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ครั้งที่ 5 / 2564 
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จัดทำโดย  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส่วนอำนวยการ  



รายงานการประชุมการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ครั้งที่ 5 / 2564 

วันที ่17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. 
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ผู้เข้าประชุม 
1. นางวรภร  ประสมศรี   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ประธาน 
2. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการศึกษานอกระบบ 
3. นายธนพัชร์  ขุนเทพ   รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4. นายปัญญา  ทศนุต   หัวหน้าส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง 
5. นายไพรัชช์  แก้วสังข์ทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
6. นายทศพร  ภักดีศุภผล   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. นางอมรรัตน์  กองสุทธิ์ใจ  หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาตามหลักสูตร 
8. นางเนตรนภิส  พัฒนาไพบูลย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ  
9. น.ส.นิชานันท์  รชตาภิรดี  หัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ 
10. นายกิตติพงษ์  เปี่ยมปฏิภาณ  หัวหน้าส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (รังสิต) 
11. นางปิยธิดา  ช่วยส่ง   หัวหน้ากลุ่มงานพฒันานวัตกรรมการศึกษา 
12. นายสหพัฒน์  ไตรรัตนวนิช  หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร 
13. นายวรชาติ  วัฒนอมร  หัวหน้าส่วนสื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ  
14. นายวิศิษฐ์  เจียรณัย   หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
15. นายสุเมธ  ยอดเขื่อง   หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง    
16. นางศรพัีชรินทร์  ปึงปิยะกุล  หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิทยุ  
17. นางอัจฉรา  ชวนุตม์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ 
18. นายกฤษฎางค์  แสนโสม  หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม 
19. น.ส.สุมาลี  จูโพธิ์แก้ว   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
20. นายอาทิตย์  เรืองยศ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. น.ส.ธีรภัทร  สุดาทิศ   หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ 
22. น.ส.นริศา  แสงมณ ี   หัวหน้าส่วนอำนวยการ    เลขานุการ 
ผู้ไม่ได้เข้าประชุม 
1. นายสราวุธ  กองสุทธิ์ใจ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา  ลาประชุม 
2. นายนุกูล  สุวรรณศิลป์   หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม     ลาประชุม 
3. นายจำนงค์  นันทศร ี   หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์    ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 การออกอากาศของสถานีวิทยุศกึษา คลื่น AM 1161 KHz 
ผอ.ศท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม  2564 มีการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาเช่าที่แสมดำ ที่ดินของศาสนสมบัติกลางเจริญ  ปัตตะพงศ์ สำนักงาน
พระพุทธศาสนา โดยมีเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ในระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องการต่อสัญญาเช่า
ที่ ดิ นแสมดำ และคณะกรรมการมีมติ ไม่ต่ อสั ญญ าเช่ าที่ แสมดำ สถานี วิทยุศึ กษาจึ งไม่ส่ งแผน 
ขอคลื่น AM 1161 KHz ให้ กสทช. แต่การออกอากาศยังคงมีได้ต่อไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2565  

ศท. ได้ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณปี 2565 เพ่ือรื้อถอน แต่สำนักงาน กศน. ยัง
ไม่ได้ตอบหนังสือกลับมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยว่าจะกำหนดให้รื้อถอนในเวลาใด  
ก็ต้องดำเนินการตามนั้น สำหรับการเยียวยาผู้ฟัง ให้สถานีวิทยุศึกษาแจ้งผู้ฟังทราบเป็นระยะว่าจะไม่มีการ
ออกอากาศคลื่น AM อีกต่อไป  

อ.ไพรัชช์   แก้วสั งข์ทอง แจ้งที่ ประชุม เพ่ิมเติมว่าได้ส่ งเอกสารไปที่ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแล้ว ส่วนหนังสือแจ้ง กสทช. ต้องรอปลัดลงนามแจ้งยุติคลื่น AM สถานีวิทยุจะปรับเปลี่ยน
ไปใช้ Facebook ถ่ายทอดแทนในเวลาเดิม ทั้งนี้ขอให้ทีมช่างเทคนิคช่วยดูแลเรื่องการถ่ายทอด เพ่ือไม่ให้ 
ถูกตัดทุก 6 ชั่วโมง ต่อไปจึงจะขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ถ่ายทอดได้ เต็มเวลา 18 ชั่ วโมง และ 
ตามที่ กสทช. ให้ยื่นแผนชดเชยและเยียวยาผู้ฟังคลื่น AM นั้น จะขอใช้เงินงบประมาณ 16,000 บาท เพ่ือ
ซ่อมเมนบอร์ดและนำมาจัดทำ Facebook Live 

1.2 การดำเนินการตามโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. 
ผอ.ศท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบการดำเนินการตามโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. นั้น 

ศท. แบ่งทีมงานเป็น 5 ทีม ตาม 5 ภาค ดำเนินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการแข่งขันระดับประเทศ
จะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ใช้สถานที่ ศท. เป็นฐานการแข่งขัน ปฏิบัติงานในห้องสตูดิโอและห้อง
ประชุม 119 เดิมจะใช้สตูดิโอที่ส่วนผลิตรายการฯ รังสิต แต่สถานการณ์โควิดและพิจารณาจากทีมงานที่มี
จำนวนมาก  รวมถึ งติ ดปัญ หาคำสั่ งจั งหวัด  จึ ง เปลี่ ยน เป็ นออน ไลน์  ถ่ ายทอดทาง Zoom และ 
Facebook Live ETV channel แทน 

การทำงานวันแข่งขัน มอบหมายให้ กทอ. ดูแลการดำเนินการ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานใน
สตูดิโอคือพิธีกรและทีมงาน Zoom ซ่ึง กศน. จัดจ้างบริษัทมาดำเนินการเท่านั้น ภาคเช้าเป็นการประกวด 
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ภาคบ่ายประกวดผู้นำชุมชนและชุมชนจิตอาสา คลิปที่ได้จาก 5 ภาค มอบให้บริษัท 
ผู้รับจ้างร้อยเรียงการประกวด และ ศท. มีหน้าที่ทำคลิปสรุปโครงการ 1 เรื่อง  
ที่ประชุม รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  

 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 
ผอ.ศท. เสนอที่ประชุมตรวจและรับรองรายงานการประชุมการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยี

ทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ หากกลุ่มงานส่วน/ฝ่าย ใด มีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่
ต้องการให้แก้ไขปรับปรุงในรายงานการประชุม สามารถแจ้งข้อมูลได้ท่ี อ.นริศา  แสงมณี  
ที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 โครงการ 5ส (การสำรวจโต๊ะเก้าอ้ี / การปรับปรุงห้องข่าว ชั้น 4) 
การสำรวจโต๊ะเก้าอ้ี 
ผอ.ศท. สรุปแนวทางเรื่องการสำรวจโต๊ะเก้าอ้ี คือ มอบหมายให้ สอก. สำรวจโต๊ะเก้าอ้ี

และนำที่ไม่ใช้งานออกจากพ้ืนที่ โดยเป็นโต๊ะเก้าอ้ีที่เกินจำนวนคน จากการที่มีผู้เกษยีณและย้าย ไม่ประสงค์ให้
ใช้โต๊ะเป็นที่วางของ ขอให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางของ 5ส คือ บุคลากร 1 คน โต๊ะ 1 ตัว 
เก้าอ้ี 1 ตัว เมื่อเคลียร์พ้ืนที่แล้วมีพ้ืนที่เหลือก็จะนำโต๊ะหน้าขาวและเก้าอ้ีมาจัดให้เป็นโต๊ะส่วนกลาง ใช้เป็นที่
รับประทานอาหาร ประชุมกลุ่มย่อย รับรองแขก หรือให้นักศึกษาฝึกงานใช้ทำงาน ส่วนพ้ืนที่ชั้น 5 ตรงโต๊ะเดิม 
อ.พนอ ธรรมเนียมอินทร์ ได้เคลียร์ให้แล้ว กทล. สามารถเขา้ใช้งานพ้ืนทีไ่ดต้ามแนวทางนี้ 

เรื่องการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ขอให้เลือกเก็บเฉพาะที่สำคัญ ที่จำเป็น ให้เก็บที่ส่วนงาน 
ต้นเรื่องและที่ สอก. เอกสารต่างๆ ทำลายได้ตามแนวทางการทำลายเอกสารของทางราชการ คู่มือต่างๆ  
ที่จัดพิมพ์ให้พิจารณาทำลายได้ถ้าเกินเวลาจัดเก็บแล้ว รวมถึงขอสำรวจตู้เหล็ก ชั้น 3, 4, 5 และจะขอประชุม
หารือกับงานอาคารสถานทีเ่รื่องการจัดเก็บหรือการทำลายเอกสารของงานวิทยุ ชั้น 3 

การปรับปรุงห้องข่าว ชั้น 4 
ผอ.ศท. ได้มอบหมายให้ สอก. นำแผ่นพรมตัดสำเร็จจากส่วนผลิตรายการโทรทัศน์ฯ 

รังสิต มาใช้ปูพ้ืนที่ห้องข่าวโทรทัศน์ ชั้น 4 ทราบว่าได้ดำเนินการแล้ว และได้ไปตรวจดูแล้วเห็นว่าใช้งานได้ดี 
ไม่น่าจะมีปัญหา สวยงามและดีกว่าของเดิมมาก จึงขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และให้ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ 
จัดพื้นที ่จัดวางวัสดุสิ่งของต่างๆ จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

3.2 เสื้อทีม ศท.  
อ.นริศา แสงมณี แจ้งว่าเสื้อทีม ศท. อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนั้น 

ผู้รับจ้างไดข้ึ้นต้นแบบเสื้อมาให้ดูแล้ว และแจ้งว่าจะจัดส่งเสื้อให้ได้ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 
3.3 กำแพงรั้ว ศท.  
อ.อัจฉรา ชวนุตม์ แจ้งว่าบริษัทผู้รับจ้างเข้ามาวัดพ้ืนที่และเตรียมดำเนินการแล้ว 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขยายระยะเวลาส่งมอบงานเป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยเป็นไปตามรูปแบบ 
คือ กำแพงรั้วอิฐบล็อกสลับไม้ระแนง มี อ.ปัญญา ทศนตุ และ อ.ศริญญา กุลประดิษฐ์ ช่วยดูเรื่องแบบและสี 
ที่ประชุม รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การติดตามการผลิตรายการและการใช้งบประมาณ 

อ.สหพัฒน์ ไตรรัตนวนิช แจ้งว่าการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นไปตามเป้าหมาย
ทุกโครงการ งบอาเซียนและงบติวเข้มไตรมาส 4 ได้ประสานกับกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์แล้ว โดยขอคงงบ
ตามแผนงานเดิม ทราบว่าสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แล้ว และเรื่องอยู่ที่เลขาธิการ กศน.  

งบบริหารของ ศท. ที่ติดลบ 3.3 ล้านบาท และงบพัฒนาวิชาการติดลบ 4 แสนบาท รองบ
ที่จะได้รับการจัดสรรในเดือนสิงหาคมและกันยายน รวมกับงบเหลือของติวเขม้ ประมาณ 7 ล้านบาท ก็ทำให้มี
เงินเหลือสามารถดึงมาช่วยอุดหนุนงบบริหารและสาธารณูปโภคได้  

4.2 การเช่าสัญญาณ Zoom  
ผอ.ศท. แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้รับมอบหมายจาก กศน. ให้เป็นทีมเทคนิคงานอบรมครู 

พิธีเปิดงานอบรมวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบ อ.ธณัลฐิวรรธน์ 
ภคพัฑวัฒนฐากูร ดำเนินการเรื่องการใช้ Zoom จัดอบรม ด้านเทคนิค มอบ อ.สหชาติ สุขตะ และ อ.ณัฐมน 
ไทยประสิทธิ์เจริญ เป็นประสานงานโครงการ มอบหมายกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตั้งเรื่องขอเช่า
สัญญาณ Zoom ใช้งานในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 ค่าเช่าประมาณเดือนละ 500 บาท ซึ่งในลำดับ
ต่อไปมีโครงการเช่า Zoom เป็นรายปี โดยขอให้เริ่มในปีงบประมาณ 2565   

4.3 การเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
ผอ.ศท. แจ้งที่ประชุมว่ามีแผนเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4 สัญญาณ สำหรับใช้ทำงาน  
1. ส่วนอำนวยการ สำหรับงานฝ่ายบริหารงานพัสดุ และสำหรับบุคลากรทั่วไป 
2. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ใช้สำหรับการประชุม การอบรม การโหลดรายการ 
3. กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศรายการ Live  
4. กลุม่งานผลิตรายการวิทยุ เพ่ือออกอากาศรายการ Live  
มอบกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานพัสดุเรื่องการเช่า

และกลุ่มงานแผนฯ เพ่ือเตรียมการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในหมวดค่าสาธารณูปโภค โดยขอนัดประชุม
ผ่านระบบ Team ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพ่ือหาข้อสรุปเรื่องเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
รวมถึงโครงการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคเพ่ือทำ Visual Graphic ในการจัดประชุม Zoom   

4.4 การปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร ศท.  
ผอ.ศท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศท. มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร 

มีแนวทางดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 คือ ปรับปรุงบุคลากรกลุ่มงานใหม่ โดยไม่ยึดติดกับเลขตำแหน่งที่
ปฏิบัติงานเดิมในลักษณะงานเดิมอยู่ ทำงานแบบบูรณาการ สอดคล้องและยืดหยุ่น ร่วมกันทำงานทั้งบุคลากร
ของโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อคนพิการ เนื่องจากบุคลากรเลื่อนระดับเป็นชำนาญการพิเศษ ทำให้ขาดแคลน
บุคลากรทำงานในกลุ่มส่วนงานเดิม และจะมีบุคลากรมาเพ่ิมอีก 3 ตำแหน่ง จากการเปิดสอบของ กศน. ทั้งนี้ 
ได้ปรึกษากับเลขาธิการ กศน. ว่ายังคงขอตำแหน่งดังกล่าวไว้ปฏิบัติงานที่ ศท.  
ที่ประชุม รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย  

1. ส่วนอำนวยการ อ.นริศา  แสงมณ ี
- สอก. ยังคงดูแลและรายงานข้อมูลสถานการณ์ Covid–19 โดยข้อมูลปัจจุบัน คือ 

บุคลากร ศท. ฉีดวัคซีนแล้ว 91% รปภ. และแม่บ้านฉีดวัคซีนเกือบครบถ้วนแล้ว การปฏิบัติงาน Work From 
Home ยังคงมีต่อไป และทราบว่ามีนโยบายคัดกรองผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ด้วยชุดตรวจ ATK ถ้ามีข้อมูลหรือ
แนวทางอย่างไรจะนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป  

- สอก.ปรับปรุงสมุดโทรศัพท์ใหม่ โดยเรียงตามชื่อกลุ่มส่วนงานตามโครงสร้างใหม่ และจะ
ได้จ่ายแจกให้ตามส่วนต่างๆ ใช้งานต่อไป 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อ.อาทิตย์ เรืองยศ 
- กรณีการไม่ต่อสัญญาเช่าที่แสมดำ สอก. จึงไม่ตั้งเรื่องการจ้างฉีดบริการกำจัดปลวก  
- กศน. แจ้งการจัดทำตัวชี้วัดรอบ 2/2564 มาแล้ว ฝบท.จะแจ้งให้ทุกส่วนทราบต่อไป 
3. ฝ่ายการเงินและบัญช ีอ.สุมาลี จูโพธิ์แก้ว  
ขอให้ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว เร่งส่งเอกสารเบิกของ

วิทยากร โดยขอให้ส่งภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564   
4. ฝ่ายบริหารงานพัสดุ อ.อัจฉรา ชวนุตม์ 
- ขอให้ส่วนต่างๆ เร่งส่งเรื่องการจัดจ้างต่อเนื่องที่มีผลย้อนหลัง ในปีงบประมาณ 2565 

มายังฝ่ายบริหารงานพัสดุภายในก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ และขอให้เร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทน
บุคลากรจ้างเหมาที่จะลาออกในปีงบประมาณนี้ เพ่ือให้มีคนมาทำงานได้อย่างต่อเนื่องและตำแหน่งไมถู่กตัดไป   

- การประกาศรับพนักงานขับรถยนตแ์ทนคุณสนอง จิตรีเมต ได้คนทำงานเรียบร้อยแล้ว  
- การบำรุงรักษาแอร์ปี 2565 ทีแ่สมดำตัดออกแล้ว เนื่องจากไมไ่ดต้่อสัญญาเช่าที่แสมดำ  
5. กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ทศพร  ภักดีศุภผล  
การผลิตรายการดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้  
6. กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร อ.อมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ 
- งานผลิตรายการเป็นไปตามแผนงานและได้รายงานเป็นเอกสารให้ ผอ.ศท.ทราบแล้ว  
- งบประมาณพัฒนาวิชาการมีเหลือคืน สามารถนำไปใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคได ้ 
7. กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ อ.นิชานันท์ รชตาภิรดี 
- การเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตขอให้เผื่อสำหรับการอัพโหลดขึ้น ETV Channel ด้วย  
- การปฏิบัติงานระหว่างปิดห้อง กจท. ขอให้ส่งรายการโทรทัศน์กับผู้รับผิดชอบ หรือส่ง

ทางไลน์ แตถ่้าหากไม่ทันก็จะนำรายการตอนเก่ามารีรันออกอากาศ 
8. กลุ่มงานผลิตรายการวทิยุ อ.เนตรนภิส พัฒนาไพบูลย์กุล 
งานผลิตรายการวิทยุจัดรายการผ่าน  Facebook Live บ้าง แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่อง

อินเตอร์เน็ต วิทยากรส่วนใหญ่ยังใช้การโทรศัพท์เข้ามาเพ่ือลดการเดินทางมาที่สถานี ส่วนวิทยากรรายการ
สอนภาษาเริ่มทดลองใช้การส่งไฟล์เสียงมา   
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9. ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ อ.ธีรภัทร สุดาทิศ  
งบอาเซียนตั้งเรื่องผลิตแล้วและจะรีบส่งเรื่องเคลียร์เงินให้ไดท้ันตามกำหนด 
10. ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม อ.กฤษฎางค์ แสนโสม 
ฝ่ายเทคนิคฯ ทำงานดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณต์่างๆ ให้พร้อมใช้งาน  
11. ส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง อ.ปัญญา ทศนุต  
- การติดตามงบซ่อมบำรุงเสาอากาศ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าอยู่ขั้นตอนของงบ และ

จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแน่นอนเนื่องจากเก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
- งานติดตั้งระบบตัดต่อ บริษัทฯ มาประสานงานและทำแผนเข้าดำเนินการแล้ว และเน้น

ให้ผู้เข้าทำงานตรวจ ATK ก่อนเข้าทํางานด้วย  
12. ฝ่ายเทคนิควิทยุ อ.ศรีพัชรินทร ์ปึงปิยะกุล 
ส่วนเทคนิคฯ มี อ.สุกิจ สารพูนทรัพย์ Standby ดูแลซ่อมแซมกรณีฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งมี

จำนวนมากในช่วงนี้   
13. ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง อ.สุเมธ ยอดเข่ือง 
- ตรวจพบว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาสัญญาณ FM มีดรอปลง แต่ปัจจุบันก็ได้กลับมาเป็น

ปกติแล้ว 
- เครื่องปรับอากาศ 4 ตัว ที่ไมไ่ดต้่อสัญญาบริการแล้ว ยังคงดูแลอยู่เพ่ือให้ใช้งานได้ต่อไป 
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองใช้งานไม่ได้แล้ว จึงใช้เป็น External Charger ต่อพ่วงไว้ 

