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ก้าวต่อไป...
กับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ

บก.แถลง
สวัสดีค่ะพี่น้อง กศน.ที่รักทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว กศน.ฉบับที่
3/2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 กลางปีพอดิบพอดี
อากาศก�ำลังเปลี่ยนแปลงแปรปรวน บางวันฝนตก บางวันแดดจัด วันดีคืนดี
น�้ำท่วมระวังสุขภาพไว้บ้างนะคะ ทีมงานจดหมายข่าว กศน.เป็นห่วง...
มีเรื่องราวน่ายินดีหลายเรื่อง ส�ำหรับพวกเราชาว กศน. โดยเฉพาะ
Smart Onie ที่ได้น�ำเสนอโฉมหน้าของครูผู้เสียสละ 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรติระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับประเทศ นอกจากนี้
ยังน�ำเสนอในเรื่องของความห่วงใยจากผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งในวงการศึกษา
คือ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับ
การลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้เพือ่ ผลักดันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีข่าวดีจากศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ เชิญชวนนักศึกษา กศน.ล่ารางวัลจากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิต
ประจ�ำวัน ด้านการพัฒนาวิชาการเราก็ไม่ทิ้งนะคะ ฉบับนี้เสิร์ฟออร์เดิร์ฟ
Boot Camp ให้เปรีย้ วปากอยากฟุดฟิดฟอไฟกันแบบหอมปากหอมคอ เกือบลืม
ฉบับนี้เรามาแนะน�ำให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกับผู้บริหารใหม่ในส่วนกลางแบบรัวๆ
10 ท่านเลยทีเดียว ...
ส�ำหรับไฮไลท์ของจดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้ เป็นเรื่องราว
ของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชาว
กศน.อาจมองว่าเป็นเรือ่ งไกลตัว แต่ทแี่ น่ๆ ตอนนี้ ศึกษาธิการจังหวัด
ฉกผู้บริหารมือดีของ กศน.เป็นของตัวเองแล้ว 3 ท่าน ยังมี
การเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะตามมาอีกมาก การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
จะส่งผลกับพวกเราชาว กศน.ไหม อย่างไร เราไปติดตามเนื้อหา
ภายในเล่มพร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ...

บรรณาธิการ

ปก : พนิตา จำจด
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แนะน� ำ ตั ว ...
รองเลขาธิการ
คนใหม่
น.ส.วิเลขา ลีสุวรรณ์
รองเลขาธิการ กศน.

น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม
รองเลขาธิการ กศน.

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหารระดับส�ำนัก

นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ
รักษาการในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย

นายประยุทธ หลักคำ�
ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

นางพรรณทิพา ชินชัชวาล
รักษาการในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน

นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน
ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ ำ�นวยการ
กลุม่ พัฒนาระบบการทดสอบ

นางสาวปาริชาติ เย็นใจ
รักษาการในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

นายสราวุธ กองสุทธิ์ ใจ
รักษาการในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

นางสาวอภิรดี กันเดช
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มแผนงาน

ก้กับาการปฏิ
วต่อรูปไป...
การศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ

เมือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาสังคม ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
แล้ว กระทรวงศึกษาธิการ มักถูกจับตามองในฐานะของผู้สร้าง
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ การทีป่ ระเทศจะเดินหน้าหรือ
ถอยหลังนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณภาพทางการศึกษามีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างส�ำคัญ เมื่อพบว่าปัญหาอยู่ที่ระบบการบริหาร
ราชการของผู้ที่ดูแลการศึกษาของชาติ ก็จำ� เป็นต้องมีการ
ปฏิรปู การศึกษา ดังทีม่ กี ารปฏิรปู การศึกษาครัง้ ก่อนไปเมือ่
พ.ศ. 2542 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการ
กลยุทธ์มากมาย แต่เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วยังไม่ใช่ (ตามแนวคิดของกลุ่มคนที่กุมชะตาของ
ประเทศในแต่ละช่วง) ก็จำ� เป็นต้องทบทวนและปฏิรปู ซ�ำ้ รูปแบบเก่าทีม่ คี ณ
ุ ภาพถูกน�ำมาปรับ
ใช้ผสมผสานกับรูปแบบใหม่ที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดคุณภาพดียิ่งขึ้น แข่งขันกับนานา
อารยประเทศได้อย่างทัดเทียมยิ่งขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
“การจัดตั้งส�ำนักบูรณาการการศึกษา” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าส�ำนักภายใต้
ส�ำนักงานปลัด (สป.) ศธ. เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ ศธ.
ในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยส�ำนักนี้จะท�ำหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาของ ศธ.ในภูมภิ าค
(คปภ.) และจัดท�ำข้อเสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการการด�ำเนินงานของ ศธ.ในภูมภิ าค
หรือจังหวัดเสนอ คปภ. รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนและประสานการด�ำเนินงานกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค/จังหวัด และปฏิบัติงานตามที่ คปภ.มอบหมาย
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ถือว่าส�ำนักนีม้ หี น้าทีห่ ลักในการกระตุน้ และ
ขับเคลื่อนทุกส่วนในการปฏิรูปการศึกษา
ในภู มิ ภ าคให้ เ กิ ด ผลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยในเบื้องต้น ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ปลัด ศธ.ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ
บุญเรือง รองปลัด ศธ.เป็นผู้ดูแลส�ำนัก
ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ราชกิจจานุเบกษา หน้า 14 เล่ม 134 ตอน
พิเศษ 96 ง ได้ตีพิมพ์ ค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดให้มกี ารประชุม
ชี้ แ จงเตรี ย มการจั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค และส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กทม. และในทุก
ภู มิ ภ าคในช่ ว งเวลาใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ
ด�ำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดมรรคผลโดย
เร็วที่สุด

และก็เร็วอย่างทีค่ าดการณ์จริงๆ เพราะไม่นานหลังจาก
นั้น ได้มีประกาศรับสมัครศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค
ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเมื่อผ่าน
กระบวนการคัดเลือกแล้ว จึงตามมาด้วยค�ำสัง่ แต่งตัง้ จ�ำนวนหลาย
ชุด ที่เราท่านอาจได้ผ่านสายตากันไปบ้างแล้ว ในขณะเดียวกัน ก็
เปิดโอกาสให้ขา้ ราชการและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี วามประสงค์
จะเปลี่ยนสถานที่ท�ำงานเป็นส�ำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และ
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ได้ยนื่ ความจ�ำนง แสดงความ
ประสงค์ในการขอย้ายกันเป็นลายลักษณ์อกั ษรอีกด้วย ล่าสุด เมือ่
วันที่ 5 มิ.ย. 2560 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศผ่านสือ่ หัวข้อข่าวว่า “ดีเดย์ 10 มิ.ย. ศธภ.ศธจ.พร้อมปฎิบัติงาน” พร้อมทั้งแจง ภารกิจ ศธภ.และ ศธจ.
ไม่ซ�้ำซ้อนเขตพื้นที่การศึกษา แต่เป็นการแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการให้เขตพื้นที่ท�ำงานตามนโยบายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ปลัด ศธ.กล่าวว่า “จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส�ำนักงาน
ศธภ.และ ส�ำนักงาน ศธจ.ในพื้นที่ภาคกลาง พบว่า ส�ำนักงาน
ศธภ. มี ค วามพร้ อ มทั้ ง อาคารสถานที่ แ ละบุ ค ลากรสามารถ
ขับเคลือ่ นได้ทนั ที ขณะทีส่ ำ� นักงาน ศธจ.บางแห่งยังต้องปรับปรุง
อีกมาก และบางแห่งก็ต้องเปลี่ยนสถานที่ตั้งส�ำนักงานด้วย แต่ก็
ยังไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวล สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งได้สั่งการ
ให้เร่งหาสถานที่ตั้งใหม่ให้เรียบร้อย โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะสนับสนุนครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่จะใช้
ในส�ำนักงานอย่างเต็มที่ ในวันที่ 10 มิ.ย. บุคลากรทุกต�ำแหน่ง
จะมีความพร้อมท�ำงานได้ทนั ที พร้อมย�ำ้ อีกว่าภารกิจของ ศธภ.และ
ศธจ.ไม่ซำ�้ ซ้อนกับเขตพืน้ ทีอ่ ย่างแน่นอน หากมีความเข้าใจร่วมกัน
ทุกฝ่าย เพราะการที่มีหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการ ดังนัน้ ภารกิจหลักของ ศธภ. และ ศธจ. คือ มาช่วย
แก้ปญ
ั หาการบริหารจัดการ ซึง่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมว.ศึกษาธิการ เรียกว่า เป็นการบริหารราชการ จะไม่มีความ
ซ�ำ้ ซ้อนกับงานภารกิจเดิมของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา แต่กลับจะเป็นการ
เกือ้ หนุนช่วยให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาท�ำงานตามภารกิจหรือนโยบาย
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ปลัด ศธ.กล่าว

ในวันเดียวกัน นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ ถลงต่ อ สื่ อ มวลชน ศธ.ถึ ง การ
เตรียมเปิดรับคนท�ำงานใน ศธจ.รอบ 2 ว่า ตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำ� หนดกรอบ
อัตราก�ำลังผูป้ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทัว่ ประเทศ
จ�ำนวน 4,533 อัตรา โดยแบ่งเป็น บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตาม
มาตรา 38ค (2) จ�ำนวน 3,575 อัตรา และ ศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน
958 อัตรา นั้น ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)
เรียบร้อยแล้ว 76 จังหวัด ยกเว้น จ.นราธิวาส ที่ยังไม่มีและจะเปิด
รับสมัครเพือ่ เข้ารับการสรรหาในต�ำแหน่งนีต้ อ่ ไป ทัง้ นีใ้ นการเกลีย่
อัตราก�ำลังทีผ่ า่ นมา มีผสู้ มัครใจมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส�ำนักงาน ศธจ.
จ�ำนวน 2,392 คน และในส�ำนักงานศธภ. จ�ำนวน 104 คน ทั่ว
ประเทศ ดังนั้นจึงยังเหลือต�ำแหน่งว่างอีก 2,037 อัตราและ
หลังจากที่ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) เข้ารับการอบรมพัฒนาใน
วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 แล้ว จะมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจ
เข้ามาปฏิบัติงานใน ศธจ. ที่ยังมีต�ำแหน่งว่างเป็นรอบที่ 2 โดยจะ
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิน้ เดือนมิถนุ ายนนี้ “คาดว่าจะสามารถ
เปิดรับสมัครบุคลากรทีจ่ ะมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส�ำนักงาน ศธจ. ในรอบ
2 ได้ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายนนี้ เพื่อให้ ศธจ. ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) เดิมมีเวลาอธิบาย ให้ผทู้ ยี่ งั ไม่ตดั สินใจ ได้ตดั สินใจ และหาก
เปิดรับสมัครแล้ว ยังไม่มบี คุ ลากรในสังกัดต่างๆ สมัครเข้ามาครบตาม
จ�ำนวน ทางส�ำนักงาน ศธจ. ก็จะมีการเปิดสอบเพือ่ บรรจุให้ครบตาม
จ�ำนวน ทีไ่ ด้รบั อนุมตั อิ ตั รามา” นายประเสริฐ กล่าว
และนี่ คื อ ก้ า วแต่ ล ะก้ า วของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชาว กศน. ต้องเข้าถึงข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ เพื่อการประสานงาน และเพื่อการก้าวเดินไป
ข้างหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาต่อไป
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ตองยอมรับกันอยางจริงจังเลยทีเดียววา ในยุค Thailand 4.0 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
มีความสำคัญอยางเขมขนขึ้นตามลำดับ เพราะสงผลถึงอำนาจการตอรองตาง ๆ นานาในทุกเวที
การกาวทันโลกในดานตาง ๆ ก็มที กั ษะดานภาษาเขามาเปนตัวแปรสำคัญในการกาวผานไปสูจ ดุ หมาย
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ตนแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)
เปนโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตนดวยการพัฒนาครูผูสอนอยางจริงจังในลักษณะการเขาคายอบรมเปนภาษา
อังกฤษลวน ๆ แบบเขมขน เปนระยะเวลา 25 วัน เนนการลงมือฝกปฏิบัติจริงในกิจกรรมการเรียนรู
ที่หลากหลาย
ทั้งนี้ การอบรมภายใตโครงการดังกลาวนี้ จะมีคณะอาจารยชาวตางประเทศ ซึ่งมี
ประสบการณในการจัดการเรียนรู การฝกอบรมในระดับมหาวิทยาลัยเปนวิทยากรจัดการเรียนรู
กำกับดูแลการสอนในทุกกิจกรรมตลอดหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรอยาง
แทจริง

โครงการพัฒนาทักษะครู

กศน. ตนแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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BOOT CAMP
01

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน

03

ฝกสอนภาษาอังกฤษ

02

พัฒนาความสามารถของครูในการสรางกิจกรรมการเรียนรู

สำหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

04

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษในสถานการณจริง

หมายเหตุ : ผูเขารับการอบรมที่มีผลการเรียนดีเดน จำนวน 20 – 25 คน จะไดรับการคัดเลือกจากคณาจารยผูสอน

ไปทัศนศึกษา และฝกปฏิบัติการภาษาที่ประเทศสิงคโปร เปนระยะเวลา 5 วัน

ในเบื้องตน สำนักงาน กศน. 77 แหง คัดเลือกและเสนอชื่อมายังสวนกลาง จังหวัดละ 3 คน
รวมทัง้ สิน้ จำนวน 230 คน เขารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ซึง่ เรียกวา Cambridge English
Placement Test (CEPT) เพือ่ คัดเลือกผูเ ขาอบรมใหไดตามจำนวนเปาหมายของโครงการทีก่ ำหนดไว
จำนวน 150 คน ตลอดจนเพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษและจัดกลุมผูเขารับการอบรม ซึ่ง CEPT
เปนการทดสอบแบบออนไลนที่เปนมาตรฐานของยุโรป ซึ่งกระทรวงศึกษาไดนำมาเปนแบบทดสอบ
วัดระดับ เพื่อประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของครูไทยมาเปนเวลาหลายปแลว
ดังนัน้ จึงเชือ่ มัน่ ไดวา ครู กศน. ทีผ่ า นการอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ตนแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ไดมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง รวมถึง
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางเขมขนจากการอบรมในครั้งนี้ กอเกิดความมั่นใจ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสูก ารจัดการเรียนรูภ าษาอังกฤษแกนกั ศึกษา
กศน. หรือจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นใหแกประชาชนที่สนใจ โดยใชกระบวนการเรียนการสอน
แบบสื่อสารรูปแบบใหมที่มีความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ นาสนใจมากขึ้นกวาที่เคยเปนมา
นอกจากนี้ ครูทผ่ี า นการอบรมตามโครงการ Boot Camp จะเปนครูตน แบบขยายผลการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหแกครู กศน. คนอืน่ ๆ เพือ่ รวมกันสรางแนวทางการจัดการเรียนรูภ าษาอังกฤษ ทีเ่ หมาะสม
กับบริบทของ กศน. ตอไป
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การศึกษาตามอัธยาศัย

“กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

จัดกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค”

วิสยั ทัศน์ของส�ำนักงาน กศน. ในการร่วมขับเคลือ่ นการ
ปฏิรปู การศึกษา คือ การร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประชาชน
ทุกช่วงวัย โดยก�ำหนดแนวทางให้ส�ำนักงาน กศน.จังหวัด น�ำไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรในท้องถิ่น บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการให้กา้ วไปสูค่ วามส�ำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษาและกลุ ่ ม ศู น ย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาภูมิภาค ทั้ง 18 แห่ง เป็นหน่วยงานใน
สังกัดส�ำนักงาน กศน. มีภารกิจในการเผยแพร่และให้บริการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การศึกษา ส�ำหรับนักเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ประชาชนทั่วไป ได้ตอบรับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรปู การศึกษาในภูมภิ าค ด้วยการจัดกิจกรรมในโครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ส�ำหรับนักศึกษา กศน.ด้าน
พลังงาน เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ การใช้เหตุผล และการคิดระดับสูง ซึง่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูห้ ลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา
“คิดเป็น” และเน้นการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ โดยมีครูเป็นผูส้ ง่ เสริม
และอ�ำนวยความสะดวก การจัดการ
เรียนรู้ด้วยการท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ จะแสดงให้เห็น
ว่านักศึกษา กศน. ได้ศกึ ษาเรียนรู้
ในสิ่ ง ที่ ต นสนใจ และสามารถ
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ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
ที่ก�ำหนดไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
เพือ่ การศึกษา จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับ
นักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านพลังงาน โดยมีการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเครือข่ายและสนับสนุนการ
ประกวดเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามสอดคล้องกับจุดเน้นการปฏิรปู
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ : ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน กศน. : ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
รายละเอียดการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้ จะมีการประกวดระดับภูมภิ าค
ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม 2560 ด� ำ เนิ น การโดย
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาภูมภิ าค 18 แห่งทัว่ ประเทศ เพือ่ คัดเลือก
ทีมชนะเลิศในระดับภูมภิ าคแห่งละ 2 โครงงาน เป็นตัวแทนเข้าประกวด
ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ส� ำ หรั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
ประเทศ ส�ำหรับนักศึกษา กศน. นั้น ได้รับการรับรองเป็นรางวัล
สูงสุดระดับชาติ จากส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)
ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ มี าตรฐานและยืนยันถึงความสามารถของนักศึกษา
กศน. ในปีทผ่ี า่ นมา สะท้อนให้เห็นถึงความรูค้ วามเข้าใจของนักศึกษา
กศน.ในการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีศักยภาพท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยได้รบั ประสบการณ์ตรง ในการ
ท�ำโครงงานและน�ำเสนอผลงานบนเวทีการประกวดระดับประเทศ
ส่งผลให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และพลังงานเพิ่มขึ้น สามารถน�ำความรู้และทักษะไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม และน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อีกด้วย

ติดตามเชียร์และชมความสามารถของนักศึกษา กศน.
จากภูมิภาคต่าง ๆ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
ประเทศ ส�ำหรับนักศึกษา กศน. ด้านพลังงาน วันที่ 20 สิงหาคม
2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ�ำลอง
กรุงเทพ) ติดตามการประกวดได้ทเี่ ว็บไซต์ www.sciplanet.org

สอบถามก�ำหนดการและรายละเอียดการจัดประกวดในระดับพื้นที่
ได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือ สายด่วน กศน. โทร.1660
Onie Newslette r
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SMART และ รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ONIE
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ครู คือบุคลากรทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อประเทศ ในการขับเคลือ่ นการจัดการ

