช้ือ 
                              ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่  ที่ม ี
                              อาการน่าสงสัยรายงานตัวต่อผู้อ านวยการส านักงานการศึกษานอกระบบและ 
                              การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรังทันที  และจะให้หยุดปฏิบัติงานเพื่อดูอาการ 
                              และให้ไปพบแพทยอ์นึ่ง  แนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และ 
                              ประกาศกระทรวงศึกษาธิการของส านักงาน กศน. ตามหนงัสอืส านักงาน กศน.  
                              ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.04/ว 1765 ลงวันที่  20 มีนาคม  2563  ยังคงบังคับใช้อย่าง 
                              เข้มงวดให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ด าเนินการ  อย่างเครง่ครัด  และต้องขออภัยใน 
            ความไม่สะดวกสถานการณ์นี้ไม่ใช่เรือ่งของคนใดคนหนึ่ง  เราต้องร่วมมือกันทกุคน   
            เพื่อช่วยปูองกันการแพรร่ะบาดของเช้ือโรค  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  จนกว่า 
                              สถานการณ์จะคลี่คลายปลอดโรค    

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.4  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับลดเวลาและวันท างานของ  
      กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563 

นางนภา  จิโรภาส     กระทรวงศึกษาธิการก าหนดการปรับลดเวลา  และวันท างานของบุคลากรทัง้หมดของ
องค์กรหลกัและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 
1) ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานทีบ่้าน  ตาม 

        ความเหมาะสม  และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอรเ์น็ต เช่น ประชุมทางไกล  เป็นต้น   
        โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  และให้ทุกหน่วยงานจัด 
        บุคลากรหมนุเวียนมาปฏิบัตงิาน ณ สถานที่ท างาน จ านวน 25%  ของบุคลากรทัง้หมด 
   2) ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานก าหนดวิธีการที่ชัดเจน  และเหมาะสมในการมอบหมาย

งานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านรวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่
ได้มาปฏิบัติงาน  ณ  สถานที่ท างานโดยค านึงถึงเปูาหมายการด าเนินงานของงานที่
ได้รับมอบหมายเป็นส าคัญ 

    3) ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานก าหนดตารางการท างานของบุคลากรในสงักัดหมุนเวียน 
        กันมาปฏิบัติงานตามข้อ 1 โดยการก าหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดบั 
   ให้เป็นไปตามตารางการมอบหมายบุคลากรในสังกัดปฏิบัตงิาน ทั้งนี้  กรณีหน่วยงาน  

    ใดมีต าแหน่งของบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับตารางการมอบหมายบุคลากรในสังกัด 
    ปฏิบัติงาน  กระทรวงศึกษาธิการ ให้ผูบ้รหิารของหน่วยงานด าเนินการก าหนดแนวทาง 
        / การปฏบิตัิของบคุลากร 
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  การปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดให้ครบถ้วน  โดยให้สอดคลอ้งกับแนวทางที่ก าหนดไว้ 
มติท่ีประชุม       รับทราบ 
       

ระเบียบวาระที่  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 2 / 2563  วันท่ี  3  มีนาคม  2563 
      

นางนภา  จิโรภาส    รับรองการประชุม  ครั้งที่ 2 / 2563  วันที่  3  มีนาคม   2563  หากมีการแก้ไข 
    ให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม  ครั้งท่ี 2 / 2563   
     3.1  การจัดสรรงบประมาณในระบบ DMIS 63 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ         การจัดสรรเปูาหมายและงบประมาณไตรมาส 1-2 ในระบบ DMIS 63  
                                       จัดสรรเปูาหมายการด าเนนิงานและงบประมาณให้  สถานศึกษา กศน.อ าเภอ ครบทุก 
                                       โครงการแล้ว ขอให้สถานศึกษา กศน.อ าเภอ แจ้งครู ท าแผนและรายงานผลการ               
                                       ด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน เพราะเกี่ยวพันกับการตั้งงบประมาณ ปี 2564  ของส านักงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ ประเภท
งบประมาณ 

จ านวน
เปูาหมาย 

จ านวน 
(บาท) 

1.ผู้ไม่รู้หนังสือ งบด าเนินงาน   118 64,900 
2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม งบอุดหนุน 184 117,572 
3.การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น งบอุดหนุน 2,382 2,513,796 
4.การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย งบอุดหนุน 3,279 3,507,824 
5.ค่าจ้างครูสอนคนพิการ งบอุดหนุน 12 1,080,000 
6.พัฒนาทักษะชีวิต งบด าเนินงาน 1,980 227,700 
7.พัฒนาสงัคมชุมชน งบด าเนินงาน 1,162 464,800 
8.เศรษฐกิจพอเพยีง งบด าเนินงาน 697 278,800 
9.หนังสือ/สื่อ กศน.ต าบล งบด าเนินงาน 7 140,000 
10.กิจกรรมเรียนรู้ กศน.ต าบล งบด าเนินงาน 7 70,000 
11.บ้านหนังสือชุมชน งบด าเนินงาน 0 0 
12.หน่วยบริการเคลื่อนที ่ งบด าเนินงาน 0 0 
13.อาสาสมคัรส่งเสริมการอ่าน งบด าเนินงาน 0 0 
14.ห้องสมุดชาวตลาด งบด าเนินงาน 0 0 
15.ศูนยฝ์ึก 1อ าเภอ1อาชีพ งบรายจ่ายอ่ืน 356 320,400 
16.ศูนยฝ์ึก ไม่เกิน 30ชั่วโมง งบรายจ่ายอ่ืน 1,355 948,500 
17.ศูนยฝ์ึก ชั้นเรียน งบรายจ่ายอ่ืน 1,070 963,000 
18.ผู้สงูอาย ุ งบรายจ่ายอ่ืน 20 25,700 
19.ดิจิทัลชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน 1,305 390,670 
20.หนังสือพิมพ์ งบด าเนินงาน 13 16,250 
21.ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ งบด าเนินงาน 0 0 
22.ห้องสมุดประชาชนจังหวัด งบด าเนินงาน 0 0 
23.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” งบด าเนินงาน 0 0 
24.รถโมบายขนาดเล็ก งบด าเนินงาน 0 0 

   
                               / มติที่ประชุม 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

  3.2  การติดตามประชากรวัยเรยีนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาท่ีเข้าเป็นผู้รับบริการ 
                                     กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/ กศน.ต าบล 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ          พบว่าข้อมูลยังไม่มีการขยบั ยังคงที่ ตัวเลขผูจ้บ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อาชีวะ 
                                      อยู่เท่าเดิม  ที่ 506 คน  ขอให้สถานศึกษาด าเนินการปรับปรงุข้อมลูในระบบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 

 

4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.  2563  
 

นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ           ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มีนาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.2  รายงานผลการด าเนินงานในระบบ DMIS 63 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ              จากการตรวจสอบพบว่าคร ูกศน.ต าบลยังรายงานผลการด าเนินงานในระบบ DMIS 63 
                                      ไม่ครบทุกกจิกรรม แจ้งสถานศึกษา กศน.อ าเภอ ติดตามครู กศน.ต าบล รายงานผล 
                                        ด าเนินงานโดยด่วนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม  แนวทางการด าเนินงานการจัด  
                                        การศึกษาต่อเนื่อง แจ้งสถานศึกษา กศน.อ าเภอ ใช้กรอบแนวทางการจัดกจิกรรม   
                                        ทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคมชุมชน จากคู่มือการด าเนินงานการจัด 
                                        การศึกษาต่อเนื่องตามกรอบที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

/ 4.3  การด าเนินงานจัดตั้งศูนย์ 
  
 

   ท่ี ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
สถานศึกษา ร้อยละ 

1 กศน.อ าเภอห้วยยอด 69.64 
2 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 69.40 
3 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 68.61 
4 กศน.อ าเภอปะเหลียน 65.64 
5 กศน.อ าเภอนาโยง 64.14 
6 กศน.อ าเภอกันตัง 63.73 
7 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 63.28 
8 กศน.อ าเภอรัษฎา 57.10 
9 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 50.20 
10 กศน.อ าเภอสเิกา 48.97 
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 4.3  การด าเนินงานจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ OOCC 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม    ไดจ้ัดเตรียมสถานทีส่ าหรับวางจ าหน่ายสินค้า  ขอให้สถานศึกษาเตรียมสินค้าส าหรบั 

      จ าหน่าย  และได้ด าเนินการจัดท า QR Code  ส าหรบัติดสินค้า  ท าลิงค์ไปยังกลุ่ม 
      ของ  OOCC  เพื่อให้สามารถแชร์ข้อมลูการขายได้ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

 4.4  การติดตามการด าเนินงาน  Google Classroom  
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม        ส าหรบัการจัดการเรียนการสอน  พบว่า กศน.อ าเภอปะเหลียนได้ด าเนินแล้ว   

      กศน.อ าเภออื่น ๆ ยังไม่ได้ด าเนินการใช้งาน   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.5  การติดตามการด าเนินงานดิจิทัลชุมชน  
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม        ส าหรบัการด าเนินงานดจิิทลัชุมชน  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  และกศน.อ าเภอปะเหลียน 

       จัดเสร็จแล้ว  ส าหรบัอ าเภอที่ยงัไม่ได้จัดให้ชะลอไปกอ่น   ลักษณะเป็นการช้ีแจงให้ครูไป 
        ด าเนินการอบรมจ านวน  2  วัน  กลุ่มละ  15  คน    

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มอ านวยการ 
 

  4.6  การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ในการว่าจ้างพนักงานราชการ  
                                     พนักงานจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง(ทดลองงาน/ฝึกงาน) ในสังกัด 

นางนภา  จิโรภาส        การว่าจ้างพนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  ผู้ถูกว่าจ้างจะต้องได้รบั   
       การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

        1)  ตรวจสอบพิมพล์ายนิ้วมือและประวัต ิ
          2)  ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จบ 
          3)  กรอกประวัติในแบบ  รปภ.1   
          ทั้งนี้  หากปรากฏความผิดหรือมีผลของคดี  ส านักงาน กศน.จังหวัดจะพิจารณาว่าจะ 
          สั่งจ้างหรือให้พ้นจากการปฏิบัตหิน้าที่และด าเนินการตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.7  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  
        ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
นางนภา  จิโรภาส     ส านักงาน  กศน.แจ้งให้ข้าราชการทุกคน  ทุกต าแหนง่ในสงักัด (ผู้อ านวยการ 
                                       ส านักงาน กศน.จังหวัด / ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ / ศึกษานิเทศก์ / ข้าราชการครู   
                                       บุคลากรตาม  มาตรา 38 ค.(2) ด าเนินการ ดังนี ้
    1) จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  และบันทกึลงในระบบ QR CODE  ทาง 
       http://gg.gg/gulyn   ภายในวันที่  12  พฤษภาคม  2563   
   2) รายงานผลการพัฒนารายบุคคล รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31  มีนาคม 
             2563) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 
          / ทั้งนี้  ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง   

http://gg.gg/gulyn%20%20%20ภายใน
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   ทั้งนี้  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ต้องด าเนินการรายงานการพัฒนารายบุคคล  
   ไปยังกลุม่การเจ้าหน้าทีโ่ดยให้ข้าราชการ  ส่งแบบรายงานผลการพัฒนารายบุคคล  
   มายังส านักงาน กศน.จงัหวัดตรงั  ดังนี้ 
    -  รอบ 6  เดือนแรก  ส่งภายในวันศุกร์ที่  24  เมษายน  2563 
   -  รอบ  12  เดือน  ส่งภายในวันจันทร์ที่  7  กันยายน  2563 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.8  สรุปผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
นางนภา  จิโรภาส  สรปุผลการประเมินเทียบระดับ การศึกษามิติความรู้ ความคิด (ภาคทฤษฎี)  ครั้งที่ 2  
    ปีการศึกษา 2562 
         ระดับประถมศึกษา มีสิทธ์ิสอบ  จ านวน  4  คน   

เข้าสอบ  3  คน  ขาดสอบ  1   คน  ผ่าน  3  คน   
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสิทธ์ิสอบ  จ านวน  17  คน   

เข้าสอบ  17  คน  ผ่าน  15  คน ไม่ผ่าน  2  คน  
          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีสิทธ์ิสอบ  38  คน  

เข้าสอบ 33 คน ขาดสอบ 5 คน ผ่าน 33 คน 
        รวมจ านวนผูส้ิทธ์ิสอบทั้งหมด  59  คน   
       เข้าสอบ  53  คน     ขาดสอบ  6 คน      ผ่าน  50  คน      ไม่ผ่าน 3  คน 
        เข้าสอบ  89.83%   ขาดสอบ  10.17%   ผ่าน  94.34 %   ไม่ผ่าน 5.66% 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.9  รายงานผลการจัดสอบปลายภาค 

นางนภา  จิโรภาส                 เปอร์เซ็นต์การเข้าสอบในภาพรวม 79 %  โดยได้ก าหนดมาตรการเพิม่จ านวนผูเ้ข้าสอบ 
                                        และพัฒนาระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาปกีารศึกษา  1/2563  ขอให้สถานศึกษา 
                                        ด าเนินการดังนี ้

1) วิเคราะหร์ะดับผลสัมฤทธ์ิการสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 
2) วิเคราะหห์ลักสูตรรายวิชาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่ า 
3) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดท าแผนการเรียนการสอน  พร้อมการพัฒนาสื่อ 
   ที่เหมาะสมหลากหลาย  เช่น  การใช้โปรแกรม Google  classroom   
4) จัดการสอนเสรมิให้กบัผู้เรียนในวิชาที่ผ่านการวิเคราะห์  และการติวเข้มให้ 
    นักศึกษาก่อนการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  และ  
    ปีการศึกษา  2563 
5) ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดการพบกลุม่ติดต่อกัน  2  ครั้ง   
    โดยการลงตรวจเยี่ยมบ้านของผูเ้รียน   
6) ก่อนถึงวันสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน  ให้ครปูระจ ากลุ่มทีร่ับผิดชอบติดตาม 
    การมาเข้าสอบของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล   
7) เพิ่มจ านวนผู้เข้าสอบวัดผลสมัฤทธ์ิปลายภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563  และ  
    ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  ให้มีร้อยละของผู้เข้าสอบไม่ต่ ากว่า  80 %    
    ทั้งนี้  ให้มีเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าสอบสูงกว่า ปีการศึกษา  2562 

                     / ทัง้นี้หากเปอร์เซ็นต์ 
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 ทั้งนี้หากเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบทัง้ 2 ภาคเรียน  อยู่ในระดับ  90%  ข้ึนไป 
 จะมอบเกียรติบัตรให้กบัครผูู้สอน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ       
      

         4.10  การตรวจ GPA PR 
นางนภา  จิโรภาส          1) ให้กศน.อ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 
            2) ให้ตรวจไขว้ 
                                        ทั้งนี้สามารถด าเนินการไดท้ั้ง 2 แนวทาง  ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเช่ือถือได้ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.11  การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 / 2563  
นางนภา  จิโรภาส ส าหรับการรบัสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563  เน้นการรบัสมัครแบบออนไลน์

ไปพรางก่อน  จนกว่าสถานการณ์จะปกต ิ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

  4.12  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการประจ าปี 2563 
นางนภา  จิโรภาส          ขอความร่วมมือให้ด าเนินการดังนี้   

            1) สถานศึกษาที่จะรับบุคคลเข้าท างานในต าแหนง่ครูอัตราจ้าง  และครผูู้ช่วยขอให้ 
                                    ตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารบัราชการทหารกอง 

  ประจ าการ (แบบ สด.43)  จากบุคคลดงักล่าวว่าได้ผ่านการตรวจเลือกทหาร 
  กองเกินเรียบร้อยแล้วหรือไม่  หากผู้นั้นน าหลักฐานในรับรองผลการตรวจเลอืก  

     (แบบ สด.43)  ที่ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินระบุว่า “ผ่อนผันตามมาตรา    
  29(3)  ถือว่าผลการตรวจเลือกทหารกองเกินยงัไม่แล้วเสรจ็  จะต้องเข้ารับ 
  การตรวจเลือก  ทหารกองเกินให้เสรจ็สิ้นเสียก่อน  จึงสามารถเข้าท างานได้ และ 
  ขอให้สถานศึกษา ประสานหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  ในการตรวจสอบ 
  ใบรับรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกินอีกทางหนึ่ง 

2)  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  ใหส้ถานศึกษาแจ้งรายช่ือ 
     นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลอืกทหารกองเกินที่พ้นสภาพหรอืส าเรจ็การศึกษา 
     แล้ว  ให้กับผู้ว่าราชการจงัหวัด ณ ภูมิล าเนาของนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารภายใน 
     เดือนธันวาคมของปี  ก่อนที่สถานศึกษาน้ันๆ  จะท าเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลอืก 
     ในปีต่อไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.13  การด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารดา้นอาชีพ  
                                      ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
นายธนากร  เยาว์ด า         การจัดฝึกอบรมประชาชน  ประกอบด้วย 
            1) โครงการ / หลักสูตร  ระยะเวลาตามความเหมาะสม 
            2) กลุ่มเปูาหมาย เป็นประชาชนทั่วไป  โครงการ / หลกัสูตรไม่ต่ ากว่า  15  คน 
            3) การประเมินผล  ใช้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจ  และการประเมินตาม 
       วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลงัการฝึกอบรม 

/ 4) หลักฐานการผ่านการอบรม   
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  4) หลักฐานการผ่านการอบรม  มอบวุฒบิัตรโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีระยะ 
        เวลาในการฝกึอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของโครงการ / หลักสูตร 
              ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชนเบิกจ่ายได้  ดังนี ้
             1) ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ  125.-  บาท / คน 
          2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ไม่เกินมือ้ละ  35.- บาท / คน 
    3) ค่าตอบแทนวิทยากร  ในอัตราไม่เกินช่ัวโมงละ  400.- บาท 
    4) ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานให้เบิกเท่าที่จ่ายจรงิ แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 

  5) ค่าวัสดุในการจัดฝกึอบรม  เท่าที่จ าเป็น  เหมาะสมและประหยัด 
    6) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความจ าเป็น  เหมาะสมและประหยัด 

  7) ค่าเช่าสถานที่จัดอบรมตามความจ าเป็น  เหมาะสมและประหยัด  ตามทีผู่้ให้ 
     บริการเรียกเก็บ  ทั้งนี้พจิารณาสถานที่ที่ไม่มกีารเก็บค่าใช้จ่ายเป็นอันดบัแรก 
  8) ค่าเช่าเหมายานพาหนะหรือค่าจ้างเหมายานพาหน  ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ

        การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 
        ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 – 8  ให้เบกิจ่ายได้เท่าที่จ่ายจรงิตามความจ าเป็น          
                                      เหมาะสมและประหยัดภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

 4.14  แนวทางการจัดการศึกษาต่อเน่ือง : การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพออนไลน์  
                                         ส านักงาน กศน. 
นายธนากร  เยาว์ด า  ส านักงาน กศน.ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพฒันาอาชีพ 
    ในห้วงการปิดสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้สถานศึกษา 
    น าไปด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเปูาหมาย  ดังนี้ 
    1)  การจัดการศึกษาอาชีพออนไลน ์
    2)  การนัดการศึกษาอาชีพออฟไลน ์
    3)  การจัดการศึกษาอาชีพรูปแบบอื่น 
    โดยให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
    1) จัดให้มหี้องเรียนออนไลน์  / ออฟไลน ์
    2) จัดท าหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรออฟไลน์  เกี่ยวกับอาชีพ 

3) ก าหนดช่องทางการสมัครเรียน  ผู้เรียนสมัครผ่านออนไลน์  กรณีออฟไลนใ์ห ้
    ผู้เรียนสมัครเรียนด้วยตนเองทีส่ถานศึกษา 
4) วิธีเรียนระบบออนไลน์  ให้เรียนผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ที่สถานศึกษาก าหนด 
   โดยครูท าหน้าที่เป็น Admin  ในแอพพลเิคช่ัน และออกแบบเนือ้หา  การจัด 
   กิจกรรม  และการประเมินผลร่วมกับวิทยากรอย่างเหมาะสมกบัรปูแบบ การ 
   เรียนออนไลน์  รวมทั้งจัดท าคลปิหรือจัดหาคลปิวิดีโอ สื่อ เกี่ยวกับหลักสูตรที่ 
   จะด าเนินการสอนและให้ผูเ้รียน  Login  เข้าเรียนผ่าน  Platform ที่ก าหนด 
5) กรณีการเรียนผ่านสือ่ Social Media  เมื่อสถานศึกษาอนุมัติหลกัสูตรแล้ว   
   ให้ครูท าความตกลงกบัผูเ้รียน  โดยครูแจกใบงาน  ตารางเรียน  และวัสดุฝึกใหก้ับ 
   ผู้เรียนสามารถน าไปฝกึปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองทัง้นีค้รูจะนัดหมายผูเ้รียน 
   เข้าร่วมฝึกผ่าน Line  App  Facebook  หรือแอพพลเิคช่ันอื่น ๆ  

/ 6)  วิธีเรียนแบบออฟไลน ์
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6) วิธีเรียนแบบออฟไลน์ เมือ่สถานศึกษาอนุมัตหิลกัสูตร  ครูออกแบบกจิกรรม      
    การเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  และให้ครทู าความตกลงกบัผูเ้รียน 
7) วิธีการเรียนรปูแบบอื่น ๆ  ตามที่ผูเ้รียนและผู้สอนท าการตกลงกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

   4.15  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาชีพ กศน.พรีเมี่ยม ระดับภาคใต้ (EXPO อาชีพ กศน.)  
  ท่ีจะจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 8 – 10 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมจัตุรัส 
  นครหาดใหญ่ (ตลาดพลาซ่า บริเวณหอนาฬิกา)  
นายธนากร  เยาว์ด า ได้ด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายและแจ้งใหส้ านักงาน กศน.จังหวัดสงขลาทราบ 
  เรียบร้อยแล้ว  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจง้สถานศึกษาใหท้ราบอกีครัง้  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.16  การเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  2 เมษายน 2563  วันรักการอ่าน  
        เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว           เตรียมจัดกจิกรรมในรูปแบบการถวายพระพรออนไลน์  จัดนิทรรศการ ประดับตกแต่ง 
พระบรมฉายาลักษณ์  และประดับธง  

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  กิจกรรมถวายพระพรออนไลน์และท าบุญหน้ากากอนามัย 
นางสาวมาลิตา หลีหยัน  จัดกิจกรรมในลกัษณะออนไลน์  และจัดนิทรรศการ  ประดับตกแต่งพระบรม 

ฉายาลักษณ์และประดบัธง  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.17 การเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 3 – 4 ในห้วงการแพร่ระบาด 
       โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางนภา  จิโรภาส         ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา  2019  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เน้นในส่วน 
                                       ของการสง่เสรมิการอ่านออนไลน์  การพัฒนาเว็บไซต์  ให้มีการอัพเดตข้อมูลให้ทันสมยั 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.18  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ PLC กศน.ตรัง 
นางนภา  จิโรภาส          ส าหรบัศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์  PLC กศน.ตรงั  ให้ด าเนินการในรูปแบบเดียวกบั 

         กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์  ขอให้ทีมงานด าเนินการ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   4.19  การติดตามผลการด าเนินงาน กศน. wow 
นางละออง  ภู่กลาง การติดตามผลการด าเนินงาน กศน.wow  เน้นในส่วนของการด าเนินงาน 
 กศน. 5 ดีพรเีมี่ยม   ส่วนการนิเทศรอบที่  2  ประมาณเดือน พฤษภาคม  2563 
มติท่ีประชุม รับทราบ   

/ระเบียบวาระที่  5 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 - 
  
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ      

 6.1  บันทึกการเดินทาง 
นายธนากร  เยาว์ด า ด้วยสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  ระบาด  ขอให้บุคลากรเขียนบนัทึกการเดินทาง

ในแต่ละวัน  เพื่อความสะดวกในการสอบสวนโรค  กรณีติดเช้ือรีบแจง้ผูอ้ านวยการ
ทราบโดยด่วน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  12.50  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกลุ) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางจรีาวรรณ  ชูอินทร)์ 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


