In Remembrance of His Majesty

King Bhumibol Adulyadej
ธ สถิตเป็นมิ่งขวัญในดวงใจไทยนิรันดร์

n

PRODUCTIONS

ewsletter ฉบับเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม พ.ศ. 2560

สวัสดีคะพี่นอง กศน.ที่รักทุกทานที่กำลังถือจดหมายขาว กศน.
ฉบับที่ 1/2560 อยูในมือขณะนี้...หายหนาหายตาไปนาน เพ�อจะกลับมา
พรอมกับโฉมใหม ที่ตั้งใจนำเสนอเนื้อหาใหมากยิ่งขึ้น ระหวางที่หางหาย
ไปมีความคิดถึงและหวงใยใหกันตลอดคะ และในหวงที่เราขาดการติดตอ
กันนั้น มีเหตุการณสำคัญเกิดขึ้นมากมาย ทั้งเหตุการณที่ทำใหคนไทย
ทุกคนเศราโศกอยางสุดแสน เม�อตองเผชิญกับความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช เสด็จสูส วรรคาลัย
เม�อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ความโทมนัสครัง้ นีส้ าหัสนัก เหตุการณสำคัญ
ตอมา คือ เรามีพระเจาแผนดินพระองค ใหม รัชกาลที่ 10 แหงราชวงศ
จักรีอยางสมบูรณ เม�อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 พระนามวา...
สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทรงโปรด
สถาปนา"สมเด็จพระมหามุนวี งศ" เจาอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เปนสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี 20 เม�อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2560 ในสวน
ของสำนักงาน กศน.เอง ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงผูบ ริหารระดับสูงในตำแหนง
เลขาธิการ กศน. จากนายสุรพงษ จำจด เปน นายกฤตชัย อรุณรัตน
ซึ่งจดหมายขาว กศน.ฉบับนี้ มีคำขอบคุณจากอดีตเลขาธิการ และมี
นโยบายจากเลขาธิการทานใหมมาฝาก
สำหรับไฮไลทเดนจดหมายขาว กศน.ฉบับนี้ เปนเร�องของจิตอาสา
กศน.ทีล่ งไปชวยพีน่ อ งชาวใตทป่ี ระสบภัยน้ำทวมหนักทีส่ ดุ ในรอบ
30 ป ชวยลางคราบโคลน ซอมบานเรือน อุปกรณการเกษตร
รวมถึงการสรางบานเรือนทีอ่ ยูอ าศัยใหใหม ไมทนั ทีน่ ำ้ ตาจะเหือดแหง
รอยยิม้ ก็ผดุ พราย ...นาสนใจใชไหมละ ไปติดตามเนือ้ หาภายในเลม
กันเดี๋ยวนี้เลยดีกวาคะ...

บรรณาธิการ

ปก : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
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เลขาฯ กศน. มองสังคมเปลี่ยน

้ ฐานขาลง
เนนจัดการศึกษาภาคประชาชน เก็บตกการศึกษาพืน
นายกฤตชัย อรุณรัตน เลขาธิการ กศน. เปดเผยในการประชุมผูบ ริหาร
กลุม/ศูนยสวนกลางของสำนักงาน กศน. เม�อเร็วๆ นี้วา จากนโยบายของ
นายแพทย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ และ
พลเอก สุรเชษฐ ไชยวงศ รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทีต่ อ งการให
กศน.ดึงหนวยงานภายนอกที่มีศักยภาพสูงเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยมี กศน.ทำหนาทีก่ ำกับดูแล ยกระดับการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมๆ ใหเปนสากล
และ Smart ยิง่ ขึน้ โดยเนนสงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูเ กีย่ วกับเทคโนโลยีทจ่ี ำเปน
ในชีวติ ประจำวัน หรือ IT Literacy เพ�อการมองเห็นโอกาสและชองทางในการขยาย
อาชีพ และรูเ ทาทันสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลง การนำคูปองการศึกษามาเปนเคร�องมือ
ในการสงเสริมการศึกษา การทำงานรวมกับเครือขายมืออาชีพ การจัดการศึกษา
ทีเ่ ช�อมโยงศาสตรพระราชากับชีวติ ประจำวัน รวมถึงการใหความสำคัญในเร�องคุณภาพ
การศึกษาของกลุม เปาหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต เหลานีเ้ ปนโจทยท่ี กศน.ตองนำมา
วิเคราะหกบั ภารกิจหลักเพ�อดำเนินการใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาวขางตน ตอยอด
ใหเกิดเห็นเปนรูปธรรม โดยนำองคความรูเ กามาเติมเต็ม และพัฒนาองคความรูใหมให
สมบูรณยง่ิ ขึน้
ในสวนของกรอบยุทธศาสตรจดุ เนนการดำเนินงานของ
กศน.ป 2560 ซึง่ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุนและประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจากการประชุมทีผ่ า นมา สำนักงาน กศน.มีนโยบาย
จะดำเนินการตอตามแผนทีว่ างไว โดยมีการปรับเปลีย่ นในรายละเอียด
บางประเด็นตามมติของทีป่ ระชุมดงกลาว ไดแก การตรวจเลือดครู
แผนการเรียนรูร ายบุคคล หลักการในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สังคมไทยในปจจุบนั ทีเ่ ปนครอบครัวเดีย่ วมากกวาครอบครัวขยาย
อัตราการเกิดของเด็กมีแนวโนมต่ำลง การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึงมีลกั ษณะนิง่ อยูก บั ที่ ในขณะทีก่ ารศึกษาภาคประชาชนกำลังอยู
ในกระแสของความตองการ ดวยสถานการณผูสูงอายุที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แนวโนมการจัดกิจกรรมการศึกษา
ของ กศน.จึงตองเปนไปในมิตขิ องการศึกษาเพ�อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ดูแลกิจกรรมในเชิงผูสูงอายุใหมากยิ่งขึ้น
นายกฤตชัย กลาวเพิ่มเติมวา สำหรับการทำงาน
ในวันนี้ ในฐานะที่เปนนักการศึกษาผู ใหญ และนักการศึกษา
นอกระบบ จำเปนตอง “คืนสูส ามัญ” ซึง่ หมายถึง การใชชมุ ชน
เปนฐาน ใชภูมิปญญาเปนผูถายทอด และใชบริบททางสังคม
เปนตัวกำหนดกรอบของวิธีการทำงาน ซึ่งแนนอนวาในแตละที่
ยอมมีความแตกตางกันไป แนวคิดตางๆ จึงเปนเพียงโจทย

