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รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อาํเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สํานักงาน กศน.จงัหวดัลาํปาง 

ครั้งที่ 1/๒๕63 ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕63 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕63 

ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผูมาประชุม      จํานวน 20 คน ดังนี้ 
  1. นายบุญทรง  จิโนเปง   ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
        2. นายสมชาย  เด็ดขาด   รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
  3. นางเกตุแกว  อริยะเลิศเมตตา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
  4. นางสาวอําภรณ  ชางเกวียน  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
  5. นางนงนุช  ถาวรวงค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
  6. นางจิดาภา  สนนิคม   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
  7. นางปานเดือน  ไชยวรรณ  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน 

8. นายภานุวัฒน  สืบเครือ  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ 

9. นางสาวนันทนภัสร  ศรีวเิชยีร  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน                                         

10. นางจันทนี  อินนันชัย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ                                                                

 11. นางสาวชนิสรา  พรมชัย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร 

12. นางอุบลรัตน  ศรีตันดา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 

13. นางชลพิชา  หาญณรงค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 

14. นายสุริยันต  ปนเครือ  ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 

15. นายจารวุัฒน  พุทธเนตร  ครูผูชวย แทน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

16. นางสาวสีดา  จันทรอินตา    หัวหนากลุมอํานวยการและกลุมตรวจสอบภายใน 

17. นางปาริชาติ  ปอมไธสง  หัวหนากลุมกลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ  

                                                    และกลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

                     18. นางสาวจรรยารัตน  แกวปนขันธ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  19. นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค  ศึกษานิเทศกชํานาญการ หัวหนากลุมนิเทศและ 

       ติดตามประเมินผลการศึกษา 

  20. นางสาวจิรภา  โทกุล   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

 

/ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม  จํานวน  10  คน ดังนี้ 

 1. นางสาวชุติมณฑร  กตะศิลา บรรณารักษปฏิบัติการ 

 2. นางจารีย  สังขทอง  นักวิชาการศึกษา 

 3. นางสาววาทินี  จํารูญขจรเกียรติ นักวิชาการพัสดุ 

 4. นางสาวกัลยาณี  กองนํา  นักวิชาการเงินและบัญช ี

 5. นางสาวสุนิสา  ใหมทํา  นักวิชาการเงินและบัญช ี

 6. นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ นักจัดการงานทั่วไป 

 7. นายอุดม  เอี่ยมฤทธิ์  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8. นายเกียรติพงษ  จักจุม  นักวิชาการศึกษา 

 9. นายอนุวัฒน  วงเวียน  นักวิชาการศึกษา 

 10. นางสาวพรภิรมย พรมมาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

         

 นายบุญทรง  จิโนเปง  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประธานกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   :  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ สรุปความเปนมา การจัดการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัด

ลําปาง 

  จุดเริ่มตนของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่เมืองอูฮั่น 

ประเทศจีน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 เปนตนมา และจนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลก 

ไดประกาศให COVID-19 เปนโรคระบาดใหญทั่วโลกนั้น ปจจุบันพบผูติดเชื้อทั่วโลกรวมลานคน ซึ่งขอมูล                  

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทยพบผูปวยติดเชื้อยอดสะสม 3,054 คน ผูเสียชีวิตสะสม 57 ราย 

ติดตามสถานการณประเทศไทย https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 

  นับเหตุการณจากผูติดเชื้อในไทยรายแรก รัฐบาล ไดกําหนดมาตรการการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมและแกไขสถานการณของโรคโควิด 19 โดยรัฐบาลไดออกประกาศมาตรการสําคัญ ไดแก มาตรการแกไข 

มาตรการเยียวยา มาตรการปองกันอยางเครงครัดและเรงดวน และในปจจุบันรัฐบาลไดมีมติขยายระยะเวลาการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรจากเดิมถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2563                   

เพิ่มอีก 1 เดือนคือสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และประกาศมาตรการผอนคลายใหดําเนินการหรือทํา

กิจกรรมไดในระยะที่ 2 แลว สําหรับมาตรการ จังหวัดลําปาง โดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดลําปาง 

 

/ไดกําหนดมาตรการเรงดวน… 
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ไดกําหนดมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคโควิด 19 อยางตอเนื่อง ออกตรวจและเฝาระวัง

เขมงวดทุกพื้นที่ นําโดยผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร) ไดแก การออกประกาศจังหวัด

ลําปาง เรื่องมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน                

9 ฉบับ มาตรการตั้งดานตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางขามพื้นที่จังหวัด มาตรการการเดินทางออกนอกเขต

จังหวัด มาตรการการเดินทางเขามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดลําปาง มาตรการหามกักตุนสินคา มาตรการการ

ใหบริการในงานบริการบางประเภทของหนวยงานราชการ มาตรการดูแลความสงบเรียบรอยและปองกันอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาลประเพณีสงกรานต คําสั่งปดรานคา สถานประกอบการ พื้นที่บริเวณขายหรือแสดงสินคาประเภท

สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล คําสั่งจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกต อาการ (Local Quarantine) พบขอมูลผูติด

เชื้อของจังหวัดลําปาง จํานวน 4 ราย และรักษาหายทั้ง 4 ราย ปจจุบันไมพบผูติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดลําปาง                

ซึ่งลาสุดจังหวัดลําปางไดออกหนังสือใหผอนปรนมาตรการการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง                   

โดยใหบุคลากรในหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยูในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง หากมีความจําเปนจะตองเดินทางขามเขตจังหวัด                

ใหดําเนินการตามมาตรการ Social Distancing และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัด หากพบวา   

มีไข ใหกักตัวเปนเวลา 14 วันและแจงใหจังหวัดลําปางทราบเพื่อพิจารณาโดยทันที ติดตามสถานการณขอมูล

ขาวสาร จังหวัดลําปาง https://www.facebook.com/jiccovid19lpg/ 

 

 ๑.๒ สรุปความเปนมา การจัดการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง 

 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง สํานักงาน กศน. ไดกําหนดมาตรการ

ใหหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรการตอเนื่อง สําหรับสํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง ไดเนนย้ําใหสถานศึกษาและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ไดตระหนักถึงโรคติดเชื้อโควิด และใหปฏิบัติงาน

ตามมาตรการที่ทางภาครัฐทุกระดับกําหนดโดยเครงครัด ดังนี้ 

 1. สถานศึกษาใหความรูการจัดทําหนากากอนามัย และแอลกอฮอลเจลลางมือ กับประชาชนในพื้นที่ 

โดยผลิตแอลกอฮอลเจลได 5,730 ขวด และผลิตหนากากอนามัยได 35,077 ชิ้น 

 2. การเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลนตามมาตรการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ โดยใหปรับเปลี่ยน

รูปแบบการปฏิบัติงาน การรับสมัครออนไลนและรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ในลักษณะตางๆ 

เชน การเรียนในรูปแบบ Google Classroom Facebook Live การศึกษาคนควาดวยตนเอง การใหคําปรึกษา

โดยใช Social Media เชน Line Application 

 3. ประชาสัมพันธใหความรูหลากหลายชองทาง ประชาสัมพันธใหความรูดานการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อโควิด 19 หลากหลายชองทาง 

 4. อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” ของรัฐบาล 

 5. จัดใหมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิผูมาปฏิบัติงานและผูติดตอราชการ การกําหนดจุดเขา-ออกทางเดียว 

การสวมหนากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน รวมถึงการทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อภายในบริเวณที่สัมผัส

ประจํา 

/6. มอบหมายใหบุคลากร… 
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 6. มอบหมายใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย สลับวันทํางาน วันเวนวัน หรือตาม

ภารกิจที่เหมาะสม และสงเสริมใหใชระบบอินเตอรเน็ต โดยใหรายงานผานระบบ Google form เพื่อรวบรวม

รายงานสํานักงานกศน. ทุกสัปดาหที ่link :: https://forms.gle/FfETechg5iYa5c9R7 

 7. การดําเนินการเตรียมการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

 8. แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู กศน.ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา2019 (COVID-19) 

 9. มาตรการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 ในปการศึกษา 2563 

(สถาบันอุดมศึกษา) 

 10. ดําเนินการตามแนวทางจากมติการประชุมเรื่องการผอนปรนภายหลังการขยายระยะเวลาการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเครงครัด https://qrgo.page.link/e4NY6 

 

 ๑.๓ จังหวัดลําปาง ขอใหสถานศึกษาใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลนคร
ลําปาง เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล) ในการจัดทําและเสนอโครงการภายใต
กรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ดวยจังหวัดลําปาง แจงวากระทรวงมหาดไทยไดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใตกรอบ
นโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) เมื่อวัน
อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง              
ในการนี้ ไดกําหนดใหจังหวัด ฯ เสนอโครงการฯ ไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภายในวันที่                  
5 มิถุนายน 2563 
 ในการนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงขอให กศน.อําเภอ ดําเนินการดังนี ้
 1. ศึกษาแนวทางการเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้ง หลักเกณฑการจัดทําโครงการ             
และตัวอยางโครงการ ฯ  
 2. สรางการรับรูโครงการดังกลาว ใหแกขาราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ ไดรับทราบ 
 3. ใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลนครลําปาง เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล) ในการจัดทําและเสนอโครงการ ภายใตแผนงานที่ 3.2 : แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจ
ทองถิ่นและชุมชน 
 4. ใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลนครลําปาง เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล) ในการจัดทําและเสนอโครงการ ภายใตแผนงานที่ 3.4 : แผนงานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะตอไป 
     
มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2562 ประจําเดือน พฤษภาคม 2563  

                             เมื่อวันท่ี  28 พฤษภาคม 2563      

         

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

/ระเบียบวาระท่ี ๓...   
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ระเบียบวาระที่ ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
  
มติท่ีประชุม  :         รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  :  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

  ๔.๑ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   4.1.1 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

 - การเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปางและสถานศึกษาในสังกัด 

 เบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงาน กศน. จงัหวัดลําปาง 

  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น.  

