
  



 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ�าฟ�ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร 

พระราชประวัติ 
พระนามเดิมของพระองค เดิมวา “สมเด็จ พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ

บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธํารง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพล
นเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน บรมขัตติยราชกุมาร” ซึ่งเปนพระราชโอรสเพียง
พระองคเดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระองคทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทรที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 เมื่อ
เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
พระราชพิธีสมโภชเดือน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจัดพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอูขึ้น ณ 
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2495 โดยสมเด็จพระวชิรญาณ
วงศ สมเด็จพระสังฆราชเจาทรงเปนประธานเจริญพระพุทธมนตในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.
2495 เชาวันรุงขึ้น (15 กันยายน) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวางพระราชภัณฑลงในพระอู
ตามพระราชประเพณี แลว พระมหาราชครูเชิญสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณฯ 
ขึ้นพระอูแลว พระบรมวงศานุวงศและขาทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนครบรอบตามประเพณี 
สภาวัฒนธรรมแหงชาติไดจัดขับไมมโหรีขับกลอมถวายพระพรในวาระนี้ดวย 

 

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 

กศน.บานแดง อบรมหลักสูตรที่ 1  
การใช Smart Phone อยางคุมคา 

เม่ือวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง 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 เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และหลักสูตรที่ 3 การใช Smart Phone เพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ และกศน.ตําบลบานแดง ไดจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตรที่ 1 การใช 
Smart Phone อยางคุมคา ใหกับนักศึกษากลุมเปาหมาย ณ กศน.ตําบลบานแดง อําเภอ
พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



กศน.นาทราย อบรมหลักสูตรที่ 1  
การใช Smart Phone อยางคุมคา 

เม่ือวันที่ 30-31 กรกฎาคม 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 เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และหลักสูตรที่ 3 การใช Smart Phone เพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ และ กศน.ตําบลนาทราย ไดจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตรที่ 1 การใช 
Smart Phone อยางคุมคา ใหกับนกัศึกษากลุมเปาหมาย ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอ
พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 



  

นกัศึกษา ปวช.สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา กลุมงานการศึกษา
หลักสูตร ปวช.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2559 ใหกับนักศึกษา ปวช. 5 สาขาวิช ณ หองเรียน ปวช. 
และหองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี



 

งานเลี้ยงสง/รับ บุคลากร กศน.ตําบล 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  
จัดงานเล้ียงตอนรับบุคลากร ครู กศน.ตําบล และเล้ียงสงบุคลากรที่จะไป
บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตอไป ณ กศน.อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลย รักษ โดยนางมณีอร ชินวรรณ 

(บรรณารักษ) ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็ก
นักเรียนหลัง เลิกเรียนและสอนใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการ
เขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อนฟง, การวาดภาพระบายสี) และสงเสริมการอาน/
เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุดประชาชน ณ หองสมุดประชาชน กศน.อ.พิบูลยรักษ 

 

สอนเสริมนักศึกษา ปวช. 5 สาขาวิชา 
เมื่อวันที่ 1-29 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา กลุมงาน

การศึกษาหลักสูตร ปวช.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรม
โครงการสอนเสริมนักศึกษา ปวช. 5 สาขาวิชา ใหกับนักศึกษา 
ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559  ณ หองประชุมหองสมุด
ประชาชน ชั้น 2 กศน.อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ประชุมประจําสัปดาหที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2559 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

ประชุมคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่หา 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรครู และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมติวเขมและการ
สอบระหวางภาคเรียนของนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตลอดภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2559 และ
มอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพื่อเตรียมความพรอมในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หองประชุมเล็ก กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

โครงการสรางเสริมสุขภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ประจําป 2559 

เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมโครงการสราง
เสริมสุขภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ประจําป 2559 ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ศส.ปชต.แนะนําบัตรลงคะแนนประชามติ รธน.59 

เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะกรรมการ 
ศส.ปชต. แนะนําใหความรูการลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 2559 
(ลงคะแนนประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559) ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

ประชุมจัดทําแผนใชจายปงบประมาณ 2559 
เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด

อุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/970 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี จะดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําป 2559 เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงในการจัดทําแผนการใชงบประมาณ
ป 2559 ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณกับการจัดทําแผนใหมีความถูกตองและ
สอดคลองกับภารกิจงาน นําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทางสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานีจึงขอเชิญทาน หัวหนาครู กศน.ตําบล และหัวหนาแผนอําเภอในสังกัดของทาน 
เขารวมประชุมในระหวางวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมโรงแรมนาขาบุรี 
รีสอรท อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะหัวหนาครู กศน.ตําบล และหัวหนาแผน
อําเภอ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 
2559 ณ หองประชุมโรงแรมนาขาบุรี รีสอรท อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 



 

รณรงคการออกเสียงประชามติ รธน. 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกิจกรรมเดินรณรงคการออก
เสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 2559 เพื่อใหประชาชนออกมาลงคะแนน
ประชามติรางรัฐธรรมนูญ 2559 ในวันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 
08.00-16.00 น. 

 

การอบรมฝกสรางส่ือการสอนคนพิการ 

ตามท่ีหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ท่ี ศธ 0210.88/798 ลงวันที่ 
17 มิถุนายน 2559 ดวยสํานักงาน กศน. จะจัดโครงการฝกอบรมวิธีการสรางสื่อการ
สอนดิจิตอลสําหรับครูผูสอนคนพิการ สํานักงาน กศน. ระยะท่ี 1 รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบานเชียง อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหนายนพรัตน พันธแสน (ครูผูสอนคน
พิการ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานฯ), นางสาวดุษฎี สารภี (ครูผูสอนคนพิการ) เขา
รวมโครงการฝกอบรมวิธีการสรางส่ือการสอนดิจิตอลสําหรับครูผูสอนคนพิการ  
ณ โรงแรมบานเชียง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบให
คณะครูประจํา กศน.ตําบลดอนกลอย จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู "สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" (จํานวน 30 ชั่วโมง ในระหวางเดือนพฤษภาคม - 
สิงหาคม พ.ศ.2559) เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนผูเขารวมโครงการฯ  
มีสุขภาพชีวิตที่ดี และมีแนวทางการประกอบอาชีพ รักษาสุขภาพของ
ตนเองเปนอยางดีโดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน ณ กศน.ตําบล
ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

ประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 
เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 

จังหวัดอุดรธานี ที่ อด 1818/1694 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ดวยคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) กําหนดใหวันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2559 เปนวันออกเสียงประชามติราง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และอําเภอไดดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธราง
รัฐธรรมนูญทางส่ือตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ ปายประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธเสียง
ตามสายของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ รวมทั้งประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุชุมชนบานแดง
เรดิโอ FM 88.25 MHz. วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-09.30 น. ณ สถานีวิทยุ
ชุมชนบานแดงเรดิโอ FM 88.25 MHz. หมูที่ 8 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหนายชัยรัตน นาสวาง (ครู กศน.ตําบลนา
ทราย) เปนตัวแทนของ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ เขารวมการประชาสัมพันธการรับฟง
การประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญและผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  
ณ สถานีวิทยุชุมชนบานแดงเรดิโอ FM 88.25 MHz. สถานีวิทยุชุมชนบานแดงเรดิโอ 
FM 88.25 MHz. หมูที่ 8 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

คณะครูศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไปศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ประจําป 2559 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลพลา 
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาตะกรอ (รอบคัดเลือกเพื่อไปแขงขันในระดับจังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 
ก.ย. 59) ประจําป 2559 ณ หอประชุมที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

การแขงขันกีฬาตะกรอ (รอบคัดเลือก) 



 

