
  



 

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 43 ประจําเดือนเมษายน 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) 



 

โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานอาชีพ รุนที่ 3 

เม่ือวันที่ 23-26 เมษายน 2561 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานอาชีพ รุนที่ 3 (คายการอบรมใหความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารสําหรับการคาขาย) หลักสูตรระยะส้ัน 30 ชั่วโมง ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

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 



  

รวมการประชุมสัญจร คร้ังท่ี 3 รพ.พบร. 

เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือโรงพยาบาลพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี ที่ 
อด 0032/345 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ โดยโรงพยาบาลพิบูลยรักษ 
และสํานักงานสาธารณสุขพิบูลยรักษ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และภาคี
เครือขายไดรับการสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือดําเนินโครงการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี เพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ปองกันและแกไขปญหาการ
ต้ังครรภในวัยรุน โดยขับเคล่ือนตามแนวทางยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
วัยรุนระดับชาติ เปนระยะเวลา 2 ป จึงกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานสัญจร ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 
โรงพยาบาลพิบูลยรักษ อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายสุรพงษ โสสะสุนทร (ครู ศรช.กศน.ต.บานแดง) 
เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามการดําเนินงานสัญจร ครั้งที่ 3 ณ หองประชุม 
ชั้น 2 โรงพยาบาลพิบูลยรักษ อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

รวมรับฟงการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2561 

เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี ที่ สภา 2561/ว 13 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ดวยสภา
องคการบริหารสวนตําบลบานแดง ไดกําหนดเปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ระหวาง
วันที่ 16-30 เมษายน 2561 เพ่ือใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับแกไข เพ่ิมเติม เปล่ืยนแปลง ครั้งที่ 1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) กําหนดสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ ประจําป 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปถัดไป ตลอดจนพิจารณาในเรื่อง
อื่นๆ ประชุมในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ต้ังแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมโชติ
พิบูลย องคการบริหารสวนตําบลบานแดง นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง (ครู กศน.ต.บานแดง) 
เขารวมรับฟงการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ณ หองประชุมโชติพิบูลย องคการ
บริหารสวนตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 



  

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ รุนที่ 2 

เม่ือวันที่ 17-20 เมษายน 2561 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ รุนที่ 2 (คายการอบรมใหความรูภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสําหรับการทองเที่ยว) หลักสูตรระยะส้ัน 30 ช่ัวโมง ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอ
พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2561 

เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ รวมกับ อบต.บานแดง จัดกิจกรรม
ตามโครงการสงเสริมบทบาทและเชิดชูผูสูงอายุ ประจําป 2561 "ยกยอง เชิดชู บูชาทาน" และ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรดน้ําขอพรจากทานผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  
ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางสาวอรวรรณ  ศาลา (บรรณารักษ) 

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



 

กิจกรรมวันรักการอาน 2 เมษายน 2561 

เม่ือ วันที่  2 เมษายน 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
ที่ ศธ 0210.88/455 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการ
จัดโครงการมหกรรมสงเสริมการอาน เนื่องในวันรักการอาน 2 เมษายน 2561 เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนเกิดนิสัยรักการอาน และเพ่ือถวายพระราชสักการะแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี"เจาฟานักอาน" ในวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมีกิจกรรมการประกวดรอง
เพลงลูกทุงเสริมการอาน, การประกวดแดนเซอรสงเสริมการอาน, การประกวดเลาเรื่อง
หนังสือในดวงใจ, การประกวดกองเชียร, พรอมประกวดการจัดนิทรรศการนวัตกรรมสงเสริม
การอานและผลิตภัณฑสงเสริมการอาน ณ บริเวณลานกิจกรรมหนาหองสมุดประชาชน  
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุดรธานี นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา  
เขารวมงานโครงการมหกรรมสงเสริมการอาน เนื่องในวันรักการอาน 2 เมษายน 2561  
ณ บริเวณลานกิจกรรมหนาหองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุดรธาน ี

 

เมื่อวันท่ี 5-8 เมษายน 2561 ท่ีผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ รุนท่ี 1 (คายการอบรมใหความรูภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสําหรับการนวดแผนไทย) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ณ คลินิกหมอ
มนตรีการนวดแผนไทย และ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ รุนท่ี 1 



 

เม่ือวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
ที่ อด 1818/580 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ กําหนดจัดพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ 
ประจําป 2561 โดยจัดใหมีการถวายพานพุมดอกไมสด สักการะ ในวันศุกรที่ 6 เมษายน 
2561 เวลา 07:00 น. เปนตนไป ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ ประจําป 2561 เพ่ือเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอสถาบันพระมหากษัตริยในราชวงศจักรีทุกพระองค ณ หอประชุมที่วาการ
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

รวมกิจกรรมวันจักรีบรมราชวงศ ประจําป 2561 

 

ขับเคล่ือนไทยนิยม ฯ (ม.9 ต.นาทราย) 

เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ อด 
0210.88/330 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 อางถึงหนังสือสํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 
0505/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ตามที่คณะรัฐมนตรีประชุม เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2561 
นายกรัฐมนตรีเสนอวาเพ่ือใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติไปสูการปฏิบัติให
เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางเปนรูปธรรม นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะครู กศน.ตําบลนาทราย เขารวมการขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 โดยมี
นายณัชฐเดช มุลาลี (นายอําเภอพิบูลยรักษ) เปนประธานในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม หมูที่ 9 
บานนาทรายศรีวิไล ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ คร้ังท่ี 1/2561 

เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผานมา สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561 ประจําปงบประมาณ 2561 (รอบครึ่งปแรก 
: 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี
คณะกรรมการสายที่ 1 คือนายณฐนนท อํานาจเจริญ (ผอ.กศน.อ.กุมภวาป), นาย
อิทธิพล จํานงศาสตร (ผอ.กศน.อ.นายูง), นางบังอร อเวรา (ครู) ณ กศน.อําเภอพิบูลย
รักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

ผอ.รวมการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561 

เม่ือวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/475 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และคําส่ังสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ที่ 070/2561 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ครั้งที่ 1/2561 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตําแหนง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.
ตําบล และบรรณารักษ ครั้งที่ 1/2561 ในระหวางวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ กศน.ตําบล 
จํานวน 156 ตําบล นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดเปนคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ  
ครั้งที่ 1/2561 สายที่ 3 ประกอบดวย นางสาวจิดาภา เปตามานัง (ผอ.กศน.อ.บานดุง),  
นางณัฐชยาน เอื้อมอุนรักษ (ผอ.กศน.อ.พิบูลยรักษ), นางบังอร อเวรา (ครู) ซึ่งไดรับ
แตงต้ังใหเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในเขตพ้ืนที่ 
กศน.อําเภอทุงฝน, กศน.อําเภอไชยวาน, กศน.อําเภอกูแกว ณ กศน.อําเภอทุงฝน,  
กศน.อําเภอกูแกว, กศน.อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 


