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รายงานการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้มาประชุม
1. นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
2. นายคมสัน สารแสน
3. นายคำตัน ถิ่นช่วง
4. นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว
5. นายเสรี วิเศษดี
6. นางสมปอง สุริวาล
7. นางสุรีรัตน์ สิงห์จินดา
8. นางเกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน
9. นางเทพี ภูคะมา
10. นางศรวณี อ่อนสำอาง
11. นางยุพิน อาษานอก
12. นายประชาคม ภูแล่นคู่
13. นางวรรณภา ศรีกำพี้
14. นางไพบูลย์ จันทร์พรม
15. นายเทพพร มูลเหลา
16. นายสมาน กลมกูล
17. นายรัตนะ สุนทะศักดิ์
18. นางสาวประเสริฐ ดุลนีย์
19. นางภารดี อารีสนั่น
20. นายสุริยันต์ จุนใจ
21. นายสรรเพชญ ศิริเกตุ
22. นางดวงใจ กลิ่นหอม
23. นางสาวนวพร อุตรินทร์
24. นางสาวชลลดา พูลแก้ว
25. นายวีรพล แจ่มใส

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาวง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยางตลาด
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยเม็ก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองกุงศรี
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่องคำ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนามน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกมลาไสย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาคู
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนจาน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำม่วง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

/ผู้เข้าร่วม...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
2. นางสาวชนิสรภัทร์ แก้วลี
3. นายนนทนันท์ สูนพันโน
4. นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
5. นางสาวธัญวรัตน์ กัลยาณมิตร
6. นางสาวน้ำฝน ภูพานแดง
7. นางสาววัชราพร พรหมราช
8. นางสาวนิษฐกานต์ ธีรกิตติรัฐสิน
9. นางประไพจิต สัตยบัณฑิต
10. ว่าที่ ร.ต. จักรพงษ์ ภูโปร่ง
11. นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์
12. นางอรุณ พลทองเติม
13. นางอรทัย ชนะกาญจน์
14. นายสาทร พินิจการ
15. นายวีระศักดิ์ ฆารกุล
16. นางสาววราพร คำโยธา
17. นางสาวมธุชา บุระคำ
18. นางสาวสิริวิภา เสนานันท์
19. นางสาวบานเย็น ภารสำราญ
20. นางสาวพนัดดา วงวิลาศ
21. นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
22. นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ครูอาสาสมัครฯ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
ครูอาสาสมัครฯ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่อที่ป ระชุมพร้อม นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1. สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ ศบค.ศธ. และกำหนดให้แต่ละหน่วยงานรายงานสถานการณ์โควิด
ของหน่วยงานทุกวัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์โควิด สำนักงาน กศน. สอดคล้องกับแนวทางการรายงาน
ผลของ ศบค.ศธ. สำนักงาน กศน. จึง ขอปรับรายละเอียดข้ อ มูล แบบรายงานสถานการณ์โ ควิ ด โดยให้
ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ www.covid.moe.go.th และขอให้ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานข้อมูล
ประจำวัน ก่อนเวลา 10.00 น. ของแต่ละวันด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
/2. ด้วย...
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2. ด้วยท่านเลขาธิการ กสน. ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจ ภายใต้แคมเปญ “กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด -19” ของสำนักงาน กศน. ในเดือนพฤษภาคม มิถุน ายน 2564 เพื่อช่ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อนของบุ คลากร กศน. นักศึกษา และประชาชนในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะขอมติที่ประชุมพิจารณาการดำเนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้แคมเปญ “กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด -19” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. ตามทีก่ ลุ่มงานส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษา (กส.) กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน
กศน. ให้รายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาสัง กัดสำนักงาน
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น พบว่าสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แห่ง ผ่านการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว อยู่ในกลุ่มที่ 1 สามารถเปิดการเรียนได้ (สีเขียว)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนที่วางไว้ โดยสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 4 รูปแบบคือ On-site On-Air On-Line และ On-Hand
ทั้งนี้ ขอให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที ่ ส ำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ได้ ด ำเนิ น การประชุ ม ประจำเดื อ น เมษายน 2563
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น
- มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอำนวยการ
(งานบุคลากร) โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร
1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ส ่ว นราชการทราบและถื อปฏิบ ัต ิ ต่อมาได้ แจ้ง คำอธิ บายและแจ้ ง ให้ กศจ. ดำเนินการย้ ายผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
/ในการนี้...
