
  
      

 

  28  ธันวาคม   2561 

เรื่อง นิเทศ ติดตามผล แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานส านักงาน กศน. ประจ าปี 2562 

เรียน ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ 

อ้างถึง หนังสือส านักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี ศธ 0210.42/ว2264 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน  2561 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แผนการนิเทศกิจกรรม กศน. ประจ าปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ( ตุลาคม  2561 - ธันวาคม 2561) 

  ตามท่ีส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายให้ส านักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติหน้าท่ีนิเทศ ติดตาม            
ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ส านักงาน 
กศน. ประจ าปี 2562  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ประชาชนท่ัวไปนั้น  

  ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนดินแดง ด าเนินการจัดท าแผน
นิเทศ ติดตามผล แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานส านักงาน กศน. ประจ าปี 2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังดัง
เอกสารท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป       

    
                     ขอแสดงความนับถือ                          

                                                                        
                        ( นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน ) 
                      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนดินแดง 
 
กลุ่มอ านวยการ 
โทร. ๐ ๔๔๖๐ ๖๑๔๗ 
โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๖๑๔๗ 

          
 
 
 
 
 

     ท่ี ศธ ๐๒๑๐.๔๒๐๘/948  

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๖๐ 

 
  



 



แผนนเิทศกิจกรรม กศน. ประจ าปงีบประมาณ 2562 
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยอ าเภอโนนดนิแดง 

ส านกังาน กศน. จงัหวดับรุรีมัย์ 
 

วนั เดอืน ป ี ระหวา่งเวลา กศน. อ าเภอ กจิกรรม สถานที ่ ชื่อผูร้บัผดิชอบ 
7,8,14,15,21,22,28 

พฤศจิกายน 2561 
08.30-16.30 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน (พบกลุ่ม) 
กศน. ต าบลโนน             
ดินแดง 
กศน. ต าบลล านางรอง 
กศน. ต าบลส้มป่อย 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 
 

21 พฤศจิกายน  2561 08.30- 16.30น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี  
" LoyKrathong  Festival" 
(กิจกรรมสง่เสรมิการอา่น) 

โรงเรียนเทศบาล   
ต าบลโนนดินแดง 
อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์  

 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 
 

29,30 พฤศจิกายน 2561 – 
1 ธันวาคม 2561 

07.00 - 21.00 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการออกแบบ
นวัตกรรมการจัดกิจกรรม
การศึกษาสู่ Thailand 4.0  
 (พฒันาบุคลากร ) 
 

โรงแรมเจริญสุข   
อ าเภอละหานทราย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 



วนั เดอืน ป ี ระหวา่งเวลา กศน. อ าเภอ กจิกรรม สถานที ่ ชื่อผูร้บัผดิชอบ 
6 ธันวาคม  2561 08.30 – 16.30 o. กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการกิจกรรมปัจฉิม

นิเทศและปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน.ประจ าภาค
เรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  
2561 ( กจิกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน )  
 
                             

หอประชุมอ าเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 

7  ธันวาคม  2561 08.30 – 16.30 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ " พิธเีกี่ยววัน
พ่อ " ประจ าปี 2561 
( กจิกรรมพฒันาคณุภาพ
ผู้เรยีน )         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

แปลงนาประณีต 
ต าบลโนนดินแดง 
อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 



วนั เดอืน ป ี ระหวา่งเวลา กศน. อ าเภอ กจิกรรม สถานที ่ ชื่อผูร้บัผดิชอบ 
7 -17 ธันวาคม 2561 09.00- 15.00 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง ศนูย์ฝกึ (พฒันาอาชพี               

ไมเ่กนิ 30 ชัว่โมง ) 
หลกัสูตรระยะสัน้ 30 
ชัว่โมง 
1.วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากก 
2. วิชาการปลูกผักปลอด
สารพิษ 
3.วิชาการสานตะกร้าจาก
เส้นพลาสติก 
4.วิชาการสานตะกร้าจาก
เส้นพลาสติก 
5.วิชาการท าไม้กวาดดอก 
หญ้า 
6. วิชาธุรกิจขนมไทย 
7. วิชาอาหารไทยเพื่อ
การค้า 
8.วิชาการพับเหรียญโปรย
ทาน 
( การศกึษาตอ่เนือ่ง ) 

1.ศาลาประชาคม 
บ้านโนนดินแดง ม.1  
ต าบลโนนดินแดง 
2.ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ศาลาประชาคมบ้าน
คลองโป่ง หมู่ท่ี 5 
ต าบลล านางรอง 
4. ศาลาประชาคม
บ้านเขากระเจียว             
หมู่ท่ี 13               
ต าบลล านางรอง 
5. ศาลาประชาคม
บ้านหนองบอน             
หมู่ท่ี 8                  
ต าบลล านางรอง 
6. ศาลาประชาคม
บ้านส้มป่อย หมู่ท่ี 2 
ต าบลส้มป่อย 
7.ศาลาประชาคมบ้าน
หนองกก หมู่ท่ี 1 
ต าบลส้มป่อย 
8.ศาลาประชาคมบ้าน
น้อยสะแกกวน หมู่ท่ี 3 
ต าบลส้มป่อย 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 



วนั เดอืน ป ี ระหวา่งเวลา กศน. อ าเภอ กจิกรรม สถานที ่ ชื่อผูร้บัผดิชอบ 
7-27 ธันวาคม  2561 09.00- 15.00 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง ศนูย์ฝกึ (ชัน้เรยีนวชิาชพี 

31 ชัว่โมงขึน้ไป ) 
หลกัสูตรระยะสัน้ 70 
ชัว่โมง 
1.วิชาการท าเหล็กดัด 
2.วิชาช่างปูน 
3. วิชาช่างเช่ือม 
( การศกึษาตอ่เนือ่ง ) 

 
 
 
 
1.กศน. ต าบลโนน             
ดินแดง 
2. กศน. ต าบล               
ล านางรอง 
3. กศน. ต าบลส้มป่อย 
 

 
 
 
 
1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 

7-27 ธันวาคม  2561 09.00- 15.00 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง ศนูย์ฝกึ (1 อ าเภอ1 อาชพี) 
หลกัสูตรระยะสัน้ 70 
ชัว่โมง 
1.วิชาการท าเหล็กดัด 
( การศกึษาตอ่เนือ่ง ) 

 
 
 
1.กศน. อ าเภอ                  
โนนดินแดง 
 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 

8-10,15,16 ธันวาคม 2561 09.00-16.00 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพเพื่อ
การท่องเท่ียว 

( การศกึษาตอ่เนือ่ง ) 

1.กศน. อ าเภอ              
โนนดินแดง 
2.กศน. ต าบล                
โนนดินแดง 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 
 
 
 
 



วนั เดอืน ป ี ระหวา่งเวลา กศน. อ าเภอ กจิกรรม สถานที ่ ชื่อผูร้บัผดิชอบ 
12,19,20 ธันวาคม  2561   08.30-16.30 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน (พบกลุ่ม) 
กศน. ต าบลโนน             
ดินแดง 
กศน. ต าบลล านางรอง 
กศน. ต าบลส้มป่อย 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 
 

13 ธันวาคม  2561 08.30 -16.00 น กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
( การศกึษาตอ่เนือ่ง ) 

หอประชุมอ าเภอ             
โนนดินแดง                    
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 

18 ธันวาคม  2561 08.30 -16.00 น กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการปันยิ้มสร้างสุข
ผู้สูงอายุ  ตามรอยวิธีแห่ง
ความพอเพียง 
( การศกึษาตอ่เนือ่ง ) 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชมุชนบ้านซับ
คะนิง  ต าบลโนน               
ดินแดง อ าเภอโนน           
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 

19-21 ธันวาคม 2561 05.00-20.00 น กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการเทคนิคการสอน 
การจัดกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้ : Good 
Teacher                                              
ประจ าภาคเรียนท่ี 
2/2561 
( พฒันาบคุลากร )         

กศน. อ าเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
กศน. อ าเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 



วนั เดอืน ป ี ระหวา่งเวลา กศน. อ าเภอ กจิกรรม สถานที ่ ชื่อผูร้บัผดิชอบ 
25- 26 ธันวาคม  2561 06.00-17.00 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการปัญจมิตรสาน

สัมพันธ์เลียบชายแดนเกมส์ 
ครั้งท่ี 1 
( กจิกรรมพฒันาคณุภาพ
ผู้เรยีน )         
 

1.สนามหน้าท่ีว่าการ
อ าเภอโนนดินแดง  
2.สนามวิทยาลัย
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
รักไทย ละหานทราย  
 อ าเภอละหานทราย   
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 

27  ธันวาคม  2561 08.30  16.30 น. กศน. อ าเภอโนนดินแดง โครงการกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง " เรียนรู้  
กินอยู่  อย่างพอเพียง " 
( การศกึษาตอ่เนือ่ง ) 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎี
ใหมป่ระจ าต าบล             
ล านางรอง    
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 
2. นายปริญญา  เอ็นมาก 
3. นางสาวลลิตรภัทร  แกกูล 
4. นายสุเทพ  สีหะวงษ์ 
5. นางสาวศิริรัตน์  สีดา 

 
 


