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รายงานการประชุมติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต 

ครั้งที่ 03/ 2564  
วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 3 สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต 
 

ผู้มาประชุม   
 1. นางคนึงนิจ เกตุแกว้ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต 
 2. นางศิริรัตน์ อินทรนิมิตร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอถลาง 
 3. น.ส.กนกอร มากนคร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอกะทู้ 
 4. นางขวัญใจ ศุภทรัพย ์ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต 
 5. นางเพ็ญลักษณ์ รุ่งอุทัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
 6. นางสมจิต พลายด้วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
 7. นางสุรนันท์ สุขใส ครูชำนาญการพิเศษ 
 8. น.ส.จุฬีย์ภรณ์ อมิตรสูญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 9. นายธวัชชัย อินทรสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย 
 10. นายไตรทศ มะโนสด ครูผู้ช่วย 
 11. น.ส. วรัญญา จนัทรโชตะ ครูผู้ช่วย 
 12. นางพรทิพย์ ศิริรัตนพันธุ์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
 13. นายรชต เนียมสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป 
 14. น.ส.ปราลานี สมุทรจาง นักจัดการงานทั่วไป 
 15. น.ส. เรวดี  จงภักด ี นักจัดการงานทั่วไป 
 16. นายสงกรานต์ แสงแกว้ นักวิชาการเงนิและบัญชี 
 17. นายอัฐชานันท์ นภาดล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 18. น.ส.ธัญญ์วรัศม์ นุ้ยธิติกุล เจ้าพนักงานธุรการ 
 19. นายบำเพ็ญ ป้อมสนาม พนักงานบริการ 
 20. นายอัมรอน โต๊ะมอง พนักงานขับรถยนต์ 
 21. นายธนดล ยืนยงค์ ครูอาสาสมัครฯ 
 22. นางกนกวรรณ เดชรักษา ครูอาสาสมัครฯ 
 23. นางณชิมน ธนกฤตขจรกุล ครูอาสาสมัครฯ 
 24. นายรัชกร หาญกล้า ครูอาสาสมัครฯ 
 25. น.ส.ปิยวรรณ์ ชุมแคล้ว ครู กศน.ตำบล 
 26. น.ส.นาฎยา เซ่งเข็ม ครู กศน.ตำบล 
 27. น.ส.ประไพ สิทธิเดช ครู กศน.ตำบล 
 28. น.ส.ภัณฑิลา วรสวัสดิ์ คร ูกศน.ตำบล 
 29. น.ส.สุจิตรา ชามทอง ครู กศน.ตำบล 
 30. นางจริยา อาดำ คร ูกศน.ตำบล 
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 31. น.ส.จันธิราย์ พิบาลฆ่าสัตว์ ครู กศน.ตำบล 
 32. น.ส.จตุพร แซ่หลี ครู กศน.ตำบล 
 33. น.ส.รอกีย๊ะ หล้าดี ครู กศน.ตำบล 
 34. นายณภัทร นิม ุ ครู กศน.ตำบล 
 35. น.ส.วริญญา บุตรเหล่ ครู กศน.ตำบล 
 36. น.ส.นัฏกานต์ ฤทธิพรัด คร ูกศน.ตำบล 
 37. นางวิลาวรรณ ศรีเปารยะ ครู กศน.ตำบล 
 38. น.ส.สุภัคดิ์ เชื้อสง่า ครู กศน.ตำบล 
 39. น.ส.อัญชลี มูสิกะเจริญ ครู กศน.ตำบล 
 40. นายพรพรม พัดโพธิ์ ครู กศน.ตำบล 
 41. นายกฤษฎา สุวลักษณ์ คร ูกศน.ตำบล 
 42. นายพรมมา สิทธิ์ทอง ครู ศรช. 
 43. น.ส.พัสตราภรณ์ คงฤทธิ์พิทยา คร ูศรช.   
 44. น.ส.นิตินุช สุทธิเกิด บรรณารักษ ์
 45. น.ส.อภิชญา ฉันทกุล บรรณารักษ ์
 46. นายวรากร ลิ่มทอง บรรณารักษ ์
 47. นางสุธาภรณ์ ทองย่น บรรณารักษ ์
 48. นายชนาธิป เพ็ชรวิเชียร พนักงานขับรถยนต์   
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชมุ 
 1. นายศักดา ประชุม รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต     ไปราชการ 
 2. น.ส.สุพิชญา สระแก้ว ครูผู้ช่วย          ไปราชการ 
 3. น.ส. ศวิตา ทองสง ครู กศน.ตำบล         ไปราชการ 
 4. น.ส.กมลวรรณ ทองเจิม ครู กศน.ตำบล         ไปราชการ 
 5. นายศรัญวิษฐ์ ฉั่วสกุล ครู กศน.ตำบล         ไปราชการ 
 6. น.ส. ประภัสสร           ใจดี                ครู ศรช.          ไปราชการ 
 7. นายวิเชษ   หลีเหล็ก พนักงานขับรถยนต์        ไปราชการ 
 8. น.ส.วราภรณ์ คำเขียว บรรณารักษ์ชำนาญการ        ลาป่วย 
 9. นางกีรติกา ศรีจันทร ์         ครู กศน.ตำบล                  ลาป่วย 
 10.. นายปีติพงษ ์ บุญมา             พนักงานบริการ ระดับ บ 2              ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 11. นางวาสนา เพ็ชรวิเชียร ครูอาสาสมัครฯ         ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 12. น.ส.นิตยา พฤคฌาญาณ ครู กศน.ตำบล         ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 13. น.ส.พนิตพร ผลทวี ครู กศน.ตำบล                   ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 14. น.ส.กาญจนา เดิมหลิ่ม          ครู ศรช.                                       ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
  
เริ่มประชุมเวลา    09.00 น.  
    ประธาน  :  นางคนึงนิจ  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต  กล่าวเปิดการ
ประชุมและดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1  การประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
     นางสาวจุฬีย์ภรณ์  อมิตรสูญ : ประชุมกรมการจังหวัดในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 
เวลา 08.30 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายณรงค์  วุ่นซิ้ว) ได้แจ้งเรื่อง 

   1. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 
       นายกรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา) เห็นชอบให้จัดการประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564          
ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยได้หมอบหมายให้รัฐมนตรีลง
พ้ืนที่บริเวณจังหวัดหรืออำเภอโดยรอบ เพ่ือติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจกับประชาชน ตลอดจนประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอ
ในที่ประชุม ครม. จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการเตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรี 

   2. โครงการ Phuket sandbox ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
       จังหวัดภูเก็ตได้พิจารณา และปรับลดเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป ในฐานะ

จังหวัดภูเก็ตเป็นพ้ืนที่นำร่องของหน่วยงานของภาครัฐ ต่อจากนี้ไปจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพ่ิมขึ้น โดย
รายชื่อที่รัฐบาลประกาศ 63 ประเทศ จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพต่อการท่องเที่ยวและมีความเสี่ยงต่ำ 
ประมาณ 25-26 ประเทศท่ีเป็นเป้าหมายสำหรับภูเก็ต เช่น อังกฤษ ยุโรป อเมริกา กลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่งจากนี้ไป
น่าจะเกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าภูเก็ตเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 30% หรือจากเดิมที่ได้ วันละ 700 คน 
ก็จะเพ่ิมข้ึนเป็นวันละ 1,000 คน หรือ 30,000 คน ในเดือนพฤศจิกายน 
          มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