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ในการนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ า ยผู ้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร และดำเนิ น การย้ ายผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้
ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล
ของคุรุสภา ประจำปี 2564
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
๑. รางวัลคุรุสภา
๒. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
3. รางวัลคุรุสดุดี
4. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
5. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ที่สนใจสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และเสนอประวัติพร้อมผลงานมายังงานบุคลากร สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการแพร่
ระบาดอย่างกว้างขวาง และกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จึงมีมติให้ขยายระยะเวลา
การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจ
สามารถเสนอประวัติและผลงานมายังงานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน
2564 เพื่อรวบรวมนำเสนอพิจารณาคัดเลือกต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. สรุปการส่งรายงาน (กลุ่มงานบุคลากร) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
6.1 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564
6.2 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายละเอี ย ดสรุ ป การส่ ง รายงาน (กลุ ่ ม งานบุ ค ลากร) พฤษภาคม 2564 งานบุ ค ลากร
ได้สำเนาเอกสารแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทราบแล้ว และขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการ
จัดส่งรายงานตามแบบสรุป ให้ดำเนินการจัดส่งไปยังงานบุคลากรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลต่อไปด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
/งานการเงิน…
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(งานการเงิน)
โดย นางดวงใจ กลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564)
1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
งานการเงินได้ทำการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาเอกสารให้ที่ประชุมได้รับทราบ จึงขอความร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่งได้
ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการเบิกจ่าย หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกลุ่มงานการเงินทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข
ต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน มิถุนายน 2564
งานการเงิ น ได้ จ ั ด ทำเอกสารรายงานสรุ ป การเบิ ก จ่า ยค่ าสาธารณู ปโภค ประกอบด้ ว ย
ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ส ำนักงาน ค่าอินเทอร์เน็ต แยกเป็นผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษา
นอกระบบ และผลผลิ ต ที ่ 5 ผู ้ ร ั บ บริ ก ารการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย มอบให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ร ั บ ทราบ
และขอความร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่
การเงินเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานการส่งใบเสร็จรับเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
โดย นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
งานการเงินได้จัดทำเอกสารรายงานสรุปการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ประจำเดือน มิถุนายน
2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายการที่ยังไม่ดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน จำนวนทั้งสิ้น 231 รายการ ซึ่งมอบให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและขอความร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
ข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
ประธานฯ ได้ขอให้ กศน.อำเภอได้ต รวจสอบและติด ตามส่ งใบเสร็ จรั บเงินจากร้ า นค้ า
ผู้ประกอบการส่งให้งานการเงิน ไม่ควรมีการค้างส่งใบเสร็จรับเงินเป็นระยะเวลานาน
- มติที่ประชุม รับทราบ
(งานพัสดุ)
โดย นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งานพัสดุ ได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เดือนพฤษภาคม 2564 ของ กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง พบว่า เดือนพฤษภาคม 2564 มีการดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็น เงิน งบประมาณจำนวน 843,764 บาท จึงขอความร่ว มมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่ ง
ได้ ต รวจสอบเอกสารสรุ ป การดำเนิ น งานจั ด ซื ้ อ /จั ด จ้ า ง หากมี ข ้ อ ผิ ด พลาด ขอให้ แ จ้ ง งานพั ส ดุ ท ราบ
เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
/๒. ขอความร่วมมือ...
