
  



 

วัตถุประสงค 

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

ท่ีปรึกษา/บรรณาธิการ 

นางนลินี ศรีสารคาม จันทรตรี (ผอ.สนง.กศน.จ.อุดรธานี) 
นางณัฐชยาน  เอื้อมอุนรักษ (ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
สิบเอกหญิงวิภา  สนกันยา  (ครอูาสาสมัคร กศน.) 
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 

ปรัชญา/คําขวัญของสถานศึกษา 

" คิดเปน ทําเปน แกปญหาได " 
" การศึกษาดี มีอาชีพ " 

วารสารวิชาการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
ปที่ 5 ฉบับที่ 45 ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
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" 

 

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยาน เอ้ือมอุนรักษ (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย (ครูศูนยการเรียนชุมชน กศน.ตําบลนาทราย) 



 

กศน.นาทราย จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 2 คาขายออนไลน 

เม่ือวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 2 หลักสูตรการคาขายออนไลน ประจํา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหกลุมเปาหมายและประชาชนมีความรูความเขาใจในการ
ใชเทคโนโลยีในยุค 4.0 และนําสินคามาจําหนายผานชองทางอินเทอรเน็ต  
ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

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" 

นางณัฐชยาน  เอื้อมอุนรักษ  
ผูอํานวยการ กศน อําเภอพิบูลยรักษ 



  

ผอ. และ ศส.ปชต.อบรมฯ กิจกรรมที่ 3 

เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดอุดรธานี ที่ ลต (อด) 0704/ว 52 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดวยสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอุดรธานี ไดดําเนินโครงการเผยแพรความรู
รัฐธรรมนูญและการเลือกต้ังฯ กิจกรรมที่ 3 อบรมเผยแพรความรูรัฐธรรมนูญและการ
เลือกต้ังใหกับเครือขายพลเมืองตัวแทนผูดูแลหอกระจายขาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
เครือขายพลเมืองของสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ังประจําจังหวัดอุดรธานี มีสวนรวม
ทางการเมืองในการเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ังและเปน
กลไกการขับเคล่ือนกิจกรรมใหเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวย ศส.ปชต.บานแดง, นาทราย, ดอนกลอย  
เขารวมโครงการเผยแพรความรูรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ังฯ กิจกรรมที่ 3 อบรมเผยแพร
ความรูรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ังใหกับเครือขายพลเมืองตัวแทนผูดูแลหอกระจายขาย  
ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



กศน.ดอนกลอย จัดโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 

เม่ือวันที่ 21-26 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) หลักสูตร
การแปรรูปจากเนื้อสัตว ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรู 
ความเขาใจในการพัฒนาอาชีพ และสามารถนําทักษะที่ไดจากการอบรมไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและชวยสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัวและชุมชน ณ ศาลาประชาคมบาน
ดอนกลอย หมูที่ 1 ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 



  

“วันตอตานยาเสพติดโลก” ประจําป 2561 

เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะครูและนักศึกษา 
รวมจัดกิจกรรมตามโครงการวันตอตานยาเสพติดโลก ประจําป 2561 เพ่ือเผยแพรความรู
เก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหา และเดินรณรงค
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดเพ่ือหาแนวรวมในการปองกัน
ปราบปราม การเสพยาเสพติด และเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมอยางสรางสรรค ณ ถนนสายโรงพยาบาลพิบูลยรักษ - ที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.บานแดง “สานตะกราเสนพลาสติก” 

เม่ือวันที่ 21-26 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมตามโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการสานตะกรา
จากเสนพลาสติก ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือการมีงานทํา สรางอาชีพเสริม 
และเปนการสงเสริมพัฒนาใหเกิดกิจกรรมเรียนรูตลอดชีวิต และใหผูเรียน/ผูรับบริการมีทักษะ
ในการสานตะกราเพ่ือสรางรายไดกับครอบครัวและชุมชน ณ ศาลาประชาคมบานแดง หมูที่ 1 
ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางสาวอรวรรณ  ศาลา (บรรณารักษ) 

ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง เลิกเรียนและ
สอนใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อน
ฟง, การวาดภาพระบายสี) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุดประชาชน 
ณ หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 4-1/2561 

เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบล
ดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู 
(ทุกวันอาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน 
อดทน ตรงตอเวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, กศน.
ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

กศน.นาทราย การนวดเพ่ือสุขภาพ 

เม่ือวันที่ 21-26 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมตามโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการนวดเพ่ือ
สุขภาพ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือการมีงานทํา สรางอาชีพเสริม และเปน
การสงเสริมพัฒนาใหเกิดกิจกรรมเรียนรูตลอดชีวิต และใหผูเรียน/ผูรับบริการไดรับความรู
ตามที่ตองการเพ่ือพัฒนาอาชีพของตน และไดฝกทักษะอาชีพเพ่ือสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับ
ตนเองและชุมชน ณ รพ.สต.บานถอนนาเพลิน ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

ติวเข�มเติมเต็มความรู� คร้ังท่ี 7-1/2561 

เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบล
ดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู 
(ทุกวันอาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน 
อดทน ตรงตอเวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, กศน.
ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