     2. ประชุมหารือแผน “โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และ
ป้องกันไฟป่า พื้นที่เป้าหมายปลูกพื้นฟูป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 1,000 ไร่ 
   นางขวัญใจ ศุภทรัพย์ : ตามที่ได้รับหมอบหมาย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดย
มีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ได้แจ้งเรื่องการรายงานผล
ในการปลูกป่าของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดำเนินการแล้ว 26 แปลง 485 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565  
   ประธาน : ในส่วนของสำนักงาน กศน. ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการปลูกป่าชายเลน 
จำนวน 3 แปลง และได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 แปลง 38 ไร่ และแปลงที่ 3  ณ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต จำนวน  51  ไร่ จึงขอมอบหมายให้นางสาวธัญญ์วรัศม์ นุ้ยธิติกุล ดำเนินการประสานสำนักงาน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในส่วนแปลงที่เหลือ 
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  3. การดำเนินการโครงการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กิจกรรม
นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด 
              นางขวัญใจ ศุภทรัพย์ : ตามที่ได้รับหมอบหมาย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมี
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ได้แจ้งเรื่อง การวางแผนให้การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ประสานงานโครงการ และข้อมูลที่ได้มาจะแสดงถึงมาตรฐานขั้น
ต่ำของเครื่องชี้วัดว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ      
และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/
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ชุมชน อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
   ประธาน : โครงการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็น
หนึ่งในภาระหน้าที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัด โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตได้รับคำสั่งเป็นคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด โดยแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมจะได้ข้อมูลที่นำมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
พร้อมทั้งปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง และ สำนักงาน กศน.จังหวัดจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ตนเอง ครอบครัว และสังคม 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม    
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และปลูกจิตสำนกึ 
         ประธาน  : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไม่สามารถดำเนินการในโครงการดังกล่าวได้  
                                   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 3.2 โครงการสรา้งและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอบพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
        ประธาน  : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไม่สามารถดำเนินการในโครงการดังกล่าวได้  
                                   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 3.3 โครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ประธาน  : ตามนโยบายของท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็น Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) จึงทำให้สอดคล้องกับ
โครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต  
จึงขอให้ท่านผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติดูแลรักษาสถานศึกษา และที่ทำงาน กศน.
อำเภออย่างสม่ำเสมอ  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) : การเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ ภูเก็ตโมเดล 
        ประธาน : ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรอง 
การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอผู้ซ่ึงได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้า - ออกจังหวัดภูเก็ต และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
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  1. เว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 2. สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ 
 3. ล้างมือบ่อยๆ 
 4. ตรวจวัดอุณหภูมริา่งกายและสังเกตอาการ 
 5. ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นหมอชนะ 
      นอกจากนั้น ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีการเรียน การสอนตามรูปแบบที่
คณะกรรมการกรมควบคุมโรคฯ จะต้องปฏิบัติตามาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือแบบ Onsite ก็ได้ โดนแต่ละห้องเรียนจะต้องไม่เกิด 25 คน
และต้องเว้นระยะห่าง ดังนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต มีสถานศึกษา จำนวน 3 อำเภอ โดย กศน.อำเภอเมือง
ภูเก็ต และ กศน.อำเภอกะทู้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite และ กศน.อำเภอถลางยังคงเป็นการสอน
แบบ Online ซึ่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สถานศึกษาจะเปิดการสอนแบบ Onsite และยึดตามมาตราการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
            มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 4.2 ทบทวนนโยบายการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
     ประธาน   : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนนโยบายการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
ด้วยแบบทดสอบกลาง โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน  ที่ประชุมมีมติให้กลุ่มจังหวัด
เป็นผู้จัดทำข้อสอบในรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ โดยกลุ่มจังหวัดกลุ่มอันดามันเป็นจะเป็นคัดเลือก
รายวิชาให้กับ กศน.กลุ่มจังหวัดอันดามันอีกครั้งหนึ่ง 
     มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
 
  4.4 สำรวจข้อมูลการจัดตั้ง กศน.อำเภอ/เขตและ กศน.ตำบล/แขวง 
     ประธาน   :  สำนักงาน กศน. จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการจัดตั้งอาคารสถานที่ของ 
กศน.อำเภอและ กศน.ตำบล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง กศน.อำเภอให้ดำเนินการสำรวจ
และจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลการจัดตั้งอาคารสถานที่ของ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ส่งให้สำนักงาน กศน.จังหวัด
ภูเก็ตภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 
     มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
        4.5  การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
   ประธาน : สำนักงาน กศน. จัดให้มีการขับเคลื่อนนโยบายจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพ่ือให้
คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมละมีคุณภาพ สำนักงาน กศน. จึงได้กำหนดให้มีการสำรวจข้อมูลคนพิการใน
พ้ืนที่จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา และสตูล ซึ่งเป็นพ้ืนที่นำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ  จึงขอให้ กศน.อำเภอ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือให้คณะทำงานฯ และขอขอบคุณครู กศน.ตำบลทุกท่านที่ลงพ้ืนที่อย่าง
เร่งด่วน  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  4.5 เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
   ประธาน : ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 1 /2564 ระหว่างวันท่ี 15 - 16 
พฤศจิกายน 2564 ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรี
ลงพื้นท่ีบริเวณจังหวัดหรืออำเภอโดยรอบ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชน ตลอดจนประมวลประเด็นการดำเนินตามนโยบายโดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในพื้นท่ี (การจัดการศึกษา
สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การจัดการศึกษาอาชีพ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไร้สัญชาติ ผลงานเด่นอื่นๆ ) พร้อม
ท้ังจัดทำวิดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จึงขอมอบหมายให้ กศน.อำเภอเป็นผูดู้แลนิทรรศการ  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5  นิเทศ ติดตามผลการดำเนนิงาน 
  5.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ตารางการพบกลุ่มราย กศน.ตำบล  
- แผน/ผลการพบกลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนราย กศน.ตำบล 
- แผน/ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- แผน/ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)  

       - การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับ 
                            การศึกษาขันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
       - การขับเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านจิตอาสาและการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
                            พระมหากษัตริย์ สูส่ถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต 
    ประธาน : ขอให้ กศน.อำเภอทุกอำเภอปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนท่ี 2/2564 และส่งรายงานตารางการพบกลุ่ม ,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน, กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นราย กศน.ตำบล ส่งมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ให้จังหวัดทราบทุกสิ้น
เดือนของเดือนถัดไป  
         มติที่ประชุม : รับทราบ   
 
 5.2 การจดัการศึกษาต่อเนื่อง 
   - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
   - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
   - การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอาย ุ
   - โครงการศูนย์เรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามหลักปรัญชาของ 
                                  เศรษฐกิจพอเพียง 

- การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่สถานศึกษา 
ประธาน : ขอให้ กศน.อำเภอทุกอำเภอสรุปข้อมูลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน, การจัดการศึกษา

สำหรับผู้สูงอายุ และการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ให้
จังหวัดทราบทุกสิ้นเดือนของเดือนถัดไป  
              มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 5.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  
  - ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" 
  - ห้องสมดุประชาชนอำเภอ 
  - ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 
  - ห้องสมุดเคลื่อนที่ / รถโมบาย 
  - การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
 ประธาน : ขอให้บรรณารักษ์ทุกอำเภอ สรุปข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ และพิจารณาดำเนินการ
ตามแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ให้จังหวัด
ทราบทุกสิ้นเดือนของเดือนถัดไป  
 นอกจากนี้ขอให้บรรณารักษ์ห้องสมุด ตรวจสอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่นำมาให้บริการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตในการดัดแปลงและเผยแพร่สู่สาธารณะชนจากเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E- book) และสื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนที่อยู่ในความดูแล มิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
และขอให้ กศน.อำเภอปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
     มติทีป่ระชมุ : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี – 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00  น.   
 
 

...................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นางสาวธัญญ์วรัศม์  นุ้ยธิติกุล) 
       เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายศักดา  ประชุม) 

     รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 