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2. งานพัสดุ - ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อนำเอกสารการเบิกจ่ายกลับไปแก้ไข ขอให้
ดำเนินการส่งกลับงานพัสดุให้รวดเร็วขึ้น เพื่อการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามกำหนดเวลา
ประธาน – มอบหมายให้งานพัสดุ สรุปการนำเอกสารการเบิกจ่ายกลับไปแก้ไขของสถานศึกษา
ทุกแห่ง เข้าในระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบและติดตาม
การดำเนินการแก้ไขเอกสารด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา)
โดย นางสาวนวพร อุตรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
1. สรุปรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-Budget ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง โดยร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณเรียงจากมากไปหาน้อย
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564)
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-Budget ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ภาพรวม กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่งประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 81.00
(รายละเอีย ดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 – 2 ในรูปแบบรูปเล่ม
และไฟล์ และในระบบ DMIS
ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทบทวน ปรับปรุงรายงานผล
การดำเนิน งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 – 2 ให้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่ตั้งไว้
และส่งกลับมายังกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น ขอให้สถานศึกษา
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่ง มายังกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มายังกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม
2564 นั้น ขอให้สถานศึกษาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่ง มายังกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
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4. การกรอกแบบสำรวจข้อมูลอาคารสำนักงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา และแบบสำรวจข้อมูล
สถานศึกษายุบ เลิกในพื้นที่
ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แห่ง และ กศน.
ตำบล จำนวน 135 ตำบล กรอกแบบสำรวจข้ อ มู ล สถานศึ ก ษายุ บ เลิ ก ในพื ้ น ที ่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.nfe.go.th/plan/survey.html พร้อมทั้งรายงานการกรอกข้อมูลดังกล่าวมายัง สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูล ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นั้น
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบและ
กรอกข้อมูลอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว พบว่า ยังมีสถานศึกษาที่ดำเนินการกรอก
ข้อมูลรายงานดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากระบบการรายงานดังกล่าวปิดระบบเพื่อตรวจสอบข้อ มูล
เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้สถานศึกษารอระบบเปิดให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง จึงจะสามารถเข้า
ไปดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
1. แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามที่ร ัฐ มนตรีว ่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้มีนโยบายให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้ง
แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และปฏิทินการดำเนิน การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2564
1) เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ
เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
2) สำรวจความพร้อมของผู้เรียนในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการเรียนการสอน
3) เตรี ย มความพร้ อ มเรื ่ อ งสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต และให้ ม ี ก ารบู ร ณาการ
ด้านการศึกษาในพื้นที่
4) จัดทำปฏิทินแผนการดำเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร
2. ช่วงจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 10 ตุลาคม 2564
1) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ คือ On-Site การเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม
ที่สถานศึกษา หรือพื้นที่ที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์
/การแพร่ระบาด...
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานครกำหนด On-Air การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นสถานี ว ิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ เ พื ่ อ การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) On-Line การเรียนรู้ผ่านดิจิ ทัล เช่น เว็บไซต์สื่อการศึกษาออนไลน์ เว็บไซต์
YouTube ช่ อ ง pattana channel และแอปพลิ เ คชั ่ น การเรี ย นการสอนด้ ว ยระบบออนไลน์ On-Hand
การเรียนรู้โดยส่งหนังสือ ใบงาน ใบความรู้ ไปให้ศึกษาถึงบ้านหรือที่ทำงาน ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณาวิธีการ
จัดเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
2) การเปิดและปิดสถานศึกษา ระหว่างเปิดภาคเรียนขอให้พิจารณาดำเนินการ
ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพิจารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
อนึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของรัฐบาล มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร สำนักงาน กศน. จะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. การเตรียมการการจัดการเรียนการสอนของสำนักงาน กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ภาคเรียนที่ 1/2564
ตามที่สำนักงาน กศน. ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 28
เมษายน 2564 ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
และช่วงเปิดภาคเรียน ตามรายละเอียดสำเนาแจ้งที่ประชุมให้ทราบแล้วนั้น จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. แนวปฏิบ ัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพิ่มเติม
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน
นั ก ศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย น และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด และในกำกั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียน
การสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักงาน กศน. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม และให้ดำเนินการดังนี้
1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทราบการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
/2. แจ้งสถานศึกษา...
