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EDITIOR’S TALK
สวัสดีค่ะพี่น้อง กศน.ทั่วประเทศพบกับจดหมายข่าว กศน.ฉบับที่3 ของปีนี้ แหม…เวลา
ช่างเดินเร็วเหลือเกินค่ะเผลอแปบเดียวผ่านไปแล้วครึง่ ปีงบประมาณก้าวเข้าสูไ่ ตรมาส 3 อย่างเต็มตัว
แล้วทุกหน่วยงานคงก�าลังเดินหน้าท�างานอย่างเต็มทีด่ า้ นของสถานศึกษาก็เตรียมเปิดภาคการศึกษา
ใหม่ตามวงจรของการศึกษาไทยหลังจากประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่กันอย่างเข้มข้น
จดหมายขาว กศน.
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ภาพปก : “คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์
งานพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก”

Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ

ชาว กศน.ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ไทย
“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
4-6 พ.ค. 2562

ช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีน้ี มีเรื่องราวที่น่าจดจ�าหลายกิจกรรมจนแทบ
คัดเลือกมาน�าเสนอไม่ถูกกันเลยทีเดียว ไฮไลท์ของจดหมายข่าวฉบับนี้ กองบก.จึงเทน�้าหนักไปที่
เรือ่ งราวของพีน่ อ้ งกศน. กับการเข้าร่วมพระราชพิธสี า� คัญของไทย คือ “พระราชพิธบี รมราชาภิเษก”
ระหว่ า งวั น ที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่ ง ถื อ เป็ น โอกาสส� า คั ญ ยิ่ ง ใหญ่ ค รั้ ง หนึ่ ง ของชี วิ ต
โดยในวั น ที่ 4 พฤษภาคม เป็ น พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ส� า นั ก พระราชวั ง เผยแพร่
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ดังนี้ “พระบาทสมเด็จพระปริเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค และในวันที่6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระทีน่ งั่ สุทไธสวรรย์ปราสาท
พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เป็นโอกาสมหามงคลอย่างหาที่สุดมิได้
ของปวงชนชาวไทยโดยแท้ และแน่นอนว่าได้เห็นพี่น้อง กศน.เข้าร่วมงานกันด้วยความจงรักภักดี
เนืองแน่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
บก.พีแ่ ดง ภูมใิ จน�าเสนอจดหมายข่าวฉบับนีเ้ พือ่ ให้พนี่ อ้ ง กศน.ทุกคนได้ภาคภูมใิ จกับความเป็น
ชาติไทย และภารกิจอันทรงคุณค่าขององค์กรอันเป็นทีร่ กั ของพวกเรา และพยายามระดมเนือ้ หาสาระ
ที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมให้แบบไม่อั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบก.พี่แดงขอน�าทุกท่านเข้าไปสู่เนื้อหา
ของจดหมายข่าวฉบับนี้กันดีกว่าค่ะ

ตรีนุช สุขสุเดช
บรรณาธิการ

การอบรมขยายผล

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำานักงาน กศน.

สํานักงาน กศน.

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
บรรณาธิการที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

พรประชาธรรม - ผู้อ�านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
- ผู้อ�านวยการกลุ่มการคลัง
ลีสุวรรณ์
- ผูอ้ �านวยการกลุ่มแผนงาน
เหล่าวิชยา
- ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
บรรณาธิการ
- ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอก
ตรีนุช
สุขสุเดช
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ศรีชัย
วิเลขา
นรา

ทองพิน
ณัฐมน
สิชล
นิลรัตน์
ชูชาติ
วราทิพย์
วิชุดา
พนิตา

ขันอาสา
ไทยประสิทธิ์เจริญ
เชยสมบัติ
มาเจริญ
ก�าลังงาม
ไตรรัตนวนิช
นาคนาวา
จ�าจด

สุรพงษ์
นภัสสรณ์
นพนันท์
นันท์นลิน

ทองเนียม
ธนิพัฒน์วรเมธ
สิงหเสนี
ประเสริฐสังข์

พิสูจน์อักษร

ณัฐมน
นภัสสรณ์
นพนันท์

ศิลปกรรม

สุรพงษ์

ไทยประสิทธิ์เจริญ
ธนิพัฒน์วรเมธ
สิงหเสนี

ทองเนียม

เมือ่ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ส�านักงาน กศน. จัดโครงการอบรมขยายผล “สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั ประเทศไทย” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค (2) และพนักงานราชการ เช้า-บ่าย รวม 2 รอบ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานท�าพิธีเปิดโครงการในรอบ
เช้า และ นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการในรอบบ่าย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ส�านักงาน กศน.ได้รับเกียรติจากวิทยากร
จากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ�า” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
งานนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บางคนถึงกับน�้าตาซึมด้วยความ
ตื้นตันในหัวใจ เกิดความฮึกเหิม ปลุกพลังของความเป็นไทยให้ลุกโชนได้อย่างถึงแก่นเลยทีเดียว

ชาว กศน.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ไทย
“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”4-6 พ.ค. 2562
ชาว กศน.ร่วมกิจกรรมส�ำคัญ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โอกาสส�ำคัญยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตคนไทยทุกคน วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ
สนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลัก
ผูบ้ ริหารระดับสูง ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดนับพันคนร่วมลงนามในครัง้ นี้ ในส่วนของส�ำนักงาน กศน. ดร.ศรีชยั พรประชาธรรม เลขาธิการกศน.
พร้อมด้วยรองเลขาธิการทัง้ สองท่าน คือ ดร.วิเลขา ลีสวุ รรณ์ และนายนรา เหล่าวิชยา ได้นำ� คณะผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมลงนามในครัง้ นีจ้ ำ� นวนมากเช่นกัน
วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และในวันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล เป็นโอกาสมหามงคลอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ของปวงชนชาวไทยโดยแท้ และแน่นอนว่าได้เห็นพีน่ อ้ ง กศน.เข้าร่วมงานด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคภูมิใจเหลือเกินกับความเป็นชาติไทย ที่จะหาที่ใดในโลกไม่ได้อีกแล้ว
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กศน.โชว์ผลการดำ�เนินงานไตรมาส 1-2
บิ๊กน้อย มอบนโยบาย เร่งเครื่องตาม 6 ข้อ สั่งการ
ต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
กล่ า วในโอกาสเป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม รายงานผลการดำ�เนิ น งาน
ของสำ�นักงาน กศน.ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ประจำ�ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อิ ม แพ็ ค ฟอรั่ ม เมื อ งทองธานี
ว่า โอกาสของการทำ�งาน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เกิดการพัฒนา
ขยายต่ อ ยอดเป็ น ผลสำ�เร็ จ เกิ ด เป็ น ผลสั ม ฤทธิ์ มี 2 ปั จ จั ย สำ�คั ญ
คือเป้าหมายชัด โอกาสมี เป้าหมายชัดของกศน. คือ มี กศน.ตำ�บล
มี ศู น ย์ ร ะดั บ ตำ�บล 4 ศู น ย์ ได้ แ ก่ 1) ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ห ลั ก ปรั ช ญา
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง แ ล ะ เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ป ร ะ จำ� ตำ� บ ล
2) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำ�ตำ�บล 3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนเหล่านี้ทำ�ให้โอกาสและการดำ�เนินงาน
ตามข้อสั่งการใน 6 ข้อของผม ให้เดินต่อไปนี้ 1) โครงการชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้ศึกษารายละเอียดหมู่บ้านในความรับผิด
ชอบ สามารถเป็นต้นแบบในเรื่องใด ใน 10 เรื่อง เช่น เรื่องอยู่ดีมีสุข
วิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย ง ฯลฯ เร่ ง ขยายผลการพั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบใน
ระดับอำ�เภอ และตำ�บล อย่างต่อเนื่อง ให้มีชุมชนต้นแบบมากกว่าตำ�บลละ
1 ชุมชน 2) การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ ดำ�เนินงานของศูนย์
ให้คำ�ปรึกษาการค้าออนไลน์ เป็นแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ ในการทำ�งานให้เกิดคุณภาพ
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ทบทวนการดำ�เนินงานในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ในการให้คำ�ปรึกษาการค้าออนไลน์แก่ประชาชน ดำ�เนินการขยายผลการ
อบรมอย่างเข้มแข็งและมั่นคง มีคุณภาพ 3) การรณรงค์การเพิ่มอัตราการอ่าน
ให้ตรวจสอบข้อมูลสถิตกิ ารอ่านหนังสือของประเทศ สร้างการรับรูเ้ รือ่ งการอ่าน
ให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 4) การส่งเสริมให้ประชาชนอ่าน
ออกเขียนได้ให้รณรงค์เรื่องการอ่านออกเขียนได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ห่างไกล ชายขอบ 5) การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียน
ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ขอให้ทบทวนการดำ�เนินงานและติดตามผลอย่าง
เป็นระบบ ร่วมกันนำ�ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าสู่ระบบ
ให้ ม ากขึ้ น 6) การส่ ง เสริ ม ดู แ ลสุ ข ภาวะและสุ ข อนามั ย ของประชาชน
ในชุมชนให้สร้างการเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชนในชุมชน ในเรื่องการออกกำ�ลังกาย เรื่องอาหาร เรื่องอารมณ์
โดยปราชญ์ชาวบ้าน ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครและหน่วยงานอื่นๆ
ในการดำ�เนิ น งานและให้ ส ถาบั น กศน.ภาครั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม
ผลการดำ�เนินงาน ในไตรมาส 3 - 4 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำ�งาน
และใช้หลักในการทำ�งานคือ ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รอบด้าน สู่การสื่อสาร
สืบสานพระราชาสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ก็จะประสบความสำ�เร็จ และการคิดให้ครบ
ทบทวนเป็นห้วงๆ จะทำ�ให้ได้รับความร่วมมือในการทำ�งาน

ด้ า น ดร.ศรี ชั ย พรประชาธรรม เลขาธิ ก าร กศน. ได้ ม อบ
แนวทางการดำ�เนิ น งานในระยะต่ อ ไป โดยให้ ข ยายเพิ่ ม ชุ ม ชนต้ น แบบ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในแต่ละตำ�บล การแก้ไขปัญหาประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เป้าหมายเปิดภาคเรียนนี้ต้องทำ�ให้ได้
ร้อยละ 65 ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ ให้ยกระดับการรู้หนังสือ
โดยการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำ�คัญของการอ่านหนังสือ การรณรงค์
เรือ่ งการเพิม่ อัตราการอ่านจากสือ่ เทคโนโลยี สือ่ ต่าง ๆ ในรูปแบบทัง้ ออนไลน์
และออฟไลน์ โดยอ่านให้รเู้ ท่าทัน คือ อ่านแบบวิเคราะห์วาทกรรม คนไทยอ่าน
อย่างรู้เท่าทัน ในการใช้คอมพิวเตอร์ รู้เท่าทันการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ให้เน้นการป้องกัน
โรค โดยใช้ระบบกีฬา ระบบสุขภาพจิตที่ดี
ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การดำ�เนินงานใน
ห้วงต่อไป ให้เน้นเรื่อง 3R8C เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ กศน. คือ 3R เป็นเรื่องของการอ่านออกเขียน
ได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้
และ 8C เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของ กศน. โดยให้มกี ารรายงาน

ผลการดำ�เนินงาน และการนำ�เสนอเรือ่ งเด่นๆ ทัง้ 10 เรือ่ ง ในระยะต่อไป นอก
เหนือจากเรือ่ งของรายได้ เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน การแก้ไขปัญหาประชากร
วั ย เรี ย นที่ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษาให้ มี ก ารทำ�งานร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ให้เป็นปัจจุบัน มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ
และมีระบบการดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนคงสภาพและเรียนจบ การขยายผล
การอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ มีการจัดทำ�แบรนด์หรือโลโก้ของงานเกี่ยว
กับ OOCC ให้เป็นที่ถูกกล่าวถึงมากกว่า OOCC กศน. ให้เป็นที่นิยมเท่ากับ
OTOP ประกวดแบรนด์สินค้าของ กศน. การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออก
เขียนได้ จัดโครงการที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ สำ�หรับผู้สูงอายุ เช่น
โครงการแว่นตาเพื่อคุณย่าคุณยาย หรือโครงการที่ห้องเรียนพิเศษในช่วงเย็น
การรณรงค์การเพิ่มอัตราการอ่าน ให้เป็นวาระของจังหวัด สร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝัง
ในเรื่องรักการอ่านในเชิงรุกให้เด็ก เช่น เด็กในศูนย์เด็กเล็กที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแล หรือประถมศึกษา โดยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชนในเรื่องการออกกำ�ลังกาย โภชนาการ
จดหมายขาว กศน.
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นางสาวนิลาวรรณ อินตา อายุ 48 ป ปฏิบัติหนาที่ครู 24 ป

ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟาหลวง”
บานแม่จอเหนือ ตําบลแม่โถ อําเภอแม่ลานอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนปลูกผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และ
ขุดบ่อเลี้ยงปลา เป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจัดท�าแผนที่ 3 มิติ ของชุมชนทุกหลังคา
เรือน เพื่อส�ารวจปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือด้านต่างๆ ของแต่ละครัวเรือน และเป็นที่รัก
ใคร่ของคนในชุมชนเห็นได้จากการที่ชาวบ้านร่วมมือในการช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของ ศศช.
อีกทัง้ เป็นผูป้ ระสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือชุมชนในทุกด้านทีช่ มุ ชนต้องการ ลูกศิษย์
ที่เคยสอนมีอาชีพที่มั่นคงและมีจิตอาสา กลับมาพัฒนาภูมิล�าเนาจ�านวนมาก

เชิดชู 3 ครู กศน.

นางสาวประภาพร เพ็ชรวุฒ อายุ 47 ป ปฏิบัติหนาที่ครู 23 ป

ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ”แม่ฟาหลวง”
บานประไรโหนก ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รับรางวัลครูเจ้าฟา ป 2562 ตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ปัญหาความยากจนของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร
ได้นอ้ ย การใช้สารเคมีสง่ ผลให้พนื้ ทีท่ า� กินเสือ่ มโทรม และมีตน้ ทุนการผลิตสูง
ปัญหาการบุกรุกปาเพื่อหาพื้นที่ท�ากินใหม่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ ทีต่ น้ น้า� การตัดไม้เพือ่ ประโยชน์ในครัวเรือน ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
ของชุมชน ทั้งหมดนี้ เป็นปัญหาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงสนพระทัยและห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงและในถิ่น
ทุรกันดาร โดยเมือ่ กลางปี พ.ศ.2535 ทรงมีพระราชประสงค์ทจี่ ะพระราชทาน
สิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ที่ภาครัฐและองค์กรณ์อื่นๆ
ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มที่ โดยในพื้นที่มีเพียงหน่วยงานของ
ส�านักงาน กศน. ที่เข้าไปด�าเนินงานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดในการจัด
การศึกษาส�าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ด้วยรูปแบบการศึกษา
แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานส�าหรับชาวเขา เน้นการรู้หนังสือ (อ่านออก เขียน
ได้) เรียกว่า”ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา” (ศศช.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็น ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” (ศศช.) สมเด็จย่าทรงมี
พระด� า ริ ว่ า ศศช. ควรจะเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการช่ ว ยเหลื อ และ
สนับสนุนในพื้นที่
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โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากพระราชปณิธาน
ของสมเด็จย่า ในอดีตค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในพื้นที่น้ีส่วนใหญ่ได้จาก
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งทรงก�าชับเสมอว่า “พยายามอย่ารมกวนผู้
อื่น” ตามพระราชประสงค์ที่จะท�าบุญด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง
ปัจจุบันงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมมาจาก “ทุนการกุศลสมเด็จย่า”
และการจัดกิจกรรมใน ศศช. ซึ่งได้รับงบประมาณจาก ส�านักงาน กศน.
โครงการพระเมตาสมเด็จย่า ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ในถิน่ ทุรกันดารเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดี
และคนเก่ง ตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี และ
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
จึ ง ได้ จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล ครู ดี เ ด่ น “รางวั ล ครู เ จ้ า ฟ้ า กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์”ประจ�าปี 2562 รุ่นที่ 11 ขึ้น ในวันที่ 25 พ.ค. 2562
เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ และเป็ น ขวั ญ ก� า ลั ง ใจให้ แ ก่ ค รู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อี ก ทั้ ง
เผยแพร่ ผ ลงานคุ ณ ความดี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ให้ เ ป็ น แบบอย่ า งการ
ท� า ความดี ใ ห้ ป รากฏแก่ ค รู นั ก เรี ย น ประชาชนทั่ ว ไป ในปี นี้
คณะกรรมการได้คัดเลือกครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์” ส�านักงาน กศน. มีครูได้เข้ารับรางวัลนีต้ ดิ ต่อกันนับเป็นปีที่ 11 โดยมี
รายนามครูที่รับรางวัลประจ�าปี 2562 ดังนี้

ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข ท�าให้ชุมชนบ้านประไรโหนกที่อยู่ห่างไกล ติดชายแดนไทย – พม่า
ไม่มีผู้ใดเป็นไข้เลือดออกและมาลาเลีย ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน
เช่น การท�าไม้กวาดดอกหญ้า การทอเสื่อกกวัตถุดิบในพื้นที่ สอนให้ชุมชนจัดท�าบันทึกบัญชีครัว
เรือน อีกทัง้ ประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาบูรณาการพัฒนาชุมชน และเป็นทีร่ กั ของคนในชุมชน
ปัจจุบันลูกศิษย์ เป็นผู้น�าชุมชนในพื้นที่จ�านวนมาก

นางสาวนันธิดา จันทร์เปล่ง อายุ 44 ป ปฏิบัติหนาที่ครู 11 ป
ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟาหลวง”
บานอายิโกะ ตําบลศรีถอย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

น�านวัตกรรมการสอนการผลิตปุย ชีวภาพจากไส้เดือนพันธุ์ African Night Crawler ท�าให้ได้ปยุ มูล
ไส้เดือนทีม่ คี ณุ ภาพสูง ลดการใช้ปยุ เคมี และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน ส่งเสริมอาชีพการเลีย้ งสุกร
ไก่พันธุ์เนื้อ และปลาน้�าจืด รวมถึงการประสานหน่วยงานภายนอกส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและ
บริหารงานยุวกรรมหย่อมบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รักใคร่เชื่อถือของชุมชน
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ครูรุ่นใหม่ ศศช.

ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่สำ�นักงาน กศน.ได้ใช้ความพยายามในการเข้าไป
ดำ�เนินการจัดการศึกษาสำ�หรับชุมชนบนพื้นที่สูง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2519
หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสำ�หรั บ ชาวเขา เน้ น การรู้ ห นั ง สื อ
(อ่านออกเขียนได้) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน
และการประกอบอาชีพ และใช้สื่อ “แบบเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ
ขั้นพื้นฐานสำ�หรับชาวเขา” โดยดำ�เนินการจัดกิจกรรมที่”ศูนย์การศึกษา
เพื่อชุมชนในเขตภูเขา” (ศศช.)
พ.ศ.2519 - 2521 ได้จดั การศึกษาแบบบูรณาการเรียนการสอนภาษาไทยกับ
การพัฒนาด้านอืน่ ๆ เช่น แก้ปญั หาในชีวติ ประจำ�วัน สุขภาพอนามัย การอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ โทษของการปลูกฝิน่ การประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมกับชุมชน โดยมีครู
อาสาสมัครเดินสอนไปพบผูเ้ รียนในหย่อมบ้าน และพ.ศ.2523 – 2529 มีเป้าหมาย
จัดการศึกษาโดยยึดหลักการ “การศึกษาเพือ่ ชีวติ และสังคม” โดยพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใช้สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทานนามใหม่ว่า
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเมตตาอุปถัมภ์ปัจจัยต่างๆในการจัดการ
ศึกษาบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานของครู ศศช.
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับงาน ศศช. ในพื้นที่จังหวัด น่าน เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และพังงา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร เน้นการบูรณาการเรียนรู้
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในกิจกรรมด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย การศึกษา พัฒนา
อาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน่ ให้สนองตอบต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง และความภาคภูมิใจรางวัล
นานาชาติของ สำ�นักงาน กศน. เมื่อปี พ.ศ.2527 รางวัล Nessim Habif Award
จาก UNESCO รางวัลที่ 1 ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และรางวัลที่ 3 ประเภท
เอกสารสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการอ่าน ต่อมาปี พ.ศ.2530 รางวัล ACCU Price จาก
ACCU รางวัลที่ 3 เกี่ยวกับ สื่อด้านการรู้หนังสือ และในปี พ.ศ. 2537 รางวัล
Noma Price จาก UNESCO รางวัลชมเชย โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา (ศศช.)
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จากเรื่ อ งราวและพั ฒ นาการของ ศศช.ที่ ก ล่ า วมา จะเห็ น ได้ ว่ า
ครู ศศช. มี บ ทบาทสำ�คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของคนในชุ ม ชนและการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ พราะ ระยะเวลา 43 ปี
ย่ อ มต้ อ งมี ก ารปรั บ กระบวนการและวิ ธี ดำ�เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
ของครู ศศช. ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทและเทคโนโลยี ร วมถึ ง ประชาชน
ในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดโครงการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภู เ ขา “แม่ ฟ้ า หลวง” ก่ อ นการปฏิ บั ติ ง านเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง
ที่ ส ถาบั น กศน.ภาคเหนื อ ได้ รั บ มอบหมายจากสำ�นั ก งาน กศน.
ให้ เ ป็ น ผู้ ดำ�เนิ น การโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพครู ศศช.
ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และมีความมัน่ ใจในการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั กลุม่ เป้า
หมายยิ่งขึ้นซึ่งการดำ�เนินการ ดังนี้

1.กลุ่มเป้าหมาย ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
ทีบ่ รรจุใหม่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ในพืน้ ทีท่ รงงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพื้นที่ปกติ จังหวัด
เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำ�พูน ลำ�ปาง และตาก จำ�นวน 56 คน
2.หลักการและรูปแบบเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของโครงการและความต้ อ งการ
ของกลุม่ เป้าหมายเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของชุมชน และเพิม่ ทักษะ
ทีจ่ ำ�เป็นในการปฏิบตั งิ าน ด้วยรูปแบบของการเรียนรูภ้ าคทฤษฏี และการเรียน
รู้แบบฝึกปฏิบัติจริงในหมู่บ้าน การรวมกลุ่มใหญ่ การแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตาม
ประเด็นกิจกรรมต่างๆ โดยวิทยากรของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ สำ�นักงาน
กศน.จังหวัดตาก สำ�นักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำ�นักงาน กศน.
จังหวัดลำ�ปาง สำ�นักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มโครงการพระราชดำ�ริฯ
สำ�นักงาน กศน. ศูนย์อนามัยชายขอบและแรงงานข้ามชาติ อดีตผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน บ้านห้วย
ยาก บ้านแม่หลุยหลวง บ้านแม่สองแคว รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบ
ความรู้และใบงานที่กำ�หนด
3. ข้อเสนอแนะผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ เป็นต้นสังกัดของครูศนู ย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” ควรรับทราบและส่งเสริมให้ผผู้ า่ นการอบรม
มีโอกาสได้นำ�ความรูแ้ ละทักษะจากการอบรมไปใช้ ด้วยการติดตาม สนับสนุน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ผลการนิเทศ พบว่าครู ศศช. ได้นำ�ความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้จากการอบรม
ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน การสำ�รวจข้อมูลและการค้นหาสาเหตุ รวมถึง
การกำ�หนดเป็นแผนงานและโครงการ เกิดจากปัญหาความจำ�เป็นและความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ครูได้ใช้ความพยายามในการจะแก้ปญั หาโดย
ใช้กระบวนการจัดการศึกษาไปใช้กบั ชุมชน แต่ยงั มีบางประเด็นทีต่ อ้ งได้รบั การ
ชี้แนะจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ และการร่วมมือกันของเครือข่าย ซึ่ง
จะต้องนิเทศติดตามอยู่เป็นระยะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน

นรา เหล่าวิชยา

รองเลขาธิการ กศน.
จดหมายข่ า ว กศน.ฉบั บ นี้ ข อแนะนำ�ให้ รู้ จั ก กั บ
นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. คนใหม่ล่าสุด คนดีคนเก่ง
ของพวกเราชาว กศน. เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2502 พื้นเพ
เป็นชาวพิจิตร จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบ
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรจุเข้ารับราชการครู กศน.ที่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เมื่อปี 2525 เกือบ 20 ปี กับบทบาทผู้บริหาร กศน.
ระดับจังหวัด ซึ่งผ่านมาหลายจังหวัด ได้แก่ อ่างทอง กําแพงเพชร
พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เป็นเบื้องหลังของงาน
ด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการหลายๆเรื่อง อาทิ ร่วมกับ กฟผ.จัดทำ�
หลักสูตร การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำ�วัน จัดทำ�กรอบแนวคิด
แผนพัฒ นาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 เป็น คณะกรรมการ
คัดเลือกโครงการดีเด่น กพด. ในพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกรรมการกลั่นกรองการโยกย้าย/
การเข้าสู่ตำ�แหน่ง วันนี้กอง บก.จดหมายข่าว กศน. ขอเป็นตัวแทน
ชาว กศน.ทัว่ ประเทศต้อนรับท่านรองเลขาธิการคนใหม่ ในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้
ด้วยความยินดียิ่ง

หัวใจสำ�คัญของการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง คือ ความเข้มแข็งและความมีศักยภาพ
ของครู ศศช. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการศึกษาใน ศศช. เพื่อจัดการศึกษาในชุมชนที่สามารถคาดการณ์อนาคต
และการจัดการศึกษาที่พัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข
จดหมายขาว กศน.
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กศน. จัดยิ่งใหญ่ พิธีรับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “เล่นตามพ่อ“ ห้องสมุดประชาชน อำ�เภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบโล่รางวัลนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ เนื่องใน “วันรักการอ่าน” 2 เมษายน

จากการที่ สำ�นักงาน กศน.ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำ�ปี 2561 โดย
ให้สำ�นักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง จัดให้มีการประกวดแข่งขันการพัฒนา
นวั ต กรรมการอ่ า นตามสภาพความต้ อ งการและความสนใจการอ่ า นของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เป็นผลงาน
ที่จัดทำ� ผลิต หรือสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินงานตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ด้านการส่งเสริมการอ่านของหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงาน กศน. มี
ลักษณะเป็นงาน กิจกรรม วัตถุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ ยานพาหนะเครื่องมือ
เครื่องใช้ ที่จัดทำ�ขึ้นโดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ม คิดค้น ออกแบบ
จั ดทำ�ขึ้ น ใหม่ โ ดยไม่ ไ ด้ ล อกเลี ย นแบบมาจากผู้อื่นทุก ประการ และได้รั บ
การสนับสนุน ส่งเสริม จากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ
2. เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชนพัฒนากิจกรรมการสร้าง
เมืองนักอ่าน – นครแห่งการอ่านหรือการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านของชุมชน
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3. เป็นผลงานที่ส่งผลในการสร้างจิตสำ�นึก สร้างขวัญกำ�ลังใจ สร้างแรงบันดาล
ใจแก่บุคลากรและเครือข่ายในการพัฒนางานส่งเสริมการรักการอ่านให้ดียิ่งขึ้น
ในอนาคตผลจากการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ทำ�ให้บุคลากรของสำ�นักงาน
กศน. รวมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมกันผลิต คิดค้น นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในจังหวัดของตนเองและกลุม่ สำ�นักงาน กศน.จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
อย่างแพร่หลายโดยทำ�การคัดเลือกจาก 19 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ
กลุ่มสำ�นักงาน กศน. จังหวัดไว้จำ�นวน 5 ผลงาน ทั้งนี้จึงนับเป็นความภาค
ภูมิใจของชาว กศน.ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรางวัลชนะเลิศ
จำ�นวน 1 ถ้วยรางวัล และเนื่องในโอกาส “วันรักการอ่าน” 2 เมษายน ประจำ�
ปี 2562 สำ�นักงาน กศน. จึงได้จัดพิธีพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและรับมอบโล่การประกวดนวัตกรรมส่ง
เสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำ�ปี 2561 นอกจากนี้ยังถือเป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
ทางสำ�นักงาน กศน. ได้จดั พิธดี งั กล่าวอย่างยิง่ ใหญ่และสมพระเกียรติดว้ ยความ
น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เนื่องใน “วันรักการอ่าน” 2 เมษายน ประจำ�ปี 2562 นี้ สำ�นักงาน กศน.
ได้ จั ด ให้ มี พิ ธี รั บ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ให้ กศน. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยในช่วงเช้า ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ โดย รางวัล
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ แ ก่ นวั ต กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น “เล่ น ตามพ่ อ ” กศน.อำ�เภอแม่ ส รวย
จังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล จากรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริม
การอ่าน “หนังสือล่องหน” กศน.อำ�เภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
“ปันกันอ่าน ผ่านรถบริการอาหารสมอง” กศน.อำ�เภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
และรางวั ล ชมเชย อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ นวั ต กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น
“หนังสืออ่านฟรี e-book เคลื่อนที่” กศน.อำ�เภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
รางวั ล ชมเชย อั น ดั บ ที่ 2 ได้ แ ก่ นวั ต กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น
“อ่ า นที่ ไ หน...สบายใจที่ นั่ น ” กศน.อำ�เภอคลองหาด จั ง หวั ด สระแก้ ว
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารมอบโล่ เ กี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา
ที่ผ่านการคัดเลือกจำ�นวนทั้งสิ้น 19 โล่รางวัล รวมทั้งการจัดนิทรรศการส่งเสริม
การอ่าน ตามแนวพระราชดำ�ริมาแสดงให้ได้รับชมในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย
จดหมายขาว กศน.
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Best Practices

เร�่องเด่นจากเคร�อข่าย

หน่วยศึกษานิเทศก์ ส�านักงาน กศน. ได้รวบรวมการ
ถอดบทเรียนความส�าเร็จดีเด่นของสถานศึกษา ในสังกัด
ส�านักงาน กศน.จ�านวน 14 เรื่อง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างใน
เชิงประจักษ์ของสถานศึกษาที่มีความส�าเร็จดีเด่น (Best
Practices) ตามนโยบายจุดเน้นของส�านักงาน กศน.ได้
อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ยังพี่น้องชาว กศน. ทุกท่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอัน
จะเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
กศน.สืบไป

“หนังสือลอยฟา”

นโยบายและจ�ดเน้น
การดำาเนินงาน สำานักงาน กศน.
ประจำาป พ.ศ.2562

Sky books

จากการทีส่ า� นักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเพิม่ อัตราการ
อ่าน ส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป หลายจังหวัดได้
ด�าเนินการรณรงค์ ส่งเสริม สร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องตาม
บริบทและสภาพปัญหาที่พบ และส�านักงาน กศน. จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นอีก
หนึ่งจังหวัดที่ได้พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งคือ
จัดส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบ “หนังสือลอยฟ้า” Sky Books เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน Smartphone รูปแบบ E – Book ทีส่ ะดวก
อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ตอบสนองยุค Thailand 4.0 และเชื่อมโยงกับ
ห้องสมุดประชาชน โดย ครู กศน.และบุคลากร มีทักษะในการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการอ่าน ส�าหรับ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ให้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สามารถน�าความรู้จากการ
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้มากขึ้น
นายกําจร หัดไทย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทรายทองวัฒนา
หัวหน้าทีม ICT ส�านักงาน กศน.จังหวัดก�าแพงเพชร เล่าว่า จากข้อมูลสรุปผลการ
ปฏิบตั งิ านของห้องสมุดประชาชนทัง้ 12 แห่งในจังหวัดก�าแพลงเพชร พบว่าสถิติ
การใช้หอ้ งสมุดลดลงอย่างน่าใจหาย และมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน เนือ่ งจาก
ประชาชนนิยมการอ่านสือ่ ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น Smartphone ซึง่ สามารถใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว ทุกทีท่ กุ เวลาทุกโอกาสและคล่องตัวกว่าการเดินทางมาสืบค้นที่
ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ โดยเมื่อปี 2559 ได้มีการระดมสมองทีมงาน ICT จัด
ท�าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโปรแกรม Kppnfe 60.0 ซึ่งครอบคลุมการใช้งาน
5 ด้าน ประกอบด้วย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบรายงานข่าว คลิปแหล่งเรียนรู้
Link : http://kpp.nfe.go.th/document/Sky%20Books
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กำ�จร หัดไทย

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทรายทองวัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดิจิทัลมาเก็ตติ้ง ห้องสมุดออนไลน์ ต่อมาได้คิดต่อยอด
โปรแกรมดังกล่าวโดยส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบหนังสือลอยฟ้า Sky books
โดยสามารถเข้าโดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ http://kpp.nfe.go.th/kppnfe/ ของ
ส�านักงาน กศน.จังหวัดก�าแพงเพชร เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น รวมทั้งการน�าประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ซึง่ รวบรวมหนังสือให้เลือกอ่านมากมาย เช่น หนังสือยอดนิยม หนังสือเชือ่ มโยง
ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นก�าแพงเพชร ที่แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ
หนังสืออีบุค หนังสือเสียง (ส�าหรับผู้พิการ) คลิปวีดีโอและมีรีวิว แนะน�าหนังสือ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดเรียงเมนู ที่ทันสมัยตามความสนใจโดนใจวัยรุ่น
และประชาชนยุคนี้ประกอบด้วย 1 กินเที่ยว 2 Lifestyle 3 ลองดู DIY 4 Healthy
5 นวนิยาย 6 คลังความรู้ การจัดท�าเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม ทดลองประชุมชี้แจงบุคลากร ประกาศการใช้งานมี
สถานศึกษาน�าไปใช้ 11 แห่งห้องสมุด 12 แห่ง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้
ระบบ โดยมีสถิติผู้เข้าใช้กว่า 34,953 คน ถือว่าโชคดีอย่างมาก ที่ผู้บริหารทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั ให้ความส�าคัญ และคิดต่อยอดเกือ้ หนุน ท�าให้ “หนังสือลอยฟ้า”
Sky Books ประสบความส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ

แผนปฏิบัติการ
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสำานักงาน กศน.
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