
  



 

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 44 ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2561 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" 

 

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยาน เอ้ือมอุนรักษ (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย (ครูศูนยการเรียนชุมชน กศน.ตําบลนาทราย) 



 

รวมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอําเภอพิบูลยรักษ 

เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ ที่ อด 1218/ 
ว 974 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ จะดําเนินการประชุมพิจารณา
กล่ันกรองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก ตาม "โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน" (หมูบานละสองแสนบาท) อําเภอพิบูลยรักษ จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ 
(กบอ.พิบูลยรักษ) และสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสถานศึกษา เขารวมประชุมในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมมัญจาภิรักษ ชั้น 2 ที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 
พรอมทั้งการประชุมหัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง (ครู กศน.ต.บานแดง) 
เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.พิบูลยรักษ) ณ หองประชุม 
มัญจาภิรักษ ชั้น 2 ที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 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 



  

คณะครูรวมอบรม ศส.ปชต.ดอนกลอย 

เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
รวมกิจกรรมอบรมตามโครงการเสริมสรางความรูประชาธิปไตย ศส.ปชต.ดอนกลอย ใหกับ
สมาชิก ศส.ปชต. และกลุมเปาหมาย จํานวน 40 คน โดยมีวิทยากรและคณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ดอนกลอย เปนผูใหความรู ฯ ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรกัษ จ.อุดรธาน ี



 

กศน.ดอนกลอย ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2561 

เม่ือวันที ่30 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ณ กศน.ตําบลดอนกลอย 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 



  

การตวิเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 

เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบล
ดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู 
(ทุกวันอาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) คร้ังที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและ
ขยัน อดทน ตรงตอเวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, 
กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี



 

โครงการฝกอบรมทักษะอาชีพการทําเหรียญโปรยทาน 

เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย อําเภอ
พิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี ที่ อด 83205/199 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดวยองคการบริหาร
สวนตําบลดอนกลอย จะดําเนินการฝกอบรมทักษะอาชีพการทําเหรียญโปรยทาน ใหแกผูพิการ 
ผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความรูทักษะวิชาชีพเปน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ใหแกผูพิการ ผูสูงอายุ ฯ นั้น ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 
เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหสิบเอกหญิงวิภา สนกันยา (ครู อาสาฯ) และนางสาว 
ธีราภรณ พรหมแสงใส (ครู ศรช.กศน.ต.ดอนกลอย) เปนวิทยากรตามโครงการฝกอบรมทักษะ
อาชีพการทําเหรียญโปรยทาน ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 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 



 

ประชุมประจําเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 5/2561 

เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 และเตรียมการจัดกิจกรรม/
โครงการที่เก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 และมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 และหารือขาราชการอื่นๆ ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี

 

เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ท่ีผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดทํา(ราง)แผนการลงทะเบียนเรียน 4  
ภาคเรียนใหม ใหกับนักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป และเตรียมการจัด
กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
และมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 และหารือขาราชการอ่ืนๆ  
ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

ผอ.และคณะครู ประชุมจัดทํา(ราง)แผนลงทะเบียนเรียน 



 

เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
รวมกิจกรรมตามโครงการเสริมสรางความรูประชาธิปไตย การเลือกต้ัง กิจกรรมรณรงค
หมูบานไมขายเสียง โดย ศส.ปชต. ประจําป 2561 ณ ศาลาประชาคมบานหนองไผ หมูที่ 8 
ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

กศน.นาทราย รวมกิจกรรม ศส.ปชต. ป 2561  

 

ผอ.รวมแฮกนาขาวผาย ประจําป 2561 

เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
ที่ อด 1818/886 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดวยอําเภอพิบูลยรักษ ไดกําหนดจัดทําโครงการ 
"พิบูลยรักษ พอเพียง ตามรอยพอ สานตอพระราชปณิธาน" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวน
ราชการ กํานัน ผูใหญบาน อําเภอพิบูลยรักษ ไดรวมแรงรวมใจกันปลูกขาวในแปลงสาธิตของ
อําเภอพิบูลยรักษ เพ่ือเปนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใชในการดําเนินชีวิต และสืบสานประเพณี 
"แฮกนาขาวผาย" ของชาวอีสาน โดยไดกําหนดจัดขึ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 
08.30 น. ณ บริเวณแปลงนาพิบูลยรักษพอเพียง หนาที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมโครงการ 
"พิบูลยรักษ พอเพียง ตามรอยพอ สานตอพระราชปณิธาน" ณ บริเวณแปลงนาพิบูลยรักษ
พอเพียง หนาที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี



 

กศน.บานแดง ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2561 

เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง สังกัด กศน.อําเภอพิบูลย
รักษ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ประจําภาคเรียนที่  1  
ปการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ณ กศน.ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธาน ี

 

กศน.ดอนกลอย รวมกิจกรรม ศส.ปชต. ป 2561 

เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ รวมกิจกรรมตามโครงการเสริมสรางความรูประชาธิปไตย การเลือกต้ัง 
กิจกรรมรณรงคหมูบานไมขายเสียง โดย ศส.ปชต. ประจําป 2561 ณ ศาลาประชาคม 
บานนายม หมูที่ 10 ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 