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2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อม และประสงค์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ให้ดำเนินการดังนี้
1) สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียน
การสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลเท่านั้น
2) สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส ้ม)
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนได้ ท ั ้ ง 5 รู ป แบบ โดยรู ป แบบ On-Site นั ้ น สถานศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นเกณฑ์
การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดก่อน
ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
อนึ่ง ศูนย์บริการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล มีข้อกำหนด
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร
สำนักงาน กศน. จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ให้สถานศึกษาในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4. ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน กรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ
ด้ว ยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทำแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 และได้ แ จ้ ง แนวทางในการพิ จ ารณาปิ ด สถานศึ ก ษาหรื อ สถานที ่ ท ำงานดั ง กล่ า ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษาหรือสถานที่ทำงาน
กรณี เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 จึ ง ขอแจ้ ง แนวทางในการพิ จ ารณา
ปิดสถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานดังกล่าว ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
5. การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมพิจารณาการเปิดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 4 ศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น
สำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ทราบและ
ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 มิถุ นายน 2564 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
/6. แจ้งปฏิทิน...
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6. แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิตินักศึกษาลงทะเบียนของสำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา
2564
ด้ ว ยสำนั ก งาน กศน. ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำปฏิ ท ิ น การรายงานข้ อ มู ล และสถิ ต ิ น ั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนของสำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและขอความร่วมมือดำเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ส ำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึง ขอแจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูล และสถิ ติ
นักศึกษาลงทะเบียนของสำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบและ
ดำเนินการ เพื่อให้การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด และขอแจ้ง
แนวทางการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับชั้น ตามขั้นตอนการดำเนินงาน
ผ่านโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (โปรแกรม ITW51) และส่งข้อมูลจำนวนนักศึก ษาให้สำนักงาน
กศน.จังหวัด ระหว่างวันที่ 7 – 16 มิถุนายน 2564 โดยสามารถตรวจสอบจำนวนนักศึกษาได้ที่ร ะบบ
สารสนเทศสำนักงาน กศน. (http://mis.nfe.go.th) ทั้งนี้ ระบบจะตรวจสอบและลบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน
ทุกวัน ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทิน
2. สถานศึกษาต้อ งดำเนิ นการบั นทึ ก และตรวจสอบความครบถ้ว น ถูกต้องของข้ อ มู ล
จำนวนนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยจะไม่มีการขยายระยะเวลาในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขข้อมูล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการรายงาน การจัดทำคำของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีของสำนักงาน กศน.
อนึ่ง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และใช้ข้อมูลนักศึกษาจากระบบสารสนเทศ สำนักงาน กศน.
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
7. สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ละลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเลื่อนอีกเป็นวันที่
14 มิ ถ ุ น ายน 2564 ซึ ่ ง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน กศน. โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการ
รวบรวมสื ่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
พ.ศ. 2551 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
สำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ดกาฬสิ น ธุ์ จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาในสัง กั ดทุ ก แห่ ง ทราบ และ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ได้ที่เว็บไซต์ http://cet.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=
245&ltemid=253
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
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8. รายงานความก้าวหน้าการจัดส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564)
กลุ่มส่งเสริมการศึ กษานอกระบบ งานการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ขอรายงานความก้า วหน้ า
การจัดส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียด
แบบสรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามรายละเอียดเอกสารสำเนาแจ้งที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
นั้น ซึ่ง จำนวนนักศึกษาที่ล งทะเบีย นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็นนักศึกษา
ระดับประถม 1,152 คน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8,686 คน และนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 13,524 คน รวมทั้งสิ้น 23,362 คน โดยแบ่ง กลุ่มเป้าหมายตามวิธ ีจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ จำนวน 10,570 คน และแบบออฟไลน์ 12,792 คน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
งานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
1. กำหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีประกาศกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น
เพื่อให้การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ การศึ ก ษาขั ้น พื้ นฐาน พ.ศ. 2551 รายวิช าบังคับ และรายวิช าเลื อ กบั ง คั บ
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 ในวั น ที่ 2 - 3 ตุ ล าคม 2564 ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ทราบ และขอให้ ด ำเนิ น การ
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ
โดยทั ่ ว กั น ต่ อ ไป โดยสามารถดาวน์ โ หลดรายละเอี ย ดได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ ข องกรมพั ฒ นาระบบการทดสอบ
http://www.nfe.go.th/nfetesting งานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
2. ปฏิทินการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา นอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามที ่ ส ถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มี ก ำหนดการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น (N-NET) ครั ้ ง ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน. จึงขอความร่วมมือสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง
ประชาสัมพัน ธ์และกำกับให้สถานศึกษาดำเนินการตามปฏิทิน การปฏิบัติงาน และให้เตรียมความพร้อม
ในการทดสอบต่อไปด้วย
/เพื่อให้...
