n

PRODUCTIONS

ewsletter ฉบับวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ 2561

ฉบับวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ 2561

บก.แถลง

Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ
น�้ำพระทัยหลั่งริน ถ้วนทั่วผืน
แผ่นดิน อุทัยธานี
เมื่อช่างภาพอยาก (เหล้า) เล่า

สวัสดีค่ะพี่น้อง กศน. ทุกๆ ท่าน พบกับจดหมายข่าว กศน.
ฉบับที่ 1/2561 อาจมาถึงช้าไปสักหน่อยส�ำหรับฉบับแรกของปีงบประมาณใหม่
แต่ก็มาแน่ๆตามที่ บก.คนก่อนสัญญาไว้ โดยมีดิฉัน “บก.พี่แดง” มารับหน้าที่
บก.คนใหม่เป็นฉบับแรก ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ มีอะไรก็แนะน�ำกันได้ หรือหาก
มีกจิ กรรมดีๆ ทีจ่ ะใช้พนื้ ทีจ่ ดหมายข่าว กศน.ในการเผยแพร่ ทางกอง บก. ก็ยินดี
เป็นสื่อกลางให้ค่ะ
ส�ำหรับจดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้เราอัดแน่นกันไว้ด้วยกิจกรรม
มากมาย โดยเฉพาะพระราชกรณี ย กิ จ ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของส�ำนักงาน กศน. ทัง้ ทีท่ รงเสด็จ
พระราชด�ำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ต่อด้วยพิธีเปิดศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อย่าง
เป็นทางการ รวมถึงที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงตรวจเยี่ยม
การด�ำเนินงานจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการ
พัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�ำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
ซึ่งส�ำนักงาน กศน.ด�ำเนินการน�ำร่องไว้ใน 2 จังหวัด คือ อ�ำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก และอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ชาว กศน.อย่างหาที่สุดมิได้
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมกราคม เป็นทั้งช่วงเวลาส�ำคัญ
ของเด็กและครู ซึง่ ส�ำนักงาน กศน.โดยศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา
ก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วย ส�ำหรับ Smart ONIE ฉบับนี้
จะขอน�ำเสนอเรือ่ งราวของสุดยอดครูดขี อง กศน.จะเป็นใครนัน้ ต้อง
ติดตามค่ะ เรื่องเกร็ดละอัน 1,000 ละน้อย สนับสนุนข้อมูลโดย
กลุ่มการคลังก็เป็นอีกเรื่องที่คนท�ำงานอย่างเราๆ จ�ำเป็นต้องรู้
งานหนักกันตัง้ แต่ตน้ ปีขนาดนี้ กอง บก.จดหมายข่าว
กศน.ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้ชาว กศน.ทุกท่านค่ะ เราไปชื่นชมเนื้อหา
จดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้กันเลย ตาม บก.พี่แดงมาค่ะ
บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ส�ำนักงาน กศน.
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ
กฤติชัย อรุณรัตน์
โสมอุษา เลี้ยงถนอม

บรรณาธิการ
ตรีนุช สุขสุเดช
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สร้อยทิพย์ อุจวาที
ทองพิน ขันอาสา
สิชล เชยสมบัติ
เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
กมลทิพย์ ช่วยแก้ว
นิลรัตน์ มาเจริญ
ชูชาติ ก�ำลังงาม
จันทร์ฉาย ดีรอด
สุรพงษ์ ทองเนียม

พิสูจน์อักษร
วราทิพย์ ไตรรัตนวนิช
วิชุดา นาคนาวา
พนิตา จ�ำจด
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ
ญาณิศา สุขอุดม
อิศเรศ มนต์ทิพย์
อรุณรัศมี พุ่มไพศาล

ศิลปกรรม

ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
สุรพงษ์ ทองเนียม
ชูชาติ ก�ำลังงาม
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ พนิตา จ�ำจด
ปก : เอือ้ มพร สุเมธาวัฒนะ
ส่าหรี ประไชโย

ผลิตโดย :

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงาน กศน.
		 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�ำเนินนอก
		 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2282 2868 โทรสาร : 0 2281 0457
website : www.nfe.go.th

น�้ำพระทัย หลั่งริน ถ้วนทั่วผืนแผ่นดิน

“อุทัยธานี”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดอาคาร ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ�ำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ�ำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี โดยมีนายแพทย์คลินกิ อุดม คชินทร รัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. นายชาญชัย โพนกองเส็ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนคณะผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
แห่งนี้ นับเป็นห้องสมุดประชาชน ล�ำดับที่ 97 ของประเทศ และเปิดให้บริการประชาชน
เป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดหนองขุนชาติ โดยพระราชอุทัย
โสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ คณะศิษย์ และประชาชน
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินจัดสร้างขึ้น ตามโครงการของส�ำนักงาน กศน.
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน
ที่พระองค์ทรงห่วงใย และอยากเห็นชาวประชาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ได้มีแหล่ง
ความรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ที่มีความทันสมัย อันจะเป็น
เครือ่ งมือหลักทีจ่ ะช่วยให้ผรู้ บั บริการ สามารถเพิม่ พูนความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดยเฉพาะ
การปลูกส�ำนึกให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มีใจรักการอ่านได้
ในที่สุด
พื้นที่ภายในอาคารห้องสมุด บริเวณชั้นล่าง ประกอบด้วย มุมหนังสือ
ทัว่ ไป มุมเด็กและครอบครัว มุมอินเทอร์เน็ต (ICT) นอกจากนี้ บริเวณชัน้ บน ถูกจัดเป็น
พื้นที่แสดงนิทรรศการ ส�ำหรับบอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัด
อุทัยธานี ประกอบด้วย ต�ำนานเมืองอุทัยเก่า การท�ำเครื่องเงิน และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดหนองขุนชาติ ห้องอุทัยธานี ห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องโสตทัศนศึกษา เป็นต้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิด
“ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธานี

เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเปิดศูนย์วงเดือน
อาคมสุรทัณฑ์ อ�ำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และนายชาญชัย โพนกองเส็ง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุทยั ธานี และนางอุทยั วรรณ
โพธิ์กระจ่าง ผู้อ�ำนวยการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตลอดจน
คณะผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
“ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” ก่อตัง้ จาก เมือ่ ครัง้ ที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในจังหวัดอุทัยธานี เมื่อ
ปี 2557 โดยนางสาว วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เป็นผู้น้อมเกล้า
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ถวายทีด่ นิ เนือ้ ทีจ่ ำ� นวน 3 งาน 31 ตารางวา ในพืน้ ทีต่ ำ� บลอุทยั ใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จากนั้นพระองค์ทรงมีพระราชด�ำริ
ให้ ส� ำ นั ก งาน กศน. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝ ึ ก อาชี พ แก่ ร าษฎรบนพื้ น ที่
พระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชือ่ ศูนย์
ตามรายนามของผู้ถวายที่ดิน ว่า “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์”
โดยเริ่มขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในฐานะศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร
ตามแนวพระราชด�ำริ มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้เป็นแหล่งพัฒนา
ศักยภาพของราษฎรให้มีอาชีพ โดยมุ่งเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น ภายใต้ ก ารสร้ า งภู มิ ป ั ญ ญาและอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมพืน้ บ้านจังหวัดอุทยั ธานี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทีผ่ า่ นมา “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
วิชาชีพตามวิสยั ทัศน์ทวี่ า่ “ส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ สูค่ ณ
ุ ภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ” เพิ่ ม เติ ม อี ก 5 กลุ ่ ม อาชี พ ใหม่ ได้ แ ก่ กลุ ่ ม อาชี พ

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิด
สร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง อาทิ ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
การร้อยมาลัยขั้นพื้นฐาน การท�ำดอกไม้จันทน์ การแปรรูปข้าว
อินทรีย์ การท�ำเครื่องถมเงิน การเย็บกระเป๋าจากเสื่อกก โดยจัด
สอนที่อาคารหอพักของส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี และมี
กศน.อ�ำเภอทั้ง 8 แห่ง เป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมในพื้นที่
ท�ำให้ปัจจุบัน สามารถจัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
ชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง จ�ำนวน 258 หลักสูตร และมีผู้
เข้ารับและส�ำเร็จการอบรมแล้วทั้งสิ้น 4,016 คน นอกจากนี้ ยังมี
การเร่งขยายผลให้ กศน.อ�ำเภอ ทั้ง 8 แห่งของจังหวัดอุทัยธานี

เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ เรียนรู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ สร้ า งรายได้ แ ก่ ป ระชาชนภายหลั ง
ฝึกอบรม อาทิ ศูนย์เรียนรู้รวยด้วยปลาแรด อ.เมืองอุทัยธานี,
ศูนย์เรียนรู้เรื่องกล้วยกล้วยก็รวยได้ อ.ห้วยคต, ศูนย์เรียนรู้
การปลูกข้าวหอมดงอินทรีย์เพื่อวิถีชาวอุทัย อ.ลานสัก เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาให้พสกนิกรของพระองค์ท่านทุกหมู่เหล่า
สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดเป็นอาชีพ ก่อเกิดเป็น
รายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามล�ำดับ
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ภาพเป็นข่าว...

