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Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ
สมเด็จพระเทพ ฯ
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิด
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
แห่งที่ 101

สวัสดีค่ะ พี่น้อง กศน.ที่รักทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว กศน. ฉบับที่
4/2561 ประจ�ำวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 ฉบับต้อนรับเปิดเทอม
คุณพ่อคุณแม่ กศน.หลายท่านคงกระเป๋าฉีกชั่วคราวกับค่าเทอมของลูกหลาน
ไม่เป็นไรค่ะ เงินทองเป็นของนอกกาย หาจนตายก็ยังไม่พอใช้ ให้สายฝนต้นฤดูกาล
ช�ำระล้างความเครียดกันไปก่อนนะคะ ^___^
29 พฤษภาคม ปีนี้ ตรงกับวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเข้าวัดท�ำบุญและระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กอง บก.ก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ ส�ำหรับ
พีน่ อ้ งชาวมุสลิม ก็มหี ว้ งเวลาส�ำคัญคือช่วง “รอมฎอน” คือเดือนที่ 9 ของปฏิทิน
ฮิจญ์เราะฮ์ในศาสนาอิสลาม เป็นเดือนทีม่ สุ ลิมถือศีลอดทัง้ เดือน เรียกกันอีกชือ่ หนึ่ง
ว่า “เดือนบวช” และถือว่าเป็นเดือนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เดือนหนึง่ มุสลิมจะต้องอดอาหาร
เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าถึงอัลลอฮ์ และเพือ่ ให้มคี วามอดทน (ตบะ), การอุทศิ ส่วนกุศล ระลึกถึง
ภาวะขาดแคลนอาหาร และผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจนด้วย ทุกคน
อิ่มบุญร่วมกัน เพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์
โลกด้วยกันเสมอค่ะ
ส�ำหรับเนือ้ หาของจดหมายข่าว กศน. ฉบับนี้ จะขอเน้นหนักในเรือ่ ง TKP
story หรือ Thailand Knowledge Portal ระบบเครือข่ายระดับประเทศ
ที่มีแกนกลางเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศ ซึ่งส�ำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
ภูมิใจน�ำเสนอ พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และเรื่องของการอบรม Stem ด้วยระบบ
การศึกษาทางไกล โดยกลุม่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาด�ำเนินการ
ร่วมกับ สสวท. เวลาเดินไปเร็วเหลือเกิน อีกเพียง 3 เดือน ก็จะสิ้น
ปีงบประมาณแล้ว หวังว่าพี่น้อง กศน.คงยังไม่สิ้นไร้เรี่ยวแรง
และความหวัง ตราบใดที่ดวงตะวันยังคงขยันและตรงเวลา พวกเรา
ชาว กศน. ก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะ บก.พี่แดง เอาใจช่วยทุกคนนะคะ
ไปพบกับเนื้อหาของจดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้กันเลยค่ะ

