
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เขตตรวจราชการที่ 14 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร์  แก้วมณี) 
------------------------ 

ค าชี้แจง 1. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานศึกษาที่รับการตรวจราชการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
                  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือสนองตอบการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ (รอบที่ 2)  
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อด้านล่างให้ครบถ้วน ได้ใจความ  
                ตามประเด็นและสั้น ๆ โดยสรุป 
   2. ส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานศึกษาธิการภาค ก่อนวันลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 3 วัน
        

 
ชื่อหน่วยรับตรวจ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

 
- ข้อมูลพื้นฐาน 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต าบลในเมือง อ าเภอ/เขต : เมืองอุบลราชธานี 
จังหวัด : อุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ : 045-474025   เบอร์โทรสาร : 045-474025    
สังกัด :  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองอุบลราชธานี เปิดสอนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   3  ระดับ  คือ   
   1. ระดับประถมศึกษา   
                     2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

           3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งหมด  37   คน 

ล าดับที ่ บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จ านวน/คน 
1. ผู้อ านวยการ 1 
2. ข้าราชการครู  3 
3. บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  1 
4. พนักงานราชการ  22 
5. ครูศูนย์การเรียนชุมชน 2 
6. ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน 4 
7. บรรณารักษ์จ้างเหมา  1 
8. พนักงานบริการ 3 
9. ลูกจ้างประจ า 1 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ 
ส าหรับหน่วยงาน/สถานศึกษา 



 
จ านวนนักศึกษา กศน.ปีการศึกษา 2564   ภาคเรียนที่ 1/2564 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551    จ านวน   2,313  คน    
 

ที ่ นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น   

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

รวม 

1. กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 45 52 965 1,537 
2. นักศึกษากลุ่มทหาร กองบิน 21 - 71 123 194 
3. เรือนจ ากลางอุบลราชธานี 12 112 30 154 
4. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

อุบลราชธานี 
53 136 178 367 

5. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 10 42 9 61 
รวมทั้งหมด 120 413 1,305 2,313 

 
- การด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    1. การตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 2)  
 1.1  ด้านความม่ันคง 
  1.1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมี
คุณธรรม  ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐาน 

ชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม  ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 

- โครงการลูกเสือจิตอาสา กศน. อ าเภอเมืองอุบลราชธานีกิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการ 
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกจิตส านึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน 
และสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ช่วยเสริมสร้างให้
เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย พระมหา 
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับนักศึกษา กศน.ต าบลทั้ง 12  ต าบล  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับบุคลากรทุก 

คนเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนทุก
ระดับ ผู้บริหาร ข้าราชการให้ความส าคัญและมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 
 



 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามงาน 
2. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมเป็นทีม มีการประชุมติดตาม

ปัญหาร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาในแต่ภารกิจ 
3. ประสานความร่วมมือเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาเป็นคณะท างานเพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ร่วมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโครงการลูกเสือจิต
อาสา กศน. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. ส่งเสริมระบบการนิเทศ  ติดตาม เช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามงาน 
2. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือมอบนโยบาย หรือเน้นย้ าให้เห็นถึงความส าคัญต่อกระบวนการ

ลูกเสือและยุวกาชาด  
3. สนับสนุนให้เกิดการอบรม พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้  มีทักษะด้านการด าเนิน

กิจกรรมลูกเสือ โดยให้มีหน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักสูตรฯให้เป็นแนวทางเดี่ยวกันทั้งประเทศ 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร) 

 
โครงการกิจกรรม 

 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ผลการด าเนินงาน 

-  โครงการลูกเสือจิตอาสา กศน.อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี  
- โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 

     โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม ลูกเสือ โครงการลูกเสือ
จิตอาสา กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้   มีจิตอาสาเสียสละต่อสังคมและ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
ระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา  มีความ
เสียสละในการช่วยเหลือ ผู้อื่น บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน นักศึกษา กศน. ต าบล 12 ต าบล ร้อยละ 90           
ได้ตระหนักและได้แสดงออกถึงความสามัคคี มีจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์และเสียสละ 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการลูกเสือจิตอาสา กศน. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
วันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

ณ ค่ายฝึกสิงห์ด า กรมทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี โครงการลูกเสือจิตอาสา กศน. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง  
วันที่ ๘-๑๐ เมษายน 2564 เพ่ือเสริมทักษะชีวิต จิตอาสา บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างยิ่งขึ้น ณ ค่ายฝึกสิงห์ด า กรมทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายสรรพสิทธิ
ประสงค ์ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 



 1.2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ   
(Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าในรูปแบบ Re-Skill& 

Up-Skill และการสร้าง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรู้ความสามารถเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพได้ กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ด าเนินโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้สู่
ความพอเพียง 1 อ าเภอ 1 อาชีพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและการ
มีงานท าอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ท่ีมั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วย
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อ่ืน และสังคม เน้นการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือการมีงานท า ดังนี้ 
              - จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพในรูปแบบกลุ่มสนใจ เป็นการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรไม่เกิน 
30 ชั่วโมง ตามความต้องการ จ าเป็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถน าความรู้สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 112  คน จากการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้ไปต่อยอดอาชีพ  43 คน สร้างรายได้เสริม  47  คน ประกอบอาชีพใหม่ 22  คน  
      - กิจกรรมพัฒนาอาชีพในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (หลักสูตรช่างพ้ืนฐาน) เป็นการจัด
การศึกษาอาชีพหลักสูตร 31 ชั่วโมงข้ึนไป โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น  81  คน จากการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปต่อยอด
อาชีพ 11 คน สร้างรายได้  60  คน ประกอบอาชีพใหม่  10  คน  

- กิจกรรมพัฒนาอาชีพในรูปแบบ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐานสู่แข่งขันทางการตลาด โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาชีพ         
เพ่ือพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวนทั้งสิ้น    
30 คน จากการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปต่อยอดอาชีพ  5  คน 

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับบุคลากรทุก

คน เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนทุก
ระดับ ผู้บริหาร ข้าราชการให้ความส าคัญและมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                    - ไม่มี 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  - ไม่มี 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร) 

 
 
 



โครงการกิจกรรม 
 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการ  1  อ าเภอ 1 อาชีพ 
หลักสูตรวิชาการท าผลิตภัณฑ์จากเศษ 
ผ้าไหม  จ านวน ๓๕ ชั่วโมง 

          กลุ่มสนใจอาชีพ  หลักสูตรวิชาการท าผลิตภัณฑ์จาก
ผ้ากาบบัว  จ านวน ๓๕ ชั่วโมง จากการด าเนินงาน กศน.
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัว น ามาพัฒนาต่อยอด มาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น แจกันดอกไม้จากผ้ากาบบัว พวงกุญแจดอก
แก้ว ดอกกุหลาบจากผ้ากาบบัวได้มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
พัฒนามาเป็น สายไหมมัดเอว และเป็นตัวแทน จาก กศน.
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ส่งเข้าประกวด ระดับ ส านักงาน 
กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล อันดับ ๑  เป็นตัวแทน
ระดับจังหวัดส่งประกวด การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ 
กศน.พรีเมี่ยม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับกลุ่ม
สามเหลี่ยมมรกต  ผล ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ 
กศน.พรีเมี่ยม ล าดับที่ ๑ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
หลักสูตรวิชาการท าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม  จ านวน  ๓๕  ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 1.3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   มีการจัดกระบวนการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เน้น
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็นและท าเป็น  
ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สามารถน าประสบการณ์การคิดไปพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียน และคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง           
มีความสุข    
  2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

  กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับ
บุคลากรทุกคน เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจนทุกระดับ ผู้บริหาร ข้าราชการให้ความส าคัญและมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                    - ไม่มี 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  - ไม่มี 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร) 

 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัด
การศึกษาด้วยระบบออนไลน์ และการใช้
งานระบบ LMS (Learning Management 
System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ ใน
การบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ กศน.
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

กศน.อ าเมืองอุบลราชธานี  ร้อยละ 100 ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานระบบ 
LMS (Learning Management System) หรือระบบการ
จัดการเรียนรู้ได้  สามารถสร้างเนื้อหา บทเรียน ใบความรู้ 
และใบงานในการเรียนการสอนออนไลน์ได้  และสามารถ
น าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ และการใช้งานระบบ LMS (Learning 
Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ ในการบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ 

 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
วันที่ ๒๕,๒๗,๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

ณ กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กศน.อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
และการใช้งานระบบ LMS (Learning   Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ 
ในการบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี เพ่ือให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียน/ผู้รับบริการในสถานศึกษาและระหว่าง
สถานศึกษาเกิดสังคมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน/ผู้รับบริการให้เต็มศักยภาพ 

 



1.4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy & Digital Skills) ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน    
ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for ALL) 
 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ร่วมโครงการอบรมรมพัฒนาบุคลากรแกนน าด้านดิจิทัลชุมชน 
ระดับอ าเภอและระดับต าบลครู ข และ ค โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชลระดับต าบล ตามแนวทางที่
ส านักงาน กศน. ก าหนด โดยครู กศน.ต าบลทั้ง 16 คน เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นวิทยากรแกน
น า ครู ข. และครู ค. ในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักสูตรการตลาดและการ
สร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้าพร้อมทั้งวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้เกิดสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้น
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในยุคดิจิทัลตามนโยบายของส านักงาน กศน. และวิทยากรแกนน า ครู ข.และ
ครู ค.ที่ผ่านการอบรม ได้น าความรู้ไปขยายผลให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน
ทั้ง 12 ต าบล จ านวน 2 หลักสูตร 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนหลากหลายช่องทาง เช่น หอกระจายข่าวใน
ชุมชน จดหมายข่าว เฟสบุ๊ค ไลน์ และติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมให้สามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองอย่างยั่งยืนได้  

3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   1. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และมีการ
ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
                   2. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้จริงในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  ควรมีนโยบายในการต่อยอด/ส่งเสริมผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตร ให้ได้รับการ

ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่น ๆ ในชุมชน ให้เห็นความส าคัญของการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ 

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร) 
 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล 
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดบัต าบล 
(Digital Literracy) หลักสูตรการค้าออนไลน์ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการ
ใช้งานโปรแกรมส านักงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนและประชาชน  ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy)สามารถน า ไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ของ กศน.
และช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศนูย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(Digital Literracy) 
หลักสูตรการค้าออนไลน ์

วันที่  ๑๓ - ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
ณ กศน.ต าบลหนองบ่อ  อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2564 กศน.ต าบลหนองบ่อ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล (Digital Literacy) หลักสูตรการค้าออนไลน ์กลุม่เป้าหมายเป็น
ประชาชนต าบลหนองบ่อ จ านวน 27 คน โดยม ีครู กศน.ต าบลหนองบ่อ พร้อม นางสาวเจษฏ์ศุภา แสนราช 
นักวิชาการ  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานเช็คข้อความทางอีเมล์ , การประกาศขายสินค้าผ่าน
ช่องทางไลน์และเฟสบุ๊ค 

 



1.4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

 กศน. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  ได้จัดการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ส าหรับ กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษเด็กเร่ร่อน 
  1. การลงพ้ืนที่ของครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ใช้มาตรการควบคุมให้ครูสวมใส่หน้ากากอนามัย
ทุกครั้งในการลงพ้ืนที่และไม่จัดกิจกรรมที่มีนักศึกษารวมตัวกันเกิน 15 คน 
  2. น าหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือไปแจกจ่าย ให้กับนักศึกษา หรือครอบครัวที่ขาดแคลน
พร้อมทั้งให้ความรู้และวิธีป้องกันตนเองการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 
  3. จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่มีโทรศัพท์สมาทโฟนและพร้อมที่
จะเรียนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นักศึกษาที่ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้
ออนไลน์      ทางคณะครูจึงมีแนวทางที่จะลงพ้ืนที่จัดกิจกรมการเรียนการสอน ที่บ้านของนักศึกษา หรือการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือนัดพบกลุ่มท่ีศาลาประจ าชุมชน หรือบ้านของผู้น าชุมชน 
  4. นักศึกษาที่เช้ามาพบกลุ่มใน กศน. จะต้องมีการวัดอุณหภูมิ  และแจกหน้ากากอนามัย
ให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้น ามาด้วย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทาง กศน.ได้จัดเตรียมไว้ให้ และปฏิบัติตาม
มาตรการของทางราชการ และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. เด็กจะไม่อยู่เป็นหลักแหล่งอย่างถาวรโดยเด็กย้ายที่อยู่บ่อย เร่ร่อนไปตามครอบครัวการ 

ย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานท า 
  2. ครอบครัวของเด็ก และตัวเด็กไม่ให้ความร่วมมือ และไม่เห็นความส าคัญในการจัด

กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการจัดการเรียนการสอน โดยครอบครัวของเด็กเองกลัวว่าเมื่อลูกได้รับ
การพัฒนาแล้วจะไม่อยู่กับครอบครัว และจะไม่ช่วยท างานหาเงิน  

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                - ไม่มี 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 

     -  ไม่มี 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร) 

 
โครงการกิจกรรม 

 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ผลการด าเนินงาน 

การส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการดูแลตนเอง
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVIC-19)  ส าหรับ 
กลุ่มเป้าหมายพิเศษเด็กเร่ร่อน 
 

   การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19)  และส่ ง เสริมการดูแลสุ ขภาวะอานามัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษเด็กเร่ร่อน 

 
 



1.4.5  การศึกษาตลอดชีวิต 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน 
(English for ALL)  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (บริการนวดแผนไทย Thai Massage) 

กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานีได้จัดการเรียนการสอน ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ น าไปสู่ 
สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน  
และเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ ประชาชนและประเทศชาติต่อไป  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาให้ประชาชนจึงได้ด าเนินการ  โครงการภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน.และให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และมีการ 

ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
                   2. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้จริงในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- ไม่มี 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
ควรมีนโยบายในการต่อยอด/ส่งเสริมผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตร ให้ได้รับการ 

ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่น ๆ ในชุมชน ให้เห็นความส าคัญของการศึกษา 

5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ 
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร) 
 

โครงการกิจกรรม 
 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ (บริการนวดแผนไทย Thai 
Massage) 

ร้อยละ 80 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม มี
ความรู้ภาษาต่างประเทศเ พ่ือการ  สื่อสารด้านอาชีพ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  และสามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
 

 



ภาพกิจกรรม  
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (บริการนวดแผนไทย Thai Massage) 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ บ้านสวนนวดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      นายสมพงษ์ จันทร์เกษ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือพนักงานบริการนวดไทย      
(Thai massage)  เพ่ือฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร
และสนทนาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม มี
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยด าเนินการระหว่างวันที่  1 - 6 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จาก นายจักรพงษ์  ทิพคุณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม 

 



2.  การตรวจราชการกรณีพิเศษ   
 2.1 การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
           ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามที่ ก ระทรวงศึ กษาธิ การ  ได้ มี ประกาศ เรื่ อ ง  ให้ สถานศึ กษา ในสั งกั ดและในก ากับ
กระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ เพ่ือไม่ให้
นักศึกษาและประชาชนเสียโอกาสทางการศึกษา  
  กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จึงได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ในห้วงการปิดสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นช่วงการปิดภาคเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จึงได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น 2  
รูปแบบคือ  

1) รูปแบบออนไซต์ (Onsite) เรียนที่ กศน.ต าบล เนื่องจาก กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี          
มีนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการและนักศึกษาที่อยู่ในวัยแรงงาน นักศึกษาหลาย
คนที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะครู จึงได้
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Onsite ให้กับนักศึกษาที่จะมาเรียนที่ กศน.ต าบล ภายใต้
เงื่อนไขของ สบค.จังหวัด 

2) รูปแบบออนไลน์ (Online) เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี           
ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับ
บุคลากรทุกคนให้สามารถสร้างสื่อออนไลน์ครบทุกรายวิชา ทุกระดับ ให้ทันในวันเปิดภาคเรียน 1/2564  
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในห้วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID –19) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ได้เปิดให้บริการตามปกติ โดยมีมาตรการการเว้น
ระยะห่างจากสังคม Social distancing ดังนี้ 

2.1 จัดโต๊ะอ่านหนังสือห่างกัน 2 เมตร ก าหนดให้ผู้มารับบริการห้องสมุดนั่งอ่านหนังสือได้
โต๊ะละ 1 คน  

2.2 มีแอลกอฮอล์เจล 70% เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ล้างมือก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด 
2.3 ผู้รับบริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ารับบริการห้องสมุดทุกครั้ง 

นอกการเปิดบริการตามปกติแล้ว ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ยังได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านทางเพจ facebook ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเมืองอุบลราชธานี และได้
จัดบริการมุมบริการหนังสือ วารสาร ไว้ที่หน้าห้องสมุด ภายใต้โครงการอ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด-19 
"หยิบ-ยืม-อ่าน-รู้-แบ่งปัน-ส่งคืน" เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาหยิบ ยืม น ากลับไปอ่านที่บ้านและ
น ามาส่งคืนด้วยตัวเอง หรือ น าหนังสือท่ีตัวเองมีมาบริจาคแบ่งปันให้ผู้อ่ืนอ่านต่อได้  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  - ไม่มี 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
  - ไม่มี 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  - ไม่มี 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร)   

   
โครงการกิจกรรม 

 กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ผลการด าเนินงาน 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ผ่านทางเพจ facebook ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านทางเพจ facebook ห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอเมืองอุบลราชธานี และได้จัดบริการมุม
บริการหนังสือ วารสาร ไว้ที่หน้าห้องสมุด ภายใต้โครงการ
อ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด-19 "หยิบ-ยืม-อ่าน-รู้-
แบ่งปัน-ส่งคืน" เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาหยิบ 
ยืม น ากลับไปอ่านที่บ้านและน ามาส่งคืนด้วยตัวเอง หรือ น า
หนังสือที่ตัวเองมีมาบริจาคแบ่งปันให้ผู้อื่นอ่านต่อได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2 มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 รายงานผลการด าเนนิงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี
- ท าความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆเช่นพัดลมเครื่องปรับอากาศหรืออ่ืนๆที่ 

เป็นแหล่งสะสมฝุ่นให้สะอาด และจัดให้เป็นระเบียบ 
- จัดให้มีการระบายอากาศภายในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในห้องรู้สึกสบายตัว เช่น เปิดประตู 

หน้าต่างเพ่ือถ่ายเทอากาศ เพ่ือหมุนเวียนอากาศภายในห้อง ซึ่งหากใช้เครื่องปรับอากาศควรบ ารุงรักษาทุก  6 เดือน 
- จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพ่ือป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เช่น 

จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวหรือปลูกต้นไม้ดักฝุ่น  
-     ติดตามสถานการณ์ PM 2.5 ในแอปพลเิคชัน Air4Thai หรือติดตามข่าวสารตามช่องทาง 

ต่างๆ 
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

   - ไม่มี 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 
กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

- จัดหาสื่อความรู้เกี่ยวกับนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และการป้องกันตนเอง ส าหรับ  
นักศึกษา เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอ แอนิมชัน โปสเตอร์ แผ่นพับอินโฟกราฟิก คู่มือ เป็น
ต้น โดยค านึงถึงกลุ่มนักศึกษา 

- บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในการเรียนการสอนปกติ เช่นโครงงานส่งเสริมสุขภาพ การ 
ฝึกทักษะในการป้องกันตนเอง 

- สื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันตนเอง ส าหรับนักศึกษา ในรูปแบบบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ 

- จัดหาสื่อสร้างความเข้าใจเรื่องฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน และแนวทางการดูแล 
ตัวเอง โดยค านึงถึงข้อจ ากัดของนักศึกษา 

-     ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  - ไม่มี 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร) 
 
 
 
 
 
 



กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานีจัดให้มีพื้นที่สีเขียวหรือปลูกต้นไม้ดักฝุ่น 
ท าเฉวียนรอบต้นไม้ ห้ามเผาใบไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ผู้รายงาน............................................. 
                                                                                    (นายสมพงษ์  จันทร์เกษ) 
                        ต าแหน่ง ผอ.กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
             วันที่  1 /กันยายน/2564         
                                       โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน  087-2593030 

 

 

 

 

 

 

 



    

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
  การตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
รอบที่ 2 กรณีปกติ และกรณีพิเศษ 

ประจ าปี พ.ศ.2564 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายสุรินทร์   แก้วมณี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงาน กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ส านักงาน กศน.ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


