
  



 

ตราสัญลักษณ�งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเขม สีแหงวันพระราชสมภพ 

อักษร ก. ถมสีขาว เปนสีเดชแหงวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. มีพระ

มหามงกุฎสีทองประดิษฐานอยูเบื้องบน ภายใตพระมหามงกุฎประดิษฐานพระแสงจักร

ตรีวาทรงสถิตอยูในพระบรมราชจักรีวงศ พระนามาภิไธย ส.ก. อยูภายในกรอบวัชรรัตน 

๗ ดวง วาทรงเจริญพระชนมายุได ๗ รอบ มีพื้นสีมอคราม เปนสีประจําวันพระราช

สมภพ นอกกรอบวัชรรัตนอลงกรณประกอบหนาราชหงสทองอยูทั้งซายขวา วาทรงงาม

สงาดังราชหงสทอง หนาราชหงสมีกระหนกแนบ หอยพวงดอกไมทิพยอันมีดอกไมใน

พระนามเปนอาทิ มีพรรณมอครามปนทอง ถัดออกไปเปนขอบเขียนอักษรสีทอง ความ

วา พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๙ ระบายพื้นดวยสีหงชาด อันเปน

สิริแหงวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ

บรรจบครบ ๘๔ พรรษา  

ดังมีเลขมหามงคลน้ันอยูใตอักษรพระนามาภิไธย ประกอบเถาไมทิพยชื่อ 

จิตรลดา ตามตําราวาเปนเครือเถาไมทิพยมีอยูในจิตรลดาวัน พระราชอุทยาน ๑ ใน ๔ 

แหงของพระอินทร หมายวาสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนานิเวศนสถานชื่อพระตําหนัก

จิตรลดารโหฐานอันเปนที่ประทับ เถาไมน้ีวาเปนเถาไมแหงความหวัง ดุจดังสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถทรงเปนความหวังแหงปวงชน ราษฎรพนจากความยากไรดวยพระมหา

กรุณาธิคุณอันมีโครงการศิลปาชีพเปนอาทิ อาณาประชาราษฎรจึงนอมใจถวายพระพรให

ทรงเจริญพระชนมย่ิงยืนนาน 

 

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยา เอ้ือมอุน  (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย  (ครู ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 



  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ของ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
2. เ พ่ือเปนสื่อกลางใหบุคลากรของ 
กศน.อ.พิบูลยรักษ ไดเสนอแนวความคิด
และแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ใหกับ
บุคลากรภายในและภายนอก 

ท่ีปรึกษา/บรรณาธิการ 

นางนลินี ศรีสารคาม จันทรตรี (ผอ.สนง.กศน.จ.อุดรธานี) 
นางณัฐชยา  เอื้อมอุน (ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย (ครู อาสาฯ) 
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 

ปรัชญา/คําขวัญของสถานศึกษา 

" คิดเปน ทําเปน แกปญหาได " 
" การศึกษาดี มีอาชีพ " 

วารสารวิชาการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 
งานประชาสัมพันธไดทําหนาที่เปนสื่อกลางในการ
เผยแพรขอมูล กิจกรรมตาง ๆ ขาวสารใหกับ
บุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สงเสริมและสราง
ภาพลั กษณที่ ดีข องผู บ ริห าร  ครู  เจ า หน า ที่ 
นักศึกษา ให เปนที่ประจักษและยอมรับแกสาร
ธารณะ เราจะพัฒนารูปแบบการนําเสนอใหทันสมัย 
สวยงามและเต็มไปดวยเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศทาง
วิชาชีพตอไป 

บรรณาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ
ผูสําเร็จการศึกษาจากศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ทุกป
การศึกษาดวย 

บรรณาธิการ 

บทบรรณาธิการ 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

"ประชาชนอํา เภอพิบูลย รักษ ไดรับการศึกษา
ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพ่ือการมีงานทํา 
ที่มีคุณภาพ ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทั่วถึง และ
เทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรูการมี
อาชีพ และการมีความสามารถเชิงการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน" 



 

สารจากผูอํานวยการฯ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ ไดดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของสํานักงาน กศน. ในการจัดการศึกษาและการประกอบ
อาชีพใหสนองตอบตอสภาพในปจจุบัน ปญหาดังกลาว โดย
ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากเครื อขายทาง
การศึกษา ทั้งสํานักงานสงเสริมการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาน
ประกอบการ ชุมชน ฯลฯ อยางดียิ่ง จนประสบความสําเร็จทั้ง
ในดานการเพิ่มปริมาณผูเรียน/ผูรับบริการ และคุณภาพของ
ผู สํ าเ ร็จการศึกษา จบแลว มีงานทํ าทั้ ง ในประ เทศและ
ตางประเทศ 

ขอขอบคุณเครือขายทุกภาคส วน บุคลกรทาง
การศึกษา ที่รวมผลักดันใหการดําเนินงานพัฒนากาวหนา กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ยืนยันในการเปนแหลงเรียนรูดานการศึกษา/
อาชีพของชุมชน และเปนแหลงใหบริการความรู/อาชีพชุมชน
ทั้งในระบบและนอกระบบ และจัดการศึกษาใหเปาหมาย 
"การศึกษาดี มีอาชีพ" 

นางณัฐชยา  เอื้อมอุน  

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

สืบเน่ืองจากปจจุบันน้ี ประเทศไทยได
มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อยางตอเน่ือง มีการลงทุนในโครงการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ ปจจัยที่สําคัญ
ประการหน่ึง ในการขับเคล่ือนใหพัฒนาไปสู
เปาหมาย คือ การสรางและการพัฒนาบุคคลให
มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความตองการ
ของภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ซ่ึงปจจุบัน
ประเทศไทย กําลังประสบปญหาขาดแคลน
บุคลากรที่มีการศึกษาและทักษะการประกอบ
อาชีพจํานวนมาก 

คณะครู รร.โนนหนองหวา มาศึกษาดูงาน 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด 

กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ตอนรับคณะครูจากโรงเรียนบานโนนหนองมวง  
ต.หนองหวา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี มาศึกษาดูงาน "วิธีการทําตะกราจาก
กระปอง" เพื่อไปใชในการจัดการเรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
ใหกับนักเรียนในโรงเรียนบานโนนหนองมวง ณ กศน.ตําบลบานแดง สังกัด 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

การประชุมคณะครูผูสอนคนพิการฯ 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/1120 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ตามที่ กศน.
อําเภอ ไดการศึกษาสําหรับผูพิการ ปงบประมาณ 2559 และเ บิกจาย
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับผูพิการนั้น ในการนี้ สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญครูผูสอนคนพิการ เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการ
จัดส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(คูปอง) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ หองประชุมบานเชียง สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะบุคลากรครูผูสอนคนพิการทุกคน 
เขารวมประชุมการตรวจสอบความถูกตองในการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (คูปอง)  
ณ หองประชุมบานเชียง สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

 



  

ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน ปงม.2559 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2559 
เพื่อตอสัญญาจาง ในปงบประมาณ 2560 ของบุคลากรครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกตําแหนง ณ หองประชุมเล็ก กศน.อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

รณรงคการออกเสียงประชามติ รธน. 
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด

โครงการการสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินใหกับตนเองและ
ครอบครัว โดยมีนายวิชัย ปองขวาพล (ประธานกรรมการสถานศึกษา) เปน
ประธานพิธีเปดฯ ในครั้งนี้ และมีวิทยากรใหความรู ดังนี้ นายสมยศ ยิ้มซอน 
(หัวหนาหนวย ธ.ก.ส. อําเภอพิบูลยรักษ) นางอนุศาสตร ชางปรุง (นักวิชาการ
แรงงานชํานาญการ) และนางสาวเกศสิริรักษ แพงพฤกษภูมิ (นักวิชาการ
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี) ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หอง สมุด ประชาชน กศน . อํา เภอพิบู ลย รักษ  โดยนางมณี อร ชินว รรณ 

(บรรณารักษ) ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียน
หลัง เลิกเรียนและสอนใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตาม
คําบอก, การอานใหเพื่อนฟง, การวาดภาพระบายสี) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับ
ผูใชบริการหองสมุดประชาชน ณ หองสมุดประชาชน กศน.อ.พิบูลยรักษ 

รวมติดตามและประเมินผลฯ ดิจิทัลชุมชนฯ 
เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด

อุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/1186 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ตามที่สํานักงาน กศน. 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล กับ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และบริษัท โทเทิ่ล คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือรวมกันขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล สํานักงาน กศน. มีความประสงคจะขอติดตามและ
ประเมินผลโครงการศูนยดิจิทัลชุมชน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นั้น 
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ขอใหอําเภอคัดเลือกตัวแทนศูนยดิจิทัลชุมชน อําเภอละ 1 
คน และตัวแทนวิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ค.) อําเภอละ 1 คน เขารับการติดตามและ
ประเมินผลโครงการศูนยดิจิทัลชุมชน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายสกล บุญพา (หัวหนาแกนนํา กศน. (ครู 
ข.)) นายสมศักด์ิ บุญไชย (ตัวแทนศูนยดิจิทัลชุมชน) และนางสาวภัทรวรรณ ชัยพิเนตร 
(แกนนํา กศน. (ครู ค.)) เขารวมการติดตามและประเมินผลโครงการศูนยดิจิทัลชุมชน โดย
มีนายกษิพัฒน ภูลังกา (หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน 
กศน.) และนายนิกร เกษโกมล (ศึกษานิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา) เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล โดยไดรวมลงพ้ืนที่นิเทศติดตามผล
การดําเนินงาน ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 



 

คณะครูศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
เม่ือวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/1191 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ตามที่สํานักงาน 
กศน.จังหวัดอุดรธานี ไดจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ข.) เพื่อขยาย
ผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 และโครงการอบรม
วิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ค.) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ระหวางวันที่ 12-
13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบานเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นั้น 
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญบุคลากรที่ผานการอบรมฯ วิทยากรแกนนํา 
กศน. (ครู ข.) อําเภอละ 1 คน เขารวมประชุมชี้แจง สรุปผลการดําเนินงาน ติดตาม
และประเมินผล โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน ในระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอาเซียน สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายสกล บุญพา (หัวหนาแกนนํา กศน. 
(ครู ข.)) และนายนพรัตน พันธแสน (หัวหนาแกนนํา กศน. (ครู ค.)) เขารวมการรวม
ประชุมชี้แจง สรุปผลการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผล โครงการศูนยดิจิทัล
ชุมชน ณ หองประชุมอาเซียน สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

 

รวมประชุมคณะอนุกรรมการฯ กกต. 

เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายชัยรัตน นาสวาง 
(ครู กศน.ตําบลนาทราย) เขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการ ผูชวยอนุกรรมการการออก
เสียงประชามติระดับอําเภอ และเจาหนาที่การเงินบัญชี ธุรการ เพ่ือเตรียมความพรอมและ
ซักซอมความเขาใจ กระบวนการแจกจายหีบ และรับหีบบัตรลงคะแนน เพ่ือใหการออกเสียง
ประชามติ สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยมีนายปยะพงษ บุญสง (นายอําเภอพิบูลยรักษ) เปน
ประธานพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ หองประชุมมัญจาภิรักษ ชั้น 2 ที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ อุดรธาน ี



 

ประชุมโครงการอานทุกคืนบันทึกทุกวัน 

เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/999 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดวยฝายการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี มีความประสงคที่จะจัดประชุมบุคลากรที่เพ่ือจัดเตรียมงาน
ปฏิบัติงานโครงการอานทุกคืนบันทึกทกุวัน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 นั้น 
เพ่ือใหการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ตองการใหคนไทยรัก
การอานหนังสือเพ่ิมมากขึ้น ทางฝายการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธาน ีจึงขอเชิญทาน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, บรรณารักษ, ครูผูสอนคน
พิการ และครูผูสอนเด็กเรรอน เขารวมประชุมในระหวางวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 
09.30 น. ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 อาคารสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน , 
บรรณารักษ, ครูผูสอนคนพิการ เขารวมการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการอานทุกคืน
บันทึกทุกวัน ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 อาคารสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมตอนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการหมูบาน (กม.) "บานสวย 
เมืองสุข" ระดับเขต (10) ประจําป 2559  
ณ ศาลาประชมคมบานดงยาง หมูที่ 4 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะสื่อสาร 
เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดโครงการ

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต : "ทักษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ" เพ่ือใหนักศึกษาได
มีแนวทางการใชเครื่องมือส่ือสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนายวิชัย 
ปองขวาพล (ประธานกรรมการสถานศึกษา) เปนประธานพิธีเปดฯ ในครั้งนี้  
ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

ครูอาสาฯ ติดตามการอานบันทึกทุกคืน 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบให
นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย (ครูอาสาฯ) ลงพื้นที่ติดตามผลการอานทุกคืนบันทึกทุกวัน 
และกิจกรรมการเรียนการสอนผูไมรูหนังสือ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 
ณ ศาลาประชาคมหมูที ่ 2 บานหนองผักแวน ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี 



 

ÍºÃÁ ¨¾¹§.»¹. ÍÍ¡àÊÕÂ§Ã�Ò§ Ã¸¹.2559 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบให
นางสาวยุวดี คนฉลาด (ครู กศน.ตําบลบานแดง), นายชัยรัตน นาสวาง 
(ครู กศน.ตําบลนาทราย) และ นายกฤษฎา คงชวย (ครู ปวช.) เขารวม
อบรมเจาพนักงานผูดําเนินการออกเสียงประจําหนวยออกเสียง (จพนง.
ปน.) สําหรับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  
ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

