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โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ าเดือนมกราคม  2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  14  มกราคม  2564  

………………………………………………  
ผู้มาประชุม 

1. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
2. นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร  ครูผู้ช่วย 
3. นางสาวภิชชากร  ชูรัตน์  ครูผู้ช่วย 
4. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง แสงอรุณและเขาล้าน 
5. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.นาหูกวาง ทับสะแกและอ่างทอง 
6. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  ครู กศน.ต าบลทับสะแก 
7. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.ต าบลเขาล้าน 
8. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์  ครู กศน.ต าบลนาหูกวาง 
9. นายบุญทิพย ์ สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
10. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง  
11. นางสาวสุลีมาศ  มากหลาย ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ   
12. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทั่วไป 
13. นางเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง 

ผู้ไม่มาประชุม  

      -    
เริ่มประชุมเวลา  19.00 น. 

  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการ
ประชุม  โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้     

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ยินดีต้อนรับนางสาวสุลีมาศ มากหลาย มารับต าแหน่งครู กศน.ต าบล ปฏิบัติหน้าที่เป็น

ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.2 การมอบหมายงานนางสาวสุลีมาศ มากหลาย ครู กศน.ต าบล ปฏิบัติงานดังนี้ 

   - งานทะเบียนและวัดผล รับผิดชอบงาน  (4.3,4.4) แทนนางสาวพรพิมล  เยาว
มาลย์ และงานทะเบียนนักศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบบ EDU ออนไลน์ มีหน้าที่ กรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา ลง
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ระบบ EDU ออนไลน์ 
   - งานพัสดุ รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยงานพัสดุ 

1.3 การท าแผนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
สถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการ
เหลื่อมเวลาในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เป็นรายสัปดาห์ 

 
 

/1.4 รายงานผล... 
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1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลา                

ในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้มีการรายงานผลการแผนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) 
และการเหลื่อมเวลาในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เป็นรายสัปดาห์ 

1.5 นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์ ชี้แจงสรุปมาตรการโควิด ว่าถ้ามีการเดินทางออกนอก
จังหวัดต้องมีการขออนุญาตก่อน และถ้าเดินทางกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องมีการกักตัว 14 วัน 

1.6 การจัดกิจกรรมของกศน.ต าบลที่ได้รับงบประมาณเกี่ยวกับหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง              
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก มอบหมายนางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม ครู กศน.ต าบลทับสะแก และนางสาว 
สุลีมาศ  มากหลาย ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ จัดท าโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่  7/2563 ได้น ารายงานการประชุมขึ้นเว็บไซต์ ของ
ส านักงาน กศน.อ าเภอทับสะแกแล้ว  หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งงานบุคลากรด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
    -  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ       

  งานพื้นฐาน 
4.1 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร แจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมออนไลน์  มีการจัดท าไว้ใน 

Google from สามารถดาว์โหลดและน าลงในโปรแกรมระบบไอทีออนไลน์ได้เลย 
4.2 นางสาวยุพเยาว์ เยาวหลี แจ้งเรื่องการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา 3 ระดับ  

เพ่ือเข้าระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2/2563 และรายงาน
ผลการประเมินรายบุคคลของครู และก าลังด าเนินการสรุปรายงานผลภาพรวมระดับอ าเภอ  

4.3 นางสาวยุพเยาว์ เยาวหลี แจ้งให้ครูทุกท่านส่งเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิของ
นักศึกษาใหม่ในภาคเรียน ที่ 2/2563 เพื่อด าเนินการตรวจสอบวุฒินักศึกษาไปยังโรงเรียนที่จบต่อไป  

4.4 นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง ชี้แจงสรุปมาตรการโควิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ
มาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563  มีข้อเสนอแนะและข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการฯ ของ
สถานศึกษาจาก การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 

1.1 ควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินการในการจัดการเรียนการสอน
และการ ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

1.2 ควรประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้นักเรียนและผู้ปกครองด าเนินการ
ตามมาตรการ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 

/1.3 ควรเพิ่มจ านวนครู….. 
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1.3 ควรเพ่ิมจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนการสอนให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
1.4 ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีรับผิดชอบเข้ามาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 

บุคลากร และผู้ปกครอง รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 

1.5 ควรลดความซ้ าซ้อนในการรายงานต่างๆ ของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษา เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติงานสอนอย่างเต็มเวลา 

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการ
การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2.1 ควรจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสถานศึกษา ดังนี้ 

- วัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่สถานศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่
ล้างมือน้ ายา ท าความสะอาดพ้ืนผิว เป็นต้น 

- การให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งการนิเทศ ติดตามให้
สถานศึกษา ได้ตระหนัก และด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
- เตรียมการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักเรียนทุกคน กรณีที่
มีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.2 ควรเน้นย้ าไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้นักเรียนด าเนินการจัดท าบันทึกการ
เดินทาง ประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการสอบสวนโรค กรณีมีผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงใน
สถานศึกษา 

2.3 ควรจัดท า Platform เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกระดับ 
ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษานอกโรงเรียน โดยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้แบบไม่
มีค่าใช้จ่าย เพ่ือรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะต่อไป หรือ
โรคระบาดอ่ืนๆ    

งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
4.5 ..............-.......................................................................... ............................................ 

  งานการศึกษาตามอัธยาศัย  
 4.6 ..............-......................................................................................................................  
งานแผนงาน  
4.7 ..............-......................................................................................................................  

  งานกิจการพิเศษ          
4.8 ..............-............................................................................................................ ..........    

  งานนิเทศและติดตามผล 
 4.9 ..............-......................................................................................................................  

      งานการเงินและบัญชี 
 4.10 ..............-......................................................................................................................  

    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  



 
 
 
 



โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ าเดือนมกราคม  2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  14  มกราคม  2564  

 
 

              
 

             



 
 
 
 
 

 
 

 
 


