
โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

ครั้งที่ 4/2563 
วันจันทร์ที ่25  พฤษภาคม 2562 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 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ไม่

ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน (Work from home) พร้อมแนบแผนการปฏิบัติงาน ส่งภายในวันที่ 5 
มิถุนายน 2563  

 - มอบหมายนางสาวรัตนาวลี สิงห์คาร รวบรวมเอกสารงานจากบุคลากรใน กศน.อ าเภอ
ทับสะแก ส่งส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเวลาที่ก าหนด 
      1.2 ผลการส ารวจตามแนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM  ประชาชนลง
ข้อมูลในระบบ อ าเภอทับสะแก จ านวน 1,810 คน เมื่อจัดล าดับความต้องการได้ 5 ด้าน ด้านที่เก่ียวข้องกับ 
กศน. คือ การฝึกอาชีพ อ าเภอทับสะแกมีความต้องการฝึกอาชีพ จ านวน 567 คน  
      1.3  สถานที่กักตัว กรณีเดินทางกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสของอ าเภอ
ทับสะแก ได้แก่ โรงแรมแอ่นแอ๊น โรงแรมโคโค่ที 
  1.4  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2563    

/การปรับปรุง…… 
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         - การปรับปรุงห้ องประชาชนอ าเภอกุยบุ รี  ได้ รับงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 

1,122,900 บาท และด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2563บริษัท วี ดู คอนสตรัคชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

 - การปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอ าเภอสามร้อยยอด ได้รับงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 
429,000 บาท ห้างหุ้นส่วนเต็งขุมทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

  - การปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสามร้อยยอด ได้รับงบประมาณเป็นจ านวน
เงิน 276,000 บาท  ร้านต่อก็อปปี้ บิ้วอิน 

  - การปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดประชาชนจังหวัด ได้รับงบประมาณเป็นจ านวน
เงิน 2,569,000 บาท และด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2563 

  - การปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้รับงบประมาณ
เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท 

  - การปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล ไดร้ับงบประมาณเป็นจ านวน
เงิน 496,100 บาท บริษัท ที่เจดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

  - การปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ จ านวน 2 ครอบครัว ได้รับงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 
432,500 บาท ด าเนินการหาผู้รับจ้างและท าสัญญาจ้างในเดือนพฤษภาคม 2563 
 1.5 พนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล ขอลาออกจากการเป็นพนักงานราชการสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- นายบัณฑิต  รุจิเรข  ครู กศน.ต าบล ปฏิบัติงาน ณ กศน.ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ขอลาออกจากพนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล ตั้งแต่วันที่             
1 มิถุนายน 2563 เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิทยาศาสตร์ 

  - พนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล รายใดมีความประสงค์ขอย้ายพ้ืนที่การ
ปฏิบัติ ณ กศน.ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี ระบุเหตุผลในการขอย้ายพ้ืนที่การปฏิบัติงานด้วย และจัดส่งเอกสารให้
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563  

  - กรณี ครู กศน.ต าบลที่จะขอย้าย  ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจึงจะขอ
ย้ายได ้
        1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 
มีนาคม 2563) ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการของทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและกรอกคะแนน 

      1.7 แจ้งปรับลดยอดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 

  - ตามที่ส านักงาน กศน. แจ้งหน่วยงานปรับลดยอดแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือ
จัดท าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 นั้น 

  - ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอปรับลดยอดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

/ทรัพยากรมนุษย์…. 
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ทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่าย
อ่ืน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ทั้งเป้าหมายและงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาโดยทันที และให้ด าเนินการจัดท าแผนขอความเห็นชอบตามเป้าหมายและงบประมาณท่ีแจ้งปรับลดยอด 

       1.8 แจ้งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน 
                                 ตามที่ ส านักงาน กศน. ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทงบลงทุน ที่มีรายชื่อการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่น าไปใช้จ่ายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปัญหาภัยแล้งและปัญหาภัย
พิบัติอื่น ๆ    ที่อาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แจ้งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง  
                                 เนื่องจากห้องสมุดประชาชนอ าเภอปราณบุรี ไม่สามารถด าเนินการจัดท ารายละเอียด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 เพ่ือขออนุมัติเห็นชอบจากส านักงาน กศน. ภายในวันที่ 7 เมษายน 
2563  ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้แจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ประเภทงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอ าเภอปราณบุรี จ านวน 
1,440,000 บาท 
 1 .9  โครงการอบรมวิทยากรแกนน า ครู  ข .และครู  ค .ส านั กงาน  กศน .จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จัด โครงการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข. และ ครู ค . ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
หลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยระบบออนไลน์  ประจ าปี
งบประมาณ 2563   
    เนื้อหาที่อบรมครู ข.และครู ค. คือ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ปีนี้ได้จัดการอบรมแบบระบบออนไลน์ ซึ่งใช้ระบบ Google Education เป็นแพลตฟอร์มในการจัดท าการ
อบรมทั้งหมดข้ันตอนการอบรม ดังนี้ 
   1. ลงทะเบียน ให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมเข้าไปลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรม 
   2. ศึกษาเนื้อหา ให้ผู้เข้าอบรมศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ       
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มี 2 เรื่อง 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
      2.1 ส่งงาน เนื้อหา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
      2.2 ส่งงาน เนื้อหา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   3. ท าแบบทดสอบ ต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ถึงจะได้รับวุฒิบัตร โดยวุฒิบัตรจะ
ถูกส่งไปทางอีเมล์ โดยอัตโนมัติ เมื่อสอบผ่าน 
    4. ท าแบบประเมินโครงการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมที่จบหลักสูตรแล้ว ท าการตอบแบบ
ประเมินโครงการฯ เพ่ือการพัฒนาโครงการในครั้งต่อไประยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 
2563   
ลิงค์ https://sites.google.com/dei.ac.th/digital-pk63/home      QR Code 
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 1.10 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

            ตามที่ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยมส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยก าหนดคัดเลือกผลิตภัณฑ์/
สินค้าดังกล่าวในวันที่ 14 เมษายน ๒๕๖๓ นั้นคณะกรรมการฯ ได้การด าเนินคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า 
กศน.พรีเมี่ยมส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียบร้อยแล้ว ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึง
ได้จัดท าเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์/สินค้า และกศน.อ าเภอที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
   อันดับที่ 1 นางจันทร์เพ็ญ  สังข์ทอง เจ้าของผลิตภัณฑ์/สินค้า ขนมปังชีสเชค               
ไส้สับปะรด กศน.อ าเภอที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผลิตภัณฑ์/สินค้า คือ กศน.อ าเภอหัวหิน 

 อันดับที่ 2 นางยุพิน  สมรวมจิตต์ เจ้าของผลิตภัณฑ์/สินค้า ไม้กวาดทางมะพร้าว  กศน.
อ าเภอที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผลิตภัณฑ์/สินค้า คือ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

 อันดับที่ 3 นางสาวจริยา  ปัจฉิมเพ็ชร เจ้าของผลิตภัณฑ์/สินค้า จากกะลามะพร้าว  
กศน.อ าเภอที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผลิตภัณฑ์/สินค้า คือ กศน.อ าเภอทับสะแก 
                        1.11 สรุปผลการนิเทศรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
            ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แต่ละอ าเภอสรุปผลการนิเทศรอบครึ่งปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปแล้วนั้น ทางส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ท าการสรุปผลการนิเทศ
รอบครึ่งปีในระดับจังหวัดเสร็จสิ้นแล้วและได้มีการน าผลสรุปการนิเทศระดับจังหวัดไปน าเสนอในที่ประชุมสรุปผล
การนิเทศรอบครึ่งปีในระดับภาคกลางในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ต่อไป 
   - นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร ได้ด าเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการนิเทศรอบครึ่งปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส่งส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                     ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่  3/2563 ได้น ารายงานการ ประชุมข้ึนเว็บไซต์ ของส านักงาน 
กศน.อ าเภอทับสะแกแล้ว  หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งงานบุคลากรด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
   - 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

      งานบุคลากร  
4.1 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร ชี้แจงเรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ว่ามีการเพ่ิมจ านวนโครงการ เน้นงานต่อเนื่องและ
งานอัธยาศัย งานตามนโยบาย และให้ครู กศน.ต าบล เน้นท ากิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 

4 .2  ป ระกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อ งการป รับลด เวลาและวันท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2  

/งานประชาสัมพันธ์... 
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      งานประชาสัมพันธ์  
          4.3 นางสาวรัตนาวลี สิงห์คาร แจ้งผลการประชาสัมพันธ์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก เดือน
เมษายน 2563 รายงานได้จ านวน 29 ข่าว  

      งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
      4.4 นางสุมิตรา สุขอวบอ่อง แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัด
ส านักงาน กศน. (เพ่ิมเติม)  

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดส านกังาน กศน. (เพิ่มเติม) * 
สืบเนื่องจากส านักงาน กศน. ได้ก าหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้ 

สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหนังสือส านักงาน กศน. ที่ ศธ 
๐๒๑๐.๐๔/ว ๓๗๘๐ ลงวันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีกรอบการจัดกิจกรรม จ านวน ๑๔ กิจกรรม 
ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ  
๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
๓. กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕. กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมอาสายุวกาชาด  
6. กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  
๗. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
8. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลก  
9. กิจกรรมจิตอาสา กศน. “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  
๑๐. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
๑๑. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  
๑๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๑๓. กิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
๑๔. กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ 
กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการไม่ต้องพบกลุ่มหรือเข้าชั้นเรียน ส านักงาน กศน. จึงได้
ก าหนดรูปแบบ การจัดกิจกรรม (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

๑. แบบการจัดค่ายวิชาการ ค่ายกิจกรรม ทั้งไป – กลับ และค้างคืน 
๒. แบบชั้นเรียน โดยครู กศน. หรือวิทยากรที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการสอนวิชานั้น ๆ เป็นผู้จัด

กิจกรรมหรือร่วมกับเครือข่าย 
๓. แบบศึกษาดูงาน  
๔. แบบออนไลน์ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

/การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์...... 
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การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ (ส าหรับผู้เรียนมีความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้) 
หน่วยงาน/สถานศึกษา ครู กศน. นักศึกษา กศน. หมายเหตุ 

๑. สถานศึกษาจัดท าแผนการจัด
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
ตามกรอบการจัด กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๒. สถานศึกษาจัดส่งแผนการจัด
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
เ พ่ื อ ข อ ค ว าม  เห็ น ช อ บ จ า ก
ส านักงาน กศน.จังหวัด/ กทม.  
๓. สถานศึกษาด าเนินการตามแผน 
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ตรวจสอบ ประเมินการจัด
กิจกรรม พร้อมเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบที่ก าหนด ให้แล้วเสร็จ
ภ าย ใน แต่ ล ะภ าค เรี ย น  แล ะ 
รายงานผลให้ส านักงาน กศน.
จังหวัด/ กทม. ทราบ  
๔. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
นิ เทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ  ผู้ เรี ย น ข อ ง
สถานศึกษา  
๕. ให้ใช้กรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พั ฒ น า  คุ ณ ภ าพ ผู้ เรี ย น ต าม
หลักสูตรการศึกษา นอกระบบ
ระ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส านักงาน 
กศน. (ตามหนังสือส านักงาน กศน. 
ที่  ศธ ๐๒๑๐.๐๔/ว ๓๗๘๐ ลง
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
 

1. ออกแบบเนื้อหาการจัด
กิจกรรม  
๒. ก าหนดตารางการจัด
กิ จ ก ร ร ม  ก า ร เ รี ย น รู้
ออฟไลน์  
๓. จัดท าใบลงทะเบียนการ
เข้าร่วม กิจกรรม  
๔. รวบรวม จัดหาสื่อการจัด 
กิ จ ก ร รม  เช่ น  เอ ก ส า ร 
ห นั ง สื อ ค ลิ ป  วี ดิ โ อ 
ไฟล์ข้อมูล เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
องค์ ความรู้  ค วาม เข้ า ใจ 
และเกิดทักษะ  
๕. แจกตารางการเรียนรู้ ใบ
ความรู้ ใบงาน และสื่อการ
จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนน า
กลับไปศึกษา เรียนรู้ และ
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  
6 . จั ดการเรียน รู้ และให้
ค าปรึกษา แก่ผู้ เรียนด้วย
วิธีการต่ าง ๆ  ตามความ
พร้อมของครูและผู้ เรียน 
เช่น สื่อสารผ่านโทรศัพท์ 
แอปพ ลิ เคชั่ น ต่ า งๆ  พ บ
ผู้เรียน เป็นรายบุคคล 
๗. ประเมินผลการเรียนรู้ 
ผ่านเอกสาร หลักฐาน 
 

1 .ล งท ะ เบี ย น ก าร เข้ า ร่ ว ม 
กิจกรรม  
2. รับ ตารางการ เรียน รู้  ใบ
ความรู้ ใบงาน และสื่อ การจัด
กิจกรรม  
3. ศึกษา และท าความ เข้าใจ
กับกระบวนการเรียนรู้  
๔. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จากสื่อ
การจัดกิจกรรม เช่น เอกสาร 
หนังสือ คลิปวีดิโอ ไฟล์ข้อมูล 
๕ . ขอรับค าป รึกษ าจากครู 
กศน.  
6. จัดท าและส่ งงานที่ ได้ รับ 
มอบหมาย เพ่ือเป็น หลักฐาน 
ในการประเมิน 
 

- การเบิกจ่ายตาม
ค าสั่ง สป. ที่ 
669/2561 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 
2561 

 
 
 
 
 

/5. แบบออฟไลน์….. 
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 5. แบบออฟไลน์ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

การจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์ (ส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีเครื่องมือในการเรียนรู้แบบออนไลน์) 
หน่วยงาน/สถานศึกษา ครู กศน. นักศึกษา กศน. หมายเหตุ 

๑. สถานศึกษาจัดท าแผนการจัด
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
ตามกรอบการจัด กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๒. สถานศึกษาจัดส่งแผนการจัด
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
เ พ่ื อ ข อ ค ว าม  เห็ น ช อ บ จ า ก
ส านักงาน กศน.จังหวัด/ กทม.  
๓. สถานศึกษาด าเนินการตามแผน 
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ตรวจสอบ ประเมินการจัด
กิจกรรม พร้อมเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบที่ก าหนด ให้แล้วเสร็จ
ภ าย ใน แต่ ล ะภ าค เรี ย น  แล ะ 
รายงานผลให้ส านักงาน กศน.
จังหวัด/ กทม. ทราบ  
๔. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
นิ เทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ  ผู้ เรี ย น ข อ ง
สถานศึกษา  
๕. ให้ใช้กรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พั ฒ น า  คุ ณ ภ าพ ผู้ เรี ย น ต าม
หลักสูตรการศึกษา นอกระบบ
ระ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส านักงาน 
กศน. (ตามหนังสือส านักงาน กศน. 
ที่  ศธ ๐๒๑๐.๐๔/ว ๓๗๘๐ ลง
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
 

1. ออกแบบเนื้อหาการจัด
กิจกรรม  
๒. ก าหนดตารางการจัด
กิ จ ก ร ร ม  ก า ร เ รี ย น รู้
ออฟไลน์  
๓. จัดท าใบลงทะเบียนการ
เข้าร่วม กิจกรรม  
๔. รวบรวม จัดหาสื่อการจัด 
กิ จ ก ร รม  เช่ น  เอ ก ส า ร 
ห นั ง สื อ ค ลิ ป  วี ดิ โ อ 
ไฟล์ข้อมูล เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
องค์ ความรู้  ค วาม เข้ า ใจ 
และเกิดทักษะ  
๕. แจกตารางการเรียนรู้ ใบ
ความรู้ ใบงาน และสื่อการ
จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนน า
กลับไปศึกษา เรียนรู้ และ
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  
6 . จั ดการเรียน รู้ และให้
ค าปรึกษา แก่ผู้ เรียนด้วย
วิธีการต่ าง ๆ  ตามความ
พร้อมของครูและผู้ เรียน 
เช่น สื่อสารผ่านโทรศัพท์ 
แอปพ ลิ เคชั่ น ต่ า งๆ  พ บ
ผู้เรียน เป็นรายบุคคล 
๗. ประเมินผลการเรียนรู้ 
ผ่านเอกสาร หลักฐาน 
 

1. ลงทะเบียนการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. รับตารางการเรียนรู้ใบ
ความรู้ ใบงาน และสื่อการจัด
กิจกรรม 
3. ศึกษา และท าความ เข้าใจ
กับกระบวนการเรียนรู้  
๔. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จากสื่อ
การจัดกิจกรรม เช่น เอกสาร 
หนังสือ คลิปวีดิโอ ไฟล์ข้อมูล 
๕ . ขอรับค าป รึกษ าจากครู 
กศน.  
6. จัดท าและส่ งงานที่ ได้ รับ 
มอบหมาย เพ่ือเป็น หลักฐาน 
ในการประเมิน 
 

- การเบิกจ่ายตาม
ค าสั่ง สป. ที่ 
669/2561 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 
2561 

6. แบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม โดยให้พิจารณารูปแบบของกิ จกรรมข้อที่ ๑ - ๓ ก่อนแล้วจึง 
ด าเนินการในข้อ ๖) 

โดยในห้วงที่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น ขอให้สถานศึกษาชะลอ 
การจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ ๑ – ๓ ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง  

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ ในกรณีที่พานักศึกษาออกนอกสถานที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา
นักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา
นักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      4.5 แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19    
      4.6 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับ
ม.ปลาย จะเริ่มลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเอาวิชาอาเซียนศึกษาออกจากแผนการเรียนที่
ก าหนดไว้ 
      4.7 ประชาสัมพันธ์โครงการ ETV ติวเข้มออนไลน์ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563  

      งานการศึกษาต่อเนื่อง  
      4.8 นางนิยะดา  อินไชยยา แจ้งแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 COVID – 19 และได้ประประชาสัมพันธ์ในเฟสอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

      งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ  
          4.9 นางนิยะดา  อินไชยยา แจ้งเรื่องการสร้างการับรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2563  
        1) น าสื่อการสร้างการรับรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 ไปเผยแพร่
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสารในโซเชียลมีเดียชองหน่วยงาน/สถานศึกษา 
          2) พัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยการน าสื่อการสร้างการ   
รับรู้ฯ ไปบูรณาการสอดแทรกในการพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      4.10 ค าสั่งประกาศ และมาตรการโรคตามที่ราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด - 19  เรื่องการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 

      งานเทียบระดับการศึกษา  
      4.11 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร แจ้งการด าเนินการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่  1                    
ปีการศึกษา 2563 

          การด าเนินการเทียบระดับการศึกษาในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็น
มาตรฐานเดียวกันสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ประกาศ ณ 
วันที่ 9 เมษายน 2563 และส านักงาน กศน.ได้ด าเนินการเทียบระดับการศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาส ได้น าความรู้และประสบการณ์มาเทียบระดับการศึกษาโดยก าหนดปฏิทินด าเนินงาน
การเทียบระดับ  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

-9- 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 

พฤษภาคม 2563 
2. ด าเนินการ 
    2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา 
    2.2 สรรหาคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยสถานศึกษาชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน และให้
คณะกรรมการศึกษาเอกสารการประเมินเทียบระดับการศึกษาและ
แบบฟอร์มการกรอกคะแนนการประเมินตามที่สถานศึกษาจัดไว้ให้ 

 
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 
มิถุนายน 2563 

3. ปฐมนิเทศ จัดท าแฟ้มประมวลประสบการณ์ และสถานศึกษาที่ท า
หน้าที่เทียบระดับประเมินแฟ้มประสบการณ์ผู้เข้ารับการเทียบระดับ
การศึกษา 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 
2563 

4. การจัดการประเมินมิติความรู้ความคิด ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 
2563 

5. การสัมมนาวิชาการและอนุมัติผลการประเมิน เดือนตุลาคม 2563 
    
  งานการศึกษาตามอัธยาศัย  
  4.12..........-...........................................................................................................................  
  งานแผนงาน   
  4.13 นางสาวสมิตา โชติดาว แจ้งเรื่องการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รอบ 6 เดือน รวบรวมครบและด าเนินการรวมเล่มเรียบร้อยแล้ว 

   งานนิเทศและติดตามผล   
   4.14...........-............................................................................................................................ 

  งานการเงินและบัญชี  
  4.15..............-........................................................................................................................ 
  งานพัสดุ  
  4.15.............-........................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี  6…. 
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โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

ครั้งที่ 4/2563 
วันจันทร์ที่ 25  พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

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

 

 


