
  



 

ความหมายของตราสัญลักษณ�ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป� 

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง เปนสีประจําวันพระบรมราชสมภพ 
ขอบริมอักษรสีทองบนพื้นสีขาบเขม (นํ้าเงินแก) เปนสีประจําสถาบันพระมหากษัตริย ภายใน
กรอบลายทองปนนากมีลายเนื่องสีทองมากกวา ๗๐ ดวง เปนการถวายพระพร ใหทรงสถิตดํารง
ในสิริราชสมบัติมากกวาปที่ ๗๐ ใหสถาพรโดยสวัสดีเปนอเนกอนันต ยิ่งกวาพระมหากษัตริย
พระองคใด 

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และกรอบลายทองปนนากนี้สถิตอยูภายใตพระมหาพิชัย
มงกุฎ ประกอบพระอุณาโลมสีทอง แวดลอมดวยพระแสงขรรคชัยศรี และพระแสจามรีอยูเบ้ือง
ซายแหงพระมหาพิชัยมงกุฎ มีธารพระกรและพัชนีฝกมะขาม อยูเบ้ืองขวา มีฉลองพระบาททอด
อยูที่ปลายพระแสงและธารพระกรนั้นเบ้ืองลาง รวมเรียกวาเคร่ืองเบญจสิริราชกกุธภัณฑ เปน
นิมิตหมายแหงการฉลองสิริราชสมบัติ ลางลงมาเปนแพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขลิบทอง เขียน
อักษรสีทอง ความวา ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป ปลายดานขวาของแพรแถบระบุ พ.ศ.๒๔๘๙ 

อันเปนปที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ปลายดานซายของแพรแถบระบุ พ.ศ.๒๕๕๙ แสดง
กาลเวลาที่ลวงมา ๗๐ ปตราบจนปจจุบัน 

 

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยา เอ้ือมอุน  (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย  (ครู ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 



 

ขอความรวมมือประชาชนในเขตพ้ืนที่ ชวยกันกําจัดลูกน้ํายุงลายในภาชนะที่มีน้ําขังทุกสัปดาห 
เพ่ือตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งกอใหเกิดโรคไขเลือดออก โดยการรณรงคใหประชาชนมี
พฤติกรรมการเก็บ 3 เก็บ คือ "เก็บใหเกล้ียงไมเล้ียงยุงลาย" และ "5 ป.ปราบยุงลาย" ดังนี้ 

เก็บ 3 เก็บ 
เก็บที่ 1 เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ําแหลงเพาะพันธยุง วัสดุที่เหลือใชนําไปขายเปนรายไดเสริม 
เก็บที่ 2 เก็บบาน ใหปลอดโปรงยุงลายไมเกาะพัก ขัดลางคว่ําภาชนะใสน้ํา เปลี่ยนน้ําในแจกัน 

ทุกสัปดาห 
เก็บที่ 3 เก็บน้ํา น้ํากินน้ําใชเก็บใหมิดชิด โดยการปดฝาโอง ถัง ไมใหยุงลายลงไปวางไข 
 

5 ป. ปราบยุงลาย 
1. ปด ปดภาชนะขังน้ําใหมิดชิด ปองกันยุงลายลงไปวางไข 
2. เปล่ียน เปลี่ยนน้ําในแจกัน ถังเก็บน้ําทุกๆ 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ําที่จะกลายเปนยุง 
3. ปลอย ปลอยปลากินลูกน้ําในภาชนะใสน้ําถาวร เชน ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลากระดี่ 
4. ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหปลอดโปรง โลง สะอาด ลมพัดผาน ไมเปนที่เกาะพักของยุงลาย 
5. ปฏิบัติ ปฏิบัติเปนประจําจนเปนนิสัย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
2. เพ่ือเปนสื่อกลางใหบุคลากรของ กศน.อ.พิบูลยรักษ 
ไดเสนอแนวความคิดและแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 
ใหกับบุคลากรภายในและภายนอก 

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 
สืบเน่ืองจากปจจุบันน้ี ประเทศไทยไดมีการขยายตัว

ทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง มีการลงทุนใน

โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ปจจัยที่สําคัญ

ประการหน่ึง ในการขับเคล่ือนใหพัฒนาไปสูเปาหมาย คือ การ

สรางและการพัฒนาบุคคลใหมีปริมาณและคุณภาพตรงตาม

ความตองการของภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ซ่ึงปจจุบัน

ประเทศไทย กําลังประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรที่ มี

การศึกษาและทักษะการประกอบอาชีพจํานวนมาก 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ

นโยบายของสํานักงาน กศน. ในการจัดการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพใหสนองตอบตอสภาพในปจจุบัน ปญหาดังกลาว 

โดยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากเครือขายทาง

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 

 

ประชุมประจําสัปดาหที่ 5 ประจําเดือนมิถุนายน 2559 

เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่หา เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือ
สรุปผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และเตรียมความพรอมในการจัด
กิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด "กศน.พิบูลยรักษเกมส" ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ.2559 
และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาตลอดภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หองประชุมเล็ก กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

หน.กลุมงาน ปวช. อบรมการนําขอมูลเขาระบบ (MIS) 

เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
ดวนที่สุด ที่ ศธ 0210.88/826 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และอางถึงหนังสือสํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/795 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ตามที่สํานักงาน กศน. ได
จัดอบรมใหความรูการใชระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพมหานคร แลวนั้น เนื่องจากระบบเกิดการขัดของจึงไมสามารถ
นําขอมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 เขาสูระบบรายงาน
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได แลวให
นําขอมูลนักศึกษาฯ มาเขาสูระบบฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 - 16:30 น. 
ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 1 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหนายสกล บุญพา (ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานหลักสูตร ปวช.กศน.อ.พิบูลยรักษ) เขารวมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การใชระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 1 สํานักงาน กศน.จ.อุดรธาน ี

 



  

ประชุมสัมมนาบุคลากร จางเหมาบริการ สนง.กศน.จ.อด. 

เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
ที่ ศธ 0210.88/825 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะ
ดําเนินการจัดโครงการประชุมบุคลากร กศน.อําเภอ และบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2559 โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวน 125 คน ประกอบดวย จาง
เหมายบริการประจํา กศน.อําเภอ จํานวน 80 คน และสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จํานวน 
45 คน โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรดังกลาวไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพ การใหบริการและ
พัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรา สากระจาย 
(รองเลขาธิการ กศน.) เปนวิทยาบรรยายพิเศษตลอดโครงการประชุมฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 ณ หองลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหบุคลการในตําแหนงจางเหมาบริการ (นวก.
การศึกษา, นวก.การเงิน, จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ, จนท.บริหารงานทั่วไป) เขารวมโครงการ
ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอ และบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประจําป
งบประมาณ 2559 ณ หองลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธาน ี



 

อบรมการใชระบบรายงานสารสนเทศฯ (MIS) ปวช. 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี ดวนที่สุด ที่ ศธ 0210.88/795 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และ
อางถึงหนังสือสํานักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.03/3343 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
ตามที่สํานักงาน กศน. จะจัดอบรมใหความรูการใชระบบรายงานสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ (MIS) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับ
กลุมเปาหมายนอกระบบ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร 
 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหนายสกล บุญพา (ครูประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานหลักสูตร ปวช.กศน.อ.พิบูลยรักษ) เขารวม
การอบรมการใชระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางมณีอร ชินวรรณ (บรรณารักษ) ได

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง เลิกเรียนและสอน
ใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อนฟง, 
การวาดภาพระบายสี) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุดประชาชน 