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เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้อ ย จึ ง ขอแจ้ ง สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ทราบ
กำหนดการการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการตามกำหนดการด้วย งานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งให้
สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน
-มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
งานการศึกษาต่อเนื่อง
โดย นางอรุณ พลทองเติม ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่งานการศึกษา
ต่อเนื่อง
1. การดำเนินงานกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของ สำนักงาน กศน.
1) การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ดังนี้ 1.1) ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่น
1.2) ประเภทผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น
2) การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564
ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
ขยายผลจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการคัดเลือก
การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชุมชน
จิตอาสาดีเด่น และประเภทผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น และดำเนินการคัดเลือกการแข่งขันขับร้องบทเพลง
พระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 โดยจัดส่งคลิปวิดีโ อ หรือวิดีทัศน์ ที่ได้รับการคัดเลื อ ก
ประเภทละ 1 ทีม ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามวัตถประสงค์ สำนักงาน
กศน.จังหวัดกาฬสิน ธุ์ จึง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขยายผลจิตอาสาของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 88/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน
2564 (ดังรายละเอีย ดสำเนาแจ้งที่ป ระชุมเรียบร้อยแล้ว ) โดยจะการดำเนินการคัดเลือกการประกวด
การขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ทั้ง 2 ประเภท ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และจัดประกวด
การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. การดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเดือนมิถุนายน 2564
ตามที ่ สำนั ก งาน กศน. ได้ แ จ้ ง นโยบายเร่ ง ด่ ว น (Quick win) ของรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เรื่อง การจัดการศึกษา ข้อที่ 5 การพัฒนาทักษะทางอาชีพ
ส่งเสริมการจัดการการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและรายได้
ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.
รับทราบ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชี พเพื่อการมีงานทำสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกอบด้วย 1. ตกงาน 2. ผู้ว่างงาน 4. ผู้มีรายได้ลดลง
4. ผู้ที่หายจากอาการป่วยและต้องการฝึกอาชีพ 5. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 6. ประชาชนทั่วไปที่ต้องการ
สร้างหรือเสริมรายได้) จำนวน 1 กลุ่มอาชีพ/ตำบลละๆ 11 คน ในห้วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564
/ซึ่งหลักสูตร...
