
  



 

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 42 ประจําเดือนมีนาคม 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) 



 

ตารางสอบ N-NET ประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 

 

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 



  

ครู ศรช.ออกรับสมัคร นศ.ใหม ภาคเรียนท่ี 1/2561 

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผานมา คณะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ลงพ้ืนที่ออกรับสมัครนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บานหวาน หมูที่ 2, บานไทย หมูที่ 3, บาน
หวานใหญ หมูที่ 11 ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

ครู ศรช.ออกรับสมัคร นศ.ใหม ภาคเรียนท่ี 1/2561 

เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผานมา คณะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ลงพ้ืนที่ออกรับสมัครนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บานนาทราย หมูที่ 1, บานน้ํารอด หมูที่ 2, 
บานนาทรายศรีวิไล หมูที่ 9 ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 



  

การประกวด ศส.ปชต. ดีเดน ประจําปงบประมาณ 2561 

เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังศูนย
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ [ดวนที่สุด] ที่ ลต 0017/ว 84 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 
อางถึงหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่ ลต 0017/ว 1063 ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไดแจงแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู กิจกรรมการประกวด ศส.ปชต. ดีเดน 
ระดับจังหวัด โดยหลักเกณฑการตัดสินการประกวด ศส.ปชต. ดีเดน อยูระหวางการดําเนินการ 
เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนิน
กิจกรรม นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ (ประธาน ศส.ปชต.) รวมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. จัด
กิจกรรมการประกวด ศส.ปชต. ดีเดน (ระดับตําบล) เพ่ือนําไปสูระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
ตอไป ประจําปงบประมาณ 2561 ณ หองประชุม กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

ครู ศรช.ออกรับสมัคร นศ.ใหม ภาคเรียนท่ี 1/2561 

เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผานมา คณะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ลงพ้ืนที่ออกรับสมัครนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บานไชยวานนอย หมูที่ 3, บานไชยวานพัฒนา 
หมูที่ 12, บานโนนลือชัย หมูที่ 9 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 



 

การติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 18 ภาคเรียนที่ 2/2560 

เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอน
กลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู (ทุก
วันอาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) ครั้งที่ 18 ภาคเรียนที่ 2/2560 ใหกับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน 
อดทน ตรงตอเวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง ,  
กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

ครู ศรช.ออกรับสมัคร นศ.ใหม ภาคเรียนท่ี 1/2561 

เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผานมา คณะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ลงพ้ืนที่ออกรับสมัครนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บานดงยางนอย หมูที่ 5, บานโนนตาล หมูที่ 9, 
บานหนองบัวสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

ครู ศรช.ออกรับสมัคร นศ.ใหม ภาคเรียนท่ี 1/2561 

เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผานมา คณะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัด กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ ลงพ้ืนที่ออกรับสมัครนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บานถอนนาเพลิน หมูที่ 6, บานถอนนาเพลิน 
หมูที่ 7, บานใหมสามัคคี หมูที่ 10 ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

สุขภาพพ่ึงตนฯ กศน.ตําบลดอนกลอย 

เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ คณะ
ครู กศน.ตําบลดอนกลอย เขารวมกิจกรรมการประเมินหมูบานดีเดน ประจําป 2561 (บานหวาน 
หมูที่ 3 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี) โดยนํากิจกรรมสุขภาพพ่ึงตนตามหลักแพทย
ทางเลือกวิถีธรรมฯ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี ้ณ บานหวาน หมูที่ 3 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ 
จ.อุดรธานี 



 

สุขภาพพึ่งตนฯ กศน.ตําบลบานแดง 

เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู สุขภาพพ่ึงตนตามหลักแพทยทางเลือกวิถี
ธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  
ณ ศาลาประชาคมบานแดง หมูที่ 1 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

นศ.ปวช. ทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 

เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผานมา กลุมงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2556 สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการทดสอบวัดผลการศึกษาปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก , 
สาขาวิชาชางยนต, สาขาวิชาชางกอสราง, สาขาวิชาเกษตรศาสตร ณ สนามสอบโรงเรียน
พิบูลยรักษพิทยา ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.นาทราย สงเสริมประชาธิปไตยฯ ปงม.2561 

เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ประจําปงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ประกวด ศส.ปชต. ดีเดน ระดับจังหวัด 

เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดอุดรธานี ที่ ลต (อด) 0704/ว 8 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ดวย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอุดรธานี จะจัดโครงการสรางจิตสํานึก
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู และ
การประกวด ศส.ปชต. ดีเดน ระดับจังหวัด พ.ศ.2561 เพ่ือใหคณะกรรมการศูนยสงเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตําบล ไดพบปะพูดคุยเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูบทเรียนความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรคและการวางแผน ในเรื่อง "ทิศทางการขับเคล่ือน ศส.ปชต. ใหมีความยั่งยืน" 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และชวยกันขับเคล่ือนการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยให เติบโตงอกงามขึ้นในสังคม โดยผูเขารวมชุมนุมเสวนาฯ 
ประกอบดวย กรรมการ ศส.ปชต. จํานวน 156 ตําบลๆ ละ 5 คน รวมจํานวน 780 คน ซึ่ง
กําหนดดําเนินกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู  ในวันที่  8 มีนาคม 2561  
ณ โรงเรียนนภาลัย อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู กศน.ตําบล ผูรับผิดชอบ พรอมดวย
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ในเขตพ้ืนที่อําเภอพิบูลยรักษ เขารวมโครงการสรางจิตสํานึก
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
และการประกวด ศส.ปชต. ดีเดน ระดับจังหวัด พ.ศ.2561 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 



 

เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  
จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู สุขภาพพ่ึงตนตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  
ณ วัดมงคลสวัสด์ิ หมูที่ 7 ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

สุขภาพพึ่งตนฯ กศน.ตําบลนาทราย 

 

ประเมินผลฯ จางเหมาบริการ ปงม.2561 

เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผานมา สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ออกพ้ืนที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจางเหมาบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 (รอบครึ่งปแรก : 1 ตุลาคม 2560 - 31 
มีนาคม 2561) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
พุทธศักราช 2556 โดยมีนางนลินี ศรีสารคาม จันทรตรี (ผอ.สนง.กศน.จ.อุดรธานี), นางนวลฉวี 
ภูดิน (ผอ.กศน.อ.เมืองฯ), นางอภิญญา ลีบอนอย (ผอ.กศน.อ.หนองวัวซอ), นางสาวเสาวภา  
บุรมเลิศ (บรรณารักษชํานาญการพิเศษ) ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

รวมโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี/พอ.สว. ครั้งท่ี 2/2561 

เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี  
ที่ อด 1818/457 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ดวยจังหวัดอุดรธานี ไดกําหนดการดําเนินโครงการ
สรางความสุข และรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนที่ 20 
อําเภอๆละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคสําคัญที่จะนําบริการตางๆ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนออกไปใหบริการประชาชน ในพ้ืนที่
เปาหมายอําเภอตางๆ รวมทั้งรับฟงปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวม
โครงการสรางความสุข และรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2561 
(จังหวัดเคล่ือนที่/พอ.สว.) ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงเรียนบานหนองบัวสะอาด-โพธิ์คํา หมูที 6 ตําบล
ดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2561 ท่ีผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.
ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติม
เต็มความรู (ทุกวันอาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) ครั้งท่ี 19 ภาคเรียนท่ี 2/2560 ใหกับ
นักศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตท่ีดีในการประกอบ
อาชีพอยางสุจริตและขยัน อดทน ตรงตอเวลา ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 
ณ กศน.ต.บานแดง, กศน.ต.นาทราย, กศน.ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

การติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งท่ี 19 ภาคเรียนท่ี 2/2560 



 

ประชุมประจําเดือน มนีาคม ครั้งที่ 3/2561 

เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 คร้ังที่ 3/2561 เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ประจําภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2560 และเตรียมการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพื่อเตรียมความพรอมใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 และหารือขาราชการอื่นๆ  
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

นศ.พฐ.ทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 

เม่ือวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบล
ดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการทดสอบวัดผลการศึกษาปลายภาค
เรียนที่  2 ปการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนบานดอนกลอย 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี


