
  



 

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 46 ประจําเดือนกรกฎาคม 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) 



 

ติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 12-1/2561 

เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอน
กลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู (ทุกวัน
อาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) คร้ังที่ 12 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 
เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน อดทน ตรงตอ
เวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.
ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

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 



  

กลุมงานอัธยาศัย แจกบันทึกการอาน ภาคเรียนที่ 1/2561 

เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา นายชัยรัตน นาสวาง (ครู กศน.ตําบลดอนกลอย ปฏิบัติ
หนาที่หัวหนางานอัธยาศัย) และนางสาวอรวรรณ ศาลา (บรรณารักษ) ออกพ้ืนที่แจกสมุดบันทึก
การอาน "แมลูกผูกพัน อานทุกวันบันทึกทุกคืน" ใหกับนักศึกษา กศน. ทั้ง 3 ตําบล ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือสงเสริมการอานออกเขียนไดของผูรับบริการ ณ กศน.ตําบลบาน
แดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 



 

รวมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 ป 2561 

เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา นางณัฐชยาน เอื้อมอุนรักษ (ผอ.กศน.อําเภอพิบูลย
รักษ) พรอมดวยคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปพรอมใจทําดี
ถวายเปนพระราชกุศล และรวมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพสกนิกรทั่วประเทศ 
ตางพรอมใจออกมาทําบุญตักบาตร ทํากิจกรรมดีๆ ถวายเปนพระราชกุศล และรวมถวายพระ
พรชัยมงคลอยางพรอมเพรียง และนายณัชฐเดช มุลาลี (นายอําเภอพิบูลยรักษ) นําขาราชการ 
ประชาชนทําบุญ พรอมกลาวถวายสัตยปฏิญาณเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน รวมถึง
เชิญชวนคนไทยนอมนําแนวพระราชดําริจิตอาสา "ทําความดี ดวยหัวใจ" ของสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ประพฤติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของจิตอาสา
ที่ดี 7 ประการ ณ หอประชุมที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 



  

ประชุมประจําเดือนกรกฎาคม ครั้งท่ี 7/2561 
เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ประชุมคณะบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561 เพ่ือจัดทํา
แผนการดําเนินงานไตรมาส 3-4 ประจําปงบประมาณ 2561 และเตรียมการจัดกิจกรรม/
โครงการที่เก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 และมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบในแตละตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 และหารือขาราชการอื่นๆ ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอ
พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี



 

ผอ.รวมประชุมฯ การบริหารความเสี่ยงฯ ปงบ 2561 
เม่ือวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด

อุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/533 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
กําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานการควบคุมภายใน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงไดอยางถูกตองตาม
แนวทางที่สํานักงาน กศน.กําหนด เขารวมโครงการประชุมฯ ในระหวางวันที่ 25-26 กรกฎาคม 
2561 ณ หองประชุมบานเชียง ช้ัน 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยนางสาวจิตราวดี นิลาลน (ครู กศน.ตําบลดอน
กลอย), นายเฉลิมพล ทาปลัด (ครู ศรช.ตําบลดอนกลอย) เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2561 ณ หองประชุมบานเชียง ช้ัน 2 สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี 

 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางสาวอรวรรณ  ศาลา (บรรณารักษ) 

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



 

ติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 8-1/2561 

เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบล
ดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู 
(ทุกวันอาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน 
อดทน ตรงตอเวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, กศน.
ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

ติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 11-1/2561 

เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอน
กลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู (ทุกวัน
อาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) คร้ังที่ 11 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 
เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน อดทน ตรงตอ
เวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.
ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 10-1/2561 

เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2561ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอน
กลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็มความรู (ทุกวัน
อาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) คร้ังที่ 10 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 
เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยางสุจริตและขยัน อดทน ตรงตอ
เวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.
ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

ประชุมประจําเดือน/ทําแผนการใชงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 

เม่ือวันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2561 ท่ีผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ท่ี ศธ 
0210.88/384 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี กําหนดจัดประชุม
ประจําเดือน และจัดทําแผนการใชงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 (ต้ังแตเดือนเมษายน - 
กันยายน 2561) ภาคเรียนท่ี 1/2561 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหวางวันท่ี 2-3 
กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมฟาหลวง 5 โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี น้ัน 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เขารวมการ
ประชุมประจําเดือน และจัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ภาคเรียนท่ี 
1/2561 (คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) ณ หองประชุมฟาหลวง 5 โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 



 

ติวเขมเติมเต็มความรู ครั้งที่ 9-1/2561 
เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.
ตําบลดอนกลอย สังกัด กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมการพบกลุม การติวเขมเติมเต็ม
ความรู (ทุกวันอาทิตย เวลา 09:00-16:00 น.) ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 1/2561 ใหกับนักศึกษา
ทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางและมีวิถีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพอยาง
สุจริตและขยัน อดทน ตรงตอเวลา ปราศจากส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ กศน.
ตําบลบานแดง, กศน.ตําบลนาทราย, กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

 

เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/397 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดวยสถาบัน กศน. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานวัดผลและประเมินผล
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่องการเพ่ิม
จํานวนผูเขาสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษา
นอกระบบ (N-NET) ของสถานศึกษา "กลุมภูธานีและสนม" โดยกลุมพัฒนาระบบการ
ทดสอบสํานักงาน กศน. นั้น เขารวมโครงการประชุมฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  
ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นั้น 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ พรอมดวยนายแสงอรุณ เทพบุพงษ (ครู กศน.ตําบลนา
ทราย), นางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง (ครู กศน.ตําบลบานแดง), นายสุรพงษ โสสะสุนทร 
(ครู ศรช.กศน.ตําบลบานแดง), นางสาวธีราภรณ พรหมแสงใส (ครู ศรช.กศน.ตําบลดอน
กลอย) เขารวมการประชุมชี้แจงการดําเนินงานวัดผลและประเมินผล N-NET ณ โรงแรม
นภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

การประชุมชี้แจงการดําเนินงานวัดผลและประเมินผล N-NET 


