
  



  

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยา เอ้ือมอุน (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย (ครูศูนยการเรียนชุมชน/ครู ปวช.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 



 

รวมกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ 

เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 
0210.88/1690 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ วันที่ 
22 พฤศจิกายน 2559 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดใหหนวยงาน
ราชการ ใหบุคคลออกกําลังกาย สัปดาหละครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. เพ่ือใหมี
สุขภาพแข็งแรง มีความต่ืนตัวในการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายให
หนวยงาน สถานศึกษา ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือเปนแบบอยางใหนักศึกษา และ
ประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและคุณคาของการมีสุขภาพดี นั้น 

กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับหนวยงานราชการในอําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายทุกวันพุธ ชวงเวลา 15:00 - 16:30 น. ตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ณ ลานกีฬาที่วาอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

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  (ครูอาสาสมัคร กศน.) 
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 

ปรัชญา/คําขวัญของสถานศึกษา 

" คิดเปน ทําเปน แกปญหาได " 
" การศึกษาดี มีอาชีพ " 

วารสารวิชาการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
ปที่ 3 ฉบับที่ 26 ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2559 งานประชาสัมพันธไดทําหนาที่เปนสื่อกลางใน
การเผยแพรขอมูล 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 

 

พิธีมอบวุฒิบัตรและปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนท่ี 1/2559 

เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร
และปจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 
โดยมีนายจรูญ วิริยะสังวร (นายอําเภอพิบูลยรักษ) เปนประธานในพิธีฯ ครั้งนี้ ณ หองประชุม
หองสมุดประชาชน ชั้น 2 กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

คณะครูรวมกันทําโบวดําแจกประชาชน (ฟรี!) 

เม่ือวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมดวยชวยกันทําโบวดําแจกประชาชนชาวอําเภอพิบูลยรักษ เพ่ือปวง
ชนชาวไทยจะได "นอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได" ณ หองสมุด
ประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 



  

รวมกิจกรรม "รวมพลังแหงความภักดี" ปท่ี 89 

เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี ดวนที่สุด ที่ อด 1818/2411 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดวยคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบใหจัดงานรวมพลังแหงความภักดี เพ่ือประกาศ
ความจงรักภักดีและรวมกันนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคลายวันราชสมภพ ปที่ 89 โดยกําหนดจัดงาน
พรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อําเภอพิบูลยรักษ จึงขอเชิญรวมงาน
กิจกรรม "รวมพลังแหงความภักดี" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. ณ ลานพระ
บรมรูป รัชกาลที่ 5 หนาที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรม 
"รวมพลังแหงความภักดี" ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หนาที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.ดอนกลอย ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 
เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2559 ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางสาวอรวรรณ  ศาลา (บรรณารักษ) 

ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง เลิกเรียนและ
สอนใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อน
ฟง, การวาดภาพระบายสี, ทําโบวดํา) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุด
ประชาชน ณ หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

อบรมสุขภาพพ่ึงตนฯ (หมอเขียว) รุนท่ี 3 
เม่ือวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ที่ ศธ 0210.88/1602 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี กําหนด
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู สุขภาพพ่ึงตนตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนยเรียนรู
สุขภาพพ่ึงตน สวนปานาบุญ 1 ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมอบรมตาม
โครงการฯ ในครั้งนี้ จํานวน 12 คน ดังนี้ 1.นายกฤษฎา คงชวย (ครู ศรช./ปวช.), 2.นายสกล 
บุญพา (ครู ศรช./ปวช.), 3.นายสุรพงษ โสสะสุนทร (ครู ศรช./ปวช.), 4.นายเฉลิมพล ทาปลัด 
(ครู ศรช./ปวช.), 5.นางสาวธีราภรณ พรหมแสงใส (ครู ศรช./ปวช.), 6.นางสาวภัทรวรรณ  
ชัยพิเนตร (ครู ศรช.), 7.นายอภิชาติ พิมพนนท (ครู ศรช.), 8.นางพนิดา สมบูรณ (ครู ศรช.),  
9.นางสาวดุษฎี สารภี (ครูผูสอนคนพิการ), 10.นางสาวอรวรรณ ศาลา (บรรณารักษ), 11.นาย
ประวิท อินทะวงศ (จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ), 12.นางสาวยุภาพร โพธิ์อินทร (จนท.บริหารงาน
ทั่วไป) ณ ศูนยเรียนรูสุขภาพพ่ึงตน สวนปานาบุญ 1 ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร 



 

กศน.บานแดง ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 

เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่  2  
ปการศึกษา 2559 ณ กศน.ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ผอ.รวมประชุมประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/1597 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2559 ดวยสํานักงาน กศน. ไดกําหนดการประชุมประจําเดือน ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ 
และหัวหนากลุมงาน ครั้งที่ 10/2559 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2559 จึงขอเรียนเชิญ
ผูเขารวมประชุมดังนี้ 1. ผูบริหารสถานศึกษา 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. หัวหนาแผนงาน กศน.อําเภอ เขารวมประชุมในวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ต้ังแตเวลา 
09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะบุคลากรที่เก่ียวของดังกลาวขางตน เขา
รวมประชุมประจําเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธาน ี



 

ประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2559 
เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ครั้งที่ 11/2559 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และวางแผนการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ในทุกระดับการศึกษา และเตรียมความพรอมในการ
ทํากิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย และจัดทําเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

กศน.นาทราย ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 

เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 ณ กศน.ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

เม่ือวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายแสงอรุณ 
เทพบุพงษ (ครู กศน.ตําบลนาทราย), นายชัยรัตน นาสวาง (ครู กศน.ตําบลนาทราย), นาย 
วีระชัย เช่ียวชาญ (ครู กศน.ตําบลดอนกลอย) และนายสกล บุญพา (ครู ศรช./ปวช.) พรอม
ดวยหนวยงานราชการอื่นๆ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี รวมกันใหบริการยอมผาดําฯ 
ใหกับประชาชนทั่วไป เพ่ือปวงชนชาวไทยจะได "นอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่สุดมิได" ณ วัดโพธิสมภรณ ต.บานเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมบริการยอมผาดําฯ (ฟรี!) 

 

รวมตอนรับ พล.อ.ดาวพงษ (รมต.ศธ.) 

เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมตอนรับ พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยม กศน.ตําบลนาพู 
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ณ กศน.ตําบลนาพู  
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี



 

รวมทําบุญทอดกฐินอําเภอพิบูลยรักษ ประจําป 2559 

เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายคุณาวุฒิ 
ดอนกลอย (ครู อาสาฯ), นายกฤษฎา คงชวย (ครู ศรช./ปวช.), น.ส.ธีราภรณ พรหมแสงใส 
(ครู ศรช./ปวช.), น.ส.อรวรรณ ศาลา (บรรณารักษ) และนางกองแพง สาลีหอม (คนสวน) 
พรอมดวยหนวยงานราชการ และประชาชนชาวอําเภอพิบูลยรักษ รวมกันทําบุญทอดกฐิน
อําเภอพิบูลยรักษ ประจําป พ.ศ.2559 ณ วัดปาทองธรรมนิมิตร หมูที่ 6 บานดอนเขือง  
ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมกับชาว กศน.จังหวัดอุดรธานี และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี 
รวมกันทําบุญในงานกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ.2559 และรวมทําโรงทานขาวเหนียว
ปลาทอด ณ วัดโพธิสมภรณพระอารามหลวง ต.บานเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

รวมทําบุญทอดกฐินจงัหวัดอุดรธานี ประจําป 2559 


