
  



 

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) 



 

คณะครูและบุคลากรอบรมการจัดทําแผนการเรียนรูฯ รุนท่ี 3 

เม่ือวันที่ 28 - 30 กันยายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ที่ ศธ 0210.88/1321 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ดวยสํานักงาน กศน. ไดมีนโยบายให
สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคลโดยใหสถานศึกษาดําเนินการในภาค
เรียนที่ 2/2559 ครบทุกอําเภอ โดยมีวัตถุประสงคใหครูทุกคนสามารถจัดทําแผนการเรียนรู
รายบุคคลไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบาย สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จึงไดจัดทําโครงการอบรมการจัดทําแผนการเรียนรู
รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ใหกับบุคลากรในสังกัด ไดแก ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ, ขาราชการครู, บรรณารักษ, ครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.ตําบล, ครู ศรช., ครูผูสอนคนพิการ, ครูประจํา
กลุม, ครูสอนเด็กเรรอน, ครู ปวช. โดยแบงเปน 3 รุน ดังนี้ รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 22-24 
กันยายน 2559 ณ หองฟาหลวง 5 โรงแรมนภาลัยอุดรธานี, รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 25-27 
กันยายน 2559 ณ หองฟาหลวง 1-2 โรงแรมนภาลัยอุดรธานี, รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 28-30 
กันยายน 2559 ณ หองฟาหลวง 1-2 โรงแรมนภาลัยอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะบุคลากรครูและเจาหนาที่ทุกทาน เขารวม
อบรมตามโครงการอบรมการจัดทําแผนการเรียนรายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รุนที่ 3 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ณ หองฟาหลวง 1-2 โรงแรมนภาลัยอุดรธานี 

 

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 

 

ทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1/2559 ระดับ ปวช. 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดทดสอบวัดผล
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา สพม.20 อุดรธานี 



 

ทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับ กศ.พื้นฐาน 

เม่ือวันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดทดสอบวัดผลปลายภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ในระดับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา สพม.20 อุดรธาน ี

 



  

ประชุมประจําเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2559 

เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2559 คร้ังที่ 9/2559 เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
และการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และวางแผนเตรียมการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2559 ในทุกระดับการศึกษา และเตรียมการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรครู
ทุกประเภท และจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมการเรียนการสอน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการหมูบาน (กม.) "บานสวย เมืองสุข" ระดับเขต (10) ประจําป 2559  
ณ ศาลาประชมคมบานดงยาง หมูท่ี 4 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

รวมตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ กม. “บานสวย เมืองสุข” 

 



 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางมณีอร ชินวรรณ (บรรณารักษ) ได

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง เลิกเรียนและสอน
ใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อนฟง, 
การวาดภาพระบายสี) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุดประชาชน 
ณ หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผานมา คณะครู กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดประชุมกลุมรวมกัน
ออกแบบ และวางแผนการจัดเทวีเสวนา หรือเวทีชาวบาน เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูในเรื่อง 
"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Zoning" เพ่ือชวยแกปญหาในพ้ืนที่ โดยพิจารณาจาก
บริบทของแตละพ้ืนที่เปนหลัก พรอมทั้งคัดเลือกพ้ืนที่ในระดับตําบล 1 แหง เพ่ือกําหนด
รายละเอียดในการจัดกิจกรรม ตามแนวคิดกระบวนการจากการจัดการเรียนรูที่ไดจากการ
ฝกอบรมฯ ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

คณะครู กศน.ประชุมรวมกลุมเวทีเสวนา 



 

อบรม ผอ./ครู กศน.ทุกทาน ผาน ETV 

เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน. ที่ ศธ 
0210 .0 4 /ว  5 073  ลง วันที่  8  กันยายน 2559  สืบ เนื่ อ ง จ ากรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงคที่จะใหครู กศน. ในศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล มีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถคิด และวิเคราะหในเรื่องของ Zoning 
ดานการเกษตรตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนด รวมทั้งความรูในเรื่อง 3 หวง 2 เงื่อนไข โดย
ผานกระบวนการจัดทําเวทีชาวบาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สํานักงาน กศน. จึงได
จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหาร และครู กศน. เ พ่ือเปนการขับเคล่ือนการจัด
กระบวนการเรียนรูของครู กศน. ดังกลาวขางตน พรอมทั้งสามารถดําเนินการประสานงาน
กับภาคีเครือขาย ในการนําไปสูการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ Zoning โดยจัดใหมีการ
ฝกอบรมผานทางสถานีโทรทัศนทางการศึกษา (ETV) ในวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 
09:00-11:00 น. 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางศึกษาทุก
ทาน เขารวมการฝกอบรมผูบริหาร และครู กศน. เพ่ือเปนการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู
ของครู กศน. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

ผอ.รวมประชุมสัมมนาการติดตามผลฯ ดิจิทัลชุมชน 

เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผานมา ตามที่หนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 
0210.88/1181 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ดวยสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการสัมมนา
ติดตามและเสนอผลงานการดําเนินงานกิจกรรมศูนยดิจิทัลชุมชน ในวันที่ 1 กันยายน 2559  
ณ โรงแรมเชียงคาน รีเวอร เมาทเทน รีสอรท อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพ่ือนําเสนอผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมศูนยดิจิทัลชุมชนนั้น ในการนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จึงขอให  
ผอ.อําเภอ ทุกอําเภอ เขารวมสัมมนาติดตามและเสนอผลงานการดําเนินงานกิจกรรมศูนยดิจิทัล
ชุมชน ณ โรงแรมเชียงคาน รีเวอร เมาทเทน รีสอรท อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 



 

ประชุมประจําสัปดาหที่ 2 ประจําเดือนกันยายน 2559 

เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําสัปดาหที่สอง เดือนกันยายน พ.ศ.2559 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมงานกีฬา 
"กศน.ตําบล อุดรธานี เกมส" เฉลิมฉลอง 50 ป "วันที่ระลึกสากลแหงการเรียนรูหนังสือ" ที่จะ
จัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ย. 59 นี้ และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆที่
เก่ียวเนื่องกับการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
ในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

"กศน.ตําบล อุดรธานี เกมส" ประจําป 2559 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะ
บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา รวมการแขงขันกีฬา "กศน.
ตําบล อุดรธานี เกมส" เฉลิมฉลอง 50 ป "วันที่ระลึกสากลแหงการเรียนรู
หนังสือ" ณ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตอุดรธานี 


