
  



 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
2. เพ่ือเปนสื่อกลางใหบุคลากรของ กศน.อ.พิบูลยรักษ 
ไดเสนอแนวความคิดและแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 
ใหกับบุคลากรภายในและภายนอก 

ท่ีปรึกษา/บรรณาธิการ 

วาที่ ร.ต.ดร.สมปอง  วิมาโร  (ผอ.สนง.กศน.จ.อุดรธานี) 
นางณัฐชยา  เอื้อมอุน  (ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย  (ครู อาสาฯ) 
คณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกทาน 

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" 

 

บรรณาธิการ 

นางณัฐชยา เอ้ือมอุน  (ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ) 
 

ขอมูลและภาพถาย 

คณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 

ออกแบบและจัดพิมพ 

นายกฤษฎา คงชวย  (ครู ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 



 

เลี้ยงตอนรับ/เลี้ยงสง บุคลากร กศน. 

เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมกิจกรรมเล้ียงตอนรับ ผอ.อิทธิพล จํานงคศาสตร และอาจารย
เสาวภา บุรมเลิศชม และกิจกรรมเล้ียงสง นางรัชนีกร หาวิโร และนางสาวอนัญญา ตนเคา 
บุคลากร กศน. ที่ไปดํารงตําแหนงที่อื่น ณ หองลาวแพน เจริญโฮเต็ลอุดรธาน ี

 

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 



  

รับชมรายการ ETV ชี้แจงแผนฯ ปงบประมาณ 2559 

เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน เขารวมรับชมรายการ ETV เนื่องดวยเลขาธิการ กศน. กําหนด
ชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2559 ทางสถานีโทรทัศน ETV ในวันจันทรที่ 30 
พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00-11:00 น. ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 



 

ร�วมโครงการประชุมชี้แจงฯ ประจําป�งบประมาณ 2559 

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ�านมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลย�รักษ� นําคณะบุคลากร 

ครูอาสาฯ, ครู กศน.ตําบล และ ศรช. เข�าร�วมโครงการประชุมชี้แจง "ครู กศน. ในการจัด

กิจกรรมการเรยนรู � โดยใช�ตําบลเป�นฐาน" ประจําป�งบประมาณ 2559 ประชุมโดย

สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธาน ณ โรงแรมการน จ.อุดรธาน 

 



  

พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักศึกษา ปวช. ภาคเรียนที่ 1/2558 

เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 นักศึกษา ปวช. รุนที่ 1/2558 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) โดยมี 
วาที่ ร.ต.ดร.สมปอง วิมาโร (ผูอํานวยการ สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี) เปนประธานพิธีฯ 
และมีนางณัฐชยา เอื้อมอุน (ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ), นายวิชัย ปองขวาพล (ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา), จ.ส.อ.สุนาจ เอื้อมอุน (กรรมการสถานศึกษา), นางจิตรเลขา 
คนฉลาด (นายก อบต.บานแดง) รวมเปนเกียรติในพิธีฯ ครั้งนี้ ณ ลานเอนกประสงค กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

พิธีมอบวุฒิบัตรผูสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําป 2558 

เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายชาติชาย ฤาคําหาร (ปลัดอําเภอหัวหนาฝาย
บริหารงานปกครอง) เปนประธานพิธีฯ และมีนางณัฐชยา เอื้อมอุน (ผอ.กศน.อําเภอพิบูลย
รักษ), นายวิชัย ปองขวาพล (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา), จ.ส.อ.สุนาจ เอื้อมอุน 
(กรรมการสถานศึกษา), นางจิตรเลขา คนฉลาด (นายก อบต.บานแดง) รวมเปนเกียรติในพิธีฯ 
ครั้งนี้ และมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ โดยมีนายสงวน ฮองตน (อาจารยของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบานดุง B-Tech) เปนผูแนะแนวการศึกษาตอ ณ หองประชุมชั้น 2 กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูในหองสมุดฯ 
หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ โดยนางมณีอร ชินวรรณ (บรรณารักษ) ได

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับเด็กนักเรียนหลัง เลิกเรียนและสอน
ใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูตางๆ (เชน กิจกรรมการเขียนตามคําบอก, การอานใหเพื่อนฟง, 
การวาดภาพระบายสี) และสงเสริมการอาน/เขียนใหกับผูใชบริการหองสมุดประชาชน 

ณ หองสมุดประชาชน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

เขารวมการประชุมประจําเดือน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยฯ 

เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหนายคุณาวุฒิ ดอนกลอย 
(ครู อาสาฯ) เขารวมประชุมประจําเดือนของกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทย สารวัตร  
ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

รวมลงแขกเกี่ยวขาวกับโครงการอาสาฯ ประจําป 2558 

เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบหมายใหคณะบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตรับผิดของตําบลบานแดง เขารวมโครงการอาสารักษาดินแดน 
สืบสานและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย ลงแขกเกี่ยวขาว ประจําปงบประมาณ 2558 
ณ อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 
 



 

รวมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อ.นายูง 

เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ และคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทอดกฐิน อบต.นาทราย ประจําป 2558 จํานวนยอดบริจาค 
192,650 บาท ณ วัดดงนาเพลิน บ.ถอนนาเพลิน ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

ปฐมนิเทศ นศ.กศน.ต.บานแดง ภาคเรียนที่ 2/2558 

เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา กศน.ตําบลบานแดง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ทุกหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกับนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2558 โดยมีนางจิตรเลขา คนฉลาด (นายก อบต.บานแดง) เปนประธานพิธีเปดฯ 
และแขกผูมีเกียรติรวมกิจกรรมในครั้งนี้ และมอบส่ือการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาทุก
หลักสูตรการศึกษาดวย ณ กศน.ตําบลบานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ปฐมนิเทศ นศ.กศน.ต.นาทราย ภาคเรียนที่ 2/2558 

เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา กศน.ตําบลนาทราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ทุกหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกับนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2558 โดยมีนายเจริญ ขันทะมูล (นายก อบต.นาทราย) เปนประธานพิธีเปดฯ 
และแขกผูมีเกียรติรวมกิจกรรมในครั้งนี้ และมอบส่ือการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาทุก
หลักสูตรการศึกษาดวย ณ กศน.ตําบลนาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

รวมทําบุญขึ้นอาคาร อบต.นาทราย (หลังใหม) 

เม่ือวันที ่12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ มอบใหคณะบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทําบุญขึ้นอาคาร อบต.นาทราย (หลังใหม) ณ อบต.นาทราย 
อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

ทอดกฐินอําเภอพิบูลยรักษ ประจําป 2558 

เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ และคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทอดกฐินอําเภอพิบูลยรักษ ประจําป 2558 และมีจํานวนยอดบริจาค 
112,199 บาท ณ วัดสวางแสงอรุณบานไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

 

ปฐมนิเทศ นศ.กศน.ต.ดอนกลอย ภาคเรียนที่ 2/2558 

เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา กศน.ตําบลดอนกลอย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ทุกหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกับนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2558 โดยมีนายคําบู ฟูมบุญ (รองนายก อบต.ดอนกลอย) เปนประธานพิธีเปดฯ 
และแขกผูมีเกียรติรวมกิจกรรมในครั้งนี้ และมอบส่ือการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาทุก
หลักสูตรการศึกษาดวย ณ กศน.ตําบลดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 



 

เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ และคณะบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมรับฟงนโยบายและวิธีการบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน กศน.ตําบล บรรยาย
โดยนายสุรพงษ จําจด (เลขาธิการ กศน.) และคณะบริหารงานของสํานักงาน กศน. โดยผานส่ือ
รายโทรทัศน ETV ณ หองประชุมเล็ก กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

ประชุมประชุมชี้แจงการบันทึกขอมูลพื้นฐาน กศน.ตําบล 

 

เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา นายอําเภอพิบูลยรักษ, ปลัด อบต.บานแดง, ผอ.กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ และตัวแทนกลุมแมบานเกษตรกรดงยางพรพิบูลย รวมตอนรับนายสมหวัง 
พวงบางโพ (รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี) ที่ไดมาตรวจเย่ียมวิธีการทอผามัดหม่ียอมคราม 
ณ ศูนยแสดงผลิตภัณฑผามัดหม่ียอมคราม บ.ดงยาง-พรพิบูลย ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ  
จ.อุดรธานี 

ผอ.รวมตอนรับรองผูวาราชการ จ.อุดรธาน ี