งานมหกรรมสงเสริมการเรียนรู กศน.จังหวัดอุดรธาน ี

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
นําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ และนักศึกษาทุก
ระดับการศึกษา รวมงานมหกรรมสงเสริมการเรียนรู กศน.จังหวัดอุดรธานี 
ประจําป 2559 ในระหวางวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 
ณ โรงเรียนประจักษศิลปาคาร อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานหลังเลิกเรียน 

เมื่อวันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา หองสมุดประชาชน 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางมณีอร ชินวรรณ (บรรณารักษ) ไดจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง 
เลิกเรียนและสอนใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมทํา
ความสะอาดหองสมุดประชาชน, กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานให
เพื่อนฟง, การวาดภาพระบายสี, การทํางานใบตอง, การฟอน-รํา) และ
สงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุดประชาชน ณ หองสมุด
ประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ใหกับนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

กศน.นาทราย สอบกลางภาคเรียน 1/59 



 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 ท่ีผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ ทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ใหกับนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

กศน.ดอนกลอย สอบกลางภาคเรียน 1/59 

 

การทดสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559  
ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา สพม.20 (อุดรธานี) 



 

เตรียมสถานที่จัดงานมหกรรมสงเสริมการเรียนรูฯ 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นํา
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมสถานที่จัดงานมหกรรม
สงเสริมการเรียนรู กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่จะจัดข้ึนในระหวางวันที่ 22-23 
สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนประจักษศิลปาคาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

 

กศน.บานแดง สอบกลางภาคเรียน 1/59 

เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ท่ีผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ใหกับนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ณ กศน.ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

บรรณารักษประชุมคัดเลือกบานหนังสือชุมชนตนแบบฯ 
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ท่ีผานมา ตามท่ีหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด

อุดรธานี ท่ี ศธ 0210.88/1024 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 และอางถึงหนังสือสํานักงาน 
กศน.จังหวัดอุดรธานี ท่ี ศธ 0210.88/992 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ตามท่ีหนังสืออาง
ถึงสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เชิญทานรวมคัดเลือกบานหนังสือชุมชนตนแบบ
ระดับสํานักงาน กศน.จังหวัด "กลุมภูธานี" ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
คัดเลือกในระดับประเทศตอไปนั้น ในการนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัด จึงขอใหทานแจง
เจาหนาท่ีบรรณารักษ มารวมสังเกตการณการคัดเลือกบานหนังสือชุมชนตนแบบท่ีผาน
การคัดเลือกนําเสนอผลงานบานหนังสือชุมชนตนแบบระดับ "กลุมภูธานี" ในวันท่ี 5 
สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมบานเชียง สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางมณีอร ชินวรรณ (บรรณารักษ) เขารวม
การประชุมการคัดเลือกบานหนังสือชุมชนตนแบบ ณ หองประชุมบานเชียง สํานักงาน 
กศน.จังหวัดอุดรธานี 

 

เลี้ยงสงบุคลากรครู ศรช. ตําบลบานแดง 

เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ท่ีผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดงาน

เล้ียงสงบุคลากรครู ศรช.กศน.ตําบลบานแดง ท่ีจะไปบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการ

ตอไป ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

นักศึกษารวมประกวดแตงกลอนสักวาฯ 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวย
นางมณีอร ชินวรรณ (บรรณารักษ) และนักศึกษา เขารวมประกวดแตง
กลอนสักวา ตามโครงการมหกรรมสงเสริมการเรียนรู กศน.จังหวัดอุดรธานี 
ณ หองประชมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

 

พฐ./ปวช. ประชุมคัดเลือกข�อสอบ 1/2559 
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/990 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ดวย
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี กําหนดการจัดทําโครงการการคัดเลือก
ขอสอบรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และการคัดเลือกขอสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559  
ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายชัยรัตน นาสวาง (ครู กศน.
ตําบลนาทราย) และคณะครู ปวช.ทุกสาขาวิชา เขารวมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการคัดเลือกขอสอบรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการคัดเลือกขอสอบหลักสูตร
ประกาศนีย บัตร วิชาชีพ (ปวช .)  ภาค เรี ยนที่  1 ปการศึกษา 2559  
ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 



 

กศน.ตําบลนาทราย อบรมหลักสูตรที่ 2  
การใช Smart Phone เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

เม่ือวันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมการอบรมโครงการสรางความพรอมชุมชนผานเครือขาย "ศูนยดิจิทัลชุมชน กศน." 
ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2559 มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 การใช 
Smart Phone อยางคุมคา, หลักสูตรที่ 2 การใช Smart Phone เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ
หลักสูตรที่ 3 การใช Smart Phone เพื่อการพัฒนาอาชีพ และ กศน.ตําบลบานแดง ไดจัดกิจกรรม
อบรมในหลักสูตรที่  2 การใช Smart Phone เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ใหกับนักศึกษา
กลุมเปาหมาย ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.ตําบลนาทราย อบรมสุขภาพพึ่งตน 

เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบให
คณะครูประจํา กศน.ตําบลนาทราย จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู 
"สุขภาพพ่ึงตนตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" (จํานวน 30 ชั่วโมง ในระหวางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2559) 
เพ่ือใหนักศึกษาและประชาชนผูเขารวมโครงการฯ มีสุขภาพชีวิตท่ีดี และมีแนว
ทางการประกอบอาชีพ รักษาสุขภาพของตนเองเปนอยางดีโดยปราศจากโรคภัยไข
เจ็บมาเบียดเบียน ณ ศาลาประชาคม หมูท่ี 10 บานถอนนาเพลิน ต.นาทราย  
อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ประชุมประจําเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2559 

เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ครั้งที่ 8/2559 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และวางแผนการเตรียมงานมหกรรมสงเสริม
การเรียนรู กศน.จังหวัดอุดรธานี ประจําป 2559 และเตรียมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของบุคลากรครูทุกประเภท และจัดทําเตรียมสถานที่กิจกรรมการเรียนการสอน ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ 
เมื่อวันที่ 1-10 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ : "หลักสูตรการสานตะกราจากเสน
พลาสติก" เพื่อใหนักศึกษาคนพิการไดมีแนวทางการประกอบอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน โดยมีนายวิชัย ปองขวาพล 
(ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา) เปนประธานพิธีเปดฯ ในครั้งนี้  
ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

อบรมการประหยัดน้ํา-พลังงานไฟฟ�า 

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรม
การอบรมโครงการจัดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เรื่อง การประหยัดน้ํา
และพลังงานไฟฟา ใหกั บนักศึกษาในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2559  
ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.อ.พิบูลย�รักษ� อบรมการใช� Smart Phone 

เมื่อวันท่ี 13-14 สิงหาคม 2559 ท่ีผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการอบรมโครงการสรางความพรอมชุมชนผานเครือขาย "ศูนยดิจิทัล
ชุมชน กศน." ระหวางวันท่ี 30 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2559 มีท้ังหมด 3 
หลักสูตร ดังน้ี หลักสูตรท่ี 1 การใช Smart Phone อยางคุมคา, หลักสูตรท่ี 2 
การใช Smart Phone เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และหลักสูตรท่ี 3 การใช 
Smart Phone เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ใหกับนักศึกษากลุมเปาหมาย  
ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กศน.ตําบลนาทราย อบรมหลักสูตรท่ี 3 

การใช� Smart Phone เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ที่ผ�านมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.

อําเภอพิบูลย�รักษ� จัดกิจกรรมการอบรมโครงการสร�างความพร�อมชุมชนผ�าน

เครอข�าย "ศูนย�ดิจิทัลชุมชน กศน." ระหว�างวันที ่ 30 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 
2559 มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังน หลักสูตรที่ 1 การใช� Smart Phone อย�างคุ�มค�า, 
หลักสูตรที่ 2 การใช� Smart Phone เพ่ือการเรยนรู�ตลอดชีวต และหลักสูตรที่ 3 
การใช� Smart Phone เพื ่อการพัฒนาอาชีพ และกศน.ตําบลนาทราย ได�จัด
กิจกรรมอบรมในหลักสูตรที่ 3 การใช� Smart Phone เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ให�กับ

นักศึกษากลุ�มเป�าหมาย ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย�รักษ� จังหวัดอุดรธาน 

 

โครงการการเรียนรู�โครงงานฯ ภาคเรียนที่ 1/2559 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน : โครงการการเรียนรูโครงงานโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ใหกับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ณ หองประชุม
หองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

วันแมแหงชาติ 12 สิงหามหาราชินี 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกับหนวยงานราชการในเขตพื้นที่อําเภอ
พิ บูลย รั กษ  จั ดกิ จกรรมเ ฉลิมพระ เกี ย รติ สม เ ด็ จพระนางเ จ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 

 

ประชุมประจําสัปดาหท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2559 

เม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่สอง (ดวนที่สุด) เดือนสิหาคม พ.ศ.2559 เพ่ือ
สรุปผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และเตรียมความพรอมในการ
ประเมินสมุดบันทึกการอาน 100 วัน "คนอุดรธานี อานทุกคืน บันทึกทุกวัน" เพ่ืออานถวาย
เปนราชสักการะ แมของแผนดิน ประจําป 2559 และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/
โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 และ
มอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 