  BUDGET     

  เบิกจาย   53,005,816.99 บาท 64.10 % 

  คงเหลือ  29,745,447.01 บาท 35.90 %     

  GFMIS 

  เบิกจาย   52,256,793.25 บาท 63.10 % 

  คงเหลือ  30,494,470.75 บาท 36.90 %   

  

  รายงานการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 ขอมูลจากโปรแกรมบริหาร

งบประมาณ (E-Budget) สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  

  1. กศน.อําเภอเถิน   86.71 % 

  2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง   73.78 % 

  3. กศน.อําเภอสบปราบ   67.71 % 

  4. กศน.อําเภอเสริมงาม   66.02 % 

  5. กศน.อําเภอวังเหนือ   65.26 % 

  6. กศน.อําเภอหางฉัตร   65.17 % 

  7. กศน.อําเภอแมเมาะ   65.01 % 

  8. กศน.อําเภอแมพริก   64.22 % 

  9. กศน.อําเภอแมทะ   61.08 % 

  10. กศน.อําเภองาว   58.14 % 

  11. กศน.อําเภอแจหม   51.90 % 

   

  /12. กศน.อําเภอเกาะคา... 
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  12. กศน.อําเภอเกาะคา   45.55 % 

  13. กศน.อําเภอเมืองปาน   39.93 % 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  

  งบประมาณ 43,105,839.00   บาท 

  ผลการเบิกจาย 31,739,740.00 บาท 

  คงเหลือ  11,366,099.00 บาท 

  รอยละ  73.63  

  หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

  รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 52.10 

  รอยละของงบประมาณที่เบิกจายงบประมาณ  59.90 

แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

  งบประมาณ 856,740.00   บาท 

  ผลการเบิกจาย 88,643.00 บาท 

  คงเหลือ  768,097.00 บาท 

  รอยละ  10.35  

  หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

  รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 1.00 

  รอยละของงบประมาณที่เบิกจายงบประมาณ  0.20 

แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  งบประมาณ 25,700.00   บาท 

  ผลการเบิกจาย 25,700.00   บาท 

  คงเหลือ  - บาท 

  รอยละ  100.00  

  หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

  รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 0.00 

  รอยละของงบประมาณที่เบิกจายงบประมาณ  0.00 

แผนงาน : ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  งบประมาณ 4,610,800.00   บาท 

  ผลการเบิกจาย 2,402,195.00   บาท 

  คงเหลือ  2,208,605.00  บาท 

  รอยละ  52.10  

  หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

  รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 5.60 

  รอยละของงบประมาณที่เบิกจายงบประมาณ  4.50 

/แผนงาน : พื้นฐานดานพัฒนา... 



7 
 

แผนงาน : พื้นฐานดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  งบประมาณ 13,319,652.00   บาท 

  ผลการเบิกจาย 6,652,328.60   บาท 

  คงเหลือ  6,667,323.40  บาท 

  รอยละ  49.94 

  หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

  รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 16.10 

  รอยละของงบประมาณที่เบิกจายงบประมาณ  12.60 

แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

  งบประมาณ 20,832,533.00   บาท 

  ผลการเบิกจาย 12,097,210.39   บาท 

  คงเหลือ  8,735,322.61  บาท 

  รอยละ  58.07 

  หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

  รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 25.20 

  รอยละของงบประมาณที่เบิกจายงบประมาณ  22.80 

รวม 6 แผน 

  งบประมาณ 82,751,264.00   บาท 

  ผลการเบิกจาย 53,005,816.99   บาท 

  คงเหลือ  29,745,447.01 บาท 

  รอยละ  64.05 

  หวงเวลาปฏิบัติ - 

  รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 100.00 

  รอยละของงบประมาณที่เบิกจายงบประมาณ  100.00 

     
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

 ๔.๒ สถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย 

  ๔.๒.๑ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
   การจัดการศึกษาแบบออนไลน 
    สรางบทเรียนออนไลน 
     ระดับประถมศึกษา วิชาบังคับ  14  วิชาเลือก  11 วิชา 
     ระดับมธัยมศึกษาตอนตน  วิชาบังคับ  14  วิชาเลือก  12 วิชา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาบังคับ  14  วิชาเลือก  14 วิชา 
     การศึกษาตอเนื่อง 36 หลักสูตร 

/จัดเตรียม Acc0unt… 
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   จัดเตรียม Acc0unt 
    จัดเตรียมจํานวน 2, 000 Acc0unt 
    ผูเรียน แยกเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาตอเนื่อง 
    บทเรียนออนไลน ที่พัฒนาขึ้นโดยใช Google site 
    ลิงควีดีโอ YouTube ที่เก่ียวของกับเนื้อหา 
    แบบทดสอบทายบท และขอสอบกลางภาค โดยใช Google form 
   สรางหองเรียนออนไลน 
    ผูเรียน แยกเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาตอเนื่อง 
    บทเรียนออนไลน ที่พัฒนาขึ้นโดยใช Google site 
    ลิงควีดีโอ YouTube ที่เก่ียวของกับเนื้อหา 
    แบบทดสอบทายบท และขอสอบกลางภาค โดยใช Google form 
   การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    สรางหองเรียน แจก Acc0unt แนะนําการใช Acc0unt ทําการปฐมนิเทศ 
โดยการดึงนักศึกษาเขาหองเรียนชี้แจงวิธีการเรียน ครูใหคําปรึกษาการเรียน ศึกษาเนื้อหาบทเรียนทําแบบทดสอบ 
สอบกลางภาค ครูประเมินผลการเรียน สุดทายมีการสอบปลายภาค 
   การจัดการเรียนการสอนการศึกษาตอเนื่อง 
    สรางหองเรียน แจก Acc0unt แนะนําการใช Acc0unt โดยการดึงนักศึกษา
เขาหองเรียนชี้แจงวิธีการเรียน ครูใหคําปรึกษาการเรียน ศึกษาเนื้อหาบทเรียนฝกปฏิบัติ สงงาน (รูปภาพ)                 
ครูตรวจงาน ทําแบบทดสอบ ผานไดรับวุฒิบัตร 
 
  ๔.๒.๒ กศน.อําเภอเกาะคา  
   การฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุนที่ 4 /2563 รหัส
พระราชทาน 4ข – 136 ระหวางวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองพันฝก
สวนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหา
การอบรมจํานวน 5 หมวด 
   หมวดที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพ  จํานวน  8  ชั่วโมง 
    ความมุงหมาย 
     เพื่อใหผูรับการฝกฯ ไดรับการฝกในการเปนผูนําที่ดีในบทบาทของ  
จิตอาสา 904 และการเสริใสรางบุคลิกภาพที่ดี โดยมุงเนนการสรางวินัย และเปนตัวอยางที่ด ี
    หนวยงานรับผิดชอบ  2  หนวยงาน 
     1. รพศ. 3 รอ 
     2. พล.ม. 2 รอ. 
    วิชาที่สอน 
     1. กระโดดหอสูง 34 ฟุต / การชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา  
(พายเรือ) 
     2. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
     3. กิจกรรมสันทนาการ และการแขงขันกีฬาเชื่อความสามัคคี / 
ละลายพฤติกรรม 

/หมวดที่ 2 วิชาอุดมการณ… 
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   หมวดที่ 2 วิชาอุดมการณ สถาบันฯ จํานวน 8 วิชา ชั่วโมงรวม 29 ชั่วโมง 
    ความมุงหมาย 
     เพื่อใหผูรับการฝก ไดรับองคความรูที่ถูกตองและมีความเขาใจในเรื่อง
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทยสรางความสํานึกรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย 
    วิชาที่สอน 
     1. บทบาทสถาบันพระมหากษัตริยไทย ในการพัฒนาประเทศ จํานวน 4 ชั่วโมง 
     2. พระกรณียกิจที่สําคัญ ของแตละรัชกาลในราชวงศจักรี จํานวน 10 ชั่วโมง 
     3. การบริหารเหตุการณในภาวะวิกฤติ หมูปาโมเดล จํานวน 2 ชั่วโมง 
     4. ปฐมบรมกษัตริยพระราชวงศจักรี แตตํานานสงครามเกาทัพที ่             
ชี้ชะตาสยามประเทศ จํานวน 4 ชั่วโมง 
     5. กิริยามารยาทในราชสํานักเบื้องตน จํานวน 2 ชั่วโมง 
     6. หลักการปฏิบัติในพระราชพิธี  จํานวน 3 ชั่วโมง 
     7. ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 2 ชั่วโมง 
     8. วิกฤตการณ ร.ศ.112   จํานวน 2 ชั่วโมง 
 
   หมวดที่ 3 วิชาองคความรูจิตอาสา จํานวน 6 วิชา ชั่วโมงรวม 42 ชั่วโมง 
    ความมุงหมาย 
     - ผูรับการฝกไดรับองคความรูที่ถูกตอง 
     - ฝกปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน 
     - เปนผูนําในการปฏิบัติใหถูกตอง 
    หนวยรับผิดชอบ 5 หนวย / วิทยากร 5 ทาน 
    วิชาที่สอน 
     1.  พระบรมราโชบาย ดานการจัดการศึกษาพระบาทสมเด็จ                 
พระเจาอยูหัว จํานวน 2 ชั่วโมง 
     2. วินัยของชาติ (หนาที่พลเมือง/หนาที่จิตอาสา/วินัยจราจร)  จํานวน 6 ชั่วโมง 
     3. การพูดในที่ประชุม และคุณสมบัตรผูนํา  จํานวน 2 ชั่วโมง  
     4.  การศึกษาเปนคณะ (1.สัมมนาแผนพัฒนา/แผนภัยพิบัติ                    
2. การบรรยาย/วิทยากร 3. สัมมนาแผนประชาสัมพันธ) จํานวน 16 ชั่วโมง 
     5. การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) / การใชเครื่องกระตุนหัวใจ 
(AED) จํานวน 8 ชั่วโมง 
     6. การฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / การบริหารเหตุการณวิกฤต
จํานวน 8 ชั่วโมง 
   หมวดที่ 4 วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 วิชา ชั่วโมงรวม 51 ชั่วโมง 
    ความมุงหมาย  
     เพื่อใหผูรับการฝกมีความรูความเขาใจที่ถูกตองสํานักในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทานแนว
พระราชดําริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งสามารถนอมนําองคความรูไปถายทอดพระประยุกตใชในยุค
ระดับของสถานสังคมไทย 

/หนวยงานที่รับผิดชอบ… 
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    หนวยงานที่รับผิดชอบ 
     1 หนวยงาน / วิทยากร จํานวน 4 ทาน 
    วิชาที่สอน 
     1. พื้นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/การฝกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 45 ชั่วโมง 
     2. การจัดการขยะรีไซเคิล  จํานวน 4 ชั่วโมง 
     3. หลักการชลประทานเบื้องตน จํานวน 2 ชั่วโมง 
   หมวดที่ 5 การศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน 4 พื้นที่ ชั่วโมงรวม 8 ชั่วโมง 
    ความมุงหมาย 
     1. ไดฝกปฏิบัติในสถานที่จริง 
     2. องคความรูจิตอาสา และองคความรูหลักการทรงงานตางๆ 
     3. นําความรูมาทําลองลงมือทําจริง 
    วิชาที่สอน 
     1. ศึกษาดูงานพระบรมมหาราชวัง จํานวน 2 ชั่วโมง 
     2. ศึกษาดูงานโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา จํานวน 2 ชั่วโมง 
     3. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
จํานวน 2 ชั่วโมง 
     4. ศึกษาดูงานสนทรรศนรัตนโกสินทร จํานวน 2 ชั่วโมง 
 
  ๔.๒.๓ กศน.อําเภองาว 
   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    - มีการดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 ทั้ง 3 ระดับ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา 
ผานชองทางออนไลน ปจจุบันมีนักศึกษาสมัครเรียน เบงเปน หญิง 8 คน ชาย 12 คน รวม 20 คน 
    เอกสารการรับสมัคร 
     1. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของตนเอง 2 ฉบับ 
     2. วุฒิการศึกษาฉบับจริง พรอมสําเนา 2 ฉบับ 
     3. สําเนาบัตรประชาชน บิดา  มารดา ผูปกครอง  2 ฉบับ 
     4. เอกสารอื่นๆ เชนใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส เปนตน  
    - จําทําแผนการเรียนรูรายสัปดาห และแผนการเรียนรูรายภาค ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 
    - การออกแบบ Google class Room สรางและออกแบบบททดสอบกอน
เรียน หลังเรียน แบบทดสอบยอยรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 
   การศึกษาตามอัธยาศัย 
     - กศน.อําเภองาว รวมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราช-
สมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และลงนามถวายพระพรผาน
ออนไลน 
    - หองสมุดประชาชนอําเภองาว ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการผานผานชองทาง
ออนไลนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดการแพรกระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

/งานดานภาคีเครือขาย… 
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   งานดานภาคีเครือขาย 
    - คณะครู บุคลากร กศน.อําเภองาว รวมยินดีตอนรับ นายอดิเรก อุนโอสถ 
นายอําเภองาว ณ ที่วาการอําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   งานอื่นๆตามภารกิจ 
    - กศน.อําเภองาว ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครู สรุปผล
การประเมินพนักงานราชการ และขอมูลเอกสารผานทาง Google drive และผานทางแฟนเพจ กศน.ตําบล 
    - กศน.อํา เภองาว ประชุมติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (google 
classroom) การศึกษาตอเนื่องการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตอเนื่องประจําภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2563 
    - กศน.ตําบล อําเภองาว จัดมุมปลอดภัยหางไกล Covid – 19 ณ กศน.ตําบล 
เพื่อรณรงคปองกันโรคโควิด – 19 
    - วันที่  1 – 19 เมษายน 2563 ครู กศน.อําเภองาว ครู กศน.ตําบล              
ครูอาสาสมัครฯ ปฏิบัติงาน Work From Home เพื่อปองกันและเฝาระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                  
(Covid – 19 ) ในพื้นท่ีอําเภองาว และรายงานผูบริหารผานทางเฟสบุค ไลน และสื่อออนไลน google Drive 
  
   ๔.๒.๔ กศน.อําเภอแจหม 
   - นางสาวอําภรณ  ชางเกวียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม ประชุมมอบหมาย
ภารกิจงาน ชวง Covid – 19 ผานการประชุมทางไกลใหกับขาราชการครูและคณะครู กศน.อําเภอแจหม 
   - ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายใหดําเนินงาน จัดการรับสมัครนักศึกษา
ทางออนไลน ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 
   - มีการจัดอบรมการเรียนรูหองเรียนออนไลน Google classroom โดยมีวิทยากรจาก 
กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดใหความรู 
   - มีการทําวิชาเลือกไดแก  วิชาทําน้ํ าผัก น้ํ าปู  และแอบถั่ ว เนา และไดจัดทํา
พฤกษศาสตร 
   - การศึกษาตอเนื่อง มอบหมายใหจัดทําสือ่การสอนออนไลน ในรูปแบบของการทําคลิป
ผาน Google site 
   - การติดตามงานการปฏิบัติราชการ ของคณะครู กศน.อําเภอแจหมมอบหมายให
ขาราชการครูจัดทําคําสั่งภาคปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนพิเศษโควิด – 19 และใหคณะครูรายงานทางชองทาง
ออนไลนทุกวันจันทร – วันศุกร 
   - หองสมุดประชาชนอําเภอแจหมไดดําเนินการจัดกิจกรรมดานงานอัธยาศัยทาง
ชองทางออนไลน กิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอาน กิจกรรมหนังสือ E – Book ความรูดานตางๆ อาทิ               
ดานเกษตร ดานสุขภาพ 
   - กศน.อําเภอแจหม มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว 
เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อเปนตัวอยางแกประชาชนและสรางกระบวนการเรียนรูการปลูกพืชผักสวน
ครัวสงเริมประชาชนในพื้นที่ใหใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแนวทางสรางพื้นฐานความ พอมี พอ
กิน เพื่อใหพึ่งตนเองได 
   - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ตําแหนง พนักงานราชการ 
   

/4.2.5 กศน.อําเภอเถิน… 
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  4.2.5 กศน.อําเภอเถิน 

   - วันที่ 5 เมษายน 2563 นางสาวนันทนภัสร  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน 

มอบหนากากอนามัยจํานวน 200 ชิ้น ใหแกสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 14 เมษายน 2563 นางสาวนันทนภัสร  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ

เถิน พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเถิน รวมสรงน้ําพระเนื่องในขึ้นปใหมเมือง กศน.อําเภอเถิน 

   - วันที่ 28 เมษายน 2563 นางสาวนันทนภัสร  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ

เถิน ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน “ดําเนินการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร” 

 

  ๔.๒.๖ กศน.อําเภอเมืองปาน 

   - นางปานเดือน ไชยวรรรณ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน ปฏิบัติการ Quick win 

90 วัน “ดําเนินการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร” 

   - นางปานเดือน ไชยวรรรณ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 มีนาคม 2563)  

   - กศน.อําเภอเมืองปานมีการรับสมัครนักศึกษาออนไลน เพื่อเขาศึกษาตอหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   - หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองปาน ขอเชิญรวมกิจกรรมทรงน้ําพระออนไลนเพื่อเปน

สิริมงคล 

   - กศน.อําเภอเมืองปานประชาสัมพันธขาวสารในเรื่องตางๆ  ผานทางเว็ปไซต แฟนเพจ

ของแตละ กศน.อําเภอ 

    

  ๔.๒.๗ กศน.อําเภอแมทะ 

   ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมทะ 
   1. ประชาสัมพันธ/รับสมัครนักศึกษา และสํารวจความพรอมของศึกษาที่สามารถเรียน
รูปแบบออนไลนและออฟไลน 
    1.1 รับสมัครแนะแนวการศึกษา 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563 
    1.2 รับสมัครนักศึกษาใหม/ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา/ ลงทะเบียนเรียน 
/รับคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรูและประสบการณ 
    1.3 สงหลักฐานการสมัครเรียน/ใบลงทะเบียน 
    1.4 แบบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรูและประสบการณ 

/2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน… 
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   2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครและเตรียมจัดการเรียนการสอน 
วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
    2.1 สงใบลงทะเบียนนักศึกษาเกา วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
    2.2 สงแบบจัดตั้งกลุมแบบสรุปลงทะเบียนเรียน(นักศึกษาเกา-ใหม)  
วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
    2.3 ตรวจสอบแบบสรุปการลงทะเบียนเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง  
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
    2.4 ตรวจสอบ แกไขขอมูลการลงทะเบียนเรียน ชื่อ สกุล/รายวิชา/อื่น  
วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
   3. อบรมพัฒนาครู เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนเพื่อเตรียมความ
พรอมการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาที่สามารถเรียนออนไลนและออฟไลนได 
   4. ชี้แจงครู ในการพบกลุมนักศึกษาที่ กศน.ตําบล ตองมีจุดคัดกรอง-ลางมือกอน 
เขากอนพบกลุม จัดที่นั่งใหเวนระยะหางและตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการพบกลุม 
   5. เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่                
10 ตุลาคม 2563 
    5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ปฐมนิเทศใน กศน.ตําบล แตละตําบล)  
วันที่ 1 – 2  กรกฎาคม 2563 
    5.2 สงใบลงทะเบียนการจัดกิจกรรม กพช.ภาคทฤษฎี (กพช.1)  
วันที่ 1 -10 กรกฎาคม 2563  
    5.3 ขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรูรายภาค วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
    5.4 จัดทําแผนและสงการลงทะเบียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษารายคน 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
    5.5 จัดทําแผนและสงการจัดการเรียนรูรายสัปดาห วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
    5.6 สงบันทึกหลังสอน ทุกสิ้นเดือน 
    5.7 สอบวัดผลระหวางภาคเรียน วันที่ 20-25 กันยายน 2563 
    5.8 สงผลการวัดผลระหวางภาคเรียน (คะแนนกลางภาค)  
วันที่ 27-30 กันยายน 2563 
    5.9 สงแบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบงชี้รายภาคเรียน  
วันที่ 4-9 ตุลาคม 2563 
    5.10.สงหลักฐานการขอจบหลักสูตรของนักศึกษาคาดวาจะจบ  
วันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2563 
    5.11 สงเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4)  
วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2563 
   6. การวัดและประเมินผล 
    6.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ               
โรงเรียน (N-NET) วันที่ 11 ตุลาคม 2563 
    6.2 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 
    6.3 การประกาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ตุลาคม 2563 

/6.4 ประกาศผลการสอบ… 
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    6.4 ประกาศผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
    6.5 การลงทะเบียนการประเมินคุณภาพการศึกษาดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส (E-exam) วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 
 
  ๔.๒.๘ กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก ไดนําพวงรีดไปแสดงอาลัยแกบิดาของ นายณรงค  จักรจันทร 
ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานบริการ กศน.อําเภอแมทะ ที่ไดเสียชีวิตลง ณ บานแมปุง ตําบลแมโจ อําเภอ              
แมทะ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก และคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน รวมวางพวงหรีด              
และสวดอภิธรรม คุณพอหมู ตาเตจะ บิดาของ นางสาวณัฐญากานต ตาเตจะ ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก จัดประชุมประจําเดือน พ.ศ. 2563 ทาง Zoom ตามมาตรการ
ปองกันเชื้อไวรัสโควิด 19 
   - ระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก มอบใหครู กศน. ทํางานที่บาน (Work From Home) และ
ใหรายงานผลการทํางานใหทราบเปนประจําทุกวัน 
    
  ๔.๒.๙ กศน.อําเภอแมเมาะ 
   ปฏิทินการดําเนินงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   เดือนเมษายน- เดือนพฤษภาคม 2563 
    1. ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา 
    2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครนักศึกษา 
    3. ลงทะเบียนนักศึกษาเกา /เทียบโอน/ลงทะเบียนนักศึกษาใหม 
    4. ลงทะเบียนนักศึกษาใหมออนไลน 
    5. ตรวจสอบแบบสรุปรายงานการลงทะเบียน 
   เดือนมิถุนายน 
    1. สงแบบจัดตั้งกลุมผูเรียนสรุปการลงทะเบียนนักศึกษา เกา – ใหม 
    2. จัดทําปฏิทินพบกลุมผูเรียน/ กรณีเรียนออนไลน 
    3. ยื่นแบบขออนุญาตจัดตั้งกลุมผูเรียน 
    4. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือนของครู กศน.ตําบล 
    5. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
    6. เตรียมขอมูลการจัดการเรียนการสอน 
    7. จัดทําสื่อออนไลน Google classroom 

/เดือนกรกฎาคม...   
 
 
 



15 
 

   เดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม 2563 
    1. เปดภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 
     - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
     - ขออนุมัติแผนจัดการเรียนรูรายภาค 
     - ขออนุมัติแผนจัดการเรียนรูรายสัปดาห 
     - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
     - สงบันทึกหลังสอน 
     - สอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน 
     - สงเอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กศน.4) 
     - สงหลักฐานการขอจบหลักสูตรของนักศึกษา 
     - ประเมินคุณธรรม 
    เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 
     การวัดและประเมินผล 
      - การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET)  
      - การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค 
      - การทําสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
 
    รับสมัครนักศึกษา กศน.อําเภอแมเมาะ 
     กศน.อําเภอแมเมาะ รับสมัครนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2563 โดยมีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูผูสอนคนพิการและครู กศน.ตําบล จํานวน 5 ตําบล ไดแก 
ตําบลแมเมาะ ตําบลนาสัก ตําบลสบปาด ตําบลบานดง ตําบลจางเหนือ รวมกันรับสมัครนักศึกษา กศน.อําเภอ            
แมเมาะ ดวยระบบออนไลนพรอมลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารสมัครเรียนของนักศึกษา 
    ขั้นตอนรับสมัครนักศึกษา กศน.อําเภอแมเมาะ 
     1. ขั้นตอนที่ 1 วางแผน/เตรียมความพรอม 
     2. ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบแผนจัดการเรียนรู 
     3. ขั้นตอนที่ 3 เปดหองเรียน Google Classroom 
     4. ขั้นตอนที่ 4 เขารวมชั้นเรียน 
     5. ขั้นตอนที่ 5 ทําขอตกลงพรอมกัน 
     6. ขั้นตอนที่ 6 Pre-test 
     7. ขั้นตอนที่ 7 ศึกษาทํากิจกรรม 
     8. ขั้นตอนที่ 8 Post-test 
     9. ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบผลการเรียน 

/๔.๒.๑๐ กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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  ๔.๒.๑๐ กศน.อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายนัทธพงษ ตามวงค ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน รวมกับกิ่งกาชาดอําเภอวังเหนือ มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะหชวยเหลือคนพิการบานแมหีด หมูที่ 1 
ตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ 
พรอมดวยบุคลากรและนักศึกษา กศน.อําเภอวังเหนือ รวมปลูกตนไม เนื่องในโอกาสวันตนไมแหงชาติ ซึ่งตรงกับ
วันวิสาขบูชาของทุกป ณ กศน.อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กศน.ตําบลวังทรายคํา จัดโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 
ทําไขเค็มดินจอมปลวกออนไลน ณ บานทุงฮี หมูที่ 1 ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยกศน.อําเภอวังเหนือ 
มอบหมายใหนายชนัญญ ฐิติวิชญานันท ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.รวมประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วันปลุกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลทุงฮ้ัว ตําบลทุงฮ้ัว อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.             
อําเภอวังเหนือ มอบหมายให นางสุมารินทร วงคอารีย ครู กศน.ตําบลรองเคาะ รวมประชุมการกําหนดมาตรการ 
ประสานงานและบูรณาการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร" 
ณ องคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.            
อําเภอวังเหนือ มอบหมายใหนายสมบัติ ดุกลาครู กศน.ตําบลวังทรายคํา เขารวมรวมโครงการปลูกปาประชาอาสา
ฟนฟูพื้นที่ถูกไฟไหมโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเครือขายความรวมมือในการควบคุม 
ไฟปาบานทุงฮี ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.             
อําเภอวังเหนือ มอบหมายให นายสมบัติ ดุกลา ครูกศน.ตําบลวังทรายคํา รวมประชุมพิจารณา รางแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2561-2565) ณ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 
 
  ๔.๒.๑๑ กศน.อําเภอสบปราบ 
   - หองสมุดประชาชนอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ขอเชิญชวนทุกทานรวมสรงน้ํา
พระพุทธรูปประจําวันเกิดออนไลน เพื่อความเปนสิริมงคล  
   - ประชาสัมพันธชุดความรูสําหรับประชาชน เรื่องควรรู COVID – 19 สําหรับ 
ประชาชนไดศึกษาขอปฏิบัติและวิธีการปองกันตนเอง เพื่อใหหางไกลจากเชื้อ COVID 19 
   - การรับสมัครนักศึกษา กศน. 
    รับสมัครทุกระดับชั้น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    หลักฐานการรับสมัคร 
    1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
    2. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 
    3. รูปถายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  2  รูป 
    4. หลักฐานอื่นๆ (ถาม)ี เชน สําเนาใบทะเบียนสมรส, สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

 
 

/๔.๒.๑๒ กศน.อําเภอเสริมงาม... 
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  ๔.๒.๑๒ กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - กศน.อําเภอเสริมงาม วันที่  3 และ 4 กุมภาพันธ 2563 นางอารีย  ณ นคร                 
ครูชํานาญการพิเศษ ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการ
และประชุมกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ครั่งที่ 2 /2563 ณ หองประชุมสถานีตํารวจภูธรเสริมงามและหอประชุม 
อําเภอเสริมงาม โดยมีนายอําเภอเสริมงาม เปนประธาน 
   - วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมจัดการประชุม  
เชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางและดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. (สู กศน.WOW) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหวาง              
วันที่ ๔ - ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง บานขอ และเฮือนพวงพิมล-ภูมิสิทธิ์               
(เรือนไอยรา) รีสอรท อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วั นที่  6  กุ มภ าพั น ธ  2563  สิ บ เ อกธนกฤต  ไ ผทฉั นท  ค รู  กศน . ตํ าบล                    
เสริมกลาง และนายนันทวัฒน กอนแกว ครู กศน.ตําบลทุงงาม รวมเปนวิทยากรลูกเสือจัดกิจกรรมนันทนาการ  
ตาง ๆ เชน รองเพลงและเลนเกมในการอยูคายพักแรมลูกเสือสํารอง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3                    
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 
   - วันที่ 8 กุมภาพันธ 2563 ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม ครู กศน.ตําบล และ
นักศึกษากศน.ตําบลเสริมซาย ไดรวมทําบุญตักบาตรเนื่องสัปดาหพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชาที่วัดมวงชุม ตําบล
เสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 9 กุมภาพันธ 2563 นายบุญทรง จิโนเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง นิเทศสนามสอบ N-NET กศน.อําเภอเสริมงาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม หมู 6 ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 นางอารีย ณ นคร และบรรณารักษหองสมุดประชาชน
อําเภอเสริมงาม จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ภาษาคําเมืองหรรษา ใหกับผูสูงอายุเทศบาลตําบลเสริมงาม                 
มีผูเขารวม จํานวน 32 คน 
   - วันที่ 15 กุมภาพันธ 2563 กศน.อําเภอเสริมงามจัดโครงการติวเขมเติมเต็มความรู
รายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรใหกับนักศึกษาจํานวน 40 คน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 17 กุมภาพันธ  2563 นางอารีย  ณ นคร ครูชํานาญการพิเศษ และนางสาว
พจมาน จงไกรจักร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไดรับมอบหมายจาก นางชลพิชา  หาญณรงค  
ผูอํานวยการ  กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมประชุมวางแผนแนวทางการดําเนินงานชวยเหลือกลุมเด็กนอกระบบ 
ณ หอประชุมโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
   - วั นที่  18  – 21  กุ มภาพันธ  2563 กศน.อํ า เภอเสริมงามเปนตั วแทน                 
กศน.ภาคเหนือ เขารวมการแขงขันกีฬาเปตอง (หญิง) ในการแขงขันกีฬากศน.เกมส  ครั้งที่  5  ณ  จังหวัด
อุบลราชธานี 
   - วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 นางอารีย ณ นคร ครู ชํานาญการพิเศษ และ                
นายนันทวัฒน กอนแกว ครูกศน. ตําบลทุงงาม ไดรับมอบหมายจาก ผูอํานวยการกศน.อําเภอเสริมงาม                       
จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธการดําเนินงาน ของ  กศน.อําเภอเสริมงาม ในโครงการ
อําเภอยิ้มเคลื่อนที ่ณ บานใหม หมูที่ 7 ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 กศน.อําเภอเสริมงาม รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา             
เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ณ วัดหลวงนางอย หมูที่ 10 
ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

/๔.๒.๑๓ กศน.อําเภอหางฉัตร… 



18 
 

  ๔.๒.๑๓ กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - การประชาสัมพันธการจัดการศึกษา หลักสูตรกศน 2551 ในสถานการณการแพร
ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทาง นายบุญทรง จิโนเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
ดวยความอนุเคราะหจาก กศน.อําเภอ  หางฉัตร https://youtu.be/zhqrdTeBZqo 
   - คลิปวีดีโอBest กศน.ตําบล 
    กศน.ตําบลหางฉัตร  
     https://youtu.be/AdRTkhhRaWI 
    กศน.ตําบลเวียงตาล 
     https://www.youtube.com/watch?v=1pQx3-ilSlM 
    กศน.ตําบลเมืองยาว  
     https://youtu.be/FdR3uVGmP-E 
    กศน.ตําบลหนองหลม  
     https://youtu.be/bhXqSW-FR_I 
    กศน.ตําบลปงยางคก 
     https://youtu.be/C1bB9Yz0yVE 
    ศนูยการเรียนชุมชนตําบลปงยางคก 
     https://youtu.be/4OgeNAnFTCQ 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ ขอใหสถานศึกษา / กลุมงาน จัดเตรียมความพรอมและฝกใช /ปฏิบัติ การใช Digital 
Network เปนเครื่องมือสื่อสารติดตอกัน เชน 
   ๕.๑.๑ (กลุมอํานวยการ) การประเมินพนักงานราชการ 
    รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19 ) ดวยเครือขายดิจิทัล 
    เพื่อเปนการควบคุมปองกันการแรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19 ) ใหกับผูมาติดตอราชการและผูปฏิบัติหนาที่ขอความรวมมือ ดังนี้ 
    1. สวมหนากากอนามัย 
    2. ตรวจอุณหภูมิรางกาย ณ จุดคัดกรองที่ไดจัดเตรียมไวให หากใครอุณหภูมิ
รางกายสูงเกินกวากําหนด (เกินกวา 37.5 องศา) หรือมีอาการไข แนะนําไปพบแพทยเพ่ือตรวจรางกายทันท ี
    3. ทําความสะอาดมือ ศึกษาเจลและแอลกอฮอลฆาเชื้อ 
    4. สงเอกสาร / สงของ ใหติดตอเจาหนาที่ ณ จุดคัดกรองเทานั้น 

 
 
 
 
 

/แนวทางการประเมินพนักงานราชการ… 



19 
 

   แนวทางการประเมินพนักงานราชการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1 
ประจําปงบประมาณ 2563  โดยใชเครื่องมือเครือขาย Digital 
   สําหรับผูประเมิน 
    1. เตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล ไดแก JPG PDF หรืออื่นๆตามความ
เหมาะสมอัฟโหลดไวที่แฟนเพจ กศน.ตําบล (ตั้งคาความเปนสวนตัว) ใหจัดตามตัวชี้วัด 
    2. หากสถานศึกษากําหนดใหมีการนําเสนอใหนําเสนอในรูปแบบประชุม
ออนไลน 
   สําหรับคณะกรรมการประเมิน  
    1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานใหคะแนนผานระบบออนไลน
ไดแก Google sheel,  Google doc. หรือตามความเหมาะสม 
    2. ลง Link การประเมินพรอมเอกสารสรุปผลการประเมินสงสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง 
   การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ประจําป 2563 
   พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลัก) (20 คะแนน) 
    - มุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
    - การบริการด ี (Service Mind) 
    - การสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise) 
    - การยึดมั่นในความถูกตองของคุณธรรมและจริยธรรม (Ontegrityl) 
    - การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 
     
   ผลสัมฤทธิ์ของงาน (80 คะแนน) 
    - เชิงปริมาณ  40  คะแนน 
     - ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามตําแหนง 
     - สงเสริม สนับสนุน บุคลากร/หนวยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด 
     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    - เชิงคุณภาพ 40 คะแนน 
     - คุณภาพการจัดทําปฏิทิน การปฏิบัติงาน 
     - คุณภาพงาน 
     - การสรุปผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
     - ความถูกตองของงาน 
     - ความสําเร็จของงาน 
     - ความรวดเร็วและตรงตอเวลา 
     - การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  ๕.๑.๒ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
        การรับสมัครนักศึกษาออนไลน 
    - สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
    - กศน.อําเภอเมืองลําปาง สามารถสมัครนักศึกษาผานทางออนไลนไดที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUHe7lPuXhH02DjluuEF4XmaaJfl6pfrMRtx7PNG
8-6x-0A/viewform 

/- กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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    - กศน.อําเภอวังเหนือ สามารถสมัครนักศึกษาผานทางออนไลน ไดที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehP0KSu7EaVjsQZ0enUdR_bVWkTL08jSRDz1ROfI
gpH9nyxA/viewform 
 
    - กศน.อําเภอหางฉัตร สามารถสมัครนักศึกษาผานทางออนไลนไดที่ 
https://docs.google.com/forms/d/1xs6qsVoeYB0bVZUBrPQamZNbUoneXsyncjAM9NkwiJQ/viewf
orm?chromeless=1&edit_requested=true 
 
 ๕.๒ การเตรียมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ประกอบดวย 
  ๕.๒.๑ แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู กศน.ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) 
  แนวทางการรับมือโควิด-19 ของสํานักงาน กศน. 
  แนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด-19 
   เริ่มแรกของกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ สมัครนักศึกษาเขาสูระบบซึ่งเปนที่
ทราบวาสถานการณ โควิด – 19 ทําใหมีความยากลําบากในการประชุมคนหรือเชิญคนมาชุมชน ดังนั้นการใช
ระบบการรับสมัครออนไลน จึงมีความจําเปนซึ่งสถานศึกษา กศน.ตางๆ ไดพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา
ออนไลนไดทุกจังหวัด แตทั้งนี้ทั้งนั้นแลวก็ยังมีขอจํากัด ในบางสวนของประชาชนที่ไมสามารถเขาถึงถาเปนสวน
หนึ่งหรือเปนพ้ืนที่ที่สัญญาณโทรศัพทไมดี เรายังใชบริการรูปแบบเดิมๆไปดวย เพราะฉะนั้นจึงเปนการผสมผสาน 
ระบบเบลนด (blend) ที่ใชผสมผสานกันระหวางระบบดั้งเดิมกับระบบใหม ถาใครที่สามารถเขาสูระบบใหม               
ไดก็ใชระบบรับสมัครออนไลน รับสมัครเสร็จก็จะเขาสูระบบจัดการเรียนการสอน ก็ใชแบบคูขนานเชนเดียวกัน               
ครูตองสามารถที่จะบริหารจัดการหรือจัดการความรูนักเรียนของตัวเองใหไดวาในนักเรียนตัวเองใครที่จะสามารถ
จะใชระบบออนไลนได ใครที่สามารถใชระบบเดิม ก็เปนหนังสือ ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ตําราตองถึงมือผูเรียน 
ผูเรียนตองมีตําราก็ใชแบบดั้งเดิม เรียน มสธ. เรียนที่บาน ที่ กศน. เราก็มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบอยูแลว เชน ตอนที่ทานเรียนที่บานก็เรียนได เรียนทางไกลก็มี เรียนที่มีสถานประกอบการ เรียนที่
หนวยงานตางๆจัด ไมเรียนมาสอนวัดความรูคือเทียบระดับ เรียนกับครูที่ กศน.ตําบลและชุมชน ดั้งนั้นครูเปน
บุคคลที่สําคัญมาก ในการจัดการความรูและดูแลผูเรียนการเรียนออนไลน ครูสามารถสรางแบบทดสอบได แลวนํา
ความรูไปขึ้นในระบบแลวนักศึกษาก็มาเรียน ซึ่งตอนนี้ใชกันอยางแพรหลาย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ ตองดําเนินการเอื้อประโยชน แลวก็พัฒนาบุคลากรของตนเอง ใหสามารถใชเครื่องมือ
ในการเรียนรูได ทั้งนั้นอยูท่ีศักยภาพของครูเปนสําคัญที่จะออกแบบการเรียนรูตรงนั้น 
  การใชประโยชนจากศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   การใชประโยชนจากศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ตอนนี้ใชมากเพราะศูนยเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เราออกอากาศทาง ETV แมวา ETV จะมีขอจํากัดสวนหนึ่ง คือ ที่ไดรับสัญญาณดาวเทียมบางแหง     
ก็อาจจะไมดี เพราะฉะนั้น ETV ก็เลยไปสูดิจิตอล ซึ่งเราจะเชาสัญญาณดิจิตอลทีวี ในการเอาความรูแชร                
เขามา แลวก็อีกแนวทางหนึ่งไมใชอินเตอรเน็ต สามารถเขสูอินเตอรเน็ตได ON Demand (ความตองการ)                 
สื่อตางๆ ของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษามีมากมายที่จัด ประสบการณในการถายทอดมาเปนเวลายาวนานมาก                           
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ กศน. สถาบันการศึกษาทางไกล กศน. ก็จะเชื่อมโยง องคความรูตางๆ                         
ในสื่อที่ผลิตเปนอยางดี  
 

/สื่อการเรียนการสอนของ กศน.… 
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  สื่อการเรียนการสอนของ กศน. 
   สื่อการเรียนการสอนของ กศน. คือเปนเนื้อหาในวิชาที่เรียน ก็จะทําหมดทุกวิชา            
แลวการติวเตอรดวยหาอาจารยที่มีความรูโดยตรงของในระบบโรงเรียนมาเปนผูสอน สอนเองเราก็เอาองคความรู
นั้นถายทอดไปยังกลุมเปาหมาย ซึ่งกลุมเปาหมายนั้นเรียนไดทั้งนักศึกษาในระบบและนอกระบบ E-Book                 
ก็มี รายการสดที่นิยมกันมากก็คือ คลิปวิดีโอ ที่ไดจัดทํา เพราะมีจํานวนมาก สื่อนี้ไมไดเพียงแตสายสามัญอยาง
เดียวมีสายอาชีพดวย การเรียนรูทางดานอาชีพตางๆ ก็มีอยูดวยดั้งนั้นเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตก็จะมีสื่อ
ตางๆมากมายในสวนนี้ 
  ฝากอะไรเพิ่มเติม 
   นายดิศกุล เกษตมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ คณะกรรมการ 
สกสค. ขอเชิญชวนนักศึกษาและพี่นองประชาชน มาใชสื่อ กศน. ที่ไดเปนคลังสื่อที่มีความยิ่งใหม ในจํานวนมาก  
ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ ทั้งเรื่องการเรียนรูวิชาสามัญทั่วไป ทั้งองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เรื่องราวตางๆ การศึกษาตอเนื่องแบบออนไลน มีสื่อเหลานี้ใหบริการ คือเราเปนบุคคลแหงการเรียนรู สรางสังคม
แหงการเรียนรู ประเทศไทยก็เจริญได เพราะเปนคนมีความรู ในการใชความรูในการพัฒนาบานเมือง 
 
  ๕.๒.๒ สรางสังคม Online ในระดับพื้นที่ตําบล/อําเภอของตนเอง ดวยกลุมไลน กลุมเพจปด 
หรือกลุม Social ปด อื่นๆ 
   - กลุมไลน : ผูบริหาร 
   - กลุมไลน : พี่นองกศน.ลําปาง 
   - กลุมไลน : DMIS63*IT 
   - กลุมไลน : BudgetONIELP 
 
  ๕.๒.๓ ทําการสํารวจความพรอมของผูเรียนสมาชิกกลุมทุกคนวามี คอมพิวเตอร /Notebook/ 
Tablet/ Smart Phone/ Wifi/ โครงสรางพื้นฐานดาน Digital Network 
   ตัวอยาง 
    - สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต 1 มีแบบสํารวจความ
พรอมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สําหรับผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2563 (สํารวจโดยครู) โดยสํารวจผานทาง  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_7Tb1J1p7E2XM8pI0Q73nXWK5wK4ZMwVgd5
pvpuVc_5NRuA/viewform 
    - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการสํารวจโดยใชแบบ
สํารวจความพรอมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สําหรับผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2563 (สํารวจโดยครู) โดยสํารวจผานทาง  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed6GdoLnJ0nRZq5QN1LapGNDPcLJuj-
Hin3L46SNfrMrpHMw/viewform 
    - ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา มีการสํารวจโดยมีการสํารวจโดยใชแบบสํารวจความพรอมการจัดการเรียนการสอนทางไกล                          
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนําขอมูลมาดําเนินการวิเคราะหและ
วางแผนแนวทางการนําเทคโนโลยีไปใชในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 โดยสํารวจขอมูลกลุมนักศึกษา กศน.อําเภอภูซาง จํานวน 210 คน 

/๕.๒.๔ เลือกจัดการสอน... 
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  ๕.๒.๔ เลือกจัดการสอน ดวย Platform ของ GoogleClassroom ระดับพรีเมียม English 
version ซึ่งจัดอบรมใหครู กศน. แกนนําไปแลวรวม ๓๐ คน ซึ่งมีคาลงทะเบียน Tracktest ใหนักศึกษาดวย             
โดยไดมอบให นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอาง ศึกษานิเทศกชํานาญการ เปนศูนยประสานการสนับสนุนคาใชจายฯ 
   - โครงการพัฒนาสื่อออนไลนสงเสริมการจัดการเรียนรู สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - จัดการการสอนและการเรียนรูดวย Classroom 
   - English for Integrated Studies (EIS) 
   - รูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องออนไลน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
 
  ๕.๒.๕ เลือกจัดการสอน ดวย Platform ของ GoogleClassroom ตามแบบฯ ของ กศน. 
อําเภอเมืองลําปาง ซึ่งจัดอบรมใหครู ไปพอสมควรโดยสามารถขอรับการสนับสนุนจาก นางเกตุแกว อริยะเลิศ
เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดโดยตรง 
   - NFE Courses : บทเรียนออนไลน Responsives  
https://nfe-courses.blogspot.com/ 
    - App NFE Courses  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.portal.NFE3_Courses 
   - Youtube การสรางหองเรียนออนไลน สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
https://www.youtube.com/watch?v=aoSBaSv99Y8  
 
   - การศึกษาตอเนื่องออนไลน   
    - กศน.ตําบลพระบาท=หลักสูตร การดูแลและปองกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=806200426569574&amp%3Bset=a.10931888
2924402&amp%3Btype=3&amp%3Btheater 
    - กศน.ตําบลบอแฮว=หลักสูตรการทําสบูสมุนไพร  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139025953101673&amp%3Bset=a.1244270
11228244&amp%3Btype=3&amp%3Btheater 
    - กศน.ตําบลตนธงชัย=หลักสูตรการขยายพันธุผักหวานปาพื้นบาน  
https://www.facebook.com/2085337688178590/photos/a.2085342568178102/292703
7404008610/?type=3&amp%3Btheater 
    - กศน.ตําบลวังเหนือ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกรา  
https://www.facebook.com/121452815924750/photos/a.121463459257019/25288536
9448160/?type=3&amp%3Btheater 
 
  ๕.๒.๖ เลือกจัดการสอน ดวย Platform ของ GoogleClassroom ตามแบบฯ ของ กศน.อําเภอ
วังเหนือ กศน.อําเภอหางฉัตร โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจาก นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอวังเหนือ และ นางสาวชนิสรา พรมชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร ไดโดยตรง 
 
 
 
 
 

/กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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   กศน.อําเภอวังเหนือ 
         - Site หองเรียนออนไลน กศน.อําเภอวังเหนือ  
https://online-learning.wangnueanfe.com/ 
    - Youtube ทดลองการสอนผานระบบออนไลน โดยใช Kahoot ผานระบบ
ประชุมออนไลน Zoom Meeting  
https://www.youtube.com/embed/yf00iJiXDgI?fbclid=IwAR1ExhfDPiQoFbreEa85L5VZXO_jtIjgWF
MmfRJI-1VCu6PYq2q5AdZHUsQ 
 
   กศน.อําเภอหางฉัตร 
    - Youtube การจัดการเรียนรูรายวิชาเลือกเสรี โดยใช Google Classroom 
https://drive.google.com/file/d/14osZ-5jrPow32FawH768phrzp-ztnIKL/view 
    - การลงทะเบียนเรียน (Google Form) 
     - ประถมศึกษา 
https://docs.google.com/forms/d/1IcS311myhib_TxsA0r3y83ZEtYv-
qykjT7htJdWGdFY/edit?chromeless=1 
     - มัธยมศึกษาตอนตน 
https://docs.google.com/forms/d/1pS4tOjYdeJf9vTm0HTKvb3F2TEl6qCB46EyYO5kgkes/edit?c
hromeless=1 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  
https://docs.google.com/forms/d/1y7mzR2rOEHXzHakLWQdxqG2TYEhq4iA4XdtFaGvslko/edit?c
hromeless=1 
    
  ๕.๒.๗ เลือกจัดการสอน ดวย Platform ของ Google Classroom ตามแบบฯ ที่ กศน.อําเภอ
คนคิดดัดแปลง ดวยตนเอง 
  1. รับสมัครนักศึกษา  
   - รับสมัครนักศึกษาเรียนแบบออนไลน 
   - เว็บเพจ กศน.อําเภองาว 
  2. บทบาทหนาที่คร ู
   - ทํา Lesson pian 
   - สรางบทเรียนออนไลน/สรางแบบทดสอบ 
   - จัดทําแผนรายภาค/แผนรายสัปดาห 
  3. หนาที่ของผูดูแลระบบ 
   - สรางคลังบทเรียนออนไลน 
   - สรางหองเรียนออนไลน 
   - แจกหองเรียนออนไลนใหกับคร ู
  4. สรางความเขาใจ 
   - สรางความเขาใจแกนักศึกษา 
   - เชิญนักศึกษาเขาเรียนออนไลน 
   - แนะนําระบบการเรียนออนไลน 
   - ทดสอบการใชระบบหองเรียนออนไลน 

/5. การจัดหองเรียนออนไลน… 
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  5. การจัดหองเรียนออนไลน 
   - ครูเปดใหใชระบบบทเรียนออนไลน 
   - ติดตาม ใหคําแนะนํานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
  6. การเรียนออนไลน 
   - นักศึกษาเขาใชระบบหองเรียนออนไลน 
   - นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน สอบถามคร ูเมื่อเกิดปญหาการใชงาน 
  7. ครูติดตามนักศึกษา 
   - ตรวจเช็คการเขาใชระบบหองเรียนออนไลน 
   - ตรวจเช็คการทําแบบทดสอบ 
   - ใหคะแนน 
  8. ประเมินผล 
   - รวมคะแนน 
   - สอบวัดผลปลายภาคเรียน 
   - สรุปผลการเรียนออนไลน 
  
  ๕.๒.๘ เลือกจัดการสอน ดวย Platform ของการใช Google Form ดวยการดัดแปลง/
สังเคราะห เอาเนื้อหาในแตละบทเรียนมาเปนคําถามปลายเปด/ปลายปดสงใหผูเรียนและอาจจะมีใบเกียรติบัตร
แสดงการผานบทเรียนแตละบทๆ กศน.อําเภองาว การศึกษาตามอัธยาศัยออนไลน :อาน E-Book เรื่องความรู
เรื่องวันวิสาขบูชา สามารถอานทาง https://online.pubhtml5.com/pvxx/ujxe/ และทําแบบทดสอบออนไลน
ในหัวขอวันวิสาขบูชา ของหองสมุดประชาชนอําเภองาว ทาง  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQT57rsUWJMmG9ggJ8EE_Iua4BsIlCX7j1aU6f-
e6BlxtI3A/viewform 
  ๕.๒.๙ เลือกการสอนดวย การสอนปากเปลา หนาจอ Facebook Live/ Youtube Link การ
สอนจาก Youtube ผานกลไก Facebook Live /Youtube Live ของตําบล/อําเภอ และมอบงานดวย Google 
Form/ Google Doclink ทาง Youtube การทําเจลลางมืออยางงาย ของ กศน.อําเภอแมเมาะ สามารถเขา
เว็บไซตไดท่ีนี่ https://www.youtube.com/watch?v=U4W5IU3H1sg 
  ๕.๒.๑๐ จัดการเรียนการสอนแบบสง PDF แบบเรียน/แบบเรียนจริง ใหนักศึกษา แลวจัดทํา
ขอสอบปลายเปด/ ปลายปด ทุก ๑๕ วัน/๓๐ วัน   
  ๕.๒.๑๑ จัดการเรียนการสอนดวย Application อื่นตามศักยภาพของผูเรียนและครู กศน.              
12 แอปพลิเคชันชวยสอนสําหรับครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง : Moodle LPRU e-Learning  
https://www.scholarship.in.th/12-applications-for-teacher/ 
 
  ๕.๒.๑๒ การนํา Google Site มาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา              
ระดับมัธยมตอนตน  
   - กศน.ตําบลสลกบาตร กศน.อําเภอขาณุวรลักษบุรี เขาดูไดที่   
https://sites.google.com/view/jai2481/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81
%E0%B8%A3%E0%B8%81  
   - ศูนยความรูประชาชน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขาศึกษาไดท่ี   
http://lpa.nfe.go.th/lkc/  
 

/- Site กศน.ตําบล… 



25 
 

   - Site กศน.ตําบล / หองสมุดประชาชน เขาศึกษาไดท่ี   
https://252lampang.blogspot.com/ 
   - Site กศน.ตําบลบานสา อําเภอแจหม เขาศึกษาไดท่ี   
 https://sites.google.com/dei.ac.th/bansa/home 
   - Site กศน.ตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแมพริก เขาศึกษาไดท่ี   
https://sites.google.com/dei.ac.th/phabat/home 
 
  ๕.๓ สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
   สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-
19) นั้น กศน.อําเภอ มีแผนการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ การซักซอมการเตรียมความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอนกอนเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (กําหนดเปดภาคเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)              
ของ กศน.อําเภอ เขาศึกษาไดท่ี  
https://drive.google.com/drive/folders/1Ti06EAGlnnf5detOJZFZKL9YIeF9xjm4 
  ๕.๔ (กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
   คาสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2562 
   รหัส 401  สาระการเรียนรู สาระทักษะการเรียนรู 
    จํานวนผูเขาสอบ  7,070 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 42.61 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 15.25 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  83.33 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  43.33 
    ฐานนิยม (Mode)  46.67 
   รหัส 402  สาระการเรียนรู สาระความรูพื้นฐาน 
    จํานวนผูเขาสอบ  7,083 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 38.93 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 13.35 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  87.92 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  6.67 
    มัธยฐาน (Median)  35.83 
    ฐานนิยม (Mode)  32.92 
   รหัส 403  สาระการเรียนรู สาระการประกอบอาชีพ 
    จํานวนผูเขาสอบ  7,067 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 41.29 
 

/สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)… 
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    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 15.37 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  88.33 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  6.67 
    มัธยฐาน (Median)  40.00 
    ฐานนิยม (Mode)  53.33 
   รหัส 404  สาระการเรียนรู สาระทักษะการดําเนินชีวิต 
    จํานวนผูเขาสอบ  7,065 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 44.93 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 18.25 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  93.33 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  43.33 
    ฐานนิยม (Mode)  30.00 
   รหัส 405  สาระการเรียนรู สาระการพัฒนาสังคม 
    จํานวนผูเขาสอบ  7,041 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 43.69 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 16.48 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  90.00 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  3.33 
    มัธยฐาน (Median)  43.33 
    ฐานนิยม (Mode)  36.67 
 
   คาสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
   รหัส 411  สาระการเรียนรู สาระทักษะการเรียนรู 
    จํานวนผูเขาสอบ  44,936 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 35.73 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 10.84 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  73.33 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  36.67 
    ฐานนิยม (Mode)  36.67 
   รหัส 412  สาระการเรียนรู สาระความรูพื้นฐาน 
    จํานวนผูเขาสอบ  45,284 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 35.10 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 9.22 

/คะแนนสูงสุด (Max.)… 
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    คะแนนสูงสุด (Max.)  84.58 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  34.17 
    ฐานนิยม (Mode)  32.50 
   รหัส 413  สาระการเรียนรู สาระการประกอบอาชีพ 
    จํานวนผูเขาสอบ  44,918 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 39.99 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 12.87 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  86.67 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  40.00 
    ฐานนิยม (Mode)  35.00 
   รหัส 414  สาระการเรียนรู สาระทักษะการดําเนินชีวิต 
    จํานวนผูเขาสอบ  44,911 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 43.08 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 15.50 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  96.67 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  43.33 
    ฐานนิยม (Mode)  50.00 
   รหัส 415  สาระการเรียนรู สาระการพัฒนาสังคม 
    จํานวนผูเขาสอบ  45,111 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 40.55 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 12.87 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  90.00 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  40.00 
    ฐานนิยม (Mode)  40.00 
 
   คาสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
   รหัส 411  สาระการเรียนรู สาระทักษะการเรียนรู 
    จํานวนผูเขาสอบ  44,936 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 35.73 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 10.84 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  73.33 