เพ่ือให้ระบบยังคงทำงานได ้
14. ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ อ.วรชาติ วัฒนอมร  
การผลิตรายการหนังสือเสียง หนังสือเบรลล์ ผลิตได้ตามเป้าหมาย และมีงบดำเนินงาน

เหลือคืนประมาณ 1.3 หมื่นบาท  
ที่ประชุม รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

6.1 การปฏิบัติงานของ ศท. ในสถานการณ์ Covid (ส่วนบุคคล ส่วนรวม และสถานที)่ 
- อ.นริศา แสงมณี แจ้งว่าส่งตาราง Work From Home 5% ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ให้ 

กล. แล้ว และในเดือนถัดไปต้องรอประกาศจาก ศบค. และ กศน.  
ข้อปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 ยังคงปฏิบัติอยู่ เช่น การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ การวัด

อุณหภูมิ การจำกัดผู้เข้าใช้ลิฟท์ การติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมจุดตั้งวางพัสดุก่อนเข้าอาคารและ
ให้ฉีดพ่นฆา่เชื้อพัสดุก่อนเพ่ือความปลอดภัยของผู้รับ และยังคงมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั้นทุกห้องในทุกวัน
อาทิตย ์ 

- อ.กิตติพงษ์ รายงานผลตรวจโควิดของแม่บ้าน ผลไมพ่บเชื้อ และยังคงกักตัวต่อ 
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- ผอ.ศท. มอบ กจท. แจ้งผู้มีรายชื่อใกล้ชิดกับบุคลากร กจท. ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 

กักตัวและปฏิบัติงานที่บ้าน  
- อ.อัจฉรา ชวนุตม์ ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดที่ให้บุคลากร 

Work From Home แต่เนื่องจากช่วงนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณจำเป็นต้องเร่งส่งเรื่องเบิกและออกเรื่องต่างๆ  
จึงขอให้กลุ่มส่วนต่างๆ แจ้งบุคลากรที่เป็นกรรมการตรวจรับ เข้ามาเซ็นตรวจรับเพ่ือให้การเบิกเงิน การส่งงาน
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารงานพัสดุจะเร่งประสานงานเป็นรายบุคคลไป  

6.2 การจัดทำรายการตลาดนัดออนไลน์ 
อ.วิศิษฐ์ เจียรณัย แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือ ศท. 

ถ่ายทอดสดการจัดทำรายการตลาดนัดออนไลน์ จัดอบรมครูทั่วประเทศ ประมาณ 6 หมื่นคน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Team ทั้งนี้ หากมีการทำกิจกรรมพิเศษ Active Learning อาจมีการขอเพ่ิมบุคลากร
ทางทีมเทคนิคช่วยปฏิบัติงาน  

6.3 การแจ้งเวียนหนังสือผ่านแอปพลิเคชัน LINE  
อ.อมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ เสนอให้ สอก.ส่งหนังสือเวียนต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE 

ในกลุ่ม CEO ศท.  
ผอ.ศท.เห็นชอบหลักการและมอบ สอก. ดำเนินการ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

ทั้งนี ้หนังสือต่างๆ ทีไ่ดแ้จ้งเวียนออนไลน์แล้ว ก็ไมต่้องทำสำเนาแจกอีกเพ่ือจะได้ลดปริมาณการใช้กระดาษ  
6.4 อัพโหลดรายการ ติว ม.ปลาย 
ผอ.ศท. มอบหมายกลุ่มพัฒนานวัตกรมการศึกษา อัพโหลดรายการ ติว ม.ปลาย ที่

ออกอากาศเดือนสิงหาคมแล้ว ขึ้น Youtube และจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอเลขาธิการ กศน. ส่งลิงก์ไปยัง 
สำนักงาน กศน. จังหวัด เพ่ือเตรียมการก่อนสอบในเดือนตุลาคมต่อไป  
ที่ประชุม รบัทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

                         
(นางสาวปุณยนุช  โทนหงส์สา) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 

(นางสาวนริศา  แสงมณี) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