ศึกษาให้แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาสทีอ่ าศัยอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร และพืน้ ที่
เสี่ยงภัย แน่นอนว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในแหล่งทุรกันดาร ห่างไกล และต้องเผชิญกับ
สถานการณ์เสี่ยงกับภัยอันตรายเช่นนี้ ท�ำงานด้วยความเสียสละ อดทน ด้วยความ
ห่วงใย ตลอดจนรักที่จะให้การศึกษาแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริง
Smart Onie ฉบับนี้ จะขอกล่าวถึง ครูผู้เสียสละ ที่ทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก�ำลัง และควรค่าต่อการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ในนาม “ครูผู้สอนดีเด่น”
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดส�ำนักงาน กศน. ถึง 4 ท่าน ที่ได้รับพระราชทาน
รางวัลอันทรงเกียรติ ที่ชื่อว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย และ
รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�ำปี 2560
ความเป็นมาของทั้งสองรางวัลเชิดชูเกียรติที่น�ำความภาคภูมิใจมาสู่
ชาว กศน. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัล
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาใน
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์
มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต ซึง่
“มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เป็นองค์กรหลักในการวางแผนการด�ำเนินงาน
และพิจารณารางวัล โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
ประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่งปีนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้พจิ ารณารางวัล
“คุณากร” แก่ นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ หรือ “ครูเจีย๊ บ” แม่พมิ พ์หนึง่ เดียวของ
ส�ำนักงาน กศน. แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านกรูโบ อ�ำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก พื้นที่ทรุ กันดารบนดอยสูง ครูผสู้ อนและท�ำหน้าที่เป็นหมอไปพร้อมๆ กัน
รวมทั้งพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนให้มีรายได้จากการทอผ้า ธนาคารข้าว
เลี้ยงหมู และปลูกผักปลอดสาร ให้เป็นครูผู้ผ่านการคัดเลือกรองสุดท้ายเชิงลึก
ในปี 2560 นี้
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“ครู เ จี๊ ย บ” กล่ า วว่ า “หาก
ความเหน็ดเหนื่อยของตนเพียง 1 คน
สามารถท�ำให้คนอีก 10 คน 100 คน ได้มี
ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี แ ละรั บ โอกาสที่ ดี ก็ เ ป็ น
สิ่ ง สมควรท� ำ เพื่ อ ประเทศชาติ เปรี ย บ
เสมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสียสละ
ทรงงานหนักเพื่อคนไทยอีก 60 ล้านคน
ได้อยู่ดีมีสุข ครูเจี๊ยบปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้าน
กรูโบ เป็นเวลา 18 ปี โดยไม่เคยขอย้ายไป
ที่อื่น เพราะคิดเสมอว่า หากไม่มีใครอาสา
มาเป็นครู ณ ที่แห่งนี้แล้ว เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนแห่งนีค้ งจะไม่ได้รบั โอกาส
เรียนรู้ภาษาไทย ทั้งที่เขาก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศไทย และพยายามปลูกฝังให้
ลู ก ศิ ษ ย์ รั ก ชุ ม ชนของตนเอง เมื่ อ เขา
เรียนจบเขาจะรักบ้านเกิดไม่ทิ้งถิ่นของ
ตนเอง ส่ ง ผลให้ มี นั ก เรี ย นหลายคน
เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนครูเพือ่ กลับ
มาท�ำหน้าที่ครูในชุมชนของตนเองบ้าง”

SMART
ONIE
ขอแสดงความยินดี
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์” ประจ�ำปี 2560 หนึง่ ในโครงการเมตตาสมเด็จย่า อันมีทมี่ า
จากพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงห่วงใย
การศึกษาของผูย้ ากไร้ในถิน่ ห่างไกล ทุรกันดาร ด้วยมุง่ หวังจะให้เป็นการเชิดชูเกียรติ
สร้างขวัญก�ำลังใจ ให้แก่ครูผู้มีคุณงามความดี โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ครูที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ
และเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเผยแพร่ผลงานคุณงามความดี ให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งนี้ ได้ด�ำเนินโครงการมาเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว โดยมีแม่พิมพ์
ในสังกัดส�ำนักงาน กศน. เข้ารับรางวัล ถึง 3 ท่าน ได้แก่
1. นางดวงใจ คงห่อ ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยยาก ต�ำบลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูผู้เสียสละ
สอนหนังสือให้ผดู้ อ้ ยโอกาส บนดอยสูงชันและทุรกันดารของ จ. แม่ฮอ่ งสอน ผูร้ เิ ริม่
จัดตั้งโครงการธนาคารขยะในชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ป่าในชุมชน
เพื่อรักษาป่าต้นน�้ำให้คงอยู่
2. นางสาวจอมขวัญ ต๊ะสุ ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” บ้านคอโซทะ ต�ำบลแม่จัน อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ครูผู้
เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ป่าทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ติดชายแดนไทย –
เมียนมาร์ ของ อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผู้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติของชุมชนให้เข้มแข็ง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในได้อย่างดี
เยีย่ ม และเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศ ผลงานทางวิชาการแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี สนองงาน
โครงการ กพด. ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการส่งเสริม
อาชีพ ในปี 2559

3. นายมะนาวี สาบูดงิ ครู
กศน.อ�ำเภอยีง่ อ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัด
นราธิวาส ต�ำบลยี่งอ อ�ำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ครูผเู้ สียสละ ปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ที่
เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้ริเริ่มน�ำ
นวั ต กรรม “STEAM” มาใช้ เ พื่ อ ฝึ ก
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ แก้ปญ
ั หาต่างๆ
ในชุมชน อย่างมีสว่ นร่วมและลงมือ ปฏิบตั ิ
จริง ได้ผล และยังเป็นครูต้นแบบ น้อมน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ได้รับการยกย่อง เป็นคนดีและ
ข้าราชการที่ดี ของจังหวัดนราธิวาส
คณะผู้จัดท�ำคอลัมน์ Smart
Onie และผู้มีส่วนร่วมกับจดหมาย กศน.
ฉบับนี้ ขอส่งความปรารถนาดี และแสดง
ความยินดีแด่ครูผู้เสียสละทุกท่าน พร้อม
ขอเป็นก�ำลังใจ ให้คุณครูทกุ ท่านยึดมัน่ ใน
คุณงามความดี พรั่งพร้อมเป็นดั่งดวง
ประทีป คอยส่องแสงสว่าง สืบสานปณิธาน
ให้แก่ศษิ ย์ ผูด้ อ้ ยโอกาสทีอ่ ยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร
และพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ให้เติบโต เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศชาติสืบไป

Onie Newslette r
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เรื่อจากเครื
งเด่นอข่...าย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ด้วยกลยุทธ์ 1 ครูอาสา 1 ปอเนาะ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
ผ่านรายการ ฮาร์ด คอร์ ข่าว ทาง ททบ.5 ร่วมกับ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ
กศน. เกีย่ วกับการท�ำงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้เมือ่ เร็วๆ นีว้ ่า
ข้อห่วงใยพิเศษของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเกือบ 3 ปี
ที่ผ่านมา คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้มอบ
หมายให้กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินงาน โดยพิจารณาประเด็นปัญหาหลักทีเ่ กิดขึน้ 2 เรือ่ งๆ
แรกคือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งขณะนี้ มีการแก้ไขให้ดีขึ้นโดยล�ำดับ ด้วยการ
ร่วมมือ สนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยมีหน่วยงานหลักคือกอง
อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งประกอบด้วยก�ำลังของทหาร
ต�ำรวจ ประชาชน อาสาสมัครและฝ่ายปกครองหรือ หน่วยราชการต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวง
ศึกษาธิการได้เน้นย�้ำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษ โดย
บูรณาการท�ำงานร่วมกัน จนท�ำให้พื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เรื่องต่อมาคือการขาด
เอกภาพในการท�ำงานร่วมกัน ที่ผ่านมายังพบข้อบกพร่องในเรื่องการประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาในเรือ่ งนี้ เรียกว่า “ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ
กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า มีหน้าที่บูรณาการหน่วยงานการศึกษาทั้งหมด เพื่อให้เกิด
การท�ำงานเชื่อมโยงกันในเรื่องของแผนงาน โครงการ ตลอดจนงบประมาณ ให้มีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้การท�ำงานในพื้นที่ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความสุข มีความสบายใจ
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จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพืน้ ที่
ที่ น ่ า สนใจมาก เนื่ อ งจากมี ภู มิ ป ระเทศ
สวยงาม มีประชาชนที่น่ารัก ประชากร
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม
ที่ เ หลื อ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ซึ่ ง ไม่ ว ่ า จะ
นับถือศาสนาใด รัฐบาลต้องให้ความส�ำคัญ
ให้โอกาสในการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
จากการลงพื้ น ที่ ดู แ ลในเรื่ อ ง
การศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ในพื้นที่มีสถาบันศึกษาทาง
ด้านศาสนาอิสลาม ซึ่งสอนศาสนาเพียง
อย่างเดียว เรียกว่าสถาบันศึกษาปอเนาะ
หรือเรียกย่อๆ ว่า ปอเนาะ ปัจจุบันมีอยู่
จ�ำนวน 478 แห่ง และถือเป็นเสมือนวิถชี วี ติ

ของประชาชนในพืน้ ทีท่ นี่ บั ถือศาสนาอิสลาม
เป็นส่วนใหญ่ จากการทีท่ ำ� ความเข้าใจตาม
แนวทางของยุทธศาสตร์พระราชทานสร้าง
ความเข้าใจให้เกิดขึ้น เป็นที่ยอมรับและมีผู้
เข้าศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก จากความพยายาม
ในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า กระทรวง
ศึกษาธิการได้น�ำแนวทาง การเรียนการ
สอนสายสามัญมาใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของวิชาชีพ โดย
มี ส�ำนักงาน กศน. เข้าไปช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน ด้วยโครงการ 1 ครูอาสา
1 ปอเนาะ โดยการจัดครูอาสาลงไปประจ�ำ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง คอยช่วยเหลือสนับสนุน
ในเรือ่ งการฝึกอาชีพ หรือในเรือ่ งการเรียน
พื้นฐานต่างๆ เกือบ 500 แห่ง โดยเมื่อ
เร็วๆ นี้ ได้เชิญครูกว่า 400 คน มาให้ข้อ
แนะน�ำ มอบหมายวิธกี ารท�ำงาน มอบหมาย
โครงการ เช่น 1 สถาบันปอเนาะ 1 โครงการ
พัฒนา ให้มีความก้าวหน้าขึ้น ขณะนี้มีการ
ด�ำเนินการเกือบทั้งหมดแล้ว ถือเป็นความ
ส�ำเร็จและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และการที่มี
ครู ไ ปประจ� ำ เป็ น เรื่ อ งที่ ท� ำ ให้ ประชาชนใน
พื้นที่รู้สึกยินดี อุ่นใจ และสบายใจ เพราะ
นอกจากจะมีความรู้ มีอาชีพแล้ว ยังท�ำให้
ได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการอีกด้วย

ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาได้มกี ารวางแผนในระยะยาว ซึง่ เป็นแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาชายแดนภาคใต้ไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นเรื่องที่มุ่งหวังอย่างยิ่ง ที่จะท�ำให้ประชาชนมี
ความสุข มีงานท�ำ เกิดการพัฒนาในพืน้ ที่ โดยเน้นย�ำ้ อยูต่ ลอดเวลาว่าศาสตร์ของพระราชา
โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่ต้องน้อมน�ำมาด�ำเนินการอยู่ใน
ทุกส่วนของแผนงานด้วย เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงกัน ให้เกิดสังคมของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ สามารถที่จะเผชิญกับความท้าท้ายของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ยุคของศตวรรษที่ 21 ก็เป็นไปตามที่รัฐบาลมุ่งหวังไว้ที่จะให้ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน น�ำสูส่ ว่ นของการสนับสนุนให้เกิดสันติสขุ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง
ส่าหรี ประไชโย /เรียบเรียง
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี /ภาพ

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
มาตรา 16 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา 70/1 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526

เกร็ดละอัน

1,000
ละน้อย

“มาตรา 70/1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของข้าราชการ
ที่ปฏิบัติราชการประจ�ำในต่างประเทศ ในกรณีไปประจ�ำส�ำนักงาน
ซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากสังกัดใหม่ที่ไปประจ�ำ”
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ภาพ

เป็นข่าว

` ส�ำนักงาน กศน.ร่วมกับ กอ.รมน.จัดอบรมปลูกจิตส�ำนึกบุคลากร
ในสังกัดให้ซาบซึ้งประวัติศาสตร์ชาติ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานเปิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ
เป็นปฐมฤกษ์ และขยายผลจัดใน 18 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พ.ค.ก.ค. 2560

` นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. รับมอบหนังสือ
จาก น.ส.คิม จงสถิตย์วฒ
ั นา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นานมีบคุ๊ ส์ จ�ำกัด
เพือ่ ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้าง Active Citizen
มูลค่า 4,600,000 บาท

` กศน. น�ำทัพครู กศน. กว่า 7,424
ต�ำบล เดินหน้าสอน-ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วม
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที 9
` นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และคณะลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟซี ลุ กุรอาน นาเกตุ ต.มะกรูด
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครประจ�ำสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ โดยมีนายเรวัตร
เพชรสงฆ์ ผอ.ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ

ช่วงเช้าวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งให้บริการเป็นแห่งที่ 97 ของประเทศ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ
ห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ด้านหน้าส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อ
สายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ (หรือวัดป่าห้วยกุ่ม) อ�ำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ รับเป็นเจ้าภาพและมีเมตตาน�ำพีน่ อ้ งผูม้ จี ติ ศรัทธา ทอดผ้าป่าการกุศล
เพือ่ หางบประมาณก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนจนส�ำเร็จเรียบร้อย ภายในห้องสมุด
ประกอบด้วยมุมส่งเสริมการอ่านและห้องเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้องชัยภูมิ
เป็นการจัดแสดงนิทรรศการตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ที่ เ สด็ จ พระราชด� ำเนิ น เยี่ ย มเยี ย นประชาชนในจั ง หวั ด รวมทั้ ง ภู มิ ป ั ญ ญาและ
วัฒนธรรมของจังหวัด ห้องฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นห้องศึกษา
เรี ย นรู ้ ส ารคดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ต ่ า งๆ ที่ ผ ่ า นมา ทั้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น
ห้องพุทธศาสตร์เป็นห้องที่รวบรวมพระไตรปิฏก หนังสือต�ำรา
และประวัติของพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมะ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและด�ำเนินชีวิต
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ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา

เวลา
06.00 น.
06.15 น.
06.30 น.
07.00 น.
07.30 น.

จันทร์

อังกฤษ

F.M. 92 MHz A.M. 1161 kHz
www.moeradiothai.net รับฟังผ่านดาวเทียม ช่อง R 32
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
อังคาร

จีน

พุธ
พฤหัสบดี
ธรรมะเพื่อชีวิต
หน้าต่างบานเช้า
เส้นทางทำ�กิน
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
ภาษาต่างประเทศ
พม่า
ญี่ป่นุ

08.00 น.

รอบรั้วเสมา

09.00 น.

ข่าว

09.10 น.

หยิบเอาเล่า เอามาฝาก

10.00 น.

ข่าว / พยากรณ์อากาศ

10.10 น.

ที่นี่ 92

11.00 น.
11.15 น.
12.00 น.

ข่าว / สารคดีสั้น
ดนตรีกานต์
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
ก้าวไปกับการศึกษาไทย
ก.ค.ศ.
ตามตะวัน (1)
ข่าว
ตามตะวัน (2)
ข่าว / สารคดีสั้น
ตามตะวัน (3)
เพลินวรรณกรรม
ข่าว / สรคดีสั้น
เพื่อนยามเย็น
โลมา...ลั้นลา
เดินหน้าประเทศไทย
น่ารู้เรื่องไอที
โลกกว้างทางการศึกษา
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
แบ่งปันเรื่องดีดี

12.30 น.
13.00 น.
14.00 น.
14.10 น.
15.00 น.
15.10 น.
15.30 น.
16.00 น.
16.15 น.
17.00 น.
18.00 น.
18.20 น.
18.30 น.
19.00 น.
19.30 น.
20.00 น.
20.15 น.
20.30 น.
21.00 น.

สป.

สอศ.

สพฐ.

ถ่ายทอดข่าวในพระราชสำ�นัก จาก สวท.
มุมความสุข

22.00 น.

บุหลันลอยเลื่อน

23.00 น.
23.50 น.
24.00 น.

มิวสิค 92
ธรรมะเพื่อชีวิต*
ปิดสถานี
* ซ�้ำจาก 06.00 น.

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์
ธรรมาภิรมย์

เวียดนาม

สกอ.

เพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
ภาษาต่างประเทศ
อินโดนีเซีย
เขมร
ศาสตร์พระราชา/
รายงานพิเศษ
คุยกันวันอาทิตย์
ทางการศึกษา
ข่าว
จิตแจ่มใส
คลินิกรักษ์สุขภาพ
กายเป็นสุข
ข่าว / พยากรณ์อากาศ
จิตแจ่มใส
คลินิกรักษ์สุขภาพ
กายเป็นสุข
ข่าว / สารคดีสั้น
รักษ์ลูกทุ่ง
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
ดนตรีไทย
พูดจาภาษาไทย
ชั่วโมงนักอ่าน
สารคดีสั้น
ชีวิตธรรมชาติ
ข่าว / สารคดีสั้น
สยามหลากมิติ
สรวล...สนุก
มิวสิคโมเมนต์
เดินหน้าประเทศไทย
สีสันชีวิต
บันทึกบุคคลสำ�คัญ
รวมใจเป็นหนึ่ง
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
สร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทย
ถ่ายทอดข่าวในพระราชสำ�นัก
จาก สวท.

สิ่งดีในเมืองไทย

ศาสตร์
พระราชาฯ
มุมความสุข

มุมความสุข
รายงานพิเศษ สยามหลากมิติ**
ทางการศึกษา
สารคดีสั้น
ร้อยแปดพันเก้า เรื่องเล่าคนทำ�เพลง
ปิดสถานี

** ซ�้ำจาก 15.00 น.
ส่วนรายการและออกอากาศทางวิทยุ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02 354 5730-40 ต่อ 327-330, 02 354 5714, โทรสาร 02 354 5741

