


วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
กศน.ต ำบลห้ำงฉัตร สังกัดกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

ป้องกันภำวะซึมเศร้ำคงสมรรถนะทำงกำย จิต และสมองของผู้สูงอำยุ โดยมี
นำยกฤษดำ ศักดิ์ดี นักกำยภำพบ ำบัด จำกโรงพยำบำลห้ำงฉัตรให้ควำมรู้ทั้งใน
ภำคทฤษฎี และกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเชิงสร้ำงสรรค์และนันทนำกำร สร้ำง
ควำมสุข และเสียงหัวเรำะให้กับผู้สูงอำยุ ณ กศน.ต ำบลห้ำงฉัตร



วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 
กศน.ต ำบลหนองหล่ม สังกัดกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด ำเนินกำรจัด

โครงกำรป้องกันภำวะซึมเศร้ำคงสมรรถนะทำงกำย จิต และสมองของ
ผู้สูงอำยุ โดยมีวิทยำกรจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลหนองหล่ม
ให้ควำมรู้ทั้งในภำคทฤษฎี และกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเชิงสร้ำงสรรค์และ
นันทนำกำร สร้ำงควำมสุข และเสียงหัวเรำะให้กับผู้สูงอำยุ นำงสร้อยสุวรรณ 
เตชะธเิป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่อง กำรท ำตะไคร้หอมกันยุง



วันท่ี  4 สิงหาคม 2563
กศน.ต ำบลเวียงตำล สังกัดกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรป้องกันภำวะซึมเศร้ำคงสมรรถนะทำงกำย จิต และสมอง

ของผู้สูงอำยุ โดยมีนำงสมจิตร นำละออง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงอ้อยให้ควำมรู้ทั้งใน
ภำคทฤษฎี และกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเชิงสร้ำงสรรค์และนำยมณเฑียร นันทะศรี ครูกศน.ต ำบลห้ำงฉัตร นำงสำวสุดำพร ทิพยม์ณีครู
ศรช.ปงยำงคก ให้ควำมรู้เรื่องกำรนันทนำกำร สร้ำงควำมสุข และเสียงหัวเรำะให้กับผู้สูงอำยุ และนำงสำวเกวลิน อุตมะ ครูอำสำสมัครฯ
นำงวรินทร์ศิญำ ถำน้อย ครูกศน.ต ำบล ให้ควำมรู้เร่ืองกำรท ำสเปย์ตะใครห้อมไล่ยุง



วันท่ี  5 สิงหาคม 2563
กศน.ต ำบลเมืองยำว สังกัดกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรป้องกันภำวะ

ซึมเศร้ำคงสมรรถนะทำงกำย จิต และสมองของผู้สูงอำยุ โดยมีนำงสำวนัฐกำนต์ วงศ์ต่อม 
ครูกศน.ต ำบลเมืองยำว ให้ควำมรู้ทั้งในภำคทฤษฎี และกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเชิงสร้ำงสรรค์
ให้ควำมรู้เรื่องกำรนันทนำกำร สร้ำงควำมสุข และเสียงหัวเรำะให้กับผู้สูงอำยุ ตลอดจนกำรให้
ควำมรู้เรื่องกำรท ำสเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุง และในกำรนี้ได้รับกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรและ
ให้ก ำลังจำกนำยชัยรัตชัย  เอื้อเก่ง ครูอำสำสมัครฯ



วันท่ี 5-8 สิงหาคม 2563 
กศน.ต ำบลหนองหล่ม สังกัดกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ กิจกรรมอบรม

ให้ควำมรู้เรื่องกำรทักทำย กำรต้อนรับและกำรขอบคุณลูกค้ำ ค ำศัพท์เกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินค้ำ กำรซื้อและกำรขำยสินค้ำประเภทอำหำร 
เครื่องดื่ม เสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย และกิจกรรมศึกษำเรียนรู้จำกสถำนประกอบกำรศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย และตลำดทุ่งเกวียน ซึ่งได้รับกำร
นิเทศติดตำมโดยนำงสำวเกศสุดำ  ไชยสวนดอก ครูอำสำสมัคร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ณ บ้ำนง้ำวพิชัย หมู่ 8 ต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง



วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 
กศน.ต ำบลวอแก้ว สังกัดกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรป้องกันภำวะซึมเศร้ำคงสมรรถนะทำงกำย จิต และสมอง

ของผู้สูงอำยุ โดยมีวิทยำกรจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนบ้ำนวอแก้วให้ควำมรู้ทั้งในภำคทฤษฎี และกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเชิง
สร้ำงสรรค์และนันทนำกำร สร้ำงควำมสุข และเสียงหัวเรำะให้กับผู้สูงอำยุ นำงสร้อยสุวรรณ เตชะธเิป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่อง กำรท ำ
ตะไคร้หอมกันยุง และได้รับกำรนิเทศติดตำมโดยนำงสำวเกศสุดำ  ไชยสวนดอก ครูอำสำสมัคร กศน.ต ำบลวอแก้ว ณ บ้ำนทุ่งผำ หมู่ 1
ต ำบลวอแก้ว อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง



วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 
กศน.ต ำบลปงยำงคก สังกัดกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด ำเนินกำร

จัดโครงกำรป้องกันภำวะซึมเศร้ำคงสมรรถนะทำงกำยจิต และสมอง
ของผู้สูงอำยุร่วมกับกลุ่มผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลปงยำงคก โดยมี 
นำยเพียร ทำสุตำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำน
ข่วง ให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันภำสะซึมเศร้ำ ของผู้สูงอำยุ และ  
นำงสำวสุดำพร ทิพย์มณี ครศูรช.ปงยำงคกและนำงสำวเกวลิน อุตมะ 
ครูอำสำสมัครฯ ให้ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำจิตใจและสมองเชิง
นันทนำกำร กับผู้สูงอำยุ นำงสำวสุกัญญำ ชัยสงค์ ครูกศน.ต ำบลปง
ยำงคก และนำงวรินทรศ์ิญำ ถำน้อย ครูกศน.ต ำบลเวียงตำล ให้ควำมรู้
เรื่องกำรท ำสเปย์ตะใครห้อมไล่ยุง



วันท่ี 5-8 สิงหาคม 2563 
กศน.ต ำบลวอแก้ว สังกัดกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

อบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ โดยมีนำงสำวมีนำวัลย์  เทียนเงินมำ
เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่องที1่ กำรทักทำย กำรต้อนรับและกำรขอบคุณลูกค้ำ 
เรื่องที่ 2  ค ำศัพท์เกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินค้ำเรื่องที่ 3 กำรซื้อและกำรขำยสินค้ำ
ประเภทอำหำร เครื่องดื่ม เสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย และศึกษำเรียนรู้จำกสถำน
ประกอบกำรศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย และตลำดทุ่งเกวียน ซึ่งได้รับกำรนิเทศติดตำมโดย
นำงสำวเกศสุดำ  ไชยสวนดอก ครูอำสำสมัคร กศน.ต ำบลวอแก้ว ณ บ้ำนทุ่งหก 
หมู่ 5 ต ำบลวอแก้ว อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง



วันท่ี 7 สิงหาคม ๒๕๖๓
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร 

กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อมทั้งคณะครู น ำนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรรับ
บริจำคโลหิต เหล่ำกำชำดจังหวัดล ำปำง ร่วมกับกิ่งกำชำดอ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอห้ำงฉัตร



วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย พร้อมทั้งคณะครูและ

บุคลำกรอ ำเภอห้ำงฉัตร เข้ำร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ
พระรำชชนนีพันปีหลวง แสดงถึงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ ที่ว่ำกำร
อ ำเภอห้ำงฉัตร



