
  



 

ความสําคัญของวันป�ยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกป� 

วันปยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ภาษาอังกฤษคือ 

Chulalongkorn Day เปนวันสําคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย 

รวมประวัติความเปนมาของวันปยมหาราช 

เปนวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญตอประเทศไทยหลายดาน 

และสิ่งที่โดดเดนคือ การประกาศเลิกทาส 

พระบรมราชานุสาวรีย พระบรมรูปทรงมา ประดิษฐานไว ณ พระ

ลานหนาพระราชวังดุสิต และ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป หนวยงาน

ตางๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไมสักการะ และถวายบังคมที่พระบรม

รูปทรงมา พรอมดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรพระราชประวัติ และพระ

ราชกรณียกิจ เพื่อ เปนการรํ าลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปยมหาราช

ของทุกๆป 

 

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยา เอ้ือมอุน (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย (ครูศูนยการเรียนชุมชน/ครู ปวช.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 



 

เปด กศน. ใหบริการยอมผาดําฯ (ฟรี!) 

เม่ือวันที่ 29-31 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครูทุกคน เปด 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ใหบริการยอมผาดําและสอนทําโบวดําแจกประชาชนชาวอําเภอพิบูลย
รักษ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือปวงชนชาวไทยจะได "นอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่สุดมิได" ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

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 25 ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 
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 

 

เปดรานคาจําหนายผลิตภัณฑศูนยฝกอาชีพชุมชน 

เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางสาวธีราภรณ 
พรหมแสงใส (ครู ศรช./ปวช.กศน.ตําบลดอนกลอย) เปดรานคาจําหนายผลิตภัณฑศูนยฝก
อาชีพชุมชน และจําหนายสินคาตางๆ ของ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ณ หองประชุมหองสมุด
ประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

รวมประชุมชี้แจงยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.60 

เม่ือวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 
0210.88/1552 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดวยสํานักงาน กศน. ไดกําหนดใหมีการจัดการ
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ 
2560 ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือให
ผูบริหารในสังกัดสํานักงาน กศน. ไดรับทราบกรอบยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน เปน
ประโยชนในการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ นั้น ในการนี้ 
กลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด "ภูธานี" ไดมอบหมายจากสํานักงาน กศน. ใหจัดนิทรรศการ เรื่อง 
ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด จังหวัดมุกดาหาร 
 
ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมประชุมชี้แจงยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน 
กศน. ประจําปงบประมาณ 2560 และมอบใหนางสาวยุวดี คนฉลาด (ครู กศน.ตําบล), นางสาว
ดุษฎี สารภี (ครูผูสอนคนพิการ) และนางพนิดา สมบูรณ (ครู ศรช.) เขารวมจัดนิทรรศการ 
เรื่อง ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด จังหวัดมุกดาหาร 

 



  

กิจกรรมวันปยมหาราช ประจําป 2559 

เม่ือวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมวางพวงมาลาดอกไมสักการะและถวายบังคมที่พระบรมรูป เพ่ือเปนการ
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เนื่อง
ในวันปยมหาราช ประจําป 2559 ณ ที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

ศส.ปชต.นาทราย  ประชุมสรุปงานฯ 

เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  
รวมประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. และกรรมการสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงและรายงานผล
การดําเนินงานของ กศน.ตําบลนาทราย  ในปงบประมาณ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
ณ กศน.ตําบลนาทราย  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 

 

รวมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ 

เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
ดวนที่สุด ที่ อด 0031.18/2595 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ ไดกําหนดจัด
พิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ดังตอไปนี้ (ตามหมายกําหนดการ) 1.ครบกําหนด 7 วัน (สัตตมวาร) ใน
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมงคลสวัสด์ิ หมูที่ 7 ตําบลนาทราย 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 2.ครบกําหนด 50 วัน (ปญญาสมวาร) ในวันศุกรที่ 2 
ธันวาคม 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระสมาคม หมูที่ 1 ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลย
รักษ จังหวัดอุดรธานี 3.ครบกําหนด 100 วัน (สตมวาร) ในวันเสารที่ 21 มกราคม 2560 ณ 
ศาลาการเปรียญ วัดพระแทน หมูที่ 7 ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี นั้น 
ใหหัวหนาสวนราชการ, นายกองคการบริหารสวนตําบล, กํานัน, ผูใหญบานทุกหมูบาน และ
ประชาชนชาวไทยทุกทาน เขารวมพิธีฯ ดังกลาวตามวัน เวลา ทีแ่จงดังกลาวขางตน 
 
ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรทุกคน เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการ
เปรียญ วัดมงคลสวัสด์ิ หมูที่ 7 ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี
 



 

คณะบุคลากรทุกคนสงสัญญาจาง ประจําปงบประมาณ 2560 

เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 
0210.88/1542 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการ
จัดทําสัญญาจางปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และบุคลากรจางเหมาบริการทุก
ตําแหนง ที่ปฏิบัติงาน ณ กศน.อําเภอทุกแหง ในปงบประมาณ 2560 เพ่ือใหการดําเนินการ 
ประจําปงบประมาณ 2560 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหบุคลากรดังกลาวสงสัญญาจาง 
จํานวน 3 ชุด ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ใหกลุมที่ 2 กลุมรักษชะโนด ในวันที่ 
20 ตุลาคม 2559 เวลา 08:30 เปนตนไป ณ หองประชุมอาเซียน ชั้น 1 สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธาน ี
 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ใหคณะบุคลากรทุกคน สงสัญญาจางตามวัน เวลา ดังกลาว  
ณ หองประชุมอาเซียน ชั้น 1 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

 

รวมงานวันแหงเกียรติยศ กศน.อุดรธาน ี

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะบุคลากรครูและ
เจาหนาที่ทุกทาน เขารวมงานมุทิตาจิต และงานวันแหงเกียรติยศ กศน.อุดรธานี  
ณ หองประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี 



 

รวมโครงการฯ หมูบานศีลหา ระยะที่ 3 

เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครูที่ปฏิบัติหนาที่ใน
เขตตําบลบานแดง และตําบลดอนกลอย เขารวมโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดย
ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมูบานศีลหา" (ระยะที่ 3 ระยะยาว) ณ วัดปาดงยางพร
พิบูลย หมูที่ 15 บานดงยาง ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

คณะครู บริการยอมผาฯ ณ จ.อุดรธานี 

เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู กศน.ตําบล 
และคณะครู ศรช. รวมดวยชวยกันบริการยอมผาดําและทําโบวดําแจกประชาชนชาวจังหวัด
อุดรธานี เพ่ือปวงชนชาวไทยจะได "นอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุด
มิได" ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 



 

ครูทําโบวดําและบริการยอมผาดํา (ฟรี!) 

เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักศึกษา ไดรวมกับชาวบานหมูบานดงยางพรพิบูลย รวมดวยชวยกันทํา
โบวดําแจกประชาชนและบริการยอมผาดํา (ฟรี!) ใหกับชาอําเภอพิบูลยรักษ เพ่ือปวงชนชาว
ไทยจะได "นอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได" ณ ศาลาประชมคม
บานดงยาง หมูที่ 4 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

รวมพิธีเปดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน ประจําป 2559 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู
ที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตตําบลนาทราย และครูอาสาฯ เขารวมพิธีเปดกิจกรรม
การแขงขันกีฬาภายใน ประจําป 2559 โรงเรียนบานถอนนาเพลิน  
ณ โรงเรียนบานถอนนาเพลิน (สพป.อด.3) 



 

ประชุมประจําสัปดาหที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 

เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่หนึ่ง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และแนะนําครู กศน.ตําบล  
ที่ยายเขามาปฏิบัติหนาที่ใหม ดังนี้ นายดนุพล อุตตมะ และนางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง 
(จากสังกัด กศน.อําเภอบานดุง) และนายวีรชัย เชี่ยวชาญ (จากสังกัด กศน.อําเภอหนอง
แสง) และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา
ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

คณะครูรวมกันทําโบวดําแจกประชาชน (ฟรี!) 

เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมดวยชวยกันทําโบวดําแจกประชาชนชาวอําเภอพิบูลยรักษ เพ่ือปวงชนชาว
ไทยจะได "นอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได" ณ หองสมุด
ประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

เล้ียงสง/รับ บุคลากร กศน.ตําบล 

เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดเล้ียงตอนรับคณะบุคลากร
ครูที่ยายกลับภูมิลําเนา (ตอนรับ นายวีรชัย เชี่ยวชาญ (ครู กศน.ตําบล) และนางสาวผกากรอง 
ศรีนาเรือง (ครู กศน.ตําบล)) และเล้ียงสงคณะครูที่ยายสถานที่ปฏิบัติงาน (สงนายสมศักด์ิ ตาสี 
(ครู ปวช.), นายนพรัตน พันธแสน (ครูผูสอนคนพิการ) และนายพิชิตพล แสนแสง (ครูผูสอน
คนพิการ)) ในปงบประมาณ 2560 ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 
0210.88/1503 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ดวยสํานักงาน กศน. มีขอราชการและนโยบายการ
ดําเนินงานในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของครู ปวช., ครูผูสอนคนพิการ และครูผูสอนเด็ก
เรรอน เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับภารกิจงาน นําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองนั้น 
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญครู ปวช., ครูผูสอนคนพิการ และครูผูสอนเด็ก
เรรอน ในสังกัดเขารวมประชุม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08:30 - 12:00 น.  
ณ หองประชุมบานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดมอบใหคณะครู ปวช. และครูผูสอนคนพิการ เขารวมประชุม
หารือขอราชการ และรับนโยบายการดําเนินงานในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ณ หองประชุม
บานเชียง ชั้น 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

ครู ปวช./ครูผูสอนคนพิการ ประชุมฯ 



 

เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหท่ีหน่ึง ครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เพ่ือ
จัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคล และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาท่ี
รับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

ประชุมประจําสัปดาหท่ี 1/2 ทําแผนฯ 

 

คณะครูลงพ้ืนท่ีรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 2/2559 

เม่ือวันที่ 1-14 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา คณะครู กศน.ตําบล และครู ศรช. สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธออกรับสมัครนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 
ในระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ประถม , ม.ตน,  
ม.ปลาย) ณ เขตพ้ืนที่อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

ศส.ปชต.ดอนกลอย ประชุมสรุปงานฯ 

เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวม
ประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. และกรรมการสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการ
ดําเนินงานของ กศน.ตําบลดอนกลอย ในปงบประมาณ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา 

เม่ือวันที่  11 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 
0210.88/1506 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ดวยสํานักงาน กศน. จะดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา กศน.ตําบล ภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อจัดทําแผนพัฒนา กศน.ตําบล ใหมี
ความถูกตองและสอดคลองกับภารกิจงาน นําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองนั้น สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญเขารวมประชุม ดังนี้ 1.ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ, 2.ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 3.ครู อาสาสมัคร กศน., 4.ครู กศน.ตําบล, 5.ครู ศรช., 6.ครู ปวช.,  
7.ครูผูสอนคนพิการ, 8.ครูสอนเด็กเรรอน, 9.เจาหนาที่บันทึกขอมูล (IT) เขารวมประชุม ในวันที่ 11 
ตุลาคม 2559 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ หองประชุมฟาหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 
ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรทุกคน เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนา กศน.ตําบล ภาคเรียนที่ 2/2559 ณ หองประชุมฟาหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 



 

ประชุมประจําสัปดาหที่ 3 เดือนตลุาคม 2559 

เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่สาม เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เพื่อจัดทําแผนการเรียนรู
รายบุคคล และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา
ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพื่อ
เตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

พิธีเจริญพระพุทธมนตโพชฌังคปริตรฯ 

เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
ดวนที่สุด ที่ อด 0031.18/2537 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงมีพระอาการประชวร ตามที่ปวงชนชาวไทยทราบ ดังนั้น รัฐบาลจึงกําหนดใหทุกจังหวัด ทุก
อําเภอทั่วประเทศ ไดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตโพชฌังคปริตร โดยพรอมเพียงกัน เพ่ือถวายเปน
ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 
น. ณ พระอารามหลวงประจําจังหวัด โดยอําเภอพิบูลยรักษ รวมกันจัดพิธีดังกลาว ณ วัดปา
สามัคคีสันติธรรม หมูที่ 11 บานแดง ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี
 
ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรทุกคน เขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนตโพชฌังคปริตร 
ณ วัดปาสามัคคีสันติธรรม หมูที่ 11 บานแดง ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี