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

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

ศิลปกรรม

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

“ทรงพระเจริญ” กึกก้อง พสกนิกรชาว “พนัสนิคม” ร่วมชื่นชมพระบารมี

สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งที่ 101
อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี และทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ผูก้ ราบบังคมทูลรายงานการจัดงานในครัง้ นี้ ในโอกาสเดียวกัน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี
ได้กราบบังคมทูลเบิกผูม้ อี ุปการคุณเข้ารับพระราชทานของทีร่ ะลึก จ�ำนวน 120 ราย ทัง้ นี้
มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงาน กศน. และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ เป็นจ�ำนวนมาก
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอพนัสนิคม ได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการ เป็นล�ำดับที่ 76 และมีก�ำหนดเปิดบริการอย่างเป็น
ทางการ เป็นแห่งที่ 101 ของประเทศ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างอาคารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลืม้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 7 ล้านบาท และงบประมาณในการตกแต่ง
ภายในอีก 3 ล้านบาท บนพื้นที่ 1 ไร่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่พร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการสร้างองค์
ความรู้ พัฒนาคุณลักษณะด้านรักการอ่าน
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ วั ฒ นธรรม
ประเพณีทดี่ งี ามของพืน้ ที่ เมืองแห่งต�ำนาน
พระรถ-เมรี อันเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย
โ ด ย เ ฉ พ า ะ พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ใ น ฐ า น ะ
ปัญญาสชาดก เรื่องพระเจ้า 50 ชาติ ที่
เล่าขานสืบต่อกันมา ตามค�ำขวัญของอ�ำเภอ
ที่ว่า “พระพนัสบดีคู่บ้าน จักสานคู่เมือง
ลือเลื่องบุญกลางบ้าน ต�ำนานพระรถเมรี
ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด เก่งกาจการทายโจ๊ก”
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จุดเด่นห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งนี้ คือการจัดสรรพื้นที่ทั้ง
ภายใน และภายนอกอาคาร ด้วยสถาปัตยกรรมที่ค�ำนึงถึงบริบทของพื้นที่ และประโยชน์
ใช้สอยของประชาชนเป็นส�ำคัญ จึงได้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมภายในบริเวณดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่จะเข้ามารับบริการตามอัธยาศัยได้อย่าง
แท้จริง โดยพื้นที่ชั้น 1 ของอาคารห้องสมุด ประกอบด้วย มุมหนังสือพระราชทาน
มุมห้องสมุด และมุมสารานุกรมไทย พื้นที่ชั้น 2 ประกอบด้วย พื้นที่จัดนิทรรศการ
ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องเมืองพนัสนิคม ห้องพระพนัสบดี และห้องเกียรติยศ เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกรักการอ่าน และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รวบรวม
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันของอ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อันจะ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้ทรงเปิด
“สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” ซึง่ อยูบ่ ริเวณเดียวกัน นอกจากประชาชนจะสามารถเข้ามา
ใช้บริการห้องสมุดแล้ว ยังสามารถเข้ามาพักผ่อน และออกก�ำลังกายที่สวนสาธารณะ
แห่งนี้ได้ในคราวเดียวกัน จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีอีก 1 แห่ง ที่จะ
เป็นสถานทีส่ ร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตส�ำนึกรักการอ่านให้แก่นกั เรียน นักศึกษา และประชาชน
ได้เป็นอย่างดี
อันเนื่องวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�ำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ในครั้งนี้ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติ
ยินดีแก่ขา้ ราชการ บุคลากร ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ตลอด
จนพสกนิกรชาวพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นล้นพ้น
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ภาพเด่น...

เป็ น ข่ า ว
ฉบับวันที่ 18 มิ.ย. 2561 หน้า 4

เกร็ดละอัน...

1,000 ละน้อย

“ทริคขับรถสู้ฝน”

การขับรถหน้าฝน หรือขณะฝนตกหนักๆ ผูข้ บั ขีค่ วรเปิดไฟหน้าแบบต�ำ่ แทน

การเปิดไฟหรี่ เพราะการเปิดไฟต�่ำ ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลย ไดชาร์จ แทบไม่ได้ท�ำงาน
หนักขึ้น และก็ไม่ต้องกังวลว่าจะท�ำให้หลอดไฟหน้าอายุสั้นลง เพราะหลอดไฟหน้าราคา
ถูกมาก เมื่อเทียบกับความปลอดภัย ห้ามเปิดไฟสูง บางคนเห็นว่าฝนตกหนักมาก
กลัวว่าเปิดไฟต�่ำแล้วรถคันอื่นจะมองไม่เห็นรถตนเองจึงเปิดไฟสูง แต่ท่านหารู้ไม่
“ไฟสูง” จากรถของท่าน ล�ำแสงจะไปทิ่มตารถคันที่สวนมาจนตาพร่า ล�ำพังฝน
ตกหนักก็มองไม่ค่อยจะชัดอยู่แล้ว ฉะนั้นเปิดแค่ไฟต�่ำก็เพียงพอ
ไฟฉุกเฉินก็ห้าม ควรหลีกเลี่ยงการเปิดไฟฉุกเฉิน หรือไฟกะพริบ ในขณะที่รถวิ่ง
อย่างเด็ดขาด นอกจากจะท�ำให้ผอู้ นื่ ตาลายแล้ว ยังท�ำให้ผทู้ ขี่ บั ตามมายากทีจ่ ะแยกแยะ
ว่ารถคันหน้าก�ำลังจอดอยู่หรือก�ำลังวิ่ง ไฟชนิดนี้จะเปิดในกรณีที่ต้อง “จอดฉุกเฉิน”
เท่านัน้ หากประเมินแล้วว่ายังมองเห็น สามารถขับต่อไปได้ ให้ขบั ไปเรือ่ ยๆ อย่างระมัดระวัง
ถ้าไม่ไหวให้หาจังหวะรีบหาที่จอดที่ปลอดภัยให้มากที่สุด
ก่อนจะเลีย้ วหรือเปลีย่ นเลน ต้องไม่ลมื เปิดไฟเลีย้ วเตือนผูอ้ นื่ ล่วงหน้าทุกครัง้ และควร
จับพวงมาลัย 2 มือในต�ำแหน่ง มือซ้ายอยู่ที่เลข 9 และมือขวาอยู่ที่เลข 3 และพร้อมจะ
ลดความเร็วลงได้ทนั ที เมือ่ รถเกิดอาการเหินน�ำ้ ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาขณะขับรถ
ควรทิง้ ระยะคันหน้า ผูใ้ ช้รถทุกชนิดขณะฝนตกหนัก ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทัง้
การบังคับรถ และการเบรคซึ่งจะใช้ระยะทางในการหยุดรถที่มากกว่าบนพื้นผิวที่แห้ง รวม
ทั้งการเสียหลักลื่นไถล ควรทิ้งช่วงห่างจากรถคันข้างหน้าให้มากกว่าปกติ เพื่อให้มีระยะ
ในการหยุดรถได้อย่างปลอดภัย ฉะนั้นจึงควรลดความเร็วลง ระมัดระวัง และมี

อย่าลืมตรวจเชคไฟส่องสว่าง เพราะ
สัญญาณไฟส�ำคัญมากในหน้าฝน โดย
เฉพาะเวลาทีฝ่ นตกหนักจนมองอะไรไม่คอ่ ย
เห็น ไฟส่องสว่างนี้ นอกจากจะเป็นจุด
สังเกตให้รถคันอื่นเห็นเราแล้ว ยังเป็นไฟ
สัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนทิศทางที่
เราต้องการไป ดังนัน้ เราควรตรวจสอบไฟ
ให้พร้อม ตัง้ แต่ ไฟหรี,่ ไฟหน้าทัง้ สูง-ต�ำ่ ,
ไฟเลี้ยว, ไฟท้าย, ไฟถอยหลัง, ไฟส่อง
ป้ายทะเบียน และไฟตัดหมอก (ถ้ามี)

สติในการขับ
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TKP Story...
หากมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การศึกษาจึงมีความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาให้มีความรู้ ความสามารถเป็น
แนวทางในการเลี้ยงชีพที่สุจริต เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศชาติ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน รัฐจึงให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ รวมถึงการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ
ที่เป็นส่วนสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมทางการศึกษาเป็นล�ำดับต้นๆ

กระแสของโลกในทุกแขนงมีวิวัฒนาการแปรเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
การศึกษาก็เช่นกันนับตั้งแต่ Education 2.0 (ปี 2000 – 2010) ที่ทุกก�ำหนดช่วงระยะเวลา
พัฒนาการในทุกๆ 10 ปีได้ถูกก�ำหนดขึ้น (Education 1.0 ไม่ได้ก�ำหนดไว้) และอีกไม่นาน
เราจะก้าวเข้าสู่ยุค Education 4.0 ในปี 2020 (พ.ศ.2563)

ตลอดระยะเวลาก่อให้เกิดทฤษฎี แนวคิด หรือรูปแบบการศึกษา การเรียนรู้มาก
มาย แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ เกือบทุกรูปแบบต่างก็ก้าวเข้าสู่
เส้นทางดิจติ ลั บนช่องทางออนไลน์แทบทัง้ สิน้ และบนเส้นทางออนไลน์กอ่ ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้หลากหลายแนวทาง ผ่านเทคโนโลยีต่างๆบนเส้นทางของ Mobile Device
จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ทางการสื่อสาร การพัฒนาโครงข่าย ส่งผล
ให้การเชือ่ มโยง การติดต่อสือ่ สาร การเข้าถึงข้อมูลต่างๆทีอ่ ยูบ่ นโลกอินเทอร์เน็ตสามารถ
เข้าถึงด้วยความรวดเร็ว นับตั้งแต่ http://info.cern.ch เปิดตัวครั้งแรก เมื่อ 6 สิงหาคม
2534 โดย เซอร์ทิโมที จอห์น เบอร์เนิร์ส-ลี (Sir Timothy John Berners-Lee) หรือที่
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โดย สุวัฒน์ ธรรมสุนทร
รู้จักในนาม เซอร์ทิม ผู้คิดและพัฒนาระบบ
เวิลด์ไวด์เว็บ (www) เป็นคนแรกของโลก
การสร้างข้อมูลเว็บในระยะแรก
ต้องใช้บุคคลที่มีความสามารถ ใช้ต้นทุนที่
ค่อนข้างสูง กระท�ำโดยหน่วยงานของรัฐ
สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานองค์ ก รขนาด
ใหญ่ แต่ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใน
ช่วงทีผ่ า่ นมา ผนวกรวมกับเทคโนโลยีของ
Social media เกื้อหนุนให้การสร้างหน้า
เว็บ ไม่ใช่เรื่องยาก ท�ำให้อัตราการเติบโต
ของเอกสารเว็บมีสงู ขึน้ ส่งผลให้เกิดธุรกิจ
ผ่านข้อมูลหลากหลายประเภท ทั้งจริง
บิดเบือนและปลอม การผลิตข้อมูลเท็จเพือ่
สร้างความสนุก ความปั่นป่วนหรือมุ่ง
หมายทรัพย์ เป็นเรื่องที่ทั้งผู้ใช้งานเครือ
ข่ายต้องประสบปัญหาเสมอมา ทัว่ โลกต่าง
ประสบปัญหาข้อมูลซ�้ำซ้อน ข้อมูลเท็จ
ข้อมูลลวง ข้อมูลคลาดเคลือ่ น หรือข้อมูล
ไม่ครบ ส่งผลให้การอ้างอิง การค้นหา
ข้อมูล หรือข่าวสาร ผ่านกลไกการค้นหา
บนเว็บ เริม่ ผิดเพีย้ น เนือ่ งในวาระครบรอบ
28 ปีของ www ที่ผ่านมา เซอร์ทิโมที
จอห์น เบอร์เนิร์ส-ลี ได้ส่งสารเรียกร้อง
ว่า “สื่อสังคมออนไลน์และเสิร์ชเอ็นจิ้น
ต้องสนับสนุนความพยายามต่อสู้(ข้อมูล)
ข่าวลวง-ข่าวปลอมต่างๆ ด้วย”

จากความร่วมมือของ Google Inc. แคลิฟอรืเนีย ได้
มอบ Account จ�ำนวน 3 ล้าน ให้แก่ส�ำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาทางไกลได้รับ
มอบหมายให้เป็นผูบ้ ริหารจัดการในการใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
Account ทั้ง 3 ล้าน เป็นชุด G Suite for Education ภายใต้โดเมน
@dei.ac.th ทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถเข้าถึงทุกผลิตภัณฑ์ ทุก Application
ส� ำ หรั บ สนั บ สนุ น งานการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ของ Google ภายใน
Account เดียว ผลการด�ำเนินการการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนออนไลน์ด้วย G Suite for Education ในระยะแรกพบว่า
นอกจากจะเป็นชุดเครือ่ งมือในการบริหารจัดการชัน้ เรียนออนไลน์
ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว G Suite for Education ยังสามารถน�ำ
มาสร้างสรรเครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายแหล่งเรียนรูจ้ ากทัว่ ทุก
พื้นที่ของประเทศไทย (น�ำเรื่องราว น�ำสาระเนื้อหาที่หลากหลาย มี
คุณค่าต่อการเรียนรู)้ โดยคนของ กศน. ทีอ่ ยูใ่ นทุกพืน้ ที่ ทุกต�ำบล
ให้มีความรู้ ส่งเสริมศักยภาพให้เป็นนักถ่ายทอดผู้สร้างสรรเส้น
เรื่องราวจากพื้นที่น�ำไปสู่การสร้างสรรแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ข้อมูลคุณภาพ บนโลกออนไลน์ของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว
จึงด�ำเนินการออกแบบกระบวนการและระบบด้วย Application
ต่างๆ ของ G Suite for Education โดยก�ำหนดกระบวนการไว้ 2
ขั้นตอน
(1) น�ำความรู้ ข้อมูลหรือหลักสูตรจากพืน้ ทีห่ รือชุมชน
มาสร้างเป็นเว็บกระจายย่อยไปทุกหน่วยงาน สถานศึกษา (กศน.
ต�ำบล) พัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน ( Knowledge Network Sites)
(2) น�ำลิงค์ความรู้จาก Sites ไปรวม(จัด)กลุ่มในระบบ
ช่องทางแหล่งข้อมูลเรียนรู้ TKP (Thailand Knowledge Portal)
หรือศูนย์ความรูป้ ระชาชนประจ�ำจังหวัด เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่และเข้าถึง

โดยเริ่มด�ำเนินการทดลองรูปแบบที่ส�ำนักงาน กศน.
จังหวัดน่าน (เมื่อวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561) ภายใต้หลักการ
ประสานความร่วมมือกับชุมชนน�ำข้อมูล ความรูท้ เี่ ป็นจริง (เพือ่ ทดแทน
ข้อมูลหลอกลวง, ข้อมูลซ�้ำซ้อน, ข้อมูลขาดไม่ครบ และข้อมูล
คลาดเคลือ่ น) พัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรูช้ มุ ชน ( Knowledge
Network Sites) ส่งผ่านไปสู่ระบบช่องทางแหล่งข้อมูลเรียนรู้
TKP (Thailand Knowledge Portal) หรือศูนย์ความรู้ประชาชน
ประจ� ำ จั ง หวั ด ซึ่ ง TKP (Thailand Knowledge Portal)
ถู ก ออกแบบให้ เ ป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยระดั บ ประเทศที่ มี แ กนกลาง
เชือ่ มโยงข้อมูลถึงกันทัง้ 77 จังหวัด รวมถึงหน่วยงาน สถานศึกษา
รูปแบบพิเศษต่างๆ ของส�ำนักงาน กศน.
ปัจจุบนั มีหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน กศน.
ได้เข้าร่วมด�ำเนินการน�ำร่องและเข้าแผนในการพัฒนาแล้ว ดังนี้
(ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2561)
1. ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน (เมือ่ วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์
2561) มีข้อมูลในระบบที่เผยแพร่แล้ว 200 รายการ
2. กลุม่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา 20 แห่ง ทัว่ ประเทศ
(เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2561) มีข้อมูลในระบบที่เผยแพร่
แล้ว 287 รายการ
3. ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด (เมื่อวันที่ 21-25
พฤษภาคม 2561) มีข้อมูลในระบบที่เผยแพร่แล้ว 205
รายการ
4. สถาบัน กศน.ภาคใต้ (ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561)
5. ส� ำ นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กาญจนบุ รี (ระหว่ า งวั น ที่
13-15 มิถุนายน 2561)

สรุป

TKP : Thailand Knowledge Portal คือศูนย์รวม
ช่องทางข้อมูล หลักสูตร และแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ โครงสร้างของ
TKP ออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ /สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และ การศึกษาตามอัธยาศัย

หลักการ

คน กศน. อยู่ในทุกชุมชน
ชุมชน มี องค์ความรู้
ความรู้ เป็นสิ่งล�้ำค่า
เสริมความล�้ำค่า โดยการเผยแพร่และแบ่งปัน
เผยแพร่และแบ่งปันคืองานสร้างสรรของ กศน.
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ภายใต้เงื่อนไข

1. พัฒนาคน ให้สามารถสร้าง Content
บนมาตรฐานเดียวกัน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. แบ่งปัน (Share) องค์ความรู้
4. เผยแพร่ องค์ความรู้ / จัดการเรียนรู้ *
5. รวบรวม และบริหารจัดการองค์ความรู้ *

แผนพัฒนาขัน้ ต่อไปหลังจาก TKP มีความเข้มแข็ง น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคลังสือ่ คลัง
ข้อมูลการเรียนรู้ที่มีความถูกต้อง อนาคตในอีกไม่นานโลกของสื่อข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
จะเกิดขึ้น และสิ่งนี้จะเป็นอีกมิติใหม่ของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ที่มีคุณค่าต่อสังคมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างสรรและผ่านการรับรองโดยส�ำนักงาน กศน.
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รูปแบบการจัดการศึกษา 3 รุปแบบผ่านระบบ TKP
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สุวัฒน์ ธรรมสุนทร
29 พฤษภาคม2561
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การศึกษาตามอัธยาศัย

การอบรม ครู กศน. ด้วยระบบทางไกล :
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

STEM Education เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การบูรณาการหลักการ
ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering : E) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เข้าด้วยกัน
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่ง
ทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับ
พลเมืองโลกในปัจจุบนั โดยผูเ้ รียนจะได้เรียนรูแ้ ละน�ำความรูด้ งั กล่าวมาแก้ปญ
ั หาในชีวติ จริง
ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เป็นความ
ร่วมมือ ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับหน่วยงาน
เครือข่ายโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 5 หน่วยงาน ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ ส�ำนักงาน กศน.
โดยกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ผ่าน
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย สสวท. รับผิดชอบเป็น
วิทยากรหลัก ในการอบรม และสนับสนุนเอกสาร สือ่ และอุปกรณ์การอบรม โดยมีครูพเ่ี ลีย้ ง
เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ครู กศน.ผู้เข้ารับการอบรม ในปีงบประมาณ 2561 ได้ก�ำหนดจัดให้มี
การอบรม จ�ำนวน 4 ระดับ 4 เรื่อง ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “แล่นให้ไกล
ไปให้ถึง” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง “เลี้ยงขนฟูให้ดูดี” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง “เมืองจ�ำลองในฝัน” และระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง “ตามล่าสมบัติ” ซึ่งการ
จัดอบรมตามโครงการได้สนิ้ สุดลงแล้ว เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้มกี ารน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปจัดการ
เรียนรูต้ อ่ ยอดไปสูน่ กั ศึกษา กศน. เรามาฟังความคิดเห็นของ ครู กศน. ถึงผลทีไ่ ด้รบั จาก
การเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ตลอดจนผู้บริหารที่จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ดังนี้

ดร.กษมา โรจนนิล ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี “...ได้มี
โอกาสมาเป็นประธานการเปิดการอบรม
สะเต็ ม ศึ ก ษาของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ
การศึกษารังสิต ให้แก่ครู กศน. ด้วยระบบ
ทางไกล ขณะรั บ ฟั ง การบรรยายของ
วิทยากร ได้คดิ ตามไปด้วยว่า เราจะมีสว่ นร่วม
ในโครงการนี้ได้อย่างไร ในฐานะที่เป็นผู้นำ�
องค์กรในระดับจังหวัด และครูในสังกัด
ทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
กุญแจแห่งความส�ำเร็จของโครงการอบรม
ครู กศน. ด้วยระบบทางไกล ด้วยบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ที่ส�ำคัญคือ การสร้างความ
ตระหนักรูแ้ ละเข้าใจแก่ผบู้ ริหารระดับจังหวัด
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และอ�ำเภอ เพื่อให้ก�ำหนดเป็นนโยบายและมีแผนในการก�ำกับ ติดตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูในทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยครูต้องเป็นผู้รอบรู้ แม่นย�ำ ในสาระ
วิชาที่จัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และมีทักษะในการออกแบบการ
เรียนการสอนแต่ละคาบแบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา และครู กศน.ต้อง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อท�ำหน้าที่
จัดการความรู้ โดยมีการวางแผนและมีเทคนิคการใช้สื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ได้คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ ซึ่งส�ำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จะได้ใช้ช่องทางการ
สือ่ สารระหว่างครู กับนักศึกษา กศน. ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดและอ�ำเภอ และผ่านทาง
สื่อออนไลน์ร่วมกับ สสวท.และเครือข่ายต่าง ๆ ภายใต้การปฏิบัติการของครูไอทีที่มี
อยู่ในอ�ำเภอให้เพิ่มขึ้น...”
ว่าที่ ร.ต.หญิงภทรจิตรา นรทัต ครู กศน. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
“การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ มีประโยชน์ และคิดว่าจะน�ำไปวางแผนการจัดกิจกรรม
ผ่านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การตั้งค�ำถามให้ผู้เรียนอยากรู้ เกิดการกระตุ้นให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการทดลอง การลงมือท�ำ และสนุกสนานในการเรียนรู้
สามารถบูรณาการความคิดรวบยอด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน เชือ่ มโยงความรูไ้ ปสูก่ ารน�ำไปใช้ในชีวติ จริง เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ”

น.ส.กมลภา รุจเิ รกพัฑฒนะ ครู กศน. อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี “รูส้ กึ
สนุกสนาน ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ พร้อมเทคนิคในการน�ำ STEM ไปบูรณาการใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนต่อไป มีหลาย ๆ กิจกรรมที่น�ำไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ เช่น การใช้แม่เหล็ก อัลกอริทึม แกนสมมาตรและเวลา”
นายพังงา ดัชถุยาวัตร ครู กศน. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี “เป็นกิจกรรมที่
ดีมากในการบูรณาการ รูปแบบ STEM สอดแทรกได้หลายวิชา มีทักษะ มีเทคนิค มีการ
ออกแบบ สอนให้มีการวางแผน จะส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
สนุกสนานและไม่น่าเบื่อ”
น.ส.บัวไพลิน โพธิ์ศรี ครู กศน. อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี “เป็นการเรียนรู้ที่
ต้องตื่นตัว กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ต้องคิดวิเคราะห์ จินตนาการ เป็นการฝึกทักษะ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน�ำไปสอนผู้เรียนได้ สามารถน�ำไปจัดกิจกรรมกับ
นักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี”
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การอบรมครู กศน. ครั้งนี้
เป็นการพัฒนาคุณภาพของครู กศน.
ที่จะขยายผลไปสู่ นักศึกษา กศน.ให้มี
ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน กศน. ในด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพต่อไป

ปลื้ม

กศน.ภาคเหนือ ยกระดับสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
โชว์นวัตกรรมวิชาการ จุดประกาย PLC

ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็น
ประธานเปิ ด และบรรยายพิ เ ศษการสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นางาน
วิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ และเยีย่ มชมนิทรรศการแสดงผล
งานนวัตกรรมเชิงวิชาการของส�ำนักงาน กศน.จังหวัดในพื้นที่
ภาคเหนือ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจ�ำหน่ายผลผลิต
เครือข่าย กศน. และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อาคาร
พลต�ำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย จัดโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคเหนือ (สถาบัน กศน.ภาคเหนือ)
นายจ�ำเริญ มูลฟอง ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน กศน.
ภาคเหนือ เปิดเผยว่า สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าที่
ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางวิ ช าการ
หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยแก่สถานศึกษาในภูมภิ าค และภาคีเครือข่ายให้
สามารถจัดการศึกษาและบริการประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยการจัดงาน
ครัง้ นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ใน
ฐานะเจ้าภาพพื้นที่ โดยมี ส�ำนักงาน กศน.ทั้ง 17 จังหวัดร่วมจัดแสดงนิทรรศการและน�ำ
เสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึง กศน.อ�ำเภอ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สกว.ในพื้นที่ และยังมีการ
บรรยาย เรื่อง “Good Teacher : ครู กศน.ยุค 4.0” โดย รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธุช์ เู พชร
วิทยากรชื่อดัง การจ�ำหน่ายผลผลิตจากเครือข่าย กศน. และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน�ำเสนอผลงานดีเด่น อาทิ กศน.ต�ำบล 4G ด้านเครือข่ายที่ดี การใช้ Application
Plickers ในการจัดการเรียนรู้ โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น “การพัฒนาระบบการจัดการน�้ำ
ให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร และน�้ำอุปโภคบริโภคของชุมชนลุ่มน�้ำแม่จริม” การส่งเสริม
พลังการเรียนรูข้ องนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” ด้วยการแสดง
กลวิทยาศาสตร์ (Science Show) การจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งการปลูกพืชผักด้วยวิธเี กษตร
ธรรมชาติ การปลูกพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่จ�ำกัดและประหยัดน�้ำแบบไส้ตะเกียง กระบวนการ

วิจยั เพือ่ ท้องถิน่ “นวัตกรรมแห่งการเรียน
รู้ตลอดชีวิต พลังความร่วมมือ พลัง
เครือข่ายสูน่ ครแห่งการอ่าน การแปรรูปปลา
ต�ำบลท่าซุง STEM+C กับการพัฒนา
อาชีพหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งเป็น
นวัตกรรมที่น่าสนใจและใช้ได้ในชีวิตจริง
ดร.วิเลขา ลีสวุ รรณ์ กล่าวว่า
การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และน�ำผลงาน
เด่นทีเ่ ป็น Best Practice มาน�ำเสนอในการ
สัมมนาครัง้ นี้ เป็นการเผยแพร่ ประเมินผล
และทบทวนความคิด การขยายผล “องค์กร
แห่งการเรียนรู”้ ทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นส่วน
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ปั จ จุ บั น
องค์กรส่วนใหญ่พัฒนารูปแบบของการ
ฝึกอบรมจาก Training มาเป็น Learning
โดยน�ำการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
งาน อันจะน�ำไปสู่ Professional Learning
Community หรือ PLC นวัตกรรมการ
ใช้งานระบบ ICT โดยพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูข้ อง กศน. ทีใ่ ช้สอื่ การเรียนรู้ “ระบบ
ช่วยเหลือผูเ้ รียนออนไลน์” ของ กศน. ผ่าน
สมาท์โฟน โดยน�ำสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นทีน่ กั ศึกษา กศน.
ควรรู้มารวบรวมไว้ตั้งแต่ การลงทะเบียน
การเรียนรู้ การทดสอบ และประเมินผล
เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจะทราบข้อมูลของ
ตนเองได้ทั้งหมด ซึ่งได้ขยายให้ครอบคลุม
สะดวกที่ ค รู กศน.สามารถใช้ ร ่ ว มกั บ
นักศึกษา เป็นการจุดประกาย PLC สู่การ
พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ พัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ น�ำไปสู่ชุมชนแห่ง
นวัตกรรม ซึ่งตอบโจทย์การจัดการศึกษา
ของ กศน.ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทัง้ นี้ ในการ
ท�ำงานเพือ่ สร้างนวัตกรรมเหล่านีช้ าว กศน.
ทุ ก คนจะต้ อ งเป็ น Leading Yourself
เพื่อก้าวไปเป็น Leading Organization
เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ไ ด้ ใ นที่ สุ ด
รองเลขาธิการ กศน.ย�้ำ
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สัมภาษณ์พิเศษ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.