 ในการนำไปสูการออกแบบกิจกรรม ไมใชรูปแบบสำเร็จรูป
ตายตัวที่ใชดวยกันไดหมด ตองดูบริบทและความตองการของกลุม
เปาหมายเปนสำคัญ ดังนั้น มองวาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมใชงานหลักอีกตอไป จากนี้ ไปในเร�องการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.
จะทำหนาทีผ่ เู ก็บตกเทานัน้ เพราะเปาหมายสำคัญในการจัดและสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขณะนี้ คือ การศึกษา
ภาคประชาชน ทัง้ นี้ หลักของการจัดการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษา
นอกโรงเรียน นอกจากเราจะมีเปาหมายที่ปลายทางแลว ความสุข
ระหวางทางยังเปนสิง่ สำคัญเชนกัน กลุม เปาหมาย 16 กลุม ยังเปนสิง่ ที่
กศน.ตองรับผิดชอบดูแล ทัง้ กลุม ผูไ มรหู นังสือ ชาวเขา ชาวเล ผูพ กิ าร
เด็กเรรอน ผูสูงอายุ และอ�นๆ และตอนนี้ที่เราตองใหความสำคัญ
อีกกลุม หนึง่ คือกลุม “ ผูล มื หนังสือ” ที่ กศน.ตองออกแบบกิจกรรม
สำหรับกลุมเปาหมายนี้เพิ่มเติม โดยอาจนำแนวคิดจากพัฒนาการ
ในการจัดการศึกษาผูใหญในอดีตที่ประสบความสำเร็จในแตละยุคมา
ถอดบทเรียน ซึ่งไมมีอะไรที่ลาสมัย นำบทเรียนจากอดีตมาประยุกต
และพัฒนาใหเปนมาตรฐานสากล ซึ่งจากประสบการณของการเปน
นักศึกษาผูใหญมาตลอดระยะเวลากวา 30 ป มีความคาดหวังวา
การจัดการศึกษาของ กศน.จะเปนการจัดการศึกษาทีท่ ำใหคนในสังคม
อยูรวมกันไดอยางมีความสุข
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จิตอาสา เยียวยาน้ำทวม

น้ำใจไทยไมมีวันเหือดแหง สง
ทุมสุดตัวเก็บกวาด ซอมสราง

มหันตภัยน้ำทวมภาคใตทเ่ี กิดขึน้ สรางความเสียหายทัง้ ทรัพยสนิ
รางกาย และจิตใจใหกับชาวใตอยางบอบช้ำ โดยเฉพาะ 12 จังหวัด
ที่ ไดรับผลกระทบ ไดแก พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปตตานี
ตรัง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และ
ประจวบคีรีขันธ รวม 117 อำเภอ 700 ตำบล 5,145 หมูบาน
ประชาชนไดรับผลกระทบโดยประมาณสามแสนกวาครัวเรือน แมแต
เศรษฐกิจของประเทศก็ไดรบั ความสูญเสียประมาณ 27,400 ลานบาท
รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ไดรบั ความเสียหาย
ถึง 2,253 แหง มูลคาความเสียหายกวา 768 ลานบาท ทัง้ ในสวน สพฐ.
สอศ. สช. และกศน. ที่ ไมอาจเปดทำการเรียนการสอนได ซึ่งความ
เสียหายที่ กศน. ไดรับในครั้งนี้มีมูลคาโดยรวม สูงถึง 49 ลานบาท
กระทรวงศึกษาธิการ ไดวางแผนดำเนินมาตรการเรงดวน
ตามนโยบายรัฐบาล เพ�อชวยเหลือประชาชนทีป่ ระสบอุทกภัยในภาคใต
อันเปนจุดเริ่มตนนำไปสูโครงการ "รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ชวยเหลือประชาชน" โดยการการจัดขบวนกองคาราวาน ระดมจิตอาสา
ของ กศน. และนักศึกษาอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศ จำนวน 300 ทีม รวม
7,500 คน ลงพื้นที่ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำทวมในภาคใต
โดยอาชีวะเปดศูนย Fix it Center ตามจุดชวยผูป ระสบภัย สวน กศน.
จัดทีมซอมสรางลงพืน้ ทีซ่ อ มแซมสถานศึกษา และบานเรือนประชาชน
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กศน.
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คาราวานจิตอาสาทั้งหมดไดกระจายความชวยเหลือลงไปใน
พื้นที่ประสบภัย รวมถึงผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ลงพื้นที่ชวยเหลือผูประสบภัยดวยตัวเอง โดย นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุรเชษฐ
ชัยวงศ รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ หมอมหลวงปนัดดา
ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวยคณะ
ผูบริหารจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดพรอมใจ
ลงตรวจเยีย่ มพืน้ ที่ เพ�อใหกำลังใจ และมอบถุงยังชีพแกผปู ระสบภัย
ในจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามลำดับ
สำนักงาน กศน. ไดสงทีมซอมสรางกระจายตัวไปใน 12 จังหวัด
ที่ประสบภัย โดยการลงพื้นชวยเหลือชาวบานโดยตรง เพราะมีหลาย
ครัวเรือนที่ไมสามารถเคล�อนยายมาขอความชวยเหลือทีศ่ นู ยชว ยเหลือ
ผูประสบภัยได โดยไดเริ่มลงมือซอมแซม ทำความสะอาด เก็บเศษขยะ
บริเวณ อาคาร บานเรือนประชาชน วัด และสถานศึกษาของ กศน.
พรอมทัง้ มอบขาวสาร อาหารแหง และน้ำด�มตามความจำเปนของแตละ
ครัวเรือน บางแหง ถึงกับสรางหองน้ำ และบานหลังใหมให เชน บาน
ของลุงฉลวย แกวหีด ชาวบานทับน้ำเตา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
สถานศึกษาหลายแหงในภาคใตน้ำทวมเสียหาย จนไมอาจเปดเรียนได
อีกทั้งคอมพิวเตอร อุปกรณการเรียนการสอนตางๆ เสียหายจนไม
สามารถใชงานได โดยเฉพาะ หนังสือเรียนที่เสียหายมากที่สุด และดวย
สภาพเชนนี้ กศน. จึงจำเปนตองปดการเรียนการสอนในชวงวิกฤติ
ทำใหนักศึกษาของ กศน. เปนกังวลกับเวลาเรียนที่ขาดหาย อาจทำให
จบชากวาปกติ ซึง่ ปญหาในขอนี้ นายสุรพงษ จำจด เลขาธิการ กศน.
ไดใหคำตอบอยางชัดเจนวา มาตราที่ 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กลาววา
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาทีม่ กี ลุม เปาหมาย
ผูร บั บริการและวัตถุประสงคของการเรียนรูท ช่ี ดั เจน มีรปู แบบหลักสูตร
วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลาย
ตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูข องกลุม เปาหมายนัน้
และมีวธิ กี ารวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท ม่ี มี าตรฐานเพ�อรับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา หรือเพ�อจัดระดับผลการเรียนรู ซึง่ หมายถึง การศึกษา
ของ กศน. ไมไดเรียนรูไ ดเพียงในเวลาเรียน หองเรียน หรือหนังสือเทานัน้
แตเรียนรูไดจากชีวิตประจำวันของทุกคน และวิธีการเรียน การสอน
ก็มไิ ดจำกัดเพียงแควธิ กี ารเดียว แตมหี ลายวิธสี ามารถประยุกตใหเขากับ
ความเหมาะสมกับตนเอง สังคม และสถานการณ จึงไมตอ งกังวลเร�อง
เวลาเรียน กศน. ยังคิดที่จะสอดแทรกเนื้อหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรับมือปญหาน้ำทวมลงไปในการเรียนการสอนดวย เพ�อทีป่ ระชาชน
จะไดมีความตระหนักรู รับมืออยางทันทวงทีกับสถานการณน้ำทวมใน
อนาคต อาจปองกันการสูญเสียไดบางไมมากก็นอย เพราะสิ่งนี้คือ
สวนหนึ่งของภารกิจในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของ กศน.
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สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา
กับการขับเคล�อนศูนยเรียนรูป รัชญาของ

เศรษฐกิ
จ
พอเพี
ย
ง
และเกษตรทฤษฎีใหมประจำตำบล
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ตามทีร่ ฐั บาลมีนโยบายในการบริหารบานเมือง โดย
สงเสริมใหประชาชนไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในหลายรูปแบบ สอดคลองเชือ่ มโยง
และสนับสนุนกับวาระการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ เพือ่ สานตอพระราชภารกิจ และสนองพระปฐม
บรมราชโองการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีว่ า “เราจะครองแผนดิน
โดยธรรมเพือ่ ประโยชน สุขแหงมหาชนชาวสยาม” โดยนอมนำ
“ศาสตรแหงพระราชา” ไปประยุกตใชไดในทุกระดับเพือ่ สราง
และพัฒนาประเทศใหยั่งยืน
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรม โครงการ
“การขับเคลือ่ นศาสตรพระราชาสูก ารปฏิบตั ใิ นชุมชน” สำหรับ
บุคลากรในการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่
ขยายผลไปสูประชาชนใหมีความรูความเขาใจในศาสตร
พระราชา เพื่อที่จะขับเคลื่อนศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ
ในชุมชน อีกทั้งเปนการขยายโอกาสในการเขาถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ ของประชาชน
ในการที่จะนำศาสตรพระราชาไปปรับใชในการดำเนินชีวิต
ไดอยางยัง่ ยืนตอไปในอนาคต
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติในชุมชน
และสามารถวางแผนปฏิบัติงานการนำศาสตรพระราชา

กศน.
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ในการขยายผลสูต ำบลในรูปแบบประชารัฐ รูปแบบกิจกรรม
ในการพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ มีการบรรยายใหความรูจากคณะ
วิทยากรทีม่ คี วามรู ความสามารถ และมีประสบการณในการนำ
ศาสตรของพระราชาสูการปฏิบัติในรูปแบบประชารัฐ และการ
ศึกษาดูงานในพืน้ ทีใ่ นรูปแบบฐานการเรียนรู โดยในทุกกิจกรรม
ผูเขารับการอบรมจะไดมีการสะทอนผลการเรียนรู (Learning
Reﬂection) และการแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ นำไปปรับใชในพืน้ ที่
อยางเปนรูปธรรม วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
1. ดร.อัจฉรา สากระจาย อดีตรองเลขาธิการ กศน. บรรยายใน
หัวขอ บทบาทของ ครู กศน. กับการขับเคลือ่ นศาสตรพระราชา
สูก ารปฏิบตั ใิ นชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม โดยมีวตั ถุประสงคในการสรางทักษะและความ
มัน่ ใจใหครู กศน. ไดเรียนรูก ารเปนวิทยากรกระบวนการ เพือ่ นำ
ศาสตรพระราชาไปใชในชุมชน ทัง้ การใหความรู การสรางแรง
บันดาลใจ การนำเสนอกรณีตวั อยางผูท น่ี ำศาสตรพระราชา ไปใชใน
การแกปญ
 หาสวนบุคคล และปญหาของชุมชนจนประสบความสำเร็จ
2. ดร.ปรีชา เรืองจันทร อดีตผูว า ราชการจังหวัดพิจติ ร บรรยายใน
หัวขอ การวิเคราะหชมุ ชน และการประสานงานหนวยงานในรูปแบบ
ประชารัฐ โดยวิทยากรเปนผูม คี วามรู และประสบการณ ในการ
ใหความรู เรือ่ งการนำศาสตรสกู ารปฏิบตั จิ ริง รวมทัง้ เปนผูท ท่ี ำงาน
ใหแกประชาชน และชุมชนในรูปแบบประชารัฐ
3. นายเจริญวิทย เสนหา ผูท รงคุณวุฒสิ ถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
บรรยายหัวขอ เศรษฐกิจพอเพียงฉบับพระราชา และเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชดำรัสเพือ่ ความมัน่ คง สำหรับครู กศน.

4. นายวสันต รัชชวงษ ผูอ ำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บรรยายหัวขอ การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการ
นำเสนอแผนเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู
5. นายสุรพงษ จำจด เลขาธิการ กศน. (ในขณะนัน้ ) บรรยาย
เรือ่ ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูป ระชาชนในชุมชนของ ครู กศน.
นอกจากนีไ้ ดจดั ใหมกี ารศึกษาดูงาน เพือ่ บูรณาการ การพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน ณ บานทุงกระโปรง อ.บานนา จ.นครนายก
ซึง่ คณะวิทยากรในฐานการเรียนรู เปนผูน ำ และภูมปิ ญ
 ญาในชุมชน
ซึง่ ในการศึกษาดูงานนี้ ทำใหผเู ขารับการอบรมไดศกึ ษางานใน
พืน้ ทีจ่ ริง กรณีทช่ี มุ ชนประสบปญหา และไดนอ มนำศาสตรพระราชา
ดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมไปใชในการแกปญ
 หา
ของชุมชน และมีการพัฒนาชุมชนมาอยางตอเนือ่ ง ไดแลกเปลีย่ น
เรียนรูร ว มกัน ซึง่ หลังจากการศึกษาดูงาน ผูเ ขารับการอบรมได
นำผลการเรียนรูจ ากกรณีตวั อยางในฐานการเรียนรูม าวิเคราะห
และนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทำใหไดรับความรู
ความเขาใจ มีแนวทางในการนำเสนอกรณีตวั อยางในชุมชนได
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร “การขับเคลือ่ นศาสตรพระราชาสูก ารปฏิบตั ใิ นชุมชน” ของสำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทราในครัง้ นี้
นับวาเปนการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสูการปฏิบัติสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในการปลูกศรัทธา สรางองคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติในชุมชน โดยนำ
บริบทของพืน้ ทีโ่ ดยรอบเปนตัวตัง้ อันจะเปนการนำศาสตรพระราชาเพือ่ การขยายผลสูต ำบลในรูปแบบประชารัฐไปถึงประชาชน
อยางแทจริง

ศูนยสง เสริมพัฒนา

ประชาธิปไตยตำบล

การสรรหากรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเพิ่มเติม

ในการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 -2 ประจำป 2560 สำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตัง้ ไดขอความรวมมือ สำนักงาน กศน. ในการขับเคลือ่ นภารกิจของศูนยสง เสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตำบล ประจำป 2560 ดังนี้
1. สงเสริมประชาชนใหมีความรู ความเขาใจการเมืองและการเลือกตั้ง
2. สรางกลไกปองปรามไมมีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง
3. พัฒนาการจัดการเลือกตัง้ ใหมคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ใหการดำเนินการบรรลุผล
จำเปนตองมีกลไกขับเคลื่อนที่เขมแข็งและมีครอบคลุมทุกพื้นที่หมูบาน โดย
สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกจังหวัด/กทม. ดำเนินการรวมกับสำนักงาน กกต.จังหวัด
สรรหากรรมการศูนยสง เสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเพิม่ เติม ใหครบทุกหมูบ า น /
ชุมชน ใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
หลังจากนัน้ จะเปนการจัดเตรียมและวางแผนการอบรม กรรมการ ศส.ปชต.
ทดแทน และเพิ่มเติมโดยใชแผนการถายทอดความรู ตามหลักสูตรพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตยและการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ตอไป
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4 มี.ค. 60

... กาวสูปที่

9 อยางมีคุณภาพ

ยอนอดีตกลับไป เม�อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ไดมีการประกาศกฎหมายสำคัญในการสงเสริม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนฉบับหนึ่ง ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 125 ตอนที่ 41ก คือ
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 วันที่ 4 มีนาคม
2551 จึงเปนจุดกำเนิดของ “สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หรือ
สำนักงาน กศน. อยางเปนทางการโดยมี “เลขาธิการ” ระดับ 10 เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดหลังจากนั้น
วันที่ 4 มีนาคมของทุกป สำนักงาน กศน.ไดจัดงานวันคลายวันสถาปนาขึ้นทุกป จวบเขาปนี้เปนปที่ 9
สำหรับกิจกรรมปนี้ภาคเชา มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเคร�องไทยธรรมแดพระสงฆ 10 รูป
และพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากร หนวยงาน สถานศึกษาดีเดนระดับประเทศ ประจำป 2559
และบานหนังสือชุมชนตนแบบ ระดับประเทศ รวม 80 รางวัล ณ หองประชุมศาสตราจารย หมอมหลวงปน
มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานและมอบนโยบายในภาคบาย ไมแนวา หากรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ....ที่กำลังผลักดันอยู ในขณะนี้ผานและประกาศใช เราอาจไม ไดจัดงานนี้อีกในปตอไป
...เพราะเราจะจัดงานที่ยิ่งใหญกวาแทน!!!!!
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ที่มา : สรุปองคความรูเรื่อง “ความปวดเมื่อยที่มากับความสูงวัย” โดย คุณสุรัตน ธนานุภาพไพศาล งาน Active Aging สูงวัยอยางมีคุณภาพ #จิตที่อาสา
ณ สีลมคอมเพล็กซ มีนาคม 2559 และ เรียบเรียงจากหนังสือ “ทำอยางไรจะปราศจากโรคและชะลอความชรา” โดย นพ.เฉก ธนะสิริ
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S

mart Onie

Topic “สวย เกง แกรง”

สวัสดีคะ Smart Onie ฉบับนี้ ขอเริ่มตนดวยการเกาะกระแสความ Hot แบบปงเวอร ของสาวสวยคนนี้คะ นองน้ำตาล
ชลิตา สวนเสนห มิสยูนเิ วิรส ไทยแลนด ป 2016 ซึง่ คณะผูจ ดั ทำ ขอยกใหเปน Smart Onie ของประเทศไทย ในขณะนี้
จากการที่สาวนอยคนนี้ ไดนำสายสะพายไทยแลนดออกไปเดินเฉิดฉาย สรางช�อใหประเทศไทยบนเวทีประกวดประขันความงามระดับโลก
อยาง Miss Universe จนเขารอบ 6 คนสุดทายไดสำเร็จ คอลัมน Smart Onie จึงขอเปนตัวแทนชาว กศน. ทัว่ ประเทศ ปรบมือใหกบั
เธอคนนี้ แบบ ดังๆรัวๆ ซึง่ ก็เทากับเปนขอพิสจู นไดวา หญิงไทยในศตวรรษนี้ มีความสวย และเกง ไมแพชาติใดในโลกเลยทีเดียวและแนนอน
เม�อเราไดจว่ั หัวถึงความสวย บวกเกง ของหญิงไทยไปแลว Smart Onie ในฉบับนีจ้ งึ สำรวจบุคคลสำคัญในแวดวง รอบรัว้ สำนักงาน กศน.
มาให ชาว กศน. ไดทำความรูจักกันบางคะ ถึงแมความสวยของเธอเหลานี้ อาจจะแพเวที Miss Universe ไปบาง แตมั่นใจวา ความเกง
บวกดวยความแกรงนั้น ไมแพเวทีแขงขันใดๆแนนอน
ยอนกลับไปบนเวทีอนั ทรงเกียรติอกี เวทีหนึง่ ณ หอประชุม
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน หรือที่ชาว กศน. หลายคน
คุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ เม�อวันที่ 16 มกราคม 2560 ในงาน
เรียกติดปากวา ผอ. อู ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนผูอ ำนวยการ
วันครู ครัง้ ที่ 61ทีผ่ า นมา ในนามตัวแทนชาว กศน. ตองขอแสดง
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เจาของรางวัล เข็ม “คุรสุ ภาสดุด”ี
ความยินดี กับ “แมพมิ พของชาติ” โดยเฉพาะ ผูบ ริหารสถานศึกษา
ประจำป 2559 ประเภทผูป ระกอบวิชาชีพผูบ ริหารการศึกษา เลาถึง
และคุณครู ของสำนักงาน กศน. ที่ตบเทาเขารับรางวัลบนเวที
แงคดิ การทำงานทีน่ า สนใจใหเราฟงวา การเขามาทำงานในสายอาชีพ
เชิดชูเกียรติ ในงานวันครูครัง้ นี้ ดวยกันหลายทาน โดยครัง้ นีเ้ อง
ครู โดยเฉพาะ การเปนครู กศน. นัน้ ทุกคนตองตระหนักวา การทำงาน
ของเรานัน้ ยอมมี ปญหา อุปสรรค และขอจำกัดอยูห ลายประการ
เราไดมีโอกาสพูดคุยกับ “แมพิมพของชาติ” เจาของรางวัล
แตสิ่งสำคัญ อยากใหมองวา อุปสรรคตางๆ ที่เราพบ ลวนเปน
เข็ม “คุรุสภาสดุดี” ประจำป 2559 ประเภท ผูประกอบวิชาชีพ
บททดสอบใหแกชาว กศน. ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ผอ. อู ยังบอก
ผูบริหารการศึกษา และผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ใหเราทราบถึงหัวใจของการเปนครู กศน. ทีด่ อี กี วา “ดวยการระลึก
โดยรับมอบรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ถึงหัวใจของความเปนครูอยางเต็มเปยม ตนจึงไมลืมหัวใจหลัก
ซึง่ ไดสรางความปลาบปลืม้ ยินดีใหแก ผูร บั มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ของ การเปนครู กศน. คือการเดินหนามุงให นักศึกษาของเรา
ทุกทาน รวมไปถึงชาว กศน. ทัว่ ประเทศ
ทีเ่ ปนภาคประชาชนทัง้ หลาย ไดมโี อกาสทีจ่ ะอานออก เขียนได และ
คิดเลขเปน ขณะเดียวกันก็ตองมีความรูพื้นฐาน ที่จะนำไปใชใน
การประกอบอาชีพได เพ�อใหพวกเขาเหลานี้อยู ในสังคม เปน
พลเมืองดีของชาติ ไดอยางมีความสุข และมัน่ คงตอไป”
หลังจากที่เราไดกลาวขอบคุณ ผอ.อู ที่ ไดมาบอกเลา
ประสบการณการทำงานใหชาว กศน. ไดขบคิด ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะไดพดู คุย
กับผูห ญิง สวย เกง และแกรงอีกคนหนึง่ ของ กศน.

“ หัวใจหลักของ การเปนครู กศน. คือการเดินหน�ามุง ให น�กศึกษาของเรา
ทีเ่ ปนภาคประชาชนทัง้ หลาย ไดมีโอกาสทีจ่ ะอานออก เข�ยนได และคิด
เลขเปน ขณะเดียวกันก็ตอ งมีความรูพ น้ื ฐาน ทีจ่ ะน�ไปใช ในการประกอบ
อาช�พไดเพือ่ ใหพวกเขาเหลาน�อ� ยูในสังคม เปนพลเมืองดีของชาติ
ไดอยางมีความสุขและมัน่ คงตอไป ”
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กศน.
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นางสาวนพกนก บุรุษนันทน

ผูอ ำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

Smart Onie Topic “ ความสำเร็จไมสามารถเกิดข�้นไดในเพียงวันเดียว แตตองใชระยะเวลา
“สวย เกง แกรง”

ในความเอาใจใส และความรวมมือรวมใจของทุกคน ในการทีจ่ ะทำให
ผลงานตางๆ บรรลุผลตามเปาหมายทีเ่ ราวางไว ”
นางอรุณี อารี

ผูอ ำนวยการศูนยวทิ ยาศาสตรเพ�อการศึกษานครราชสีมา

สิง่ หนึง่ ทีล่ มื ไมไดและจำเปนตองปฏิบตั คิ วบคูก นั ไป คือ การทีเ่ รา
จะตองมีการประสานความสัมพันธสรางความเขาใจเปนอันหนึง่
อันเดียวกันกับผูร ว มงาน หรือผูใตบงั คับบัญชา เพ�อใหทมี งาน
ของเราทุกคน สามารถทำงานบรรลุตามเปาหมายไปในทิศทาง
เดียวกันได ขณะเดียวกันเม�อสูข น้ั ตอนการปฏิบตั เิ ปนทีเ่ รียบรอย
แลว ทีข่ าดไมไดเลยหลังจากนัน้ คือ การทีเ่ ราตองติดตามการ
ทำงานอยางสม่ำเสมอ ซึง่ ตนเช�อเสมอวา “ความสำเร็จไมสามารถ
เกิดขึ้นไดในเพียงวันเดียว แตตองใชระยะเวลาในความเอาใจใส
และความรวมมือรวมใจของทุกคน ในการทีจ่ ะทำใหผลงานตางๆ
บรรลุผลตามเปาหมายทีเ่ ราวางไว”
หลังจากที่ไดพดู คุยกับ ผอ. คนเกงทัง้ สองทานแลว ทำให
ผูเ ขียนไดทราบถึงเสนทางการทำงาน ในสายอาชีพครู กศน. วา
กวาทีท่ า น จะมาถึงเปาหมายอยางสงางามอยางเชนวันนี้ ไมใช
เร�องงายดายเลย จะเห็นวาทุกถอยคำการสนทนา เราไมเคยไดยนิ
คำวา ฟลุค หรือเพราะโชคชวยออกจากปากของทัง้ สองทานเลย
แตสง่ิ ทีเ่ รากลับมองเห็นมาตลอดของการสนทนาในครัง้ นี้ คือ
การทีท่ า นทัง้ สองนัน้ ตางมีหวั ใจของการเปนครู อยางเต็มเปย ม
และดวยการอุทศิ ตนทำงานเพ�อประชาชนดวยวิชาชีพครู อยาง
เสียสละมาเกือบครึง่ คอนชีวติ รางวัลแหงความภาคภูมใิ จครัง้ นี้
จึงนับเปนรางวัลอันทรงคุณคาที่ “แมพิมพของชาติ” อยาง
ผอ.อู และ ผอ. แดง ของพวกเราชาว กศน.ควรคาที่จะไดรับ
อยางทีส่ ดุ แลว
สำหรับ คอลัมน Smart Onie ฉบับนี้ นับเปนครัง้ แรกที่ไดนำเสนอบุคคลสำคัญแหงรอบรัว้ กศน. มาแนะนำใหชาว กศน.ไดทำความรูจ กั
ซึง่ คณะผูจ ดั ทำจดหมายขาวฉบับนี้ หวังเปนอยางยิง่ วา มากกวาความสวย เกง และแกรงแลวทีเ่ รา ตัง้ ใจนำเสนอครัง้ นี้ จะเปนสวนหนึง่
ทีจ่ ะใหทกุ ทานชาว กศน. มีกำลังใจ และแรงบันดาลใจเพ�อใหการทำงาน นอย ใหญ ที่ไดรบั มอบหมาย ประสบความสำเร็จดวยดี
นางอรุณี อารี หรือ ทีเ่ รารูจ กั ในนาม ผอ. แดง ผูอ ำนวยการ
ศูนยวทิ ยาศาสตรเพ�อการศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เจาของรางวัล เข็ม “คุรุสภาสดุดี” ประจำป 2559 ในประเภท
ผูป ระกอบวิชาชีพผูบ ริหารสถานศึกษา ผอ.แดง ไดเลาถึงประสบการณ
กวา 20 ป ของการทำงานใหเราวา สำหรับการทำงานไดยดึ หลักการ
ทำงานตามนโยบายของทางรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการมา
อยางตอเน�อง ซึง่ ความสำเร็จไดรบั ในวันนี้ ผอ. แดง มองวาเปน
เพราะทีผ่ า นมาไดมกี ารวางแผนการทำงาน อยางมีระบบและใชความ
รอบคอบในการทำงานมาอยางสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการสนอง
ตอนโยบาย เพ�อใหทกุ ชิน้ งานนัน้ เกิดขึน้ ไดจริง ปฏิบตั ไิ ดจริง และให
ประโยชนตอ ประชาชนสูงสุด นอกจากการบริหารงานตามนโยบาย
หลักที่ยึดเปนหัวใจของการทำงาน

คำถาม (Question) : ตรวจเลือดครู กศน. ตกรอบ...หรือไปต่อ ?
คำตอบ (Answer) : ชะลอไปก่อน เพื่อออกแบบเครื่องมือในการประเมินใหม่
ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของครู กศน. ได้แก่
ทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการ การออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประสานเครือข่าย การกระตุ้น
การเรียนรู้และจิตวิทยาผู้ใหญ่ เป็นต้น
Onie Newsletter
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ผลการประกวดจากโครงการ

ประกวดภาพวาดสงเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ ไทยญี่ปุน
ครั้งที่ 11 ป 2559

1

ภาพ A "แกะชาง" ของ ด.ญ.ชนาภา จำปาทอง
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดแสมดำ
กรุงเทพฯ ไดรบั รางวัลชนะเลิศ จากผูอ ำนวยการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติคิวชู

A

พิพิธภัณฑศิลปะ MOA จัดรวมกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติคิวชู
จัดพิธมี อบรางวัลการประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติควิ ชู
ในวันที่ 10 ธ.ค. 2559 ในครั้งนี้มีภาพวาดสงเขารวมประกวดจากคิวชู
โอกินาวา เกาหลี และประเทศไทย (ภาพวาดที่ชนะการประกวดจากโครงการ
ประกวดภาพวาดสงเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธไทยญี่ปุน ครั้งที่ 11
ป 2559 โดยศูนยวิทยาศาสตรเพ�อการศึกษารังสิต รวมกับ มูลนิธิ
เอ็มโอเอไทย) รวมทั้งสิ้น 58,369 ภาพ จากโรงเรียน 1,486 แหง ซึ่งภาพ
"แกะชาง" ของ ด.ญ.ชนาภา จำปาทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จาก
โรงเรียนวัดแสมดำ กรุงเทพมหานคร ไดรบั รางวัลชนะเลิศจากผูอ ำนวยการ
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติควิ ชู โดยทางผูอ ำนวยการไดชน� ชมภาพ "แกะชาง"
วาเปนภาพที่วาดไดอยางละเอียด ตองอาศัยการสังเกตและความพยายาม
อยางยิง่ อีกทัง้ การใหสแี ละแสงเงางดงามมาก โดยเฉพาะภาพชางเปนการแสดง
ใหเห็นวาคนไทยใหความสำคัญกับชางมาก และอยากใหเด็กๆ ภาคภูมใิ จและมีความ
เช�อมัน่ ในตนเอง นอกจากนีผ้ อู ำนวยการไดแสดงความคิดเห็นวา งานนิทรรศการ
ภาพวาดเด็กสามารถชวยพัฒนาสุนทรียภาพของเด็กๆ ชวยใหเด็กๆมีจิตใจ
ทีง่ ดงาม เอือ้ เฟอ เผ�อแผและเติบโตเปนผูใ หญทด่ี ขี องสังคม
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ศูนยวทิ ยาศาสตรเพ�อการศึกษารังสิต รวมกับมูลนิธเิ อ็มโอเอไทย
จัดโครงการประกวดภาพวาดสงเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธไทยญี่ปุน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
โดยนำภาพวาดที่ชนะเลิศ สงไปรวมประกวดระดับนานาชาติของ
พิพิธภัณฑศิลปะ MOA ณ ประเทศญี่ปุนในปนี้ เด็กไทยสามารถนำ
ความภาคภูมใิ จมาสูป ระเทศไทย โดยไดรบั รางวัลจำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. ภาพ “เร�องหมูหมู” ของเด็กหญิงแกวลัดดา คำสามาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รร.บานไทยสามัคคี จังหวัดสระแกว ไดรับ
รางวัลรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
2. ภาพ “จิตรกรรมฝาผนังของไทย” ของเด็กชายเรวัต พูดเพราะ
ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 รร.วัดแสมดำ กรุงเทพมหานคร ไดรบั รางวัล
โลทองแดง
3. ภาพ “เก็บไขในเลาไก” ของเด็กหญิงสิรริ ชั รัตนมณี ชัน้ ประถม
ศึกษาปท่ี 4 รร.ตรังคริสเตียน จังหวัดตรัง ไดรบั รางวัลโลทองแดง
4. ภาพ “พุทธบูชา” ของเด็กชายธนวัฒน เจิมวรรธนะ ชัน้ ประถม
ศึกษาปท่ี 3 รร.บานศิลปะ จังหวัดอุดรธานี ไดรบั รางวัลโลทองแดง
ทัง้ นีจ้ ะมีพธิ มี อบรางวัลภาพวาดเด็กระดับนานาชาติ ณ พิพธิ ภัณฑ
ศิลปะ MOA ประเทศญีป่ นุ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560
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ชองทางการรับชม
-

จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND
GMMZ ชอง 332 (กลอง HD)
PSI ชอง 110 กลอง 2TV OK HDKU
Internet ที่ www.etvthai.tv

เคเบิลทีวีทองถิ่นทั่วประเทศ

-

True ชอง 180 และ 371 HD
DTV ชอง 252 และ 64
SUNBOX ชอง 112
Smartphone ที่ www.etvthai.tv/m
รับชมทางระบบ IPTV Internet Protocol Television