ณ หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

การประชุมสัมมนาบุคลากร สํานักงาน กศน.จ.อุดรธาน ี

เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
ดวนที่สุด ที่ ศธ 0210.88/807 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี จะดําเนินการประชุมสัมมนาบุคลากร สํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ประจําภาค
เรียนที่ 1/2559 โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวน 550 คน ประกอบดวย ครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน จํานวน 22 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 212 คน ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จํานวน 129 คน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 128 คน ครูผูสอนคนพิการ จํานวน 37 
คน ครูสอนเด็กเรรอน จํานวน 6 คน บรรณารักษจางเหมาบริการ จํานวน 16 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรดังกลาวมีแนวทางในการดําเนินงานโดยใช กศน.ตําบล เปนกลไก
ในการขับเคล่ือนภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเปนการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไดอยางมีคุณภาพ โดยไดรับเกียรติจาก นายสุรพงษ จําจด (เลขาธิการ กศน.) เปน
วิทยากรบรรยายพิเศษตลอดโครงการประชุมฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 - 
12:00 น. ณ หองอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหบุคลากรตําแหนง ครูอาสาฯ ครู กศน.ตําบล ครู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ครูผูสอนคนพิการ และเจาหนาที่ทุกคน 
เขารวมการประชุมสัมมนาบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประจําภาคเรียนที่ 
1/2559 ณ หองอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 



 

การประชุมปฏิบัติการ ติดตามการดําเนินงาน ครู กศน. 

เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
ที่ ศธ 0210.88/803 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ดวยกลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด "ภูธานี" จะ
ดําเนินการประชุมโครงการปฏิบัติการ ติดตามการดําเนินงาน ครู กศน. ประจําปงบประมาณ 
2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรจางเหมาบริการ ตําแหนงครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ครูผูสอนคนพิการ ครูสอนเด็กเรรอน ไดเขาใจบทบาทหนาที่ 
และการเปล่ียนแปลงสถานภาพในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยไดรับเกียรติจาก 
นายกิตติศักด์ิ รัตนฉายา (รองเลขาธิการ กศน.) เปนวิทยากรบรรยายพิเศษตลอดโครงการ
ประชุมฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ หองอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหบุคลากรตําแหนงครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน และครูผูสอนคนพิการ เขารวมการประชุมโครงการประชุม
ปฏิบัติการ ติดตามการดําเนินงาน ครู กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ณ หองอุดรดุษฎี 
โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

ประชุมประจําสัปดาหที่ ๑ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่หนึ่ง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และเตรียมความพรอมในการจัดสถานที่เปดศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม กศน.ตําบล (ตําบลบานแดง, ตําบลนาทราย และ
ตําบลดอนกลอย) และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับ
การศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบล
เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที ่ 1/2559  
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ประชุมประจําสัปดาหที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน 2559 

เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่สอง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และเตรียมความพรอมในการจัดสถานที่เปดศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม กศน.ตําบล (ตําบลบานแดง, ตําบลนาทราย 
และตําบลดอนกลอย) และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับ
การศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบล
เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559  
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางมณีอร ชินวรรณ (บรรณารักษ) ได

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง เลิกเรียนและสอน
ใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อนฟง, 
การวาดภาพระบายสี) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุดประชาชน 

ณ หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

การตรวจสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา ประจําป 2559 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรม
ตรวจสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ประจําป 2559 
ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

การทําบัญชีครัวเรือน/บันทึกการอาน 100 วัน 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ สอนวิธีการทําบัญชีครัวเรือนและบันทึกการอาน 100 วัน ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะ
บุคลากรครู เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมกับหนวยงานราชการในเขตพื้นที่
อําเภอพิ บูลยรักษ  รวมงานพระราชพิ ธีฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 
2559 และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดปาสามัคคีสันติธรรม หมูที่ 11  
บานแดง ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

รวมประชุมโครงการเผยแพรฯ ศส.ปชต. 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู 
กศน.ตําบล นําคณะกรรมการ ศส.ปชต. ทั้ง 3 ตําบล เขารวมประชุมโครงการ
เผยแพรและประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต. (เสริมสราง
ความรูการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559) รุนที่ 16 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดอุดรธานี ณ หองฟาหลวง 5 โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธาน ี



 

“กิจกรรมพิธีไหวคร”ู ปการศึกษา 2559 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมพิธีไหวครู 
ประจําปการศึกษา 2559 โดยมีนางณัฐชยา เอ้ือมอุน (ผอ.กศน.อ.พิบูลยรักษ) 
เปนประธานพิธีฯ ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จ.อุดรธาน ี

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา คณะครู กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับนักศึกษาทุกหลักสูตรการศึกษา จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป  9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

นศ. รวมกันปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป พ.ศ.2559 



 

เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครูประจํา 
กศน.ตําบลบานแดง จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู "สุขภาพพ่ึงตนตามหลัก
แพทยทางเลือกวิถีธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (จํานวน 30 ชั่วโมง 
ในระหวางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2559) เพ่ือใหนักศึกษาและประชาชน
ผูเขารวมโครงการฯ มีสุขภาพชีวิตท่ีดี และมีแนวทางการประกอบอาชีพ รักษาสุขภาพ
ของตนเองเปนอยางดีโดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน  
ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

กศน.ต.บานแดง อบรมสุขภาพพ่ึงตนฯ ประจําป 2559 

 

นศ.ปวช.ทําโครงงานสิ่งประดิษฐฯ ภาคเรียนที่ 1/2559 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ครู ปวช.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับ
นักศึกษาจัดกิจกรรมโครงงานส่ิงประดิษฐจากยางรถยนต ในภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2559 ณ หองเรียน ปวช.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กศน.ต.ดอนกลอย เป�ดศูนย�เรยนรู� ศ.พ.พ. 

เมื ่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที ่ผ�านมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.

อําเภอพิบูลย�รักษ� จัดกิจกรรมเป�ดศูนย�เรยนรู�เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม�ประจําตําบล จังหวัดอุดรธาน เพ่ือเป�นศูนย�เรยนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 
และเกษตรทฤษฎีใหม�ประจําตําบลดอนกลอย เป�นแหล�งเรยนรู �เศรษฐกิจ

พอเพียงฯ ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลย�รักษ� จ.อุดรธาน 
 

 

กศน.ต.นาทราย อบรมสุขภาพพ่ึงตนฯ ประจําป 2559 

เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครูประจํา กศน.ตําบล
นาทราย จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู "สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (จํานวน 30 ช่ัวโมง ในระหวางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 
พ.ศ.2559) เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนผูเขารวมโครงการฯ มีสุขภาพชีวิตที่ดี และมีแนวทางการ
ประกอบอาชีพ รักษาสุขภาพของตนเองเปนอยางดีโดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน  
ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 
 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางมณีอร ชินวรรณ (บรรณารักษ) ได

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง เลิกเรียนและสอน
ใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อนฟง, 
การวาดภาพระบายสี) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุดประชาชน 

ณ หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

กศน.ต.นาทราย เปดศูนยเรียนรู ศ.พ.พ. 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จัดกิจกรรมเปดศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําตําบล จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหมประจําตําบลนาทราย เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ  
ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กศน.ต.บานแดง เปดศูนยเรียนรู ศ.พ.พ. 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จัดกิจกรรมเปดศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําตําบล จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหมประจําตําบลบานแดง เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ  
ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

นศ.ปวช. รวมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ กศน.อ.พิบูลยรักษ 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะ
ครู ปวช. สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับนักศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา 
จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สิงหาคม 2559 ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 



 

ครู กศน.ตําบล รวมโครงการฝกอบรมวิทยากร (ครู ข) 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนาย
แสงอรุณ เทพบุพงษ (หัวหนา ครู กศน.ตําบลนาทราย) เขารวมอบรมตาม
โครงการฝกอบรมวิทยากร (ครู ข) เสริมสรางความรูการออกเสียงประชามติ 
พ.ศ.2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุดรธานี 
ณ หองประชุมเวสสุวัณ (ชั้น 3) เทศบาลนครอุดรธานี 

 

กิจกรรมสงเสริมการอานเคล่ือนท่ี ภาคเรียนท่ี 1/59 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางมณีอร 
ชินวรรณ (บรรณารักษ) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเคล่ือนที่ (ในระหวางวันที่ 1 
เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2559) เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนผูเขารวมกิจกรรมฯ 
มีทักษะในการเรียนรูที่ดีข้ึนและสงเสริมการเรียนรูใหกับประชาชนที่พลาดโอกาสทาง
การศึกษาในสังคม  ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี