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. น�ำทีมผู้บริหาร
กลุม่ /ศูนย์สว่ นกลาง ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มการด�ำเนินงาน
จั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ (กระเหรี่ยงคอยาว) ณ ศศช.บ้าน
ห้วยปูแกง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยน�ำอุปกรณ์กัน
หนาวไปมอบแก่เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ ในโอกาสนีด้ ้วย
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เรื่องของครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2561

ครู

ผู้เคยเป็นผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา
กับบทบาทในการให้

นายสากล พุ ท ธเคน ครู ผู ้ ส อนคนพิ ก าร กศน.
อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วัย 45 ปี เล่าว่า ตนเป็น
ศิษย์เก่า กศน. ม.ปลาย เมื่อกว่าสิบปีท่ีผ่านมา ด้วยชีวิตผกผัน
จ�ำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปท�ำงานที่ต่างจังหวัด จึงเรียนจบแค่ ม.5
แบบพอกะเทิ น และกลั บ มาเป็ น นายฮ้ อ ยค้ า ขายวั ว ควายที่ บ ้ า น
ในอ�ำเภอเดชอุดม ประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นก็เปลี่ยนอาชีพมาขาย
ขนมหม้อข้าวหม้อแกง ไปท�ำงานเมืองนอก 2 ปี กลับมา ปี 2548
จึงได้เข้าเรียน กศน.จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนอายุ 32 ปี
จบแล้วจึงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น ที่ ม.อุบลราชธานี และมีผู้แนะน�ำให้เรียนต่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่ ม.ราชธานี จึงได้พบกับ นายอุกฤษฏ์
รินทรามี ผอ. กศน.อ�ำเภอเดชอุดม ซึ่งชักชวนให้มาเป็นครูประจ�ำ
กลุ่ม ท�ำงานอยู่ปีกว่า จึงสอบเป็นครูผู้สอนคนพิการ จากวันนั้น
ถึงวันนี้เป็นเวลา 7 ปีเต็ม เริ่มเคสแรกที่การน�ำเงินพัฒนาผู้เรียน
3,000 บาท ไปซือ้ บัตตาเลีย่ นให้นกั ศึกษาซึง่ พิการทางร่างกายเพือ่
ใช้ประกอบอาชีพตัดผมชาย โดยหาคนทีเ่ ก่งในอาชีพนีม้ าสอนให้ ซึง่
นักศึกษาดังกล่าวยึดเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้มาดูแลอีก
ต� ำ บลหนึ่ ง มาพบกั บ น.ส.เกศภรณ์
พาหุนนั ท์ หรือน้องเกศ อายุ 32 ปี
เธอเป็นผู้พิการทางสมอง มีค วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ชอบลักเล็ก
ขโมยน้อย จึงได้ชกั ชวนให้เรียน กศน.
โดยบอกว่าจะหาอาชีพให้ด้วยและได้
เชิญนักวิชาการที่จังหวัดมาช่วยสอน
ท� ำ พรมเช็ ด เท้ า ให้ ผมเองก็ เ รี ย นไป
พร้อมๆ กับน้องเกศด้วย จนกระทัง่ ตัง้
เป็นกลุ่มอาชีพได้ ขายผืนละ

น้องเกศ
50 บาท พอจะเลี้ยงชีพตนเองได้ บรรเทาความเดือดร้อนให้พ่อแม่
ไม่ตอ้ งคอยหวาดระแวงว่าลูกจะหนีออกไปลักขโมยของชาวบ้านเขา
เป็นเชิงบังคับว่าน้องต้องอยู่กับบ้านเรียนหนังสือด้วย ท�ำพรม
เช็ดเท้าด้วย ตอนนี้จบระดับประถมศึกษาแล้ว ก�ำลังเรียนต่อ ม.ต้น
เทอมแรก หลังจากทีเ่ รียน กศน.และมีอาชีพเลีย้ งดูตนเองแล้ว น้อง
เขามีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ ไม่ลกั เล็กขโมยน้อย
อีก เพราะเราจะสอนตลอดว่า การลักขโมยเป็นสิง่ ไม่ดี แม้วา่ จะหิวข้าว
ถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาต ก็อย่าไปหยิบของเขามากิน ตอนนี้เขา
เชื่อฟังทุกอย่างพ่อแม่ก็ตอบรับดีมาก วันไหนไม่เห็นครูเข้าไป
ก็จะโทรตาม เพราะเขาฝากความหวังไว้ว่า สักวันหนึ่งลูกเขาจะมี
งานท�ำ ช่วยเหลือตนเองได้ ถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปก่อน จะได้อยูไ่ ด้ดว้ ย
ตนเอง ประทับใจเรือ่ งทีเ่ คยพาน้องเขาไปร่วมกิจกรรมรักการอ่าน
ก็จะมีเด็กๆ ที่พอแม่เขาพามา เราก็ให้น้องเขาเป็นวิทยากรฝึก
ให้เด็กๆ ที่สัญจรไปที่งานท�ำพรมเช็ดเท้า ซึ่งวันนั้นทั้งวันไม่ได้
กินข้าวเลย น้องเขาสนุกอยู่กับการสอนเด็กๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภูมิใจ
ที่ศิษย์เราสามารถท�ำได้ ตัวผมเอง มีความสุขกับการท�ำงานนี้
การที่เราเคยพลาดโอกาสในอดีต และได้รับโอกาสจาก กศน.อ�ำเภอ
เดชอุดม จนวันนี้มีโอกาสได้มอบโอกาสแก่ผู้อื่นด้วย รู้สึกว่า
เป็นเรื่องที่ดี อยากให้ผู้ที่พลาดโอกาสทุกคนได้เข้ามา
รับโอกาสดีๆ ที่ทาง กศน.หยิบยื่นให้
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Smart ONIE
สิบหกมกรานี้ก�ำหนดว่าเป็นวันครู
ท่านผู้มีอุปการ ประสิทธิ์วิทยาทาน
ให้ฉลาดเฉลียวเชี่ยวชาญ มีปฏิภาณ
ด�ำรง มั่นคงเมตตากรุณาจริงใจ
ตั้งจิตอภิวันท์ระลึกถึงครูอาจารย์
แผ่ผลบุญบูชาพระคุณของท่าน
เหมือนดังที่ท่านได้สั่งสอนไว้

ปลูกกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์
ด้วยใจคิดหวังส่งเสริมศิษย์ทุกด้าน
แคล่วคล่องว่องไว ด้วยท่านมีคุณธรรม
เมื่อถึงทิวาสิบหกมกราแล้วมารวมกัน
ร่วมจิตน้อมอธิษฐาน กอปรกิจกุศลทาน
ประพฤติตนพ้นสิ่งสามานย์
สร้างแต่ลว้ นคุณธรรมความดี ให้สมดังทีท่ า่ นหวังตัง้ ใจ
เพลงมาร์ชวันครู ประพันธ์โดย ครูมนตรี ตราโมท
(ศิลปินแห่งชาติ) ท�ำนองเพลงไทยเดิม “สร้อยล�ำปาง”

ด้วยวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นวันส�ำคัญอีกวันหนึ่ง
ของชาวไทย คือวันครูแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่เหล่าบรรดาศิษย์มีครู
ทัง้ หลายจะได้ทำ� พิธรี ำ� ลึกถึงพระคุณของครู ท�ำกตัญญูกตเวทิตา
โดยการท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว
และมอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรต่างๆ แก่ครูท่ีเป็นครูมืออาชีพ
ในสังคมไทย Smart ONIE ฉบับนี้ ทีมงานจึงขอน�ำเสนอเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับครูอันเป็นสุดยอดของครูแห่งปีของพวกเราชาว
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กศน. ซึง่ มีรางวัลครูดขี องปวงประชา ประจ�ำปี 2560 ของ สกสค.
ประเภทรางวัล สุดยอดครูดี สังกัดส�ำนักงาน กศน.เป็นตราประทับ
การันตีความยอดเยีย่ มเพียงหนึง่ เดียว เธอคนนัน้ ได้แก่...นางเกษร
ธานีรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรบมือรัวๆ...

นางเกษร ธานีรัตน์ เล่าถึงการท�ำงานของตน ที่ท�ำให้ได้รับรางวัล
ในครั้งนี้ว่า ตนมีหลักการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และ
พัฒนางาน ตั้งแต่เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน สายงานบริหารสถาน
ศึกษา ปัจจุบันอยู่ในสายงานบริหารการศึกษา ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผูร้ บั บริการ ต่อผูร้ ว่ ม
ประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม ในการพัฒนาตนเองเพือ่ พัฒนางานนัน้ ได้ปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอโดยเป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประพฤติ
ปฏิบัติตาม รวมถึงผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับ
บริการ เป็นส�ำคัญ รักษาความสามัคคี มีนำ�้ ใจ เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ เพือ่ นร่วมงาน
เสียสละ สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น เข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กร มีการประชุมเพื่อวางแผนการด�ำเนินงานเพื่อสร้างและท�ำความเข้าใจ
ก่อนการปฏิบัติงาน ให้ความเสมอภาคในการถ่ายทอดความรู้ แนะน�ำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร และเสริมสร้างความสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมของ
หมูค่ ณะทัง้ ในและนอกหน่วยงาน ส่งผลให้ตนเอง รวมถึงส�ำนักงาน กศน.จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ ได้แก่ รางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
ประจ�ำปี 2557 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นองค์กรที่
มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2560 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง
รางวัลสุดยอดของครูแห่งปีในวันครูปนี ดี้ ว้ ย ผลงานส่วนใหญ่ได้รบั การยอมรับ
และมีการน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรหรือหน่วยงานอืน่ ๆ...ทีก่ ล่าว
ถึงทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงเศษเสีย้ วหนึง่ ของการท�ำงาน เป็นออร์เดิรฟ์ เรียกน�ำ้ ย่อย
เท่านั้น ถ้าอยากรู้ว่างานของส�ำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชโดดเด่น
จริงไหมและอย่างไร คงต้องตามไปดู ผอ.เกษร รออยู่...

นางเกษร ธานีรัตน์ Smart ONIE
ประจ�ำฉบับได้ฝากหลักการท�ำงานสัน้ ๆ ทีค่ รอบคลุม
และได้ใจความไว้ให้ชาว กศน.น�ำไปประยุกต์ใช้กนั ด้วย
ว่า “คิดอย่างผู้น�ำ ท�ำอย่างผูร้ ู้ อยู่อย่างผู้ให้”
สโลแกนจ�ำง่ายซะขนาดนี้ การน�ำไปสู่การปฏิบัติคง
ไม่ยากเกินไป รอดูกนั ดีกว่าว่าต�ำแหน่ง Smart ONIE
ฉบับหน้าจะเป็นของใคร...
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เรื่องเด่น...

จากเครือข่าย

“เมื่อช่างภาพอยาก

(เหล้า) เล่า”
เอกลาภ กัลยาวงศ์

“ทุกคนมีความสามารถ
อยู่ในตัวเอง อยู่ที่ว่า
จะใช้ความสามารถนั้น
มาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตัว
หรือเพื่อส่วนรวม”
คน กศน.ทุกคนมีความฝันที่แตกต่างกัน
บางคนอยากมีบา้ นอยากมีรถ บางคนขอแค่มขี า้ วกิน
ไปวันๆ ผมก็เช่นกัน เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีก่อน
ความฝันของผมคือประสบความ
ส�ำเร็จในธุรกิจส่วนตัว ในจังหวัด
เชี ย งใหม่ แต่ ทุ ก อย่ า งไม่ ไ ด้ โ รย
ด้วยกลีบกุหลาบสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นจริง
เงินทุนที่สะสมหายวับไปกับตา ความคิด
เดิมๆ จึงเริ่มเปลี่ยน มองหาอาชีพ
ใหม่ๆ ทีม่ คี วามมัน่ คงกว่า จึงมีโอกาส
ได้ เ ข้ า มาท� ำ งานที่ ส� ำ นั ก งาน กศน.
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ในต� ำ แหน่ ง นั ก วิ ช าการ
โสตทัศนศึกษา ด้วยที่ผมจบนิเทศศาสตร์
และจากประสบการณ์การท�ำงานในบริษทั เอกชน
ในเมืองหลวงกว่า 10 ปี ท�ำให้ผมท�ำงานในต�ำแหน่ง
นี้ ได้ไม่ยากนัก
ช่วง 3 เดือนแรกที่ผมท�ำงานผมขอ
สารภาพเลยว่าผมไม่คิดที่จะจริงจังและทุ่มเทให้กับ
งาน กศน. หลังเลิกงานผมพยายามหาความรู้
ใส่ ตั ว เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาตั ว เองและหาอาชี พ เสริ ม
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ที่สามารถหารายได้ให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อเข้า
เดือนที่ 4 ทุกอย่างในความคิดของผม เปลี่ยนไป
ด้ ว ยเพราะความเมตตาจากผู ้ มี พ ระคุ ณ ท่ า น
ผอ.ศุภกร ศรีศักดา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม่ ที่พาผมไปทุกอ�ำเภอในจังหวัด
เชียงใหม่ภายในระยะเวลา 4 เดือน
ผมได้ไปเห็นบริบทของครู กศน.ต�ำบล
ครู ศศช. (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟา้ หลวง)
เห็นความเสียสละของ ผอ.กศน.อ�ำเภอ และบุคลากร
ทุกฝ่ายใน กศน. ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า
องค์กร กศน. เป็นองค์กรเดียวทีส่ ามารถน�ำนโยบาย
จากรัฐบาลลงสูป่ ระชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้
งบประมาณน้อยที่สุด
หลังจากนั้นความคิดเดิมๆ ที่ผมจะต้อง
ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจส่วนตัวได้หายไปหมดสิน้
ทั้ง 7 วันใน 1 สัปดาห์ของผมมีแต่งาน กศน. ที่จะ
เปลีย่ นแปลงนโยบายรัฐบาลลงไปสูป่ ระชาชนได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด

แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงความคิดของผม คือ
ผมได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยการเป็นช่างภาพหลักในการถ่ายภาพ การเสด็จพระราชด�ำเนินติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ณ ศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเมโลเด ต�ำบลสบโขง อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ถึงแม้ผมจะเคยถ่ายภาพงานรับเสด็จตอนผมท�ำงานอยู่ท่ีนิตยสาร
กุลสตรีมาแล้วทุกพระองค์กต็ าม แต่ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกทีผ่ มได้ถวายงานถ่ายภาพ
ในฐานะพนักงานราชการ ซึ่งถือว่าได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแบบเต็มตัว ความ
ตื่นเต้นก็เกิดขึ้นอีกครั้ง แต่ก็ไม่ท�ำให้ความตั้งใจในการถ่ายภาพของผมลดลง
การได้ถวายงานในครั้งนี้ ผมได้ตามเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด และเห็นพระพักตร์
ที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของพระองค์อย่างชัดเจน ทรงแย้มสรวลอยู่เป็นนิจ
เมื่อทรงมีปฏิสันถารกับราษฎร ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรทุกคนในพื้นที่
เป็นอย่างมาก พระองค์ต้องเสด็จฯ ลุยดินแดง ตากแดด เจอกับอากาศที่ร้อน
ระอุ ซึ่งขนาดผมยังเกือบจะหน้ามืดในบางช่วง แต่พระองค์ไม่เคยแสดงออกถึง
ความเหน็ดเหนือ่ ยอ่อนล้า ทรงให้ความใส่พระทัยในทุกๆ เรือ่ งของ ศศช. สะท้อน
ให้ ผ มกลั บ มามองตั ว เองว่ า เราท� ำ งานเพื่ อ ส่ ว นรวมไม่ ไ ด้ เ ศษเสี้ ย วธุ ลี ดิ น
ของพระองค์ จึงได้เกิดความคิดขึ้นมาในหัวผมว่า “ทุกคนมีความสามารถ

เกร็ดละอัน

1,000
ละน้อย

อยูใ่ นตัวเอง อยูท่ วี่ า่ จะใช้ความสามารถนัน้ มาใช้
ประโยชน์เพือ่ ส่วนตัวหรือเพือ่ ส่วนรวม” ต่อจากนี้
ผมต้องมองถึงความส�ำคัญและประโยชน์สว่ นรวม
มาก่อนประโยชน์สว่ นตัว หลังจากกลับจากถวายงาน
สิ่งเดียวที่มีอยู่ในความคิดของผมตอนนี้คือ จะยก
ระดับ กศน. ให้ชัดเจนมากขึ้นในสังคมและจะทุ่มเททั้ง
แรงใจและแรงกาย ถวายงานให้พระองค์ในฐานะ คน
กศน. มีใครอยากจะร่วมมือกับผม...ยกมือสูงๆ
นะครับ...

GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information System ถือ
เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูบ้ ริหารของแต่ละหน่วยงาน ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและลดเวลา
ในการจัดท�ำรายงาน การเงิน การคลัง การปิดบัญชีประจ�ำวัน เดือน และปี เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวางแผนบริหาร ติดตามการรับจ่ายทัง้ เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รองรับ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้างที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีสากล ปรับปรุง
ขั้นตอน วิธีการ เพิ่มความรวดเร็ว ลดเอกสาร ลดระยะเวลาในการรับจ่ายเงิน ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

สิ่งที่หน่วยงานผู้เบิกควรทราบและถือปฏิบัติ
การใช้งานในระบบ
1. หน่วยงานผู้เบิกจะได้รับรหัสในการเข้าสู่ระบบ GFMIF จ�ำนวน
1 user ซึ่งเป็นรหัสในการเข้าสู่ระบบ GFMIS เพื่อด�ำเนินการขอเบิกเงิน
จากคลัง การน�ำเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียก
รายงานในระบบ
2. ส�ำหรับรหัสอนุมัติ (อม.1 และ 2) เปรียบเสมือนการเซ็นอนุมัติ
ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
เป็นรหัสที่ใช้ส�ำหรับการอนุมัติการเบิก และ อนุมัติการจ่ายเงินของ
หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 รหัส หรือ ที่เรียกว่า “อม.1” และ “อม.2”
ขัน้ ตอนนีถ้ อื ว่าส�ำคัญ จากเหตุการณ์ทผ
ี่ า่ นมาพบว่ามีการทุจริตมากทีส่ ดุ
3. ควรมีการจัดท�ำค�ำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งรหัส
เข้าสู่ระบบ และรหัสอนุมัติ (อม.1 และ อม.2) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบทั้ง 3 รหัส ควรมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (password)
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือรหัส
4. ผู้รับผิดชอบรหัสเข้าสู่ระบบ และ รหัสอนุมัติ ไม่สมควรเป็น
บุคคลคนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายทางราชการ

5. ก่อนการอนุมัติ (อม.1 และอม.2) จะต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการเบิกจ่ายโดยตรวจสอบจาก “รายงานสรุปการเบิกจ่าย
เงินประจ�ำวัน” ซึ่งเป็นรายงาน “ประจ�ำวัน” ในระบบ GFMIS กับ เอกสาร
ที่ได้รับการอนุมัติให้เบิกเงินว่าถูกต้องและตรงกับสิ่งที่ควรระวังในระบบ
GFMIS
ฉบับต่อไป พบกับเรื่องราวของลูกหนี้เงินยืม และการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนปีเก่า รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ ที่หน่วยงานผู้เบิกควรทราบและ
ถือปฏิบัติ
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การศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

งานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการจัดงานในส่วนกลาง ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านนายก
รัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ครั้งนี้
เน้นให้เด็กๆ ให้มโี อกาสเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าของการเป็นเด็กและเยาวชน
ที่ ดี ข องชาติ ในบรรยากาศที่ ส ดใส รื่ น เริ ง เติ ม เต็ ม ด้ ว ย
ความสุข สนุกสนาน ขณะเดียวกัน ก็มุ่งให้เด็กๆ ได้รับสาระ
และความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเด็กไทย กิจกรรม
แบ่งเป็น 4 โซน
โซน 1 เด็กไทย...หัวใจคุณธรรม โซนกิจกรรมทีส่ อดแทรกในเรือ่ ง
ของความกตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่ ครู อาจารย์และผูม้ พี ระคุณ เพือ่ ส่งเสริม
ให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และปลูกจิตส�ำนึกความเป็นไทย
โซน 2 เด็กไทย...หัวใจสามัคคี โซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝัง
ความสามัคคี ปรองดองกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน
โซน 3 เด็กไทย...รู้คิดวิทยาศาสตร์ โซนกิจกรรมที่สอดแทรก
ให้ความรู้ ฝึกฝนในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
โซน 4 เด็กไทย...รู้เท่าทันเทคโนโลยี โซนกิจกรรมที่สอดแทรก
การให้ความรูเ้ ท่าทันสือ่ เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั รูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
ในทางที่ถูกต้อง
กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส�ำนักงาน กศน. ได้รว่ มจัด
กิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการด้วย ในโซน 3
เด็กไทย... รูค้ ดิ วิทยาศาสตร์ โดยน�ำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดลอง
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และท้องฟ้าจ�ำลองเคลื่อนที่ ให้บริการแก่เด็กๆ และผู้
ปกครองที่เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยเกมและของรางวัล
มากมาย เพือ่ ให้เด็ก ๆ ได้ฝกึ ฝนกระบวนการคิด วิเคราะห์
แยกแยะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่สามารถน�ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้
นอกจากนี้ กลุ ่ ม ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ
การศึกษา ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ ยังพร้อมใจในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 ทั้งในพื้นที่ของ
หน่วยงาน และพื้นที่ในส่วนภูมิภาคอีกด้วย

โครงการน�ำร่องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารส�ำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงาน กศน.

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และคณะ เดินทางลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการอบรมครู ศศช.ตามโครงการน�ำร่องส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การฟัง – พูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�ำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการ
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ เร็วๆ นี้ โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึน้ จ�ำนวน 4 รุน่ ๆ ละ 6 วัน เนือ้ หา
สาระในการอบรมแบ่งออกเป็น วันที่ 1 ชี้แจงท�ำความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง
วิทยากรกับผูร้ บั การอบรม โดยจะแบ่งวิทยากรออกเป็น 3 ฐาน เพือ่ รองรับครู ศศช. ทีอ่ ยู่
ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งทั้ง 3 ฐาน จะใช้หลักสูตร และวิธีการฝึกเหมือนกัน และมีอาจารย์ใหญ่
คุมฐานละ 1 คน วันที่ 2 ความเป็นมาและความส�ำคัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีรับสั่งให้ความรู้เรื่องจิตวิทยาผู้ใหญ่ หลักการเรียนการสอนของ
ผู้ใหญ่ มีการบรรยายให้ความรู้ ให้กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มอภิปราย และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการให้ระเบิด
จากข้างใน กล่าวคือ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้คดิ หาวิธดี ว้ ยตนเองก่อน
วันที่ 3 – 5 การพัฒนาทักษะของครูที่จะช่วยกลุ่มเป้าหมาย
ต้องให้ครูได้เรียนรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอายที่จะพูด
อายทีจ่ ะเจอกับคนแปลกหน้า ครูตอ้ งใช้จติ วิทยาผูใ้ หญ่ เช่น อาจใช้
คนในบ้านที่พูดภาษาไทยได้ หรือให้ศิษย์เก่าที่ว่างงานและมีจิตอาสา
เป็นผู้ช่วยในการสอน เป็นต้น วันที่ 6 สรุปผลเพื่อประมวล
ความรู้ ประมวลประสบการณ์ เพือ่ น�ำมาข้อมูลทีไ่ ด้มาหาทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา ส�ำนักงาน
กศน. หนึง่ ในจ�ำนวนอาจารย์ใหญ่ของโครงการ กล่าวถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการอบรมว่ า ต้ อ งการให้ ผู ้ เ ข้ า รั บ

การอบรมได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ให้ทราบถึงวิธกี ารท�ำงานในบทบาทของ ครู
กศน. นอกจากจะพัฒนาในเชิงของชุมชน
หรื อ ให้ ค วามรู ้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ สู ง
ได้ มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี มี อ าชี พ มี ค วามรู ้
มี ทั ก ษะในส่ ว นที่ จ�ำ เป็ น ในการด� ำ รงชี วิ ต
อยู ่ ไ ด้ สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาครู คื อ
การใช้ชุมชนเป็นสถานที่ในการจัดอบรม
จัดกิจกรรม นอกเหนือจากที่จะจัดอบรม
ในโรงแรม ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของครู ซึง่ ท�ำให้ครูสามารถได้ฝกึ
ปฏิบัติในพื้นที่จริง ท�ำให้
มองเห็นสภาพปัญหา
อุ ป สรรคที่ ต ้ อ งน� ำ มา
แก้ไขได้
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นายเรวัฒน์ สุธรรม ข้าราชการบ�ำนาญ อดีตรอง
อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน อีก 1 อาจารย์ใหญ่ประจ�ำ
ฐานการอบรม กล่าวว่า โครงการนี้เน้นให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในการจัดกิจกรรม เป้าหมายคือ ชาวปกากญอต้องพูด
และฟังภาษาไทยได้ โดยใช้คนในครอบครัว รวมถึงลูกศิษย์ กศน.
ที่อยู่ในชุมชน ให้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในชีวิตประจ�ำวันกับพ่อแม่
และคนในชุมชนด้วยภาษาไทยให้มากขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
ในการท�ำงานครั้งนี้ หลักสูตรการอบรมได้รับการออกแบบมา
เป็นอย่างดี ผมจึงมั่นใจว่าเมื่อครูของเราออกไปท�ำงานในชุมชน
จะต้องท�ำกิจกรรมนี้ได้อย่างแน่นอน
เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ส�ำนักงาน กศน. จะให้การ
สนับสนุนในทุกด้าน เช่น ด้านของการท�ำงานจะสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านสวัสดิการจะหาวิธีเพื่อช่วยเหลือครู เป็นต้น ในการ
จัดอบรมครั้งนี้ผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ และแนวทางของ
ตนเอง แล้วน�ำแนวทางดังกล่าวมาแลกเปลีย่ นกัน เพือ่ ให้ได้แนวทาง
ที่หลากหลาย เพราะแต่ละชุมชนมีบริบทที่ต่างกัน ซึ่งแนวทาง
ของเพื่อนอาจน�ำมาปรับแก้ไขกับของตัวเอง เพื่อให้การท�ำงาน
ประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ก็ได้น�ำโครงการน�ำร่องส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ การฟัง – พูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�ำหรับ
ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบททางสังคมเช่นกัน
ในโอกาสเดียวกันนี้ เลขาธิการ กศน.ได้ตรวจเยี่ยม
การด�ำเนินงานของ ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง ซึ่งอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผูอ้ ำ� นวยการ กศน.อ�ำเภอ
อมก๋อย และนายนิติพงศ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ครู กศน.อ�ำเภออมก๋อย
ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 3 กลุ่มที่แตกต่างกัน
ในแต่ละช่วงวัย คือ กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็ก ครูมีการสอน
ผู้เรียนโดยใช้วิธีให้ผู้เรียนนั่งล้อมกันเป็นวงกลม จากนั้นให้ผู้เรียน
ทุกคนกล่าวทักทาย เช่น “สวัสดีครับ ขอน�้ำหนึ่งแก้วครับ” เพื่อน
จะส่งน�้ำให้ และผู้เรียนเมื่อได้รับน�้ำมาจะกล่าวค�ำว่า “ขอบคุณครับ”
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เมื่อท�ำจนครบทุกคนแล้ว จะเปลี่ยนค�ำศัพท์ใหม่ กลุ่มผู้เรียนที่เป็น
เด็กโต จะใช้วิธีการสอนโดยการแจกรูปสะกดค�ำ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถอ่านภาษาไทยได้ นอกจากนี้ครูยังฝึกให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นโดยใช้ Mind Mapping ซึ่งครูจะก�ำหนดหัวข้อเพื่อให้
ผู้เรียนฝึกท�ำ เช่น ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ความ
ภาคภูมใิ จของเรา” และ กลุม่ ผูเ้ รียนทีฝ
่ กึ เพือ่ น�ำไปประกอบอาชีพ
จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีอาชีพ เช่น สอนการท�ำ
โมบาย การเย็บกระเป๋าผ้า การเพ้นท์เสื้อด้วยสี การท�ำขนมโตเกียว
การท�ำน�้ำสมุนไพร การท�ำน�้ำส้มควันไม้ และการผลิตถ่านจาก
ลูกสนที่มีคุณสมบัติช่วยในการดูดกลิ่น เป็นต้น
กิจกรรมเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงาน
จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
กศน.ในพื้ น ที่ ห ่ า งไกลทุ ร กั น ดาร ฉบั บ หน้ า มาติ ด ตามดู กั น ว่ า
จดหมายข่าว กศน.จะน�ำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในรูปแบบไหนมาโชว์
ต่อไป...

สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๑
ปีนี้ให้ มีสุข ให้ทุกท่าน
ให้ชื่นบาน สุขสานต์ อัชฌาสัย
ให้ครอบครัว กศน. เบิกบานใจ
หมดโรคภัย พานแผ้ว แคล้วบ่วงมาร

(นายกฤตชัย อรุณรัตน์)
เลขาธิการ กศน.
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