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กศน.สืบสานพระราชปณิธาน
น้อมนำ�พระบรมราโชบาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

สวัสดีค่ะพี่น้อง กศน.ที่รักทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว กศน.ฉบับที่
4/2560 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560 เวลาเดินเร็วมากเลย
เหลืออีกเพียง 2 เดือน ก็ถึงฤดูกาลของการเกษียณอายุราชการ ของคนท�ำงาน
ราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างครบถ้วนจนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันนี้
ยิ่งใกล้..ก็ยิ่งใจหาย
จดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้ เป็นอีกห้วงเวลาหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีพ่ วกเราชาว
กศน.ได้ ร ่ ว มกั น ท� ำ กิ จ กรรมดี ๆ มากมายเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ การจัด
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค 18 กลุ่มส�ำนักงาน กศน.จังหวัด ทั่วประเทศ
ซึง่ บรรลุภารกิจกลุม่ สุดท้ายไปเมือ่ วัน 19 ก.ค.2560 ทีผ่ า่ นมา โดยส�ำนักงาน กศน.
ได้จัดให้มีการประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวไปแบบหมาดๆ เมื่อ
วันที่ 27 ก.ค. 2560 ที่อาคารรักตกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงานผ่านวีดทิ ศั น์ นิทรรศการ และการแสดงบนเวที ซึง่ ส�ำนักงาน กศน.
ได้คัดเลือกการแสดงของภาคเหนือ โดย ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย มาโชว์
ในงาน “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี” จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 28 ก.ค.
2560 ด้วย งานนี้นักศึกษา กศน.อ�ำแภอสวรรคโลก สามารถตรึงผู้ชม โดยเฉพาะ
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานในพิธี ให้นั่งชมการแสดