
 
 

 
ที่  ศธ.0210.6006/591                                                  กศน.อ ำเภอทรำยมูล 
          ถนนเทศบำล๓ ต ำบลทรำยมูล 
                   อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร ๓๕๑๗๐ 

 

                         4  สิงหำคม  2563 
 

เรื่อง  สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน กรกฎำคม  2563 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร   
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำเดือนกรกฎำคม  2563   จ ำนวน   1   ฉบับ 
 

              ตำมที่ส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร ได้แจ้งให้ กศน.อ ำเภอทุกแห่งในสังกัด จัดท ำสรุปผล     
กำรปฏิบัติงำน เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรด ำเนินงำนในแต่ละเดือนของ กศน.อ ำเภอนั้น 
  

     บัดนี้ กศน.อ ำเภอทรำยมูล ได้จัดท ำสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2563 
เรียบร้อยแล้ว ดังรำยละเอียดเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้  

 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 

 

         ขอแสดงควำมนับถือ                                         
   
 
 
 
  

                 (นำงสุดใจ  วรำห์สิน) 
                                                           ครู ช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

                            ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอทรำยมูล 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 
โทร ๐-๔๕๗๘-๗๑๖๓ 
โทรสำร ๐-๔๕๗๘-๗๑๖๓ 
 



เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทรายมูล 

 

งาน / โครงการกิจกรรม 
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

รายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1.  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1.1 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ กศน.  ประจ ำภำคเรียน
ที่  1/2563 
    1.2 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน : โครงกำรปรับพ้ืนฐำนกำร
เรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับ ม.ต้น 
 
 
    1.3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน : โครงกำรปรับพ้ืนฐำนกำร
เรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับ ม.ปลำย 
 
 
    1.4 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน : โครงกำรปรับพ้ืนฐำนกำร
เรียนรู้รำยวิชำสังคมศึกษำ ระดับ ม.ต้น 
 
 
    1.5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน : โครงกำรปรับพ้ืนฐำนกำร
เรียนรู้รำยวิชำสังคมศึกษำระดับ ม.ปลำย 
     
 
 

 
-จ ำนวนนักศึกษำ  กศน.   
จ ำนวน 100 คน 
-นักศึกษำ กลุ่มโซนละ 25 
คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 50 
คน 
 
-นักศึกษำ กลุ่มโซนละ 25 
คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 50 
คน 
 
-นักศึกษำ กลุ่มโซนละ 25 
คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 50 
คน 
 
-นักศึกษำ กลุ่มโซนละ 25 
คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 50 
คน 
 

 
- วันที่  13 กรกฎำคม  2563    
ณ กศน.ต ำบลทั้ง 5 แห่ง 
- วันที่  16 กรกฎำคม 2563         
ณ กศน.ต ำบล  ทั้ง 9 แห่ง 
 
 
- วันที่  17 กรกฎำคม  2563    
ณ กศน.อ ำเภอทรำยมูล 
และกศน.ต ำบลดงมะไฟ  
 
- วันที่  23 กรกฎำคม  2563    
ณ กศน.อ ำเภอทรำยมูล 
และกศน.ต ำบลดงมะไฟ 
 
- วันที่  24 กรกฎำคม  2563    
ณ กศน.อ ำเภอทรำยมูล 
และกศน.ต ำบลดงมะไฟ 
 
 

2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.1 กิจกรรมลงนำมถวำยพระพร Online เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี    
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
   2.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ชั้นหนังสือออนไลน์ 
 
   2.3 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน : ข่ำวประชำสัมพันธ์งำน 
กศน. 
    
    
 

 
-ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น  จ ำนวน  132  คน 
 
-ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น  จ ำนวน  250  คน 
-ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น  จ ำนวน  151  คน 
 
 

 
กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย  ประจ ำเดือน  
กรกฎำคม  2563 
*ร่วมกิจกรรมผ่ำนระบบออนไลน์ 
https://www.facebook.com
ห้องสมุดประชำชนอ ำเภอทรำย
มูล 
 
 
 

 
 
 
 



งาน / โครงการกิจกรรม 
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

รายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

3. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
    3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์  
 
    3.2 กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำศำสนสถำน เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 28 
กรกฎำคม 2563  
 
   3.3 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
 
      รว่มกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำ ปรับภูมิทัศน์ และ ปล่อย
ปลำลงคลองวัดบูรพำรำมใต้อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร 
      รว่มพิธีถวำยเครื่องสักกำระแบะพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระ
พรชัยมงคล พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเนื่องในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 
     

 
-บุคลำกร กศน.อ ำเภอทรำย
มูล จ ำนวน  9  คน 
 
 
-บุคลำกร กศน.อ ำเภอทรำย
มูล จ ำนวน 4  คน 
 
- บุคลำกร กศน.อ ำเภอ
ทรำยมูล  จ ำนวน  9  คน 

 
-วันที่  1-3 กรกฎำคม  
2563        
ณ ห้องประชุม ส ำนักงำน 
กศน.จังหวัดยโสธร 
 
-วันที่  20  กรกฎำคม  
2563        
บริเวณหนองน้ ำและฝำยกักน้ ำ 
ณ วัดบูรพำรำมใต้ 
-วันที่  28  กรกฎำคม  
2563       ณ หอประชุมที่ว่ำ
กำรอ ำเภอทรำยมูล 
บริเวณหนองน้ ำและฝำยกักน้ ำ 
ณ วัดบูรพำรำมใต้ 
ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอ
ทรำยมูล 
 
 
 
 

 
 
 ลงชื่อ....ธัญญพัทธ์ .......ผู้รำยงำน                                    ลงชื่อ..................................ผู้รับรอง 
       ( น.ส.ธัญญพัทธ์  อุปชัย )                                            (นำงสุดใจ  วรำสิน) 
     เจ้ำหน้ำที่แผนงำน/โครงกำร                       ครู ช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

    ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอทรำยมูล 


