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รับรางวัลแห่งความดี

สวัสดีคะ่ พีน่ อ้ ง กศน.ทีร่ กั ทุกท่าน พบกันอีกครัง้ กับจดหมายข่าว กศน.
ฉบับที่ 2/2561 ซึ่งน�ำเสนอเนื้อหาสาระ และกิจกรรมส�ำคัญของส�ำนักงาน กศน.
ในห้วงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ให้ได้รับรู้รับทราบกันค่ะ
ซึ่งในระหว่างวันดังกล่าว มีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมากมายทีเดียว ทั้งในเรื่อง
ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาว กศน. โดยเฉพาะชาวก�ำแพงเพชร ในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิด
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร เป็น
แห่งที่ 100 ซึ่งตรงกับล�ำดับที่ทรงพระราชทานราชานุญาตให้จัดตั้ง นอกจากนี้
ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ยังเป็นโอกาสส�ำคัญของส�ำนักงาน กศน. ที่มีการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551 ครบรอบ 10 ปี พอดิบพอดี ซึ่งส�ำนักงาน กศน.ได้จัดกิจกรรมในโอกาส
ดังกล่าว มีทั้งการท�ำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ แก่หน่วยงาน และบุคลากรทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั รางวัลดีเด่นระดับ
ประเทศ ซึ่งกอง บก. ได้รวบรวมภาพและข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้ทุกท่านได้ชื่นชมใน
จดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้แล้วค่ะ
ในช่วงเวลานี้มีทั้งเรื่องที่น่ายินดี และน่าใจหายส�ำหรับชาว กศน. ไป
พร้อมๆ กัน เรื่องน่ายินดีคือ คอลัมน์ Smart ONIE ได้น�ำเสนอบุคลากร กศน.
ที่ได้รับรางวัลเทพทองพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศในด้านการใช้
ภาษาไทยดีเด่น จะเป็นใครนั้น ค่อยๆ เปิดไปแล้วอย่าลืมปรบมือให้เธอด้วย เรื่อง
น่าใจหายของชาว กศน. คือ เราได้สญ
ู เสียบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าของเราไปอีก 1 คน
เธอคือ ครูเจี๊ยบ นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ นางฟ้าแห่งพงไพร เจ้าของรางวัล
ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และครูเจ้าฟ้ามหาจักรี แห่ง ศศช.
บ้านกรูโบ จังหวัดตาก กอง บก.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
เวลาผ่านไปไวเหมือนลมพัด ไตรมาสที่ 2 ก็เช่นกัน ผ่านไปแบบ
หายใจหายคอแทบไม่ทัน ซึ่งท่านเลขาธิการ กศน.ได้ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงนี้
คงเป็นช่วงทีพ่ นี่ อ้ ง กศน.ก�ำลังสปีดเต็มทีใ่ นการท�ำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
บก.พี่ แ ดงขอเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ น ะคะ แต่ ต อนนี้ เ ราไปติ ด ตามเนื้ อ หา
จดหมายข่าว กศน.ในเล่มกันดีกว่าค่ะ

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ส�ำนักงาน กศน.
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ
กฤตชัย 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 : พนิตา จ�ำจด
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

ชื่นชมบุคลากร กศน. รับรางวัลแห่งความดี

4 มีนาคม 2561 ครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ส�ำนักงาน กศน.
เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 4 มี น าคม 2561 ส� ำ นั ก งาน กศน.ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
พลเอก สุทศั น์ กาญจนานนท์กลุ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
และหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ
ประจ�ำปี 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ห้องเธียเตอร์)
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า
“งาน กศน. มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนอย่างยิง่ ซึง่ พืน้ ทีบ่ ริการ
มีทั้งที่เป็นพื้นที่ปกติ พื้นที่สูง พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม
กลุม่ เป้าหมายทีด่ อ้ ยโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษา อีกทัง้ เป็นหน่วยงานส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ทีว่ า่ “คนไทยทุกคนได้รบั การศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ด�ำรงชีวติ
อย่ า งเป็ น สุ ข สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
เปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” งาน กศน. จึงมีจดุ เน้นส�ำคัญกับการท�ำงาน
เชิงบูรณาการกับเครือข่าย ทั้งในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้
ประชาชนได้รบั โอกาสการเรียนรูต้ ลอดชีวติ กระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนัก และ
เข้าใจในบุคลากร กศน. ว่ามีความเสียสละ อดทน และท�ำงานหนัก จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน
ในเรื่องขวัญและก�ำลังใจ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการประเมินคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากร/
หน่วยงาน/สถานศึกษา ทีจ่ ดั และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ดีเด่น ระดับประเทศ ในครั้งนี้ ถือเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
รางวัลทีท่ า่ นได้รบั ในวันนี้ เป็นรางวัลแห่งความดีเป็นรางวัลชีวติ ทีม่ ากด้วยคุณค่าทางจิตใจ
ขอให้ภาคภูมใิ จ และสานต่อ ตลอดจนขยายความดีเหล่านี้ ให้เกิดกับประชาชนในชุมชนอย่าง
กว้างขวางต่อไป พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้เป็นผูม้ คี วามรู้ มีทกั ษะในการจัดการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาและประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีผลงานที่สามารถวัด ประเมินผลได้ชัดเจน
เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป”

เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ พี่ น ้ อ งชาว
กศน.ที่ ไ ด้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ใน
ครั้งนี้ จดหมายข่าว กศน. จึงขอใช้พื้นที่นี้
น�ำเสนอรายชื่อผู้เปี่ยมไปด้วยเกียรติยศ
เหล่านี้ ดังต่อไปนี้
ผู้อ�ำนวยการ กศน. อ�ำเภอ/
เขต ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดีเด่น รางวัลที่ 1
นายศุภชัย สกุลแก้ว กศน. อ�ำเภอเมือง
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รางวั ล ที่ 2
นางเบญจมาศ สระทองหย่ อ ม กศน.
อ�ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รางวัลที่ 3
นางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ กศน.อ�ำเภอเมือง
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ผู ้ อ� ำ นวยการ กศน.
อ�ำเภอ พื้นที่สูง ดีเด่น รางวัลที่ 1 ได้แก่
นายพงษ์ศกั ดิ์ บุญเป็ง กศน. อ�ำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อ�ำนวยการ กศน.
อ�ำเภอ พื้นที่เสี่ยงภัยดีเด่น รางวัลที่ 1
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นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ กศน.อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผูอ้ ำ� นวยการ กศน. อ�ำเภอ/
เขต พื้นที่ปกติ ดีเด่น รางวัลที่ 1 นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง กศน.อ�ำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ รางวัลที่ 2 นายอนันต์ ตันไล้ กศน.อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
รางวัลที่ 3 นายสุรศักดิ์ อนันต์ กศน. อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ
ครู สังกัด กศน. อ�ำเภอ/เขต ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น รางวัลที่ 1 นายปิยะ
นพศิริวงศ์ กศน. อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน รางวัลที่ 2 นางสาวอิทยา เนื่องน�ำ กศน.
อ�ำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 3 นางสาวธนาภรณ์ แสงใส กศน.อ�ำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ข้าราชการครู สังกัด กศน. อ�ำเภอ/เขต ด้านการศึกษา
ตามอัธยาศัย ดีเด่น รางวัลที่ 1 นางเตือนจิตร ราศีมิน กศน. อ�ำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รางวัลที่ 2 นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง กศน. อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้าราชการครู สังกัด กศน. อ�ำเภอ/เขต ด้านการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต ดีเด่น รางวัล
ที่ 1 นายอานนท์ พลไชย กศน. อ�ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ข้าราชการครู สังกัด
กศน. อ�ำเภอ/เขต ด้านการศึกษาพัฒนาอาชีพ ดีเด่น รางวัลที่ 1 นายภูดิศ เผ่าเรือน
กศน. อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รางวัลที่ 2 นางพัฒนศิริ แก้วสุข กศน.อ�ำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รางวัลที่ 3 นางสาวณัฐวรรณ มีจันทร์ กศน. อ�ำเภอ
วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ข้าราชการครู สังกัด กศน. อ�ำเภอ/เขต ด้านการศึกษาพัฒนาสังคมและ
ชุมชน ดีเด่น รางวัลที่ 1 นางสุภาพ เทพกลาง กศน. อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลที่ 2 นางอรชา สุขประสาท กศน. อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รางวัลที่ 3 นาง
อาแอเสาะ หลีจ�ำเริญ กศน. อ�ำเภอกาบัง จังหวัดยะลา บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ดีเด่น รางวัลที่ 1 นางสาวมาลดี สมมา ห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
รางวัลที่ 2 นางประไพพักตร์ แท่นแก้ว ห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลที่ 3 นางวิสาข์ เดชบุรัมย์ ห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ/เขต ดีเด่น รางวัลที่ 1 กศน.
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รางวัลที่ 2 กศน.อ�ำเภอห้างฉัตร ส�ำนักงาน กศน.
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จังหวัดล�ำปาง รางวัลที่ 3 กศน. อ�ำเภอ
ยะรั ง ส�ำนักงาน กศน. จั ง หวั ด ปั ต ตานี
ห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอ ยอดเยี่ยม
รางวัลที่ 1 ห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอเมือง
ปาน จังหวัดล�ำปาง รางวัลที่ 2 ห้องสมุด
ประชาชนอ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
รางวั ล ที่ 3 ห้ อ งสมุ ด ประชาชนอ� ำ เภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ห้องสมุดประชาชน
จั ง หวั ด /ห้ อ งสมุ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี/หอสมุดรัชมังคลา
ภิเษกวังไกลกังวล ยอดเยีย่ ม รางวัลที่ 1
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลที่ 2 ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด รางวัลที่ 3 ห้องสมุดประชาชน
จั ง หวั ด ลพบุ รี ห้ อ งสมุ ด ประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1
ห้ อ งสมุ ด ประชาชน “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ”
อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รางวัล
ที่ 2 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รางวัลที่ 3
ห้ อ งสมุ ด ประชาชน “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ”
อ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม.ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดีเด่น รางวัลที่ 1 นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี รางวัลที่ 2 นางอธิชา รจนะ ส�ำนักงาน กศน. จังหวัด
ชุมพร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดีเด่น รางวัลที่ 1 นายพิทักษ์ ราชาทุม ส�ำนักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม.พื้นที่เสี่ยงภัย ดีเด่น
รางวัลที่ 1 นายธนกร เกือ้ กูล ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.พืน้ ทีป่ กติ ดีเด่น รางวัลที่ 1 นางธัชชนก พละศักดิ์ ส�ำนักงาน กศน. จังหวัด
สมุทรปราการ รางวัลที่ 2 นายสันติ ต่วนชะเอม ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. พื้นที่ปกติ ดีเด่น รางวัลที่ 1
นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลที่ 2 นางปริญภรณ์
บุตรกิจ ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ดีเด่น รางวัลที่ 1
นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลที่ 2 นางดวงจันทร์
วิรุณพันธ์ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดีเด่น
รางวัลที่ 1 ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 2 ส�ำนักงาน กศน. จังหวัด
สมุทรปราการ รางวัลที่ 3 ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี รางวัลผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา
ขึน้ ตรงส�ำนักงาน กศน. พืน้ ทีป่ กติ ดีเด่น รางวัลที่ 1 นายอรัญ คงนวลใย สถาบัน กศน.
ภาคใต้ รางวัลที่ 2 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก รางวัลที่ 3
นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี รองผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษาขึ้นตรงส�ำนักงาน กศน. พื้นที่ปกติ ดีเด่น รางวัลที่ 1 นายเอกวัฒน์ บุญใบ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ข้าราชการครู สังกัดสถานศึกษา ขึ้นตรงส�ำนักงาน กศน.
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น รางวัลที่ 1 นางสาวสมทรง นิลน้อย สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก ข้าราชการครู สังกัดสถานศึกษาขึน้ ตรงส�ำนักงาน กศน. ด้านการศึกษา
ตามอัธยาศัย ดีเด่น รางวัลที่ 1 นายเกียรติกอ้ ง สุขเกษม อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการครู สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรงส�ำนักงาน

กศน. ด้านการศึกษาพัฒนาอาชีพ ดีเด่น
รางวั ล ที่ 1 นายธวั ช ชั ย สุ น ทรสวั ส ดิ์
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก และสถาน
ศึกษาขึ้นตรงส� ำ นั ก งาน กศน. ดี เ ด่ น
รางวัลที่ 1 สถาบัน กศน. ภาคใต้ รางวัล
ที่ 2 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
กาญจนบุรี
กอง บก.จดหมายข่าว กศน.
ขอแสดงความยินดีกบั พีน่ อ้ ง กศน.ทุกท่าน
ที่ ไ ด้ รั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ นครั้ ง นี้ และ
เป็นก�ำลังไปยังมนุษย์งาน กศน.ทุกท่าน
วันหนึ่ง...เนื้อที่นี้จะเป็นของท่าน

Onie Newsletter

5

Smart ONIE
สวัสดีค่ะ Smart ONIE วันนี้ เต็มใจน�ำเสนอบุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน กศน.
ที่มีความ Smart ในการท�ำงาน หนึ่งเดียวของ กศน. ที่ได้รับการเชิดชูให้ได้รับรางวัลเทพทอง
พระราชทาน รางวัลที่สมาคมนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากบุ ค คลในวงการที่ เ ป็ น นั ก วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ที่ ใ ช้ ภ าษาไทย
ที่ถูกต้องเหมาะสม งดงาม อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตส�ำนึก พร้อมด้วยมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดรายการเพื่อธ�ำรงวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคม และให้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทุกๆ ด้าน
ที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยและครองตน
อยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ โ ดยเหมาะสม เรามาท� ำ ความรู ้ จั ก เธอกั น ดี ก ว่ า ค่ ะ เธอผู ้ นั้ น คื อ
นางพนอ ธรรมเนียมอินทร์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ สถานีวทิ ยุศกึ ษา ศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ส�ำนักงาน กศน.

นายกฤตชัย อรุณรัตน์
เลขาธิการ กศน.

นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน.

อ.พนอ เข้ารับราชการในต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับ 3 ในปี พ.ศ.2526
รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ท ยุ โ รงเรี ย น ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา กศน. กรมการศึ ก ษา
นอกโรงเรียนในขณะนัน้ นับถึงวันนี้ รวมเวลารับราชการเกือบ 35 ปีเต็ม ปัจจุบนั ท�ำรายการ
“ชัว่ โมงนักอ่าน” เพือ่ เสริมสร้างนิสยั รักการอ่าน สร้างบรรยากาศรักการอ่านออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุศึกษา ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรัสให้
ทุกๆ คนรักการอ่าน จนมาถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 5-6 ปีแล้ว กับการจัดรายการดังกล่าว
และเมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ส�ำนักงาน กศน. ต้องการให้มีสื่อส�ำหรับนักศึกษา กศน. ได้เรียน
จึงให้ท�ำสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อน โดยจัดรายการ “สร้างเสริมเติมความรูภ้ าษาไทย”
ความยาวตอนละ 30 นาที โดยคลี่หลักสูตร ม.ต้น ม.ปลาย รวมกัน แล้วสรุปเนื้อหา
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น�ำแนวข้อสอบค�ำถาม O-Net และ A-Net
รวมไปถึงการสอบบรรจุขา้ ราชการ ภาค ก.
เรื่อยมา จนผ่านเรื่องของหลักภาษา การ
ใช้ ภ าษา และวรรณคดี ไ ทย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
รายการดั ง กล่ า วออกอากาศต่ อ เนื่ อ ง
เป็นตอนที่ 429 แล้ว

อ.พนอ เล่าให้ทีมงานฟังด้วยความภาคภูมิว่า “รางวัลเทพทอง
พระราชทานที่ดิฉันได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต หลังจาก
ทีป่ ี พ.ศ. 2547 ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสือ่ มวลชนประกายเพชรของมูลนิธภิ าษา
ซึง่ มีผลงานการใช้ภาษาไทยผ่านสือ่ ดี และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีจ่ ะเป็นเพชร
ของมูลนิธิ ต่อจากนั้นจึงได้รับการเผยแพร่ผลงานผ่านทาง หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และนิตยสารต่างๆ มาโดยตลอด ความภูมิใจอีก
ส่วนหนึ่ง คือ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว กสทช. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
‘Train the Trainers’ หรือวิทยากรแกนน�ำจากทั่วประเทศ และดิฉันได้รับ
คัดเลือกเป็น 1 ใน 10 คนให้เข้ารับการอบรม เพื่อกลับมาเป็นวิทยากรอบรม
ให้แก่นกั จัดรายการวิทยุทวั่ ประเทศ ขณะนีเ้ ดินสายเป็นวิทยากรทัว่ ทุกภูมภิ าค
แล้ว อีกทั้ง สถาบันและองค์กรต่างๆ ก็ได้เชิญเป็นวิทยากรด้วยเช่นกัน
ในฐานะที่ เ ราเป็ น คนไทย เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ดิฉันได้ผลิตละครวิทยุเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระองค์ท่าน 9 เรื่อง โดยไม่มีงบประมาณ มีแฟนรายการเป็นจิตอาสาจาก
สุโขทัย สุราษฎร์ธานี และปริมณฑลมาช่วยเล่นละคร ดิฉันก็ได้แต่งบทเพลง
ถวายพระองค์ท่านอีก 4 เพลง เป็นบทเพลงไทย มีครูดนตรีไทยจากกรม
ศิลปากร ซึ่งมาจัดรายการชุด ร้อยรสบทเพลงจากวรรณคดีอยู่แล้ว
รวมเพลงขับร้อง 4 เพลง และ เพลงบรรเลง 5 เพลง ซึง่ เป็นการบูรณาการ
ดนตรี นาฏศิลป์ และสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพือ่ ให้ครูใช้ได้ทงั้ 2 สาระ มีชว่ ง
ภาษาไทยในชั่วโมงนักอ่าน ภาษาเขมร และรายการก้าวไปกับภาษาไทย ดิฉัน
รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้เข้ารับราชการ มีผบู้ งั คับบัญชา พีๆ่ และเพือ่ นร่วมงานให้ความรู้
แนะน� ำ การท� ำ งานและได้ เ รี ย นรู้การท�ำงานกับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบแผนของ
ภาษาไทยหลายท่าน
จากเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาคนหนึง่ อยูก่ บั ตายายตัง้ แต่เกิด
ความยากจนเป็นแรงขับเคลือ่ นให้กา้ วต่อไป ตาเคยเล่าว่า วันหนึง่ ตาได้ไปนัง่ เล่น

กับเพื่อนที่ท่าน�้ำวัดโพงพาง ริมแม่น�้ำแม่กลอง เพื่อนตา
พูดว่าหลานสาวตาสนิท ยายเจิม ฟุ้งเฟื่อง น่าจะเรียนครู
เพราะเป็นเด็กที่เรียนได้ที่ 1 มาตลอดของวัดโพงพาง ตา
ก็พดู ว่า “ว่าวมันจะขึน้ แต่สายป่านเรามันไม่ถงึ ” ดิฉนั
จ�ำค�ำนั้นไว้ในหัวใจตั้งแต่เด็ก เป็นที่มาของนามแฝง
ในเฟซบุคที่ว่า “ว่าวของตา ริมคลองโพงพาง” ดิฉัน
แอบสัญญากับตัวเองว่า จะต้องท�ำให้ดที สี่ ดุ หลังเลิกเรียน
ดิฉันหารายได้จากการรับจ้างโยนฟืน และรับจ้างอะไรก็ได้
พอมีโอกาสเรียนหนังสือต่อ ดิฉนั ท�ำงานช่วงกลางวัน ไป
เรียนช่วงค�่ำ ค้นพบและบอกกับตัวเองเสมอว่างานที่เรา
รักมากที่สุด คือ ภาษาไทยและงานวิทยุ เวลาที่เหลืออยู่
ในชีวิตราชการ 2 ปี 6 เดือน ดิฉันจะมุ่งมั่น ท�ำงานเพื่อ
ธ�ำรงค่าภาษาไทย ดนตรีไทย และคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยความเป็นผูท้ จี่ ะสร้างคุณค่าทางการศึกษาให้แก่ทกุ คน
ด้วยหลักคิดที่ดิฉันจ�ำไม่ลืม จาก ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
คือ เราจะท�ำยังไงให้คน คิดเป็น ท�ำเป็น และ แก้ปญ
ั หา
เป็น ความสุขของดิฉัน คือ ได้ท�ำงานที่รักค่ะ...”
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เรื่องเด่น...

จากเครือข่าย

ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร
อัตลักษณ์ “นครชุม” มากกว่าค�ำว่า “ห้องสมุด”

ก�ำจร หัดไทย / เรื่อง
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ / ภาพ

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นมากกว่าห้องสมุด
มีอัตลักษณ์ บ่งบอกความเป็นเมืองเก่า นครชุม ก�ำแพงเพชร ทั้งเป็นศูนย์รวมใจของชาวก�ำแพงเพชร
ใต้พระบารมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากการที่จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยนายสุรพล วานิชเสณี อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดก�ำแพงเพชร และส�ำนักงาน กศน.จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยนางยุพิน บัวคอม
อดีตผู้อ�ำนวยการฯ รวมทั้งพระราชวชิรเมธี ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดก�ำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต�ำบลนครชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ก�ำแพงเพชร อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัดในการจัดตั้ง ซึ่งต่อมาได้รับพระราชานุญาตให้เข้า
ร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”เป็นล�ำดับที่ 100 ของประเทศไทย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่มีต่อชาวก�ำแพงเพชร อย่างหาที่สุดมิได้ การด�ำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
ด้วยการระดมทุนก่อสร้างตัวอาคาร ซึ่งได้จากส�ำนักงาน กศน. เริ่มต้นให้ จ�ำนวน 2 ล้าน
บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 3 ล้านบาท และบริษัทเฉาก๊วย
ชากังราว จ�ำนวน 1.5 ล้านบาท จึงได้เริม่ ก่อสร้างในปี 2557 เป็นต้นมา ต่อมาได้เริม่ จัดหาผู้
สนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เช่น ตกแต่งภายใน ภายนอก
จัดหาหนังสือ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆรวมงบประมาณทั้งสิ้น 17 ล้านบาท และต่อมาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2561 เป็นการเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดเป็นแห่งที่ 100 สอดคล้องกับล�ำดับ 100 ของ
ประเทศไทยที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่ง
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ส่วนการจัดตั้งขึ้น ณ ต�ำบล
นครชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร
ซึ่งถือว่ามีประวัติศาสตร์เมืองเก่าแก่เป็น
เมืองที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยา
ลิไทย) เป็นกษัตริยอ์ งค์ที่ 6 แห่งอาณาจักร
สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 1882 จากศิลาจารึก
นครชุม ที่พบในจังหวัดก�ำแพงเพชร ท�ำให้
ทราบว่าได้มกี ารอันเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ
จากประเทศศรีลังกา มาบรรจุไว้ ในองค์
เจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ต�ำบล
นครชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร
พร้อมทั้งได้น�ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ มาปลูก
ไว้ทดี่ า้ นหลังองค์เจดียด์ ว้ ย ซึง่ ปรากฏให้เห็น
ตราบเท่าทุกวันนี้
ปัจจุบัน จังหวัดก�ำแพงเพชร
ได้จดั สร้างพระราชานุสาวรียพ์ ระมหาธรรม
ราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) และห้องสมุด

ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร ในพื้นที่เดียวกัน
ภายในวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ส�ำคัญยิ่ง ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เคยเสด็จประพาสต้นมายัง
คลองสวนหมากด้านหน้าของพื้นที่จัดตั้งห้องสมุดแห่งนี้ในปัจจุบัน รวมทั้งเป็น
บ้านเกิดของ ครูมาลัย ชูพินิจ ที่เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ ในนามนักเขียน
นักหนังสือพิมพ์ ทีม่ กี ารถ่ายเรือ่ งราวของนครชุม ก�ำแพงเพชร ลงในฉากต่างๆ
ของหนังสือที่เขียน อาทิ ชั่วฟ้าดินสลาย ทุ่งมหาราช แผ่นดินของเรา ล่องไพร
เป็นต้น
ทั้ ง นี้ การที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง สิ่ ง ส� ำ คั ญ ทั้ ง สองสิ่ ง นี้ ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น
ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญเชือ่ มโยง โบราณสถาน
เดิมทีม่ อี ยู่ จึงเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของจังหวัด
ก� ำ แพงเพชร โดยในแต่ ล ะวั น จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างจังหวัด เข้ามาเรียนรู้เป็นจ�ำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีที่ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร จะเป็นจุดแรกของการเรียนรู้
เรือ่ งราวของเมืองนครชุม เมืองก�ำแพงเพชร จากอดีตสูป่ จั จุบนั จากชุดนิทรรศการ
ที่จัดแสดงไว้ ท�ำให้ง่ายกับการรับรู้ จากนั้นก็จะไปดูสถานที่จริงและเข้าใจได้
ไม่ยากนัก เช่นเจดีย์พระบรมธาตุ พระราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1
(พระยาลิไทย) สภาพบ้านเรือนความเป็นอยู่ของชาวนครชุม ที่ยังมีกลิ่นไอของ
ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ส�ำหรับการให้บริการของห้องสมุดนี้ยังสามารถ
รองรับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ระดับอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา เช่น โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ โรงเรียนเพ็ชรศึกษา โรงเรียน
อนุบาลเมืองก�ำแพงเพชร โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม หน่วยวิทยบริการฯ
ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก�ำแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตลอดจนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของส�ำนักงาน กศน.
จังหวัดก�ำแพงเพชร และประชาชนทั่วไป เสน่ห์ของห้องสมุดแห่งนี้ คือการเปิด

บริการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 10.00 น.
ไปจนถึง 19.30 น. เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน เด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย
ที่จะมาออกก�ำลังกาย พักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ และ
ในทุกวันอาทิตย์เวลา 18.00 น. มีการสวดมนต์ทรี่ จู้ กั
กันในนาม “ธรรมจักรซันเดย์” โดยผู้คนจะหลั่งไหล
มาจากทัว่ สารทิศ เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ก็จะเป็นโอกาส
ในการใช้ห้องสมุดในการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง
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สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเรื่องราวประกอบกัน ผ่านห้องสมุดซึ่งเป็นถาวรวัตถุ แต่แฝงไว้ด้วยความเชื่อมโยงในความเป็นเมือง
นครชุม เมืองก�ำแพงเพชร เกิดการเรียนรู้ ที่สามารถถ่ายทอด ซึมซับ ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก พร้อมกับส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียน
รู้ต่อไป จังหวัดก�ำแพงเพชร มีโครงการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ภายใต้
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร สมกับพระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เกร็ดละอัน

1,000 ละน้อย

ระบบ GFMIS เป็นระบบการบันทึกข้อมูล (Data) แบบการบันทึกข้อมูลครัง้ เดียว (Single Entry)

การส่งข้อมูลออกเป็นรายงานแบบทันทีทนั ใด (Online Real-Time) ณ เวลานัน้ ๆ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการประกอบ
การพิจารณาให้แก่ผู้บริหาร ดังนั้น ท�ำให้การบันทึกข้อมูลต้องมีความระมัดระวัง รอบคอบ มีการจัดท�ำทะเบียน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่างๆ ในระบบ GFMIS เช่น รายงานงบทดลอง รายงานสถานการณ์
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นต้น

สิ่งที่หน่วยงานผู้เบิก
ควรทราบและถือปฏิบัติ
1. ลูกหนี้เงินยืม
1.1 จัดท�ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมแยกตาม
ประเภทของเงินที่ยืม
1.2 ทุกๆ สิ้นเดือนต้องตรวจสอบรายงาน
ลูกหนี้คงเหลือให้ตรงกับรายงานงบทดลอง
จากระบบ GFMIS หากไม่ตรงกันเจ้าหน้าที่
ผู ้ รั บผิ ด ชอบจะต้ อ งด� ำ เนินการหาผลต่าง
ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร และ บันทึกไว้ท้าย
รายงาน หรื อ หมายเหตุ ข องรายงาน
ลูกหนี้เงินยืม
1.3 ตรวจสอบลูกหนี้ที่ครบก�ำหนดและยัง
ไม่ได้ช�ำระ ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ผู ้ เ บิ ก เพื่ อ ติ ด ตามให้ ส ่ ง ใช้ เ งิ น ยื ม ครบตาม
จ�ำนวนและตามระเบียบ
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2. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปีเก่า
2.1 “เงินอุดหนุน” เป็นเงินงบประมาณทีส่ ามารถใช้ได้ 2 ปีงบประมาณ เนือ่ งจาก
ภาคการศึกษาที่ 2 จะหมดการเรียนการสอนในเดือนมีนาคม ของทุกปี ดังนั้น
การเบิกจ่าย “เงินอุดหนุน” มาไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดมา ควรมีการจัดท�ำ
โครงการ หรือ งานทีย่ งั ท�ำไม่แล้วเสร็จเสนอผูม้ อี ำ� นาจ เพือ่ ด�ำเนินการเบิกจ่าย
มาไว้ใช้อกี 1 ปีงบประมาณ สิง่ ทีต่ อ้ งระวัง ไม่สมควรเบิกเงินอุดหนุนออกมา
จากระบบ GFMIS ในกรณีที่ไม่มีเอกสารการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ
2.2 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของปีงบประมาณก่อน สามารถเบิกจ่ายตาม
โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น ค่าตอบแทน หรือ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
เป็ น ต้ น ไม่ ส ามารถมาด� ำ เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในปี ง บประมาณถั ด ไปได้
เนื่องจากเงินอุดหนุน คือ เงินงบประมาณ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ของเงินงบประมาณ ซึ่งหากจะด�ำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างจะต้องด�ำเนิน
การผูกพันกันเงินเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันไว้ ก่อนวันที่ 30 กันยายน
ของปีงบประมาณนั้น ๆ
2.3 การเบิกจ่าย “เงินอุดหนุน” ของปีงบประมาณก่อน ควรเบิกให้เสร็จสิ้น
อย่างช้าภายในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากภาคการเรียนที่ 2 จะเสร็จสิ้นในเดือน
มีนาคมของปี และเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีปจั จุบนั ข้อควร
ระวังก่อนจะเบิก “เงินอุดหนุน” ปีงบประมาณปัจจุบนั เพือ่ กันไว้ในบัญชีออมทรัพย์
ควรด�ำเนินการส่งเงินอุดหนุนปีก่อนเป็นรายได้แผ่นดินให้เรียบร้อยก่อน

special column

(ร่าง)
กรอบแนวทางการประประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)

เมื่อเร็วๆ นี้ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักงาน กศน. เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกรอบแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในฐานะต้นสังกัด ส�ำนักงาน กศน. ได้รับทราบข้อมูลกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.จากการน�ำเสนอกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. 2559 – 2563) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย รองศาสตราจารย์
ดร.ณมน จีรงั สุวรรณ ผูอ้ ำ� นวยการ สมศ.และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. กรอบมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พัฒนาโดยพิจารณา
ความเชือ่ มโยงจาก 3 มิติ คือ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน นโยบาย/จุดเน้นของกระทรวง
ศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ของรัฐบาล (แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579)
2. หลักการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 เป็นการประเมินระดับสถานศึกษา
โดยไม่มีการรับรองหรือไม่รับรอง แต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา และมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลการ
ด�ำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4. คณะกรรมการหรื อ ผู ้ ป ระเมิ น จะคั ด สรรจากผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. การก�ำหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกโดยภาพรวมจะไม่เกิน 3 วัน
โดยคณะกรรมการประเมินจะพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดคุณภาพหรือ
ผลการด�ำเนินงานทีน่ า่ เชือ่ ถือ แล้วจึงก�ำหนดระยะเวลาในการประเมิน ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดคุณภาพหรือผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาเบื้องต้น แล้ว
พบว่ามีจ�ำนวนมากพอ สามารถสะท้อนคุณภาพในการจัดการศึกษาที่น่าเชื่อถือ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพอาจก�ำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินสถานศึกษาโดยการลงพื้นที่ที่ใช้เวลา
น้อยกว่า 3 วันได้ ซึ่งก�ำหนดไว้ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
เต็มรูปแบบ (Full-Visit) เกณฑ์พิจารณา มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงผลลัพธ์ของการ
ด�ำเนินงานตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน (2-3
วัน) รูปแบบที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในบางประเด็น (Partial- Visit) เกณฑ์พิจารณา มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทแี่ สดงผลลัพธ์ ของการด�ำเนินงานตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่แต่ขาดความชัดเจนหรือยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในบางประเด็น (1 - 2 วัน) และ
รูปแบบที่ 3 ไม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Non-Visit) มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
1) ได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือมี
ผลการประเมิน จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในรอบ 2 และรอบ 3 ในระดับดีมาก

2) มีข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงผลลัพธ์ของการ
ด�ำเนินงานตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
3) ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการ
ประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษา
หรือ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา หรือ คณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
การด�ำเนินงานด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน กศน.
ต้องเน้นการด�ำเนินงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ก�ำหนดขึ้น
และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรือ่ ง มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และด�ำเนิน
งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย/
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้ศกั ยภาพ
และบริบทของสถานศึกษาทีส่ ามารถ
ด� ำ เนิ น การได้ เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น
คุณภาพการศึกษาสะท้อนคุณภาพ
อย่างแท้จริง และเพื่อการพัฒนา
คุณภาพทีส่ อดคล้องกับสภาพจริง
และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส�ำนักงาน กศน.
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นโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน สังกัดส�ำนักงาน กศน.
ส�ำนักงาน กศน. มีเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนือ่ ง และมีมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็น
ส�ำคัญ โดยการพัฒนาข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะใช้หลักการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี สามารถน�ำผลการพัฒนาไปใช้เป็น
คุณสมบัติเพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยมอบอ�ำนาจให้ครูตัดสินใจ
ในการเลือกหลักสูตรตามความต้องการพัฒนาของครูแต่ละคน และต้องเป็น
หลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองเท่านั้น
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีสาระโดยสังเขป ดังนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รบั การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด พร้อม
ทัง้ จัดท�ำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบทีส่ ว่ นราชการก�ำหนด และ
เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์นี้ สามารถน�ำผลการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัตเิ พือ่ ขอมีและเลือ่ น
วิทยฐานะได้

3. หลักสูตรการพัฒนา จะประกอบด้วย
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู และคุณลักษณะ
ที่คาดหวัง โดยต้องเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 12
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี
4. หากภายในระยะเวลา 5 ปี ครูมีจ�ำนวน
ชัว่ โมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชัว่ โมง สามารถน�ำชัว่ โมง
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจ�ำนวน
ชั่วโมงในการพัฒนาได้
แนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร จะแบ่ง
เป็น 2 ลักษณะคือ 1) หลักสูตรการพัฒนาครู กลุ่มวิชา
บูรณาการศาสตร์การสอนกับสาระวิชาการและเทคโนโลยี
(Technological Pedagogical Content Knowledge :
TPCK) และ 2) หลักสูตรการพัฒนาครู กลุ่มวิชาการ
เฉพาะด้าน (Pedagogical Content Knowledge : PCK)
ซึ่ง PCK ส่วนราชการจะเป็นผู้พัฒนาให้ครูในสังกัดเข้า
รับการอบรม ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1

ในส่ ว นของแผนการด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
ใหม่ช่วงระยะ 5 ปี ปรากฎดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2

เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
มีความต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาครู กศน. ให้เป็นมืออาชีพ สามารถน�ำเสนอ ปรากฎดัง
ภาพประกอบ 3

ดังนั้น หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เมื่อเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาดังกล่าว จึงมีความคาดหวังว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจะสามารถน�ำความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาสถานศึกษา และต่อยอดความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา ตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์ต่อการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะต่อไป เพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ดร.ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคล
นายณัฐพนธ์ บุญขันตินาถ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มการเจ้าหน้าที่
ผู้จัดท�ำข้อมูล
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การศึกษาตามอัธยาศัย

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ๔.๐
สู่ภูมิภาค (ภาคอีสาน)
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค ภาคอีสาน เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ของส�ำนักงาน กศน. ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2561 ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จัดระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครพนม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งาน เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ให้บริการแก่นกั เรียน นักศึกษา เพือ่ ส่งเสริมการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์
อย่างทั่วถึง และ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นความ
ร่วมมือของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดน แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
ทัง้ โดมท้องฟ้าจ�ำลอง และรถวิทยาศาสตร์เคลือ่ นที่ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science
show) กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สู่การประดิษฐ์ การสาธิต การทดลอง ซึ่งน�ำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
สามารถสร้างความตืน่ เต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก
และเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโอกาสทีเ่ ด็กและเยาวชนจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้
ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน
ซึง่ จะก่อให้เกิดจินตนาการในการเรียนรู้ กระตุน้ การคิดและการตัง้ ค�ำถาม และน�ำไปสูก่ ารเป็น
ผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อให้เห็นมรรคผลของการจัดงาน
ดังกล่าว เราไปฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานกันดีกว่า
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น.ส. พิชยา พิสัยพันธ์ ครู กศน.อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
“รู้สึกดีใจที่ได้น�ำนักศึกษามางานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 นักศึกษาได้เรียนรู้
วิ ทยาศาสตร์ จากนิ ทรรศการและได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการใช้ ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ ประทับใจโดมท้องฟ้าจ�ำลองเป็นพิเศษเพราะเป็นสิง่ แปลกใหม่สำ� หรับนักศึกษา
กศน.”
น.ส. บุษกร เจริญจิตร นักศึกษา กศน. อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ “ดีใจ และภูมิใจที่ได้มีโอกาสแสดงออกทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้หลากหลาย
จากนิทรรศการ จากหน่วยงานที่มาจัด ประทับใจ Science Show เป็นพิเศษ เพราะได้ร่วม
ขึ้นแสดงและได้รับของรางวัล”
นายพงษ์เสริฐ สอนอาจ ครู โรงเรียนภูลังกาวิทยาคม อ�ำเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม “มีอุปกรณ์ทีสื่อสิ่งใหม่ๆ ที่โรงเรียนไม่มี และทางโรงเรียนขาด
ครูชำ� นาญการในเรือ่ งวิทยาศาสตร์ทำ� ให้นกั เรียน มีความรูส้ กึ ว่าวิทยาศาสตร์มคี วามส�ำคัญ
ต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน และอยากให้จัดงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องทุก ๆ ปี”
น.ส.เบญจวรรณ พรมวงศ์ นักเรียน โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม อ�ำเภอ
บ้านแพง จังหวัดนครพนม “สนุกและดีใจที่ได้รับความรู้และการทดลองทางวิทยาศาสตร์
รู้จักชื่อของกลุ่มดวงดาว น�ำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ที่โรงเรียนและที่บ้านได้”

นีเ่ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของบทบาท
ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ทั่ ว ประเทศ ที่ อ าศั ย ความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานเครือข่ายที่หลากหลาย ในการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยมี ก ระบวนการคิ ด และ
ตัดสินใจในเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์เหตุ
ปั จ จั ย อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลที่ ต ามมา เป็ น
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่กินได้อย่างแท้จริง
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