วันท่ี 16 สิงหาคม 2563 
ดร.สุรพงศ์ งำมสม ได้นิเทศติดตำมโครงกำรกำรพัฒนำ

ห้องเรียนออนไลน์ภำคภำษำอังกฤษ ณ ห้องประชุม กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
โดยมีนำยบุญทรง  จิโนเป็ง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน กศน.จังหวัดล ำปำง 
และ นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อม
คณะครูให้กำรต้อนรับ



วันท่ี 13 – 14 สิงหาคม ๒๕๖๓

กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิตลูกเสือวิสำมัญ โดยมีนำงสำวชนิสรำ พรมชัย 

ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร เป็นประธำนเปิดในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยมี

ลูกเสือวิสำมัญเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน ๗0 คน  ได้ท ำกิจกรรมเพิ่มทักษะควำมรู้ 

ควำมรัก ควำมสำมัคคี กำรมีระเบียบวินัย ณ กศน.ต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอห้ำง

ฉัตร จังหวัดล ำปำง 



วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 
นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร เข้ำร่วม

กิจกรรมพิธีเปิดกำรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดล ำปำง โดยมีนำยธนำกร ดอน
เหนือ รองเลขำธิกำร กศน. ให้เกียรติเป็นประธำนเปิดกำรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ 
มีตัวแทนนักศึกษำ กศน.ทุกอ ำเภอเข้ำร่วมฝึกอบรมจ ำนวนทั้งสิ้น 44 คน ระหว่ำง
วันที่ 25 - 28 สิงหำคม 2563 ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำว อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง



วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
เวลำ 10.00 น.  นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อมด้วยคณะครู ให้กำรต้อนรับ 

นำยรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอปง รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอเชียงม่วนพร้อมคณะศึกษำดูงำน
จำก กศน.อ ำเภอปง และ กศน.อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ โดยศึกษำดูงำนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom



วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
เวลำ 13.00 น. นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.

อ ำเภอห้ำงฉัตรพร้อมด้วยคณะครูให้กำรต้อนรับ นำงสิริญญำ เรืองขจรเมธี 
ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอแม่ใจ พร้อมคณะศึกษำดูงำนจำก กศน.อ ำเภอแม่ใจ 
และ นำงวำรณี วิชัยศิริ ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ 
พร้อมคณะครู โดยศึกษำดูงำนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom



วันท่ี 27 – 28 สิงหาคม 2563
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดย นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร 

กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง รับรำงวัลเกียรติบัตรมีผลงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ 
ด้ำน Good Activities เรื่องกำรใช้เครือข่ำยดิจิทัล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร และเข้ำร่วมเสวนำในด้ำน Good Activities และได้น ำคณะครูและ
บุคลำกร เข้ำร่วมจัดแสดงผลงำนนิทรรศกำรด้ำนกำรศึกษำยุคใหม่ (Good Activities)
โดยมีกำรน ำเสนอศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online 
Commerce Center : OOCC) ของอ ำเภอห้ำงฉัตร ณ สถำบัน กศน.ภำคเหนือ 
จังหวัดล ำปำง



วันท่ี 29 สิงหาคม 2563 
นำงสำวเปรมสิณี มังจักร์ บรรณำรักษ์ห้องสมุดประชำชนอ ำเภอห้ำงฉัตร 

เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรใช้หนังสือสำระท้องถิ่นจังหวัดล ำปำง “เล่ำเรื่องเมืองเขลำงค์” 
ณ อุทยำนกำรเรียนรู้นครล ำปำง และรับมอบสื่อกำรเรียนรู้สำระท้องถิ่นจังหวัดล ำปำง 
จ ำนวน 1 ชุด เพื่อน ำมำจัดให้บริกำรในห้อสมุดประชำชน จัดอบรมโดย เทศบำลนคร
ล ำปำง ร่วมกับสถำบันอุทยำนกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
( TK Park )