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ซึ่งหลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ดังกล่ าว เมื่อดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย
สำนักงาน กศน. จะแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดในห้วงเวลาดังกล่าว
เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนผู้มีผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนมิถุนายน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช
เที ย นทอง) จึ ง ขอให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด รายงานผลการดำเนิ น งานการจั ด กิ จ กรรมหลั ก สู ต รอาชี พ
ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ดังนี้
1. การจัดทำหลักสูตรหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
2. การดำเนิน “กิจกรรมล้านเมล็ดสู้ภัยโควิด”
3. การฝึกอาชีพในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ศึกษาแนวทางกิจกรรม
เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมและรายงานข้อมูลในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 ไปยังสำนักงาน
กศน. โดยส่งไฟข้อมูลในรูปแบบ Microsoft excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ korpor.kch@gmail.com
ซึ่งจะแจ้งรายชื่อและรายละเอียดหลักสูตรให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
- มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
1. จดหมายข่าวการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สถิติการส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอ ทั้ง
๑๘ แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 1,408 หัวข้อ
(ทั้งนี้รายละเอียดสถิติการส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอ
ทั้ง ๑๘ แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานผลการดำเนิ น งานในระบบเชื ่ อ มโยงแหล่ ง การเรี ย นรู ้ learning resources linkage
system ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุปรายงานการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ learning resources linkage
system ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ภาพรวมของห้องสมุดประชาชนอำเภอทั้ง 18 แห่ง มีดังนี้
การสมัครสมาชิก จำนวน 363 ราย การให้บริการยืม -คืน สื่อ 857 ครั้ง การลงข้อ มูล
กิจกรรม 1,310 ครั้ง (ทั้งนี้ร ายละเอียดการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
-มติที่ประชุม รับทราบ
3. แผนการออกให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
สถานที่
1 17 มิ.ย. 2564 จังหวัดเคลื่อนที่
ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ อ.หนองกุงศรี
2 18 มิ.ย. 2564 ส่งเสริมการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
3 25 มิ.ย. 2564 ห้องสมุดอำเภอเคลื่อนที่ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคาร อ.นามน
- มติที่ประชุม รับทราบ
/กลุ่มส่งเสริมภาคี...
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กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ
1. แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี
2564
ตามมติ ก ารประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ เมื ่ อ เดื อ นมิ ถ ุ น ายน 2530
ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยยึดถือปฏิบัติและยืนยัน
เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530
จนถึงปัจจุบัน
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีแนวโน้ม
การแพร่ ร ะบาดอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการติดเชื้อไวรัส ฯ ของประชาชนยังเพิ่มมากขึ้น และในทาง
สาธารณสุข กำหนดให้ต้องมีการเว้น ระยะห่างในการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้การจัดกิ จกรรมในการ
แสดงพลังของประชาชนในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ทำได้ยาก ส่งผลให้
เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรม
สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในพื้นที่ ทั้งในส่วนกลาง
และส่ว นภูมิภ าค แต่ย ังคงดำเนิน การรณรงค์ประชาสั มพันธ์ส ร้างการรับรู้ ให้กลุ่ม เป้าหมาย เพื่อให้เ กิ ด
การสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงกำหนดให้ในส่วนภูมิภาค
ดำเนินการดังนี้
1. งดการจัดกิจกรรมมีการรวมกลุ่มคนในพื้นที่
2. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน เนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น
- การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด
- การผลิตสื่อรณรงค์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
- การจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
- การปฏิบัติการให้พื้นที่เป้าหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน หรือตามความเหมาะสมของแต่ล ะพื้นที่
โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. ขอเชิญต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร ประจำปี 2564
ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER
ONE ขอเชิญต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร ปี 2564 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
มีสมาชิกนิตยสาร จำนวน 300 ราย ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตขอให้ดำเนินการต่ออายุเข้ามาก่อนเดือนกรกฎาคม
2564 เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลในการให้คะแนนบริหารจัดการในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE ปี 2564
/สำนักงาน...
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สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึง ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง สมัครและต่ออายุ
สมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร ปี 2564 และจัดส่ง แบบตอบรับมายังสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการรวบรวมนำส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. ขอความอนุเคราะห์ เรื่อง โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
ด้ว ยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธ์โ ปรแกรมพัฒ นาสมรรถนะ
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักศึกษา หรืออื่นๆ เข้าไป
เรียนรู้หลักสูตรจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดยผู้ที่เข้าเรียนครบ 8 หน่วยการเรียนรู้ จะได้รับวุฒิบัตร เพื่อเป็น
ส่วน1ในการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและสมัครเรียนได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือ cse-elearning.ops.moe.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
1. สถิติ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ /กศน.อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ
ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 1,335 หัวข้อข่าว (ทั้งนี้รายละเอียดสถิติ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ /กศน.อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
ด้วยกรมอนามัย ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวท้าใจ Season 3
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความต่อเนื่อง
และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่ว มมือสถานศึ กษาในสัง กั ดทุก แห่ ง ร่ว ม
ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวท้าใจ Season 3 กับบุคลากรในหน่วยงาน และกลุ่มนักศึกษาใน
สังกัด โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง ID Line : @THNVR หรือทาง http://activefam.anamai.
moph.go.th/KTJSS3
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แคมเปญ “ กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด-19 “ ของสำนักงาน
กศน. (โดยงานการศึกษาต่อเนื่อง)
ตามที่สำนักงาน กศน. มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินการตาม
ภารกิจต่างๆ และได้รับผลตอบรับที่ดีจากสังคมและพี่น้องประชาชนอย่างมากมายหลายโครงการ ดังนั้น ในครั้ง
นี้ จึงขอความร่วมมือและเน้นย้ำ ในเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2564 ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจ
ภายใต้แคมเปญ “กศน. ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด-19”
/สำนักงาน...

16
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นควรขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แคมเปญ “กศน.ห่วงใย
ร่วมต้านภัยโควิด-19 “ ของสำนักงาน กศน. จึงขอมติที่ประชุมพิจารณากิจกรรมในการขับเคลื่อนตามภารกิจ
ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
1. ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง ดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า การทำเจล
แอลกอฮอล์ และการทำน้ ำ ยาล้ า งทำความสะอาดต่ า งๆ แจกจ่ า ยให้ น ั ก ศึ ก ษาและประชาชนในพื ้ น ที่
และรายงานผลการดำเนินงานมาที่สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
2. กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด-19 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ปลูกผักเพื่อเพาะเมล็ด เช่น
ฟ้าทลายโจร ขมิ้นชัน และกระชาย หรือสมุนไพรอัดเม็ด เพื่อแจกจ่ายไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด
3. สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำหลักสูตร 9 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร”
จำนวน 10 ชั่วโมง
2) หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร “ขมิ้นชัน”
จำนวน 10 ชั่วโมง
3) หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร “กระชาย”
จำนวน 10 ชั่วโมง
4) หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร “ขิง”
จำนวน 10 ชั่วโมง
5) หลักสูตรการแปรรูปพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” จำนวน 10 ชั่วโมง
6) หลักสูตรการแปรรูปพืชสมุนไพร “ขมิ้นชัน”
จำนวน 10 ชั่วโมง
7) หลักสูตรการแปรรูปพืชสมุนไพร “กระชาย”
จำนวน 10 ชั่วโมง
8) หลักสูตรการแปรรูปพืชสมุนไพร “ขิง”
จำนวน 10 ชัว่ โมง
9) หลักสูตรการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน “ กศน.ห่วงใย ร่วมปลูกพืชสมุนไพร
ต้านภัยโควิด-19”จำนวน 6 ชั่วโมง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน)
4. ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง จัดให้มีแปลงสาธิตการปลูกผัก สู้ภัยโควิด-19 และการปลูกพืช
สมุนไพรต้านภัย โควิด -19 โดยสามารถจะทำได้ห ลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจะทำเป็นแปลงสาธิ ต
การปลูกในกระถางยางรถยนต์ การปลูกในปูนซีเมนต์ หรือการทำเป็นสวนหย่อมพืชผักสมุนไพรต้ านภัย
โควิด-19 ฯลฯ โดยจัดให้มีแปลงสาธิตดังกล่าว ไว้ที่ กศน.อำเภอ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ และ กศน.ตำบล
5. ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง จัดทำแผนงาน/โครงการตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการจากสำนักงาน กศน.จังหวัดต่อไป
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
5.2 การลงพื้นที่การตรวจราชการ กรณีพิเศษ เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 12 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 (โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา)
ตามที่สำนักงาน กศน. แจ้งแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 21 – 28 และ
30 มิถุนายน 2564 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล)
/ในการนี้...