/คะแนนต่ําสุด (Min.)… 
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    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  36.67 
    ฐานนิยม (Mode)  36.67 
   รหัส 412  สาระการเรียนรู สาระความรูพื้นฐาน 
    จํานวนผูเขาสอบ  45,284 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 35.10 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 9.22 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  84.58 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  34.17 
    ฐานนิยม (Mode)  32.50 
   รหัส 413  สาระการเรียนรู สาระการประกอบอาชีพ 
    จํานวนผูเขาสอบ  44,918 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 39.99 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 12.87 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  86.67 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  40.00 
    ฐานนิยม (Mode)  35.00 
   รหัส 414 สาระการเรียนรู สาระทักษะการดําเนินชีวิต 
    จํานวนผูเขาสอบ  44,911 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 43.08 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 15.50 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  96.67 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  43.33 
    ฐานนิยม (Mode)  50.00 
   รหัส 415  สาระการเรียนรู สาระการพัฒนาสังคม 
    จํานวนผูเขาสอบ  45,111 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 40.55 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 12.87 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  90.00 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  40.00 
    ฐานนิยม (Mode)  40.00 
 

/คาสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบ… 
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   คาสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
   รหัส 421  สาระการเรียนรู สาระทักษะการเรียนรู 
    จํานวนผูเขาสอบ  67,358 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 32.27 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 10.88 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  80.00 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  33.33 
    ฐานนิยม (Mode)  30.00 
   รหัส 422 สาระการเรียนรู สาระความรูพื้นฐาน 
    จํานวนผูเขาสอบ  67,688 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 30.25 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 9.39 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  86.25 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  29.17 
    ฐานนิยม (Mode)  27.08 
   รหัส 423  สาระการเรียนรู สาระการประกอบอาชีพ 
    จํานวนผูเขาสอบ  67,339 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 41.74 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 15.39 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  93.33 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  41.67 
    ฐานนิยม (Mode)  46.67 
   รหัส 424  สาระการเรียนรู สาระทักษะการดําเนินชีวิต 
    จํานวนผูเขาสอบ  67,332 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 36.84 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 13.84 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  83.33 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  36.67 
    ฐานนิยม (Mode)  40.00 
 

/รหัส 425  สาระการเรียนรู… 
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   รหัส 425  สาระการเรียนรู สาระการพัฒนาสังคม 
    จํานวนผูเขาสอบ  67,402 คน 
    คะแนนเต็ม  100.00 
    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 31.46 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 12.37 
    คะแนนสูงสุด (Max.)  86.67 
    คะแนนต่ําสุด (Min.)  0.00 
    มัธยฐาน (Median)  30.00 
    ฐานนิยม (Mode)  30.00 
 
 แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มจํานวนผูเขาสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติดานการศึกษา
นอกระบบ (N-NET) 

 1. การเพิ่มจํานวนผูเขาสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET) 
  1. สถานศึกษาตรวจสอบนักศึกษาใหถูกตองกอนสงขอมูลผูเขาสอบให สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) 
  2. สถานศึกษาและครูรวมกันสรางวินัยและความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการ
สอบ N-NET 
  3. สถานศึกษาและครูแจงผูปกครองนักศึกษาใหกํากับ ดูแลเรื่องการเขาสอบ N-NET                  
ของนักศึกษา 
  4. สถานศึกษาตองตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และสามารถเขาสอบได กอนสง
ขอมูลให สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) 
  5. สถานศึกษาใหบุคลกรมีสวนรวมในการดําเนินการจัดสอบ N-NET เชน เปนคณะกรรมการ
กลางเพ่ือชวยกํากับ ติดตามและแกปญหาการเขาสอบ 
  6. ผูบริหารสรางแรงจูงใจการเพิ่มจํานวนผูเขาสอบ N-NET ของสถานศึกษา/ครู เชน การมอบ
เกียรติบัตร การใหรางวัล และการเผยแพรผลสําเร็จทางสื่อตาง ๆ 
  7. ผูบริหาร สถานศึกษาประสานความรวมมือ ทํา MOU กับ โรงงาน สถานประกอบการ              
เพื่ออนุญาตใหนักศึกษาลางานมาสอบ N-NET 
  8. ผูบริหารใหความสําคัญ กํากับติดตาม และกระตุนใหสถานศึกษาตาง ๆ เพิ่มจํานวนผูเขาสอบ             
N-NET  
  9. ผูบริหารใหครูตรวจสอบสาเหตุวานักศึกษาไมมาสอบดวยสาเหตุใด และรายงานขอมูลให
ผูบริหารทราบเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป 
  10. ผูบริหารกําชับครูที่มีผูเรียนที่เขาสอบ N-NET ใหคอยกํากับ ติดตามผูเขาสอบในวันสอบ 
ครูใชเทคโนโลยีติดตอนักศึกษา ผานชองทางสื่อท่ีหลากหลาย 
  11. ครูแนะแนวการสอบ N-NET ใหแกนักศึกษาตั้งแตตอนปฐมนิเทศ ระหวางภาคเรียน และ
กอนการสอบ 
  12. สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ใหสถานศึกษารายงานขอมูลจํานวนผูเขาสอบและสภาพ
ปญหาการเขาสอบ N-NET ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการกํากับ ติดตาม 
  13 . สํ า นั ก ง า น  กศ น .จั ง ห วั ด /ก ท ม .กํ า ห น ด เ ป า ห ม า ย ร อ ย ล ะ ผู เ ข า ส อ บ  N-NET                       
และใหสถานศึกษานําไปปฏิบัติ หากสถานศึกษาไหนไมผานเกณฑ ตองดําเนินการถอดบทเรียนและปรับปรุงใน
การสอบครั้งหนา 

/2. การเพ่ิมระดับคะแนน… 
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 2. การเพิ่มระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการศึกษานอกระบบระดับชาติ N-NET ของ สทศ. 
  1. สถานศึกษาและครูสรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการสอบ N-NET            
เชน การประเมินวาตนเองอยูระดับเทาไหรของประเทศ 

 2. ครูจัดกระบวนการเรียนรูใหนาสนใจ เชน การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบ 
PBBL เพื่อใหนักศึกษาไดมีกระบวนการคิด แกปญหา และลงมือปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมพ่ีดูแลนอง 

 3. ครูนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน เชน Google Classroom ใชในการเรียน
ปนเลน Kahoot การใช Quiz picker มีการเรียนรูนอกสถานที่ การจัดคายวิชาการ ทําใหนักศึกษามีความสนใจ
อยากเรียน มีความสุกและความสนุก จึงทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจมากขึ้นในการเรียนเพื่อนําความรูมาสอบ 

 4. ครูใหความสําคัญกับการพบกลุมของนักศึกษา จัดใหมีการพบกลุมตามความตองการ                   
ของผูเรียน  

 5. สถานศึกษาและครูจัดการสอนเสริมในเนื้อหาที่ทําคะแนนไมดี ติวเขมนักศึกษากอนการสอบ 
 6. สถานศึกษาและครูควรมีการเรียนปรับพื้นฐานความรู มีการคัดแยก มีการทดสอบความรูวา

เดนและดอยในเรื่องใดและมีครูเฉพาะทาง เชน ครูชาวตางชาติมาสอน 
 7. สถานศึกษาตองเครงครัดมีระบบการวางแผนการคัดสรรครูผูสอน มีการอบรม และมีการ

ทบทวนในสิ่งที่อบรมไปแลว โดยมีผลคือ ถานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงมีผลในการประเมินคร ู
 8. ผูบริหารสํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ผูบริหารสถานศึกษามีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ใหคําแนะนําโดยมีการตรวจแผนการสอนควบคูกับบันทึกหลังสอน เพื่อใหขอเสนอ 
 9. ผูบริหารสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ผูบริหารสถานศึกษาใหความรูความสําคัญกับการสอบ              

N-NET เพราะคุณภาพของนักศึกษาสะทอนคุณภาพของคร ู
 10. สถานศึกษานําขอมูลสถิติการสอบ N-NET ไปใช เพื่อพัฒนาผลการสอบ 
 11. สถาบัน กศน.ภาค ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของในการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์คะแนน

สอบ N-NET 
 12. สํานักงาน กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สถาบัน กศน.ภาค และสถานศึกษา ควรจัด

ใหมีการพัฒนาครู กศน. เชน การจัดทําแผนการเรียนรูและการนําไปใช การแนะแนวกลุม กิจกรรมโฮมรูม               
การจัดทําผังขอสอบและการออกสอบ 

 13. สํานักงาน กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สถาบัน กศน.ภาค และสถานศึกษา               
สรางแรงจูงใจในการพัฒนาผลการสอบ N-NET เชน มอบโล ประกาศเกียรติคุณ รางวัล และใหแนวทางในการ
บริหารจัดการใหครูทําคะแนนสอบใหดีขึ้น ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

 14. สํานักงาน กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สถาบัน กศน.ภาค ดําเนินการศึกษาวิจัยเชิง
สาเหตุปญหา ผลกระทบ และปจจัยที่สงผลตอคะแนนเฉลี่ย N-NET เพื่อนําผลการวิจัยมาแกไขปญหาอยางยั่งยืน 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖...   
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ระเบียบวาระที่ ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ปดการประชุมเวลา   16.00 น. 
          (ลงชื่อ)..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ) 

                นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

          (ลงชื่อ)..............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                   (นางสาวสีดา  จันทรอินตา) 

                     หวัหนากลุมอํานวยการ 

 

 


