
โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2563 

ครั้งที่ 5/2563 
วันศุกร์ที่  17 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 
……………………………………………… 

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

ผู้ไม่มาประชุม  
      -    

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการ
ประชุม  โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้     

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1.1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  (รายละเอียดแนบท้าย)  
 
 
  
 
 
 
 

    1.2 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
 
 

/1.3 การจ้างเหมาบริการ… 
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      1.3 การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   - ส านักงาน กศน. ให้จัดท ากรอบการจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564               
ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจ้างบุคคลเดิม ภายในวงเงิน
งบประมาณเดิมที่ได้รับการจัดสรร ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ยืนยันการจ้างภายใต้กรอบการขอ
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการท าสัญญาเป็น 3 รอบ 
    - 1 เมษายน – 30 กันยายน 
    - 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 
    - 1 ธันวาคม – 31 มีนาคม   
      1.4 การจ้างพนักงานราชการ 
   - ด้วยนายบัณฑิต  รุจิเรข พนักงานราชการ ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอกุยบุรี มีความ
ประสงค์ขอลาออกเนื่องจากเรียกตัวบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   - ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จ้างพนักงานราชการ ครู กศน.ต าบล 
ปฏิบัติงาน ณ กศน.ต าบลเขาแดง กศน.อ าเภอกุยบุรี รายนางสาวกนกพร  ทิพย์พิมล ตั้งแต่วันที่  16 มิถุนายน 
2563  
      1.5 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา (กศน.อ าเภอ/เขต) พ.ศ.2563 
   - รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองผ่านระบบการสมัครออนไลน์ที่ เว็บไซต์ 
www.personnel-nfe.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   - ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศก าหนดด้วย
ตนเอง ณ ส านักงาน กศน.จังหวัด ที่ผู้สมัครปฏิบัติงานในพ้ืนที่ นั้น ตั้งแต่วันที่ 22 -29 มิถุนายน 2563             
เวลา ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   - ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ชื่อก ากับในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ และจัดท าเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งหมด 6 ชุด  ฉบับจริง 
1 ชุด และส าเนา จ านวน 5 ชุด 
   - ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัคร    
ในการด าเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน. (รายละเอียดแนบท้าย) 
 
 
 
 
 

     1.6 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.2563 

- รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองผ่านระบบการสมัครออนไลน์ที่ เว็บไซต์ 
www.personnel-nfe.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563 เว้นวันหยุดราชการ 

 
/ผู้สมัครเข้ารับ....... 

http://www.personnel-nfe.com/
http://www.personnel-nfe.com/
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   - ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศก าหนดด้วย
ตนเอง ณ ส านักงาน กศน.จังหวัด ที่ผู้สมัครปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  
2563  เวลา ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
   - ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ชื่อก ากับในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ และจัดท าเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งหมด 6 ชุด ฉบับจริง 
1 ชุด และส าเนา จ านวน 5 ชุด 
   - ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัคร    
ในการด าเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน. (รายละเอียดแนบท้าย) 
 
 
 
 
 
   

1.7  ขอให้สถานศึกษารายงานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาประจ าเดือนมิถุนายน 2563  
รูปเล่มเอกสาร 

1.8 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่  4/2563 ได้น ารายงานการ ประชุมขึ้นเว็บไซต์ ของส านักงาน 
กศน.อ าเภอทับสะแกแล้ว  หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งงานบุคลากรด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
    -  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน               
ค่าหนังสือเรียน  

           ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติเงินประจ างวดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าหนังสือเรียน แล้วนั้น 

 
 

/ส านักงาน….. 
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           ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาแล้ว จึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าหนังสือเรียน เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียนในการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ค านวณโดยใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 
1/2563) ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563 ที่ลงในระบบ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมเพ่ือการบริหารจัดการของส านักงาน กศน.และความซ้ าซ้อนของนักศึกษาให้เรียบร้อยก่อน
ด าเนินการ รายละเอียดดังนี้ 

 1. กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 262,800 บาท 
 2. กศน.อ าเภอกุยบุรี   จ านวน 90,170 บาท 

 3. กศน.อ าเภอทับสะแก   จ านวน 85,660 บาท 
 4. กศน.อ าเภอบางสะพาน  จ านวน 116,980 บาท 

 5. กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย  จ านวน 71,350 บาท 
 6. กศน.อ าเภอปราณบุรี   จ านวน 398,300 บาท 

 7. กศน.อ าเภอสามร้อยยอด  จ านวน 91,540 บาท 

 8. กศน.อ าเภอหัวหิน   จ านวน 200,540 บาท 

 รวม 1,317,340 บาท  

  4.2 การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
        การตรวจ ติดตาม เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการภาคใช้ในการ
ตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา2019 (COVID – 19) จึงขอความร่วมมือให้หน่วยรับตรวจได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้ 
จากแบบตรวจ ติดตาม ในครั้งนี้จะน าไปจัดท ารายงานผลการตรวจ ติดตามดังกล่าว ในภาพรวมของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพ่ือน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 
  ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

 ประเภทการเดินทาง 
รถโดยสาร
สาธารณะ 
(เช่น รถเมล์, 
รถไฟ, เรือ 

ฯลฯ) 

รถรับส่งเอกชน 
(เช่น  

รถไฟฟ้า,  
รถแท็กซี่,  
รถตู้ ฯลฯ) 

รถรับส่ง 
ของ

โรงเรียน 

ผู้ปกครอง 
รับ – ส่งเอง 

เดิน/
ยานพาหนะ

ส่วนตัว 
(เช่น จักรยาน, 
จักรยานยนต์) 

อ่ืน ๆ รวม 

จ านวน
ผู้เรียน 
(คน) 

84 - - 10 5,128 558 5,780 

จ านวนรถ  
(คัน) 

  -     

 /ส่วนที่ 2... 
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 ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการของสถานศึกษา, กระบวนการจัดการเรียนการสอนและความ

พร้อมของครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง/ชุมชน 
 

ประเด็นการตรวจ ติดตาม 
ความพร้อมของสถานศึกษา 

พร้อมด าเนินการ ต้องปรับปรุง 

1. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

1.1 การจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อม   
1.2 การด าเนินการตามมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ในการดูแลผู้เรียน   
1.3 การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สบค. ระดับจังหวัด)   
1.4 การสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนทุกรูปแบบ   
1.5 ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1.6 การวัดและประเมินผล   
1.7 การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอม   

 

ประเด็นการตรวจ ติดตาม 
ความพร้อมของสถานศึกษา 

พร้อมด าเนินการ ต้องปรับปรุง 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของครูผู้สอน ความพร้อมของผู้เรียน 

2.1 การรับรู้นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน 
      ต้นสังกัด 

 
 

2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Onsite, On-Air, Online) 
      - จัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน  (On-Site) 

 
 

      - จัดการเรียนการสอนแบบเรียนผ่าน TV (On-Air)   
      - จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)   
      - จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบอื่น ๆ   
2.3 การดูแลผู้เรียน มีการปฏิบัติตามมาตรการ การควบคุมและป้องกัน     
      การแพร่ระบาดของ ศบค. จังหวัด 

 
 

2.4 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียน 
      การสอนที่โรงเรียนก าหนด  

 
 

2.5 ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน   

3. ความพร้อมของผู้ปกครอง/ชุมชน 

3.1 ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ 
      และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลผู้เรียน  
      (ระบุว่าอยู่ในระดับมาก ปานกลาง น้อย) 

ระดับมาก 

 
  

/ส่วนที่3... 
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ส่วนที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 1. จัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน  (On-Site) คือ กศน.อ าเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ มีการพบกลุ่ม ณ กศน.ต าบล ครูแจกแบบเรียนหรือหนังสือเรียน ใบความรู้ และใบงาน ตามวิชาที่
ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนตามภาคเรียน 1/2563 เป็นรายบุคคล และแบ่งกลุ่มผู้เรียนย่อยสลับกันมาพบกลุ่มตามวัน
เวลาที่ก าหนด 

 2. จัดการเรียนการสอนแบบเรียนผ่าน TV (On-Air) คือ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
มอบหมายให้ครูแจกตารางสอน มอบหมายเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) โดยศึกษาผ่านช่อง ETV ของ
ส านักงาน กศน. ตามตารางเวลาการถ่ายทอด 