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ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกำหนดการลงพื้นที่รับการตรวจราชการ ในวันที่
24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการ
ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 12
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น เพื่อขอมติที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการตรวจติดตามประเมินผลฯ
รูปแบบการเสนอผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการ
ศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาตัวอย่าง 1 แห่ง ในการรายงาน
การจัดการเรียนการสอนจริง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 1/2564
- มติ ท ี ่ ป ระชุ ม ที ่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ า ง) โครงการตรวจติ ดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 12 ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยแบ่งการรับผิดชอบนำผลงานทางวิชาการมานำเสนอ ดังนี้
1. กศน.อำเภอหนองกุงศรี นำเสนอผลงานเรื่อง กลุ่มสนใจการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
2. กศน.อำเภอยางตลาด และ กศน.อำเภอสมเด็จ นำเสนอผลงานเรื่อง การศึกษาตาม
อัธยาศัย (Digital Library)
3. กศน.อำเภอท่าคันโท และ กศน.อำเภอห้วยเม็ก นำเสนอผลงานเรื่อง กลุ่มสนใจหลักสูตร
การแปรรูปพืชสมุนไพร
4. กศน.อำเภอเขาวง นำเสนอผลงานเรื่อง การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า การทำเจล
แอลกอฮอล์ และการทำน้ำยาล้างทำความสะอาดต่างๆ
5. กศน.อำเภอสหัสขันธ์ นำเสนอผลงานเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.)
5.3 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบรรณาธิการ การจัดทำแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และ (ร่าง) กำหนดการตรวจบรรณาธิการ (โดยงานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการจัดทำชุดเอกสารติวเข้มเติมเต็มความรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (รายวิช าบังคับและเลือกบังคับ)
พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) รวมทั้งเป็น การพัฒ นาระบบการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ส ามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประ สิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำชุดเอกสารติวเข้มเติมเต็มความรู้ หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม สำนักงาน
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มส่งเสริม การศึกษานอกระบบ งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมิ นผล
การศึกษา จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบรรณาธิการ การจัดทำแนว
ข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (ร่าง) กำหนดการตรวจบรรณาธิการ
/ตามรายละเอียด...
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ตามรายละเอียดเอกสารที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา สำเนาแจ้งทีป่ ระชุมเรียบร้อยแล้ว
- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
บรรณาธิการ การจัดทำแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเห็นควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายข้าราชการครูที่จะเข้าร่วม
ตรวจบรรณาธิการ ระดับละ 1 คน รวมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมตรวจบรรณาธิการ ระดับละ 9 คน
ประธาน - มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมให้แล้วเสร็จ และแจ้งโครงการบรรณาธิการ การจัดทำแนว
ข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกำหนดการตรวจบรรณาธิการ ให้สถานศึกษาทุกแห่งและกลุ่มเป้าหมาย
ทราบต่อไป
5.4 (ร่าง) กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(โดยงานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ งานนิเทศติดตาม
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระหว่างวันที่ 7 – 10
สิงหาคม 2564 เพื่อขอมติที่ประชุมพิจารณา (ทั้งนี้ รายละเอียด (ร่าง) กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได้สำเนาเสนอที่ประชุมแล้ว)
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง ได้จัดทำวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
มิถุน ายน 2564 ครบทั้ง 18 แห่ง พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์ว ีด ีทั ศน์ และเอกสารการสรุ ปผลการดำเนิ น งาน
ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และ กศน.
อำเภอทั้ง 17 แห่ง ที่ให้การสนับสนุนสมทบผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในการก่อสร้าง กศน.ตำบลเชียงเครือ อำเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะดำเนินการบริหารจัดการเงินสมทบในการก่อสร้างกศน.ตำบลเชียงเครือ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น.
(นางสาวชลลดา พูลแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสรรเพชญ ศิริเกตุ)
ครู คศ.3
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายคมสัน สารแสน)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