ผอ.รวมทําแผนการดําเนินงาน ไตรมาส 3-4 

เม่ือวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 
0210.88/670 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะดําเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําแผนการดําเนินงานไตรมาส 3-4 ประจําปงบประมาณ 
2561 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณในการจัดทําแผนของหนวยงานและสถานศึกษารวมกัน 
ระหวางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ เชียงคานฮิลล รีสอรท อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยสิบเอกหญิงวิภา สนกันยา (ครูอาสาฯ), นายแสง
อรุณ เทพบุพงษ (ครู กศน.ตําบลนาทราย), นายชัยรัตน นาสวาง (ครู กศน.ตําบลดอนกลอย) 
และนางสาวยุวดี คนฉลาด (ครู กศน.ตําบลบานแดง) เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดทําแผนการดําเนินงานไตรมาส 3-4 ประจําปงบประมาณ 2561 สํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ณ เชียงคานฮิลล รีสอรท อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 



 

"พิธีไหวครู" ประจําปการศึกษา 2561 

เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมพิธีไหวครู 
ประจําปการศึกษา 2561 ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลย
รักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.บานแดง จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 1 Digital Literacy 

เม่ือวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 1 Digital Literacy ประจําภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหกลุมเปาหมายและประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี
ในยุค 4.0 และรูทันเหตุการณในปจจุบัน ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.ดอนกลอย จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 1 Digital Literacy 

เม่ือวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 1 Digital Literacy ประจําภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหกลุมเปาหมายและประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี
ในยุค 4.0 และรูทันเหตุการณในปจจุบัน ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

พิธีมอบวุฒิบัตรและปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2560 

เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมปจฉิม
นิเทศ และมอบวุฒิการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ใหกับนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน ชั้น 2 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
รวมกิจกรรมการประเมิน ศส.ปชต. ดีเดน ระดับตําบล ประจําปงบประมาณ 2561  
ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

กศน.ดอนกลอย รวมประเมิน ศส.ปชต.ดีเดน 

 

กศน.นาทราย จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 1 Digital Literacy 

เม่ือวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 1 Digital Literacy ประจําภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหกลุมเปาหมายและประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี
ในยุค 4.0 และรูทันเหตุการณในปจจุบัน ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.นาทราย จัดโครงการศูนย�ฝ�กอาชีพชุมชน หลักสูตรช�างปูกระเบื้อง 

เม่ือวันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมตามโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน (หลักสูตร 50 ชั่วโมง) หลักสูตรชางปูกระเบ้ือง 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูทักษะในงานชางปูกระเบ้ืองและ
สามารถประกอบอาชีพชางปูกระเบ้ืองได ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 6/2561 เพ่ือ
จัดทําแผนการดําเนินงานไตรมาส 3-4 ประจําปงบประมาณ 2561 และเตรียมการจัด
กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
และมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 และหารือขาราชการอ่ืนๆ 
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

ประชุมประจําเดือนมิถุนายน ครั้งท่ี 6/2561 



 

ติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 5-1/2561 

เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอน
กลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู (ทุกวัน
อาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) คร้ังที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 
เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน อดทน ตรงตอ
เวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.
ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

กศน.นาทราย จัดโครงการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี ประจํา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจในการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมและใหกลุมเปาหมายสามารถนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีรายไดเพ่ิมและลดรายจายในครัวเรือน และให
ประชาชนไดเรียนรูหลักการทรงงานตามรอยศาสตรพระราชา ณ ศูนยเรียนรูการเกษตรบาน
ถอนนาเพลิน ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.ดอนกลอย จัดโครงการเรียนรูการจัดการขยะในชุมชน 

เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนตามโครงการเรียนรูการจัดการขยะในชุมชน 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือลดปริมาณขยะใหกับชุมชน ชวยลดภาวะโลกรอน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และเพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ณ ศาลาประชาคมบานหวานใหญ หมูที่ 11 ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี

 

กศน.นาทราย ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียน 1/2561 

เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ กศน.ตําบลนาทราย 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.ดอนกลอย จัดโครงการรณรงคและปองกันลูกน้ํายุงลาย 
เม่ือวันที ่12 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามโครงการรณรงคและปองกันลูกน้ํายุงลาย 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือสงเสริมและสรางความรู ความเขาใจและตระหนัก
ในอันตรายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน รูวิธีปองกัน และสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นจากภัย
อันตรายไดอยางถูกตองและเหมาะสม ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

กศน.นาทราย จัดโครงการเรียนรูการจัดการขยะในชุมชน 

เม่ือวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนตามโครงการเรียนรูการจัดการขยะใน
ชุมชน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือลดปริมาณขยะใหกับชุมชน ชวยลดภาวะ
โลกรอน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และเพ่ือปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม ณ บานน้ํารอด หมูที่ 2 ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กศน.บานแดง จัดโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 

เม่ือวันที ่18 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และใหกลุมเปาหมายมีรายไดเพ่ิมและลดรายจายในครัวเรือน  
ณ บานดอนเขือง หมูที่ 6 ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.บานแดง จัดโครงการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิต 

เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามโครงการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือสงเสริมและสรางความรู ความเขาใจ
และตระหนักในอันตรายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน รูวิธีปองกัน และสามารถแกไขปญหาที่จะ
เกิดขึ้นจากภัยอันตรายไดอยางถูกตองและเหมาะสม ณ กศน.ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.นาทราย จัดโครงการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิต 

เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามโครงการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือสงเสริมและสรางความรู ความเขาใจและ
ตระหนักในอันตรายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน รูวิธีปองกัน และสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น
จากภัยอันตรายไดอยางถูกตองและเหมาะสม ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

ติวเข�มเติมเต็มความรู� ครั้งที่ 6-1/2561 

เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบล
ดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู 
(ทุกวันอาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน 
อดทน ตรงตอเวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, กศน.
ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

กศน.บานแดง จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสราง Smart Farmer 

เม่ือวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสราง Smart Farmer ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2561 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดพัฒนาความรูดานการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให
เปน Smart Farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท และความตองการของทองถิ่น/ชุมชน ผาน
วิธีการ และกระบวนการที่หลากหลาย โดยการจัดการอบรมใหความรูเบื้องตนแกผูเขารับการอบรม 
ดังนี้ 1.ความรูในเร่ืองที่ทําอยูในพื้นที่ของกลุมเปาหมาย เชน การเปนเกษตรกร หรือกิจกรรมอาชีพ 
และผลผลิตในพื้นที่ของแตละตําบล/แขวง 2.การเขาถึงขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เชน การ
เขาถึงแหลงขอมูลผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจาก Internet, Mobile 
Phone, Smart Phone สําหรับสืบคนขอมูลทางการเกษตร 3.การบริหารจัดการผลผลิตและ
การตลาด เชน การบริหารปจจัยการผลิต และการตลาดรวมถึงการจัดการของเหลือจากการผลิตที่
มีประสิทธิภาพ (Zero waste management) 4.ความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความ
ปลอดภัยของผูบริโภค เชน ความรูดานกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย หรือมาตรฐานอื่นๆ 5.ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม/สังคม เชน มีความรูดาน
กระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ และไมทําลายส่ิงแวดลอม (Green Economy) 6.ความ
ภูมิใจในความเปนเกษตรกร เชน มีความมุงม่ันในการประกอบอาชีพ รักและหวงแหนพื้นที่ และ
อาชีพทางการเกษตรไวใหรุนตอไป มีความสุข และพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตรโดย
การทํากิจกรรมทางการเกษตรในแปลงดวยตนเอง และปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตรให
ดีข้ึนจากขอมูลหรือองคความรูที่ไดรับเพิ่มเติม และสามารถยืนยันไดวาการประกอบอาชีพเกษตร
ทําใหมีรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ กศน.ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.บานแดง จัดโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 

เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยของคนใน
ชุมชน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือสงเสริมและสรางความรู ความเขาใจในการ
ดูแลตนเอง ใหมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รูวิธีปองกัน
ไมใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ ณ กศน.ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.นาทราย จัดโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 

เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยของคนใน
ชุมชน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือสงเสริมและสรางความรู ความเขาใจในการ
ดูแลตนเอง ใหมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รูวิธีปองกัน
ไมใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กศน.นาทราย จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสราง Smart Farmer 

เม่ือวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสราง Smart Farmer ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2561 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดพัฒนาความรูดานการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให
เปน Smart Farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท และความตองการของทองถิ่น/ชุมชน ผาน
วิธีการ และกระบวนการที่หลากหลาย โดยการจัดการอบรมใหความรูเบื้องตนแกผูเขารับการอบรม 
ดังนี้ 1.ความรูในเร่ืองที่ทําอยูในพื้นที่ของกลุมเปาหมาย เชน การเปนเกษตรกร หรือกิจกรรมอาชีพ 
และผลผลิตในพื้นที่ของแตละตําบล/แขวง 2.การเขาถึงขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เชน การ
เขาถึงแหลงขอมูลผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจาก Internet, Mobile 
Phone, Smart Phone สําหรับสืบคนขอมูลทางการเกษตร 3.การบริหารจัดการผลผลิตและ
การตลาด เชน การบริหารปจจัยการผลิต และการตลาดรวมถึงการจัดการของเหลือจากการผลิตที่
มีประสิทธิภาพ (Zero waste management) 4.ความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความ
ปลอดภัยของผูบริโภค เชน ความรูดานกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย หรือมาตรฐานอื่นๆ 5.ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม/สังคม เชน มีความรูดาน
กระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ และไมทําลายส่ิงแวดลอม (Green Economy) 6.ความ
ภูมิใจในความเปนเกษตรกร เชน มีความมุงม่ันในการประกอบอาชีพ รักและหวงแหนพื้นที่ และ
อาชีพทางการเกษตรไวใหรุนตอไป มีความสุข และพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตรโดย
การทํากิจกรรมทางการเกษตรในแปลงดวยตนเอง และปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตรให
ดีข้ึนจากขอมูลหรือองคความรูที่ไดรับเพิ่มเติม และสามารถยืนยันไดวาการประกอบอาชีพเกษตร
ทําใหมีรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี 