 3. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) คือ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ได้เพ่ิม
ช่องการการเรียนให้กับ ผู้ที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้หรือไม่สะดวกสามารถเรียนผ่าน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom 
และห้องเรียนออนไลน์ google classroom การด าเนินการจะด าเนินไปตามปฏิบัติการพบกลุ่ม 

 4. จัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน  (On-Site) คือ มีการพบกลุ่ม ณ กศน.
ต าบล ครูผู้สอนมอบหนังสือเรียนให้ยืมเรียน ใบความรู้ และใบงาน ตามวิชาที่ผู้ เรียนลงทะเบียนเรียนเป็น
รายบุคคล และสลับกันมาพบกลุ่มตามวันเวลาที่ก าหนด 

 5. จัดการเรียนการสอนแบบเรียนผ่าน TV (On-Air) คือ ครูผู้สอน แจกตารางสอนการเรียนรู้       
ด้วยตนเอง (กรต.) โดยศึกษาผ่านช่อง ETV ของส านักงาน กศน. ตามตารางเวลาการถ่ายทอด 

 6. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) คือ เพ่ิมช่องการการเรียนให้กับ ผู้ที่ไม่สามารถ
มาพบกลุ่มได้ หรือไม่สะดวกสามารถเรียน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom และห้องเรียนออนไลน์ google 
classroom 

 7. กศน.อ าเภอทับสะแก ได้ด าเนินการจัดท า “ห้องเรียนออนไลน์ กศน.อ าเภอทับสะแก” 
ส าหรับน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยออกแบบผ่านโปรแกรม Google Site เป็นเทมเพลต
หลักในการด าเนินการ  และน าแผนการเรียนรู้รายวิชาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวมจ านวน 17 รายวิชา ในแต่ละรายวิชาประกอบด้วย การลงทะเบียนเข้าระบบห้องเรียน  > การท า
แบบทดสอบก่อนเรียน > เนื้อหา/ใบความรู้ > ใบงาน/งานที่มอบหมาย > แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมจ านวน 18 สัปดาห์ ลิงค์เว็บไซต์ 
“ห้องเรียนออนไลน์ กศน.อ าเภอทับสะแก” https://sites.google.com/view/tknfeonline/home 

 8. กศน.อ าเภอทับสะแก ได้ด าเนินการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น จัดกิจกรรม
โดยมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 9. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีการจัดสภาพห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เว้นระยะห่าง 1 -2 เมตร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับ
ผู้อื่น และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 

 
 

/ส่วนที่4.... 
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 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
 1. ในการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ วัดสุ อุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถจัดซื้อได้ตามระเบียบ

พัสดุ เช่น การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ในการคัดกรองผู้เรียนได้ 
 2. การก าหนดให้สถานศึกษา  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19  ซึ่งการด าเนินการ  สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้  
ได้แก่  การคัดกรอง  ผู้เรียน/ผู้เข้าร่วมโครงการ  ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายแต่สถานศึกษาไม่สามารถจัดซื้อ 
เครื่องวัดอุณหภูมิ  ได้ตามระเบียบพัสดุ  ด้วยเงินงบประมาณ  อีกทั้งสถานศึกษามีงบประมาณไม่พอเพียงส าหรับ
การจดัซื้อ ให้เพียงพอ 

 3. ส่งเสริมให้ กศน.ต าบล ด าเนินการจัดท า “ห้องเรียนออนไลน์ ” ส าหรับน าไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยออกแบบผ่านโปรแกรม Google Site 

 4. แนวนโยบายไม่สอดคล้องกับแนวปฎิบัติ เช่น ด้านงบประมาณ บางอย่างไม่สามารถจัดซื้อวัสดุ
อุปการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) เช่น เครื่องมือวัดไข้ 

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กรอบแนวทางในการด าเนินกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติ เช่น การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เช่น กลุ่มผู้เรียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม 

 2. การก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรม  ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา  ได้แก่  การก าหนดให้ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  จัดได้ วันละ 3 ชั่วโมง  ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม  ต้องเดินทางออกมาจากบ้านพัก  จ านวนวันมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ  อีกทั้ง
สถานศึกษาไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้  เป็นต้น 

 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษา
และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 

 4. จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  4.3 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการและรายงานผลการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ (DMIS)  
  ด้วยส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 ในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) ตามที่ได้จัดสรรให้กับทาง
หน่วยงาน ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา จะด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจะจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ งวดที่ 2 ในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ (DMIS) ตามที่ได้แจ้งจัดสรรให้กับสถานศึกษาทุกแห่งหลังจากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
โดยสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

 1. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับอ าเภอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดสรร
เป้าหมายและงบประมาณให้กับครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศศช. ครู ศรช. และรายบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 
/2. แจ้งให้คร…ู. 
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 2. แจ้งให้ครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศศช. ครู ศรช. และรายบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเอง พร้อมทั้งเข้าระบบจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   

 ในส่วนการรายงานผลการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) ให้ครู 
กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศศช. ครู ศรช. และรายบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินงานในระบบ 
DMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนนั้นๆ ให้กับทาง กศน.อ าเภอให้แล้วเสร็จในวันสิ้นเดือน 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับอ าเภอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) ประจ าเดือน ให้กับทางส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานให้กับส านักงาน กศน.ต่อไป 
            งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.4 รายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่  12  มิถุนายน  2563  

ที ่
สถานศึกษา 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
ระดับการศึกษา 

1 หัวหิน 23 329 522 874 
2 ปราณบุรี 30 772 943 1745 
3 สามร้อยยอด 24 188 195 407 
4 กุยบุรี 8 170 216 394 
5 เมืองประจวบคีรีขันธ์ 53 470 633 1156 
6 ทับสะแก 16 152 209 377 
7 บางสะพาน 17 230 269 516 
8 บางสะพานน้อย 6 114 191 311 

รวมทั้งสิ้น 177 2425 3178 5780 
  4.5 แนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563   
        กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการเปิด  - ปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2563   ของ
สถานศึกษา ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้  
        1. ภาคเรียนที่หนึ่ง เปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และปิดภาคเรียน วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2563  
        2. ภาคเรียนที่สอง เปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และปิดภาคเรียน วันที่ 10 
เมษายน 2564  ทั้งนี ้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ 
  4.6 มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน 
เมื่อสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การเปิดสถานศึกษาหลังจากปิด จากสถานการณ์โควิด 19 มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือลด
โอกาส การติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด  19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน จึงควรมีการ
ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการด าเนินงานเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา รองรับสถานการณ์โควิด 19 ได้แก่  

/1.คัดกรองไข้... 
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  1. คัดกรองวัดไข้    2. สวมหน้ากาก  
  3. ล้างมือ      4. เว้นระยะห่าง  
  5. ท าความสะอาด    6. ลดแออัด 

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งให้สถานศึกษาและนักศึกษาตอบแบบประเมิน
ตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 โดยตอบแบบประเมินตนเองฯ ดังกล่าวผา่นทางเว็บไซต์ http://stopcovid.anamai.moph.go.th หรือ 
http://tiny.cc/surveyschoolcovid-19th ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

 
     4.7  การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเล และ
มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในพื้นท่ี  น าร่อง 
   - กศน.อ าเภอทับสะแกได้น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา ในเรื่องทะเล มหาสมุทร 
ผลประโยชน์ของชาติ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
     4.8  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการใช้อาคารสถานที่ ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

   4.9  นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร ติดตามการจัดท าหลักสูตร / คู่มือ / หนังสือเรียนรายวิชา
มะพร้าวทับสะแก ให้รีบด าเนินการแก้ไขแล้วปริ้นรูปเล่ม 
 
 
 

/4.10 นายสุรพงษ์…. 
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     4.10 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร แจ้งเรื่องการจัดท าต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งผู้รับผิดชอบออกข้อสอบดังนี้ 
 

ที ่ รายวิชา จ านวน
ข้อ 

ระดับ ผู้รับผิดชอบ 
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

1 เทคโนโลยีชีวภาพ 40    ครูนิยะดา 
2 ชีววิทยา 1 40    ครูสุมิตรา 
3 มะพร้าวทับสะแก 2 40    ครูสมิตา 
4 มะพร้าวทับสะแก 3 40    
5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 40    ครูพรพิมล 
6 อุทยานราชภักดิ์ 1 40    ครูบุญทิพย์/

ครูจิราพร 7 อุทยานราชภักดิ์ 2 40    
8 อุทยานราชภักดิ์ 3 40    
9 หน้าที่พลเมืองตามรอยพระยุคบาทรัชกาลที่เก่ (1) 40    ครูภัณฑิรา 

10 หน้าที่พลเมืองตามรอยพระยุคบาทรัชกาลที่เก่ (3) 40    
11 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Mr.Office) 40    ครูยุพเยาว์ 

       
      กลุ่มงานอ านวยการ 
     4.11 ..................-.................................................................................................................  

    งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
                        4.12  แนวทางการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการการจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิตและสองของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  

           ตามหนังสือส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ศธ 0210.44/1129 ลงวันที่ 
17 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการการจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ได้แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการดังกล่าวให้สถานศึกษาทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ กศน.อ า เภอหัวหิน กศน.
อ าเภอปราณบุรี กศน.อ าเภอกุยบุรี กศน.อ าเภอทับสะแก และ กศน.อ าเภอบางสะพาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ     

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  จัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคง
พัฒนาการทางกาย จิต และสมองให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 

เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ : จัดสรรให้แบบเหมาจ่ายเป็นรายหัวในอัตราหัวละ ๑๓๕ บาท  
ตามกลุ่มเป้าหมาย หากกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับให้แจ้งส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลางทันที 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดใน “แนวทางการ ด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)” หากเป็นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม ให้จัดได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง และให้ได้มาตรฐานการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามข้อก าหนดของแต่ละจังหวัดหรือของกระทรวงสาธารณสุข  

 
/2. จัดกิจกรรม…. 
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2. จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ในห้องสมุด ประชาชน หรือบ้านหนังสือชุมชน 

   3. กรณีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ มีปัญหาในการเดินทาง ไม่สามารถออกจากบ้านมารวมกลุ่มได้ 
ขอให้น ากิจกรรมไปส่งให้ผู้สูงอายุที่บ้าน หมายเหตุผู้สูงอายุ 1 คน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม
ตามแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย 

1. ให้เบิกจ่ายตามระเบียบที่ก าหนดใน “แนวทางการ ด าเนินงานการ จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
(ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2561)”  

2. กรณีจัดกิจกรรมการศึกษา ตามอัธยาศัยให้เบิกจ่าย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3. กรณีน ากิจกรรมไปส่งให้ ผู้สูงอายุทีบ่้าน ให้เบิกค่า พ า ห น ะ เป็นค่าน้ ามัน เชื้อเพลิงได้ตาม

ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  4.13 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม  
           ตามที่ส านักงาน กศน.ได้แจ้งให้ ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า 
กศน. ดีเด่นที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดเป็นผลิตภัณฑ์/สินค้า 
กศน.พรีเมี่ยม ของแต่ละจังหวัดนั้น ส านักงาน กศน.ได้จัดท ารายละเอียดผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงแจ้งให้สถานศึกษาได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับใช้ในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์/
สินค้า กศน.พรีเมี่ยมของส านักงาน กศน.ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 
      4.14 การประเมินคัดเลือก กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 
    - กศน.ต าบลทับสะแก ได้ล าดับที่ 2 

     4.15 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   
  - มาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
       งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

     4.16 ..................-..................................................................................................................  
      งานแผนงาน 
     4.17 ..................-................................................................................................ ................. 
      งานกิจการพิเศษ          

   4.18..................-....................................................................................................................  
      งานนิเทศและติดตามผล 
     4.19................-...................................................................................................................... 
      งานการเงินและบัญชี 
     4.20 ..............-.................................................................................................................... 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5.... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2563 

ครั้งที่ 5/2563 
วันศุกร์ที่  17 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 
……………………………………………… 

 

 
 