special column

นโยบาย
ส�ำคัญ

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายส�ำคัญ
ที่ส�ำนักงาน กศน.ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
“กศน. ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย” ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการที่
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ กศน. เข้ามามีส่วนช่วยเหลือ
ประชาชนในการสร้างช่องทางการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน ซึ่ง พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่ก�ำกับดูแล กศน. ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้
กศน. ทั่วประเทศ น�ำช่วยเหลือประชาชนในการท�ำการค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
Line Facebook Instagram รวมถึงช่องทางการค้าขายผ่านเว็บไซต์ e-Commerce หรือ
e-Market ต่างๆ โดยในระยะแรกเป็นการขยายผลจากกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร e-Commerce จากศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชมของ กศน. เมือ่ ปี 2559 – 2561 ทีผ่ า่ นมา
จ�ำนวนประมาณ 109,000 คน โดยให้ผู้ที่ผ่านการอบรม 1 คน ไปขยายผลต่อให้ประชาชน
3 คน คาดว่าภายในสิ้นปี 2561 จะมีประชาชน
ที่ได้รับการขยายผลและสามารถขายสินค้า
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ถึงกว่าสามแสน
คน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการมีเงินหมุนเวียน
ในระบบได้ถึง 3 พันล้านบาท
ในการด�ำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้
สัง่ การให้ กศน. เปิดพืน้ ทีข่ อง กศน.
อ�ำเภอ และ กศน.ต�ำบล กว่า 8,000
แห่งทั่ว ประเทศเป็ น ศู น ย์ จ�ำ หน่ า ย
สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อนไลน์
กศน. (ONIE Online Commerce
Cente-OOCC) เพื่ อ เป็ น สถานที่
ส�ำหรับประชาชนในการแสดงสินค้า
ประชาสัมพันธ์ วางจ�ำหน่ายหรือสร้าง
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“กศน. เร่งขยายผล
ติวการค้าออนไลน์
ฉบับชาวบ้าน
เตรียมเปิดศูนย์ OOCC
พุ่งเป้าเจาะยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย”

ช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์
ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาและให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การผลิตและการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์
โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย ในเบื้ อ งต้ น จะเน้ น
ไปที่ ก ลุ ่ ม ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยหรื อ ผู ้ ถื อ บั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้นตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน ในเรื่อง
“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อไป โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายหน่วยงาน อาทิ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และมหาวิทยาลัยในแต่ละพืน้ ทีก่ เ็ ข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นอย่างดีในการให้ค�ำปรึกษา
เป็นพีเ่ ลีย้ งแก่พนี่ อ้ งประชาชนในการพัฒนา
อาชี พ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น การ
ท�ำงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ผมได้น�ำนโยบายดังกล่าวไปชี้แจงและมอบหมาย
ภารกิจต่อเนื่องแก่ผู้บริหารส�ำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการสอบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูผชู้ ว่ ยและผูบ้ ริหารการศึกษา
ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กทม. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้ ส�ำนักงาน กศน.มีต้นทุนเดิมที่ดีมาก
อยูแ่ ล้ว สามารถพัฒนาต่อยอดได้ทนั ที กล่าวคือผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ที่ ร วบรวมภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ ฝ ึ ก อาชี พ ชุ ม ชน
ของ กศน. ประกอบกับที่ กศน.ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักสูตร Digital Literacy แก่ ครู ก. ครู ข.
ครู ค. ในสองปีที่ผ่านมา และมีการขยายผลสู่ประชาชนผ่านศูนย์
ดิจิทัลชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ 1 ในภารกิจส�ำคัญตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีอีกด้วย ทั้งนี้
ในการด�ำเนินงานตามนโยบายเบื้องต้น เราจะต้องให้นิยามค�ำว่า
“ผูม้ รี ายได้นอ้ ย” ทีต่ รงกันเพือ่ ทิศทางการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจนก่อน

โดยการส�ำรวจกลุม่ เกษตรกรผูม้ รี ายได้นอ้ ย เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
และเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด จากนั้นจะได้จัดท�ำชุดความรู้
เกี่ยวกับการขายและการตลาดแบบง่าย เพื่อให้ครู กศน.น�ำไปจัด
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั เกษตรกร โดยให้เป็นชุดความรูฉ้ บับชาวบ้าน
ทีเ่ ข้าใจง่าย เกษตรกรสามารถน�ำไปปฏิบตั เิ องได้ เพือ่ น�ำไปเชือ่ มโยง
กับ e-Commerce พร้อมทั้งจัดทีมครู กศน.เป็นชุดประสานงาน
ในระดับพื้นที่กับกระทรวงอื่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป และประสาน
หน่วยงานอื่นในทุกระบบเพื่อบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน มุ่งเน้น
การท�ำงานบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง เชือ่ ว่าแนวทางนีจ้ ะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างเป็น
รูปธรรมแน่นอน เลขาธิการ กศน.กล่าวในที่สุด
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