
เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน  ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทรายมูล 

 

งาน / โครงการกิจกรรม 
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

รายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1.  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1.1 รับสมัครนักศึกษา  กศน.  ประจ าภาคเรียนที่  1/2563 
          นักศึกษาที่จบในภาคเรียนที่  2/2562 
      ม.ต้น             จ านวน  34  คน 
     ม.ปลาย          จ านวน    67 คน 
        รวมทั้งสิ้น   จ านวน  101  คน 

 
- 
นักศึกษาจ านวน 450 คน 
ประถม จ านวน  10  คน 
ม.ต้น   จ านวน  165  คน 
ม.ปลาย  จ านวน  275 คน 
 

 
-  ณ กศน.ต าบล ทั้ง  5  แห่ง และ 
กศน.อ าเภอทรายมูล 
 

2. งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
  2.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชัน้เรียนวชิาชีพ วิชาชา่ง
ปูน หลักสูตร 40 ชั่วโมง 
  2.2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ วิชาการ
ทอผ้าซิ่น หลักสูตร 40 ชั่วโมง 
  2.3 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ    
 
  2.4.โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ 
 
 
  2.5 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร E-commecr 

กลุ่มเป้าหมายต าบลละ 15 
คน รวมทั้งสิน้ 75 คน 
 
กลุ่มเป้าหมายต าบลละ 12 
คน รวมทั้งสิน้ 60 คน 
กลุ่มเป้าหมาย  36 คน 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย  20 คน 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย  80 คน 

ด าเนินการ ณ กศน.ต าบลทั้ง 5 
แห่ง ระหว่างวันที่ 7-21 มิ.ย. 63 
 
ด าเนินการ ณ กศน.ต าบลทั้ง 5 
แห่ง ระหว่างวันที่ 10-23 มิ.ย. 63 
ด าเนินการ ณ ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอทรายมูล  และ กศน.ต าบล
ดงมะไฟ ระหวา่งวนัที่ 18-27 มิ.ย. 
63 
ด าเนินการ ณ สาธารณสุขอ าเภอ
ทรายมูล 
ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.-12 ก.ค. 63 
ด าเนินการ ณ กศน.ต าบลไผ่  และ 
กศน.ต าบลดงมะไฟ ระหว่างวนัที่ 
29-30 มิ.ย. 63 
 

2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชั้นหนังสือออนไลน ์
 
   2.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ QR 
News 
 
   2.3 กิจกรรมแนะน าแอพพลิเคชั่นส าหรับนักอ่าน 
 
   2.4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ E-Bookชุดนิทานนว
นิยาย 

 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น  จ านวน  82  คน 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น  จ านวน  66  คน 
 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น  จ านวน  170  คน 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น  จ านวน  20  คน 

 
ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน ์
https://www.facebook.com
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทราย
มูล 
 

https://www.facebook.comห้องสมุดประชาชนอําเภอทรายมูล/
https://www.facebook.comห้องสมุดประชาชนอําเภอทรายมูล/
https://www.facebook.comห้องสมุดประชาชนอําเภอทรายมูล/


 
 

 

3. งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ วลิาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคลา้ย ที่ปรึกษา 
รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ จัดการเรียนการสอน และ
ติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้ สถานการณ์โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 
-บุคลากร กศน.อ าเภอ 
จ านวน 10 คน 
-สมาชิกกลุ่มอาชีพจ านวน 
10 คน 

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 

 
 

  ลงชื่อ   ธัญญพัทธ์  อุปชัย  ผู้รายงาน                  ลงชือ่   ผู้รับรอง 
       ( น.ส.ธัญญพัทธ์  อุปชัย )                                    (นางมาลี  พิญญศักดิ์) 
     เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ                        ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทรายมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๕/๔๗๖                          ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
                                                                 การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทรายมูล               

ถนนเทศบาล๓ อ าเภอทรายมูล  
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๗๐   

         ๑  กรกฎาคม 2563 

เรื่อง  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒    

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  จ านวน    ๑  ชุด  
   
           ตามที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ให้ กศน.อ าเภอ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน                 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  และจัดส่งให้ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ก่อนวันประชุมเพ่ือจะเสนอที่
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯนั้น  
  
       บัดนี้ กศน.อ าเภอทรายมูล ได้ด าเนินการจัดส่งรายงาน มิถุนายน ๒๕๖๓  ให้ส านักงาน กศน.
จังหวัดยโสธร เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
       
                                   
 

(นางมาลี  พิญญศักดิ์) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทรายมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทรศัพท์  ๐๔๕ –๗๘๗๑๖๓  
โทรสาร  ๐๔๕ –๗๘๗๑๖๓ 
               


