
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ ๖ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓



วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖3  กศน.อ าเภอห้างฉัตร น าโดยผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและ
บุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี  โดยสถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ดังนี้ คือ ตกแต่งสถานที่ ประดับผ้า ตั้งโต๊ะหมู่บูชา
ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดสมุดลงนามถวายพระพร และการลงนามถวาย
พระพรออนไลน ์จัดพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณด้านหน้า กศน.อ าเภอห้าง
ฉัตร  และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีกล่าวค าถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ
ห้างฉัตร



วันท่ี 5-๑๐ มิถุนายน 2563 กศน.อ าเภอห้างฉัตร       
น าโดยนางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้าง
ฉัตรพร้อมด้วยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูช านาญการพิเศษ 
นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และครูอาสา 
ครูกศน.ต าบล ด าเนินการเย่ียมบ้านนักศึกษา กศน.อ าเภอห้าง
ฉัตร และมอบของตามกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"เพื่อเป็นขวัญ
และก าลังใจแก่นักศึกษา



วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 กศน.อ าเภอห้างฉัตร            
น ำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำง
ฉัตรพร้อมด้วยนำงรสำพร หม้อศรีใจ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวพัชรินทร์ ปินตำวงศ์ ครูอำสำฯ และครูผู้สอนคนพิกำร 
จัดประชุมกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) และ
ขอรับสื่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำกลุ่มหมำยพิกำร 
ณ กศน.ต ำบลเมืองยำว



วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 กศน.ต ำบลห้ำงฉัตรเข้ำรับกำรประเมินกศน. ต ำบล 5 ดีพรีเมี่ยมโดยมี
นำยสมชำย เด็ดขำดรองผู้อ ำนวยกำร กศน.จังหวัดล ำปำง นำงสำวจิรภำ โทกุล หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและนำงปำริชำติ ป้อมไธยสง หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมภำคีเครือข่ำยฯ คณะกรรมกำร
ประเมินฯ ในกำรนี้ได้รับเกียรติ จำกนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผอ.กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อมคณะครูและ
บุคลำกรกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตรให้กำรต้อนรับ รวมทั้งมีตัวแทนนักศึกษำกศน.ต ำบลห้ำงฉัตร ภำคีเครือข่ำย
ร่วมใหข้้อมูล ณ กศน.ต ำบลห้ำงฉัตร อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

กศน.อ าเภอห้างฉัตร



วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 นางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้างฉัตร พร้อมด้วย           
นางสาวเกศสุดา  ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัครต าบลวอแก้ว และนางเกษติา หวานดี ครูกศน.ต าบลวอแก้ว เข้า
ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัดและ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2563 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง พร้อม
ด้วย นายชาตรี ธนินท์ พัฒนาการจังหวัดล าปาง นางสาวจันทร์สวย บุญน ามา ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าปาง  
นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล  นายอ าเภอห้างฉัตร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน  ใน
พื้นที่อ าเภอห้างฉัตร ให้การต้อนรับและน าเสนอผลการด าเนินงาน เพื่อรับการพิจารณาในกิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านน้ าจ า หมู่ที่ 7 ต าบลวอแก้ว จังหวัดล าปาง

กศน.อ าเภอห้างฉัตร



วันท่ี 19  มิถุนายน 2563 กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
น ำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอ
ห้ำงฉัตรและคณะครูบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
ตลำดสินค้ำเกษตร โดยได้น ำสินค้ำ oocc ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ของแต่ละต ำบลมำวำงจ ำหน่ำย ได้แก่ ไข่เค็ม 
น้ ำพริกลำบ และก้อนเห็ดนำงฟ้ำ ณ ตลำดสดเทศบำลห้ำง
ฉัตร

กศน.อ าเภอห้างฉัตร



วันท่ี 27 มิถุนายน 2563 
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.
อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรตรวจรำชกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนฯ ของ กศน.ภำยใต้สถำนกำรณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVIT-19) ของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (ดร.กนกวรรณ วิลำวัลย์  และร่วมจัดแสดงผลงำน
นิทรรศกำร กำรน ำเสนอกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรูปแบบห้องเรียน
ออนไลน์ (Google Classroom) รำยวิชำคณิตศำสตร์ (ภำคภำษำอังกฤษ) 
แนะน ำหลักสูตรอำชีพระยะสั้นรูปแบบออนไลน์ และผลิตภัญฑ์ออนไลน์ 
OOCC  ณ กศน.อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง



วันท่ี ๒๙ มิถุนายน 2563 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา 256๓ ณ หอประชุม
อ าเภอห้างฉัตร ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้าง
ฉัตร  จังหวัดล าปาง



วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 กศน.อ าเภอห้างฉัตร   
จัดโครงการพัฒนาวิชาการและแสดงผลงานนักศึกษา  
กศน.อ าเภอห้างฉัตรประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 โดยให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันเชื้อไวรัสโควิด -19 
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการ
แสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทุกกศน.ต าบล     
ณ กศน.ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง



วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลห้างฉัตร สังกัด กศน.อ าเภอห้างฉัตร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน อาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตร การท าฟักทองหอมการบูรจ านวน 3 ชั่วโมง 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง(ชุดการเรียนรู้ ) ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลหำ้งฉตัร



วันท่ี ๑๐ -14 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลห้างฉัตร สังกัด 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะ
สั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตร การท าหน้ากาก
อนามัย จ านวน 15 ชั่วโมง โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
ควบคู่กัน คือการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom)และการเรียนรู้ด้วยตนเอง(ชุดการเรียนรู้ ) 
ณ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลหำ้งฉตัร



วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลห้างฉัตร สังกัดกศน.อ าเภอ
ห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น 
(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom 
ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสูตรการท าไข่เค็ม" จ านวน  5
ชั่วโมง โดยท้ังน้ีผู้เรียนเรียนรู้ผ่านชุดการเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) 
และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) 
ณ บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ 1 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.อ าเภอห้างฉัตร

กศน.ต ำบลหำ้งฉตัร



วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 
กศน.ต าบลห้างฉัตร สังกัด กศน.อ าเภอห้างฉัตร จัดโครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
อบรมมีการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และคู่มือการเรียนรู้ 
โดยการบูรณาการร่วมกันกับวัดบ้านแพะดอนสัก (บวร) สู่ชุมชน 
ร่วมกัน ณ วัดบ้านแพะดอนสัก ม.5 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลหำ้งฉตัร



วันท่ี 5-7 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลวอแก้ว สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อาชีพระยะสั้นไมเ่กิน 
30 ชั่วโมง) กลุ่มสนใจ รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ "หลักสูตรการท าหน้ากากอนามัย" จ านวน 15
ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  ณ. บ้านทุ่งผา หมู่ 1 ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง โดยได้รับการนิเทศติดตามและให้ก าลังใจผู้เรียนจาก นางสาวเกศสุดา  ไชยสวนดอก 
ครูอาสาสมัคร พื้นที่กศน.ต าบลวอแก้ว

กศน.ต ำบลวอแกว้



วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลวอแก้ว สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(รูปแบบ
ห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสูตรการเพาะ
ต้นอ่อนทานตะวัน" จ านวน  5 ชั่วโมง โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้     
(สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) โดย
ผู้เรียนรับอุปกรณ์ชุดฝึกอาชีพกลับไปเรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเอง และมีการส่งผลงานโดยรายงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์  ณ บ้านน้ าจ า หมู่ 7 ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลวอแกว้



ระหว่างวันท่ี 18-20 มิถุนายน 2563 
กศน.ต าบลวอแก้ว สังกัดกศน.อ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ 

จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสัน้ (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 
ชั่วโมง)รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสื่อการ
เรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสูตรการเพาะถั่วงอกคอนโด" จ านวน  15 ชั่วโมง 
โดยทั้งน้ีผู้เรียนเรียนรู้ผ่านชุดการเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และ
รูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom)  ได้รับการ
นิเทศติดตาม นางรสาพร  หม้อศรีใจ ครูช านาญการพิเศษ 
นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก  ครูอาสาสมัครต าบลวอแก้ว และนางสร้อย
สุวรรณ  เตชะธิ ครู กศน.ต าบลหนองหล่ม ณ บ้านทุ่งหก หมู่ 5 ต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลวอแกว้



ระหว่างวันท่ี ๖-9 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลหนองหล่ม สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อาชีพระยะ
สั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มสนใจ รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ Google classroom "หลักสูตรการท าหน้ากาก
อนามัย" จ านวน 15 ชั่วโมง ณ บ้านง้าวพิชัย หมู่ 8 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดย
ได้รับการนิเทศติดตามและให้ก าลังใจผู้เรียนจาก นางสาวเกศสุดา  ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัครฯ

กศน.ต ำบลหนองหล่ม



วันท่ี 13-14 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลหนองหล่ม สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อาชีพระยะสั้นไมเ่กิน 30
ชั่วโมง) กลุ่มสนใจ รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้ออฟไลน์ 
"หลักสูตรการท าไข่เค็ม" จ านวน 5 ชั่วโมง  ณ บ้านง้าวพอชัย หมู่ 8 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง โดยได้รับการนิเทศติดตามและให้ก าลังใจผู้เรียนจาก นางสาวเกศสุดา  ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัครฯ

กศน.ต ำบลหนองหล่ม



วันท่ี 20 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลหนองหล่ม ได้ด าเนินการ 
จัดกิจกรรมโครงการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ บ้านหัวทุ่งหมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
ด าเนินการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จาก อสม.บ้านหัวทุ่ง  จัดการอบรม
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมนั่งเว้นระยะห่าง ด าเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท าดินปลูกทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์ และรูปแบบออฟไลน์แผ่นพับความรู้ มอบสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เข้า
รับการอบรมไปฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล โดยมีนางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ
ครู กศน.ต าบลหนองหล่ม นางเกษศติา หวานดี ครู กศน.ต าบลวอแก้ว 
เป็นวิทยากร

กศน.ต าบลหนองหล่ม



วันท่ี 21 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลหนองหล่ม ได้ด าเนินการ จัดกิจกรรมโครงการ การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรู้เท่าทันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ต.หนอง
หล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ด าเนินการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จาก อสม.บ้านหัวทุ่ง  จัดการอบรม
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมนั่งเว้นระยะห่าง ด าเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดดชื้อโควิด -19 การ
ป้องกัน การรักษาสถานการณ์ปัจจุบัน และการท าหน้ากากอนมัย ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบ
ออฟไลน์แผ่นพับความรู้ มอบสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล โดยมี     
นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ต าบลหนองหล่ม นางเกษศติา หวานดี ครูกศน.ต าบลวอแก้ว เป็น
วิทยากร

กศน.ต าบลหนองหล่ม



กศน.ต ำบลแม่สัน

วันท่ี ๗ มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลแม่สัน สังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ 
จัดโครงการศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน (อาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม
สนใจ รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ "หลักสูตรการท าฟักทองหอมการบูร" 
จ านวน 3 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ต าบลแม่สัน 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง



กศน.ต ำบลแม่สัน

วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลแม่สัน สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 
ได้ด าเนินการ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสื่อ
การเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้าน
การรู้เท่าทันโรคติดเชื้อไวรัสCovid-19"  โดยทั้งน้ีผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิป
การสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom)  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต าบลแม่สัน   
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง



กศน.ต ำบลแม่สัน
วันท่ี 2๐ มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลแม่สัน        
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอห้างฉัตร   ได้ด าเนินการ จัดโครงการการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคม ชุมชน (รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google
classroom ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ 
"การบริหารจัดการขยะ และการท าถังหมักรักษ์โลก"  
โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการ
เรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการ
เรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom)     
ณ บ้านส้มป่อย หมู่ ๖ ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง



วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลเมืองยาว สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 
ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อาชีพระยะสั้น
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มสนใจ รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ 
"หลักสูตรการท าฟักทองหอมการบูร" จ านวน 3 ชั่วโมง  ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ณ บ้านทุ่งหลวง หมู่ 5 ต าบล
เมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยได้รับการนิเทศ
ติดตามและให้ก าลังใจผู้เรียนจาก นายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง  ครู
อาสาสมัครพื้นที่ กศน.ต าบลเมืองยาว

กศน.ต ำบลเมืองยำว



วันท่ี ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ต าบลเมืองยาว สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ
ไม่เกิน ๓๐  ชั่วโมง) รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบ
ออฟไลน์ "หลักสูตรการท าไข่เค็ม" จ านวน ๕ ชั่วโมง โดยท้ังน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุด
การเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom) โดยผู้เรียนมาลงทะเบียนพร้อมรับอุปกรณ์ชุดฝึกอาชีพกลับไปเรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเอง และ
มีการส่งผลงานโดยรายงานผ่านช่องทางออนไลน์กลุ่มส่งงานอาชีพ กศน.ต าบลเมืองยาว  โดยทั้งน้ีก่อน
การลงทะเบียนและรับชุดอุปกรณ์ฝึกอาชีพครูได้ท าการตรวจคัดกรองผู้เรียนตามมาตราการการป้องกันโค
วิด-19 ณ. บ้านเวียงใต้ หมู่ ๒ ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลเมืองยำว



วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลปงยางคก สังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัด
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม
สนใจ รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ "หลักสูตรการท าฟักทองหอมการบูร" 
จ านวน 3 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. กลุ่มเป้าหมายบ้าน
ทุ่งบ่อแป้น หมู่ 2 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดย
ได้รับการนิเทศติดตามและให้ก าลังใจผู้เรียนจาก นางสาวเกวลิน อุตมะ  
ครูอาสาสมัครฯ

กศน.ต ำบลปงยำงคก



วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลปงยางคก สังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้าง
ฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนา
อาชีพระยะสั้น(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom 
ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสูตรการเพาะ
ต้นอ่อนทานตะวัน" จ านวน  5 ชั่วโมง โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการ
สอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom) โดยผู้เรียนรับอุปกรณ์ชุดฝึกอาชีพกลับไปเรียนรู้ท่ี
บ้านด้วยตนเอง และมีการส่งผลงานโดยรายงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์  ณ บ้านโฮ้ง-ทะล้า หมู่ 11 ต าบลปงยางคก อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลปงยำงคก



วันท่ี ๑๗-19 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลปงยางคก สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพ
ระยะสั้น(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ 
"หลักสูตรการท าไข่เค็ม" จ านวน  5 ชั่วโมง โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการ
เรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom) โดยผู้เรียนรับอุปกรณ์ชุดฝึกอาชีพกลับไปเรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเอง และมีการส่งผลงาน
โดยรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ ณ บ้านโฮ้ง ทะล้า หมู่ 11 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง และได้รับการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานจากนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูช านาญการพิเศษ 
และนางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครฯ

กศน.ต ำบลปงยำงคก



วันท่ี 20 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลปงยางคก
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google
classroom ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ 
"กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการรู้เท่าทันโรคติดเชื้อ
ไวรัสCovid-19"  โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) 
และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom) ณ บ้านสันบุญเรือง หมู่ 4 ต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยมี จ.ส.ต.ธวร ไชย
อินปั๋น ก านันต าบลปงยางคก ร่วมให้ก าลังใจกับผู้เข้ารับ
การเรียนรู้ในครั้งนี้



วันท่ี 23-2๔ มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลปงยางคก สังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 
ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสัน้
(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสื่อการ
เรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสูตรการเพาะถั่วงอกคอนโด" จ านวน  
15 ชั่วโมง โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการ
เรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียน
ออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) โดยผู้เรียนรับอุปกรณ์ชุดฝึก
อาชีพกลับไปเรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเอง และมีการส่งผลงานโดยรายงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์  ณ บ้านจ า หมู่ 6 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง



วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลปงยางคก สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร     
ได้ด าเนินการ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน 
(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสื่อ
การเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "การบริหารจัดการขยะ และการท าถัง
หมักรักษ์โลก"  โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุด
การเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้
ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) ณ บ้านโฮ้ง ทะล้า 
หมู่ 11 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยมี 
นางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครฯนิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้



วันท่ี 28 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลปงยางคก สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้
ด าเนินการ จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom 
ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้การท าดินปลูก และการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้"  โดยทั้งน้ี
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+
คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน
(google Classroom) ณ บ้านต้นค่า ม่วงชุม หมู่ 5 ต าบลปง
ยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง



วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลเวียงตาล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น (รูปแบบห้องเรียน
ออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสูตรการเพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน" จ านวน  5 ชั่วโมง โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิป
การสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) โดยผู้เรียนรับอุปกรณ์ชุดฝึก
อาชีพกลับไปเรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเอง และมีการส่งผลงานโดยรายงานผ่านช่องทางออนไลน์  ณ บ้านทุ่งเกวียน 
หมู่ 6 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลเวยีงตำล



วันท่ี ๑๓-15 มิถุนายน 2563 
กศน.ต าบลเวียงตาล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom 
ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสูตรการท าไข่เค็ม" 
จ านวน  5 ชั่วโมง โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุด
การเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้
ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google Classroom) โดยผู้เรียนรับอุปกรณ์
ชุดฝึกอาชีพกลับไปเรียนรู้ท่ีบ้านด้วยตนเอง และมีการส่งผลงานโดย
รายงานผ่านช่องทางออนไลน์  ณ บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ 11 ต าบลเวียง
ตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลเวยีงตำล



วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลเวียงตาล สังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้าง
ฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom ควบคู่ไปกับ
สื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "กิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ด้านการรู้เท่าทันโรคติดเชื้อไวรัสCovid-19"  โดยท้ังน้ีผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้ (สื่อแผ่นพับ+
คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน
(google Classroom) ณ กศน.ต าบลเวียงตาล หมู่ 4 ต าบล
เวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลเวยีงตำล



วันที่ 21 มิถุนำยน 2563 กศน.ต ำบลเวียงตำล ได้ด ำเนินกำร 
จัดกิจกรรมโครงกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้ำนยำงอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ต.เวียงตำล 
อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง โดยได้ด ำเนินกำรคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิ และจัดให้ผู้เข้ำกิจกรรมนั่งเว้นระยะหำ่ง ด ำเนินกำร
อบรมให้ควำมรู้เรื่องหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
กำรท ำดินปลูกทั้งในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบออฟไลน์
แผ่นพับควำมรู้ มอบสื่อกำรเรียนรู้ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมไปฝกึ
ปฏิบัติเป็นรำยบุคคล โดยมีนำงสำวเกวลิน อุตมะ ครูอำสำฯ
เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้

กศน.ต ำบลเวยีงตำล



วันท่ี22-24 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลเวียงตาล สังกัดศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ จัดโครงการ ศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ google classroom 
ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์ "หลักสูตรการเพาะถ่วงอกคอนโด" 
จ านวน 15 ชั่วโมง โดยทั้งน้ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านชุดการเรียนรู้ 
(สื่อแผ่นพับ+คลิปการสอน) และรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน(google
Classroom) โดยผู้เรียนรับอุปกรณ์ชุดฝึกอาชีพกลับไปเรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเอง และ
มีการส่งผลงานโดยรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ ณ บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ 11 ต าบล
เวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

กศน.ต ำบลเวยีงตำล