เมื่อวันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2559 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา พรอมดวยนักศึกษา รวมกันจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด "กศน.พิบูลยรักษเกมส" ครั้งท่ี 4 ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 6 - 7 
กรกฎาคม 2559 โดยมีนายปยะพงษ บุญสง (นายอําเภอพิบูลยรักษ) เปนประธานพิธี
เปดฯ ในครั้งน้ี ณ ลานกีฬา อบต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

"กศน.พิบูลยรักษเกมส" ครั้งที่ 4 ประจําป 2559 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

มอบใหคณะครู กศน.ตําบลดอนกลอย เขารวมโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดณ บานดงยางนอย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

งานพิธีถวายเทียนจํานําพรรษา ในทูลกระหมอม-
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา ประจําป 2559 

เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือที่วาการอําเภอพิบูลย
รักษ ที่ อด 0031.18/1164 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดวยทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานมูลนิธิ มิราเคลออฟไลฟ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาพระราชทานเทียนจํานําพรรษา จํานวน 1 คู เพ่ืออัญเชิญไปถวาย
เปนพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา ประจําป 2559 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 
2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระแทน หมูที่ 7 ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมงาน
พิธีถวายเทียนจํานําพรรษา ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา ประจําป 2559 ณ วัดพระแทน หมูที่ 7 ต.บานแดง 
อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ประชุมปฏิบัติการฯ ครูผูสอนคนพิการ 

ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/880 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ดวย
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือขอรับสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษา สําหรับนักศึกษาผูพิการ ไดจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ เพ่ือเปนคาจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ระหวางวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ หอง
ประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหคณะบุคลากรครูผูสอนคนพิการ ทั้ง 3 ตําบล เขารวมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือขอรับสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาผูพิการ ณ หองประชุมบาน
เชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 



 

ครู ข/ค ใหความรูเกี่ยวกับการลงคะแนน รธน.2559 
เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะ

ทีมวิทยากรประชารัฐตนแบบระดับตําบล ประจําตําบลดอนกลอย (ครู ข รวมกับ
ครู ค) ลงพ้ืนท่ีเขตตําบลดอนกลอย แนะนําใหความรูเรื่องประชาธิปไตย และ
สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ 2559 พรอมรณรงคใหประชาชนไปออกเสียงลง
ประชามติ (ลงคะแนนประชามติในวันท่ี 7 สิงหาคม 2559)  
ณ ศาลาประชาคม หมูท่ี 2 บานไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ร.พัน 13 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 

นําคณะครูและบุคลากรและนักศึกษา เขารวมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 
จาก ร.พัน 13 และการเผยแพรและประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจราง
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.2559 และประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติแก
ประชาชนชาวบานหมูที่ 5, 9 โดยวิทยากร ครู ข ระดับอําเภอ และวิทยากร
ครู ค ระดับหมูบาน ณ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานหลังเลิกเรียน 

เมื่อวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 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 

 

โครงการอบรมเยาวชนอย�างสร�างสรรค� ป� 2559 

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงการอบรมเยาวชนอยางสรางสรรค 
ประจําภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2559 โดยมีนายอดุลย ศรีนันทะ 
(สาธารณสุขอําเภอพิบูลยรักษ) เปนประธานพิธีเปดโครงการฯ ในครั้งนี้  
ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

อบรมวิทยากรแกนนํา กศน. เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน 

ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ดวนที่สุด ที่ ศธ 0210.88/915 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2559 ดวยสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล กับ สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) เพื่อ
รวมกันขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาเครือขายศูนยดิจิทัลชุมชน กศน.ตําบล และ
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จึงไดกําหนดการจัดอบรมวิทยากรแกนนํา กศน. เพื่อขยายผล
เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) การใช Smart Phone อยางคุมคา 2) การใช 
Smart Phone เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3) การใช Smart Phone เพื่อพัฒนาอาชีพ ระหวางวันที่ 
7-8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 - 21:00 น. ณ หองเชียงงาม โรงแรมบานเชียง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหนายสกล บุญพา (ครู ปวช.ตําบลบานแดง ปฏิบัติ
หนาท่ีหัวหนากลุมงาน ปวช.), นายกฤษฎา คงชวย (ครู ปวช.ตําบลนาทราย) และนายวิสันต  
วงษาสืบ (ครู ศรช.ตําบลบานแดง) เขารวมการจัดอบรมวิทยากรแกนนํา กศน. เพื่อขยายผล
เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ณ หองเชียงงาม โรงแรมบานเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

อบรมวิทยากรออกเสียงฯ ราง รธน.2559 
เม่ือวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือที่วาการอําเภอ

พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี ที่ อด 1818/1732 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ดวย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอุดรธานี ไดจัดอบรมวิทยากรออก
เสียงระดับอําเภอ สําหรับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และให
แตละอําเภอคัดพิจารณาคัดเลือกวิทยากรออกเสียงระดับอําเภอ อําเภอละ 1 คน จาก
ผูที่ มีความเปนกลาง มีความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับการออกเสียงประชามติ และมี
ประสบการณในการถายทอดความรู และสามารถทํางานเปนทีมได ประธาน
อนุกรรมการออกเสียงประจําอําเภอพิบูลยรักษ พิจารณาแลว จึงไดคัดเลือกใหทานซึ่ง
มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนวิทยากรออกเสียงระดับอําเภอ และเขารวมอบรมโครงการ
วิทยากรออกเสียงระดับอําเภอ สําหรับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2559 จัดอบรมในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหนายชัยรัตน นาสวาง (ครู กศน.ตําบล
นาทราย) เปนตัวแทนของ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ เขารวมอบรมโครงการวิทยากร
ออกเสียงระดับอําเภอ สําหรับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  
ณ หองอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 



 

ปวช.ศึกษาดูงานวิทยาการอาชีพหนองหาน 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
มอบใหคณะครู ปวช.ทุกสาขาวิชา นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานดานการเรียน
การสอนและการประกอบอาชีพ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559  
ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ี

 

ใหความรูความเขาใจรางรัฐธรรมนูญ 2559 ต.บานแดง 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะ
ครูและบุคลากรและนักศึกษา เขารวมกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรู
ความเขาใจรางรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.2559 และประชาสัมพันธการออกเสียง
ประชามติแกประชาชนชาวบานหนองผักแวน-ดอนเขือง ณ ศาลาการ
เปรียญวัดศรีแกว หมู 2 บานหนองผักแวน ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี



 

ใหความรูความเขาใจรางรัฐธรรมนูญ 2559 ต.ดอนกลอย 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและ
บุคลากรและนักศึกษา เขารวมกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจราง
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.2559 และประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติแกประชาชน
ชาวบาน ณ ศาลาประชาคมหมูบานนายม ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

ทอดถวายเทียนพรรษา ประจําป 2559 
เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นํา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกันทําบุญทอดถวายเทียนพรรษา ประจําป 

2559 ณ วัดโพธิ์ คํ้าพัฒนา บานโพธิ์คํา ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จังหวัด

อุดรธานี 



 

อบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) กศน.ต.บานแดง 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบให
คณะครูประจําหลักสูตร ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการจัด
การศึกษานอกระบบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ประจําภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2559 ในระหวาง วันที่  1 -29 กรกฎาคม 2559 โดยมี
กลุมเปาหมายนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 
และนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และประชาชนที่สนใจรวม
โครงการฯ เพื่อนําความรู ไปใชแกปญหาดานเทคโนโลยีในปจจุบัน  
ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

การปรับพื้นฐานผูเรียน กศน.ต.นาทราย ภาคเรียนท่ี 1/59 

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู
และบุคลากร กศน.ตําบลนาทราย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงการปรับ
พื้นฐานผูเรียน (ติวเขมเติมเต็มความรู) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559  
ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

การปรับพ้ืนฐานผูเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2559 

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะ
ครูและบุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงการปรับ
พื้นฐานผูเรียน (ติวเขมเติมเต็มความรู) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 
ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

การอบรมวิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ค.) 

ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ดวนที่ สุด ที่ ศธ 0210.88/943 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2559 ดวยสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวย เทคโนโลยีดิจิทัล กับ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อรวมกัน
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาเครือขายศูนยดิจิทัลชุมชน กศน.ตําบล และสํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี จึงไดกําหนดการจัดอบรมวิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ข.) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล
ชุมชน จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 1) การใช Smart Phone อยางคุมคา 2) การใช Smart Phone เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต 3) การใช Smart Phone เพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อใหการพัฒนาศูนยเครือขายดิจิทัลชุมชน
เปนไปดวยความเรียบรอยจึงไดมีการฝกอบรมวิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ข.) เม่ือวันที่ 7-8 กรกฎาคม 
2559 ใหเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูสูวิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ค.) เพื่อใหศูนยดิจิทัลกระจายสู
ชุมชนอยางทั่วถึงและเต็มประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จึงไดกําหนดการจัดอบรมวิทยากร
แกนนํา กศน. (ครู ค.) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ระหวางวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 เวลา 
08:30 - 21:00 น. ณ หองอุดรธานี 1 โรงแรมบานเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหนายสกล บุญพา (ครู ปวช.ตําบลบานแดง ปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมงาน ปวช.), นายกฤษฎา คงชวย (ครู ปวช.ตําบลนาทราย) และนายวิสันต วงษาสืบ (ครู ศรช.
ตําบลบานแดง) วิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ข.) และมอบใหนายชัยรัตน นาสวาง (ครู กศน.ตําบลนาทราย), 
นางสาวภัทรวรรณ ชัยพิเนตร  (ครู ศรช.ตําบลนาทราย) และนายนพรัตน พันธแสน (ครูผูสอนคน
พิการ) เขารวมการจัดอบรมวิทยากรแกนนํา กศน. (ครู ค.) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน  
ณ หองอุดรธานี 1 โรงแรมบานเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 



 

ปวช.ศึกษาดูงานที่วิทยาสารพัดชางอุดรธาน ี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู 
ปวช.ทุกสาขาวิชา นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและการ
ประกอบอาชีพ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดชาง 
จังหวัดอุดรธาน ี

 

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน จาก ร.พัน 13 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครู
และบุคลากรและนักศึกษา เขารวมกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน จาก 
ร.พัน 13 และการเผยแพรและประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจราง
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.2559 และประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติแก
ประชาชนชาวบาน ณ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กศน.ตําบลนาทราย 

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ท่ีผ�านมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลย�รักษ� 
มอบให�คณะครูประจําหลักสูตร ปวช.สาขาวชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ จัด
โครงการจัดการศึกษานอกระบบด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ประจํา

ภาคเรยนท่ี 1 ป�การศึกษา 2559 ในระหว�างวันท่ี 1-29 กรกฎาคม 2559 โดย
มีกลุ�มเป�าหมายนักศึกษาหลักสูตรประกาศนยบัตรวชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 

และนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนที่สนใจร�วม
โครงการฯ เพ่ือนําความรู�ไปใช�แก�ป�ญหาด�านเทคโนโลยีในป�จจุบัน  
ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลย�รักษ� จังหวัดอุดรธาน 

 

งานวันถ�ายทอดเทคโนโลยี Field day 
ตามที่หนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ ที่ อด 1809/ว 1660 ลงวันที่ 8 

กรกฎาคม 2559 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ จะจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field day) 
และบริการการเกษตรเพื่อเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2559 โดยมีวัตถุประสงคให
เกษตรกรนําองคความรูที่เหมาะสมไปประกอบใชในไรนาของตนเอง ในวันที่ 13 
กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร บานดงยาง หมูที่ 4 ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมงาน
วันถายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตรเพื่อเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม ป 
2559 ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานดงยาง หมูที่ 4 
ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 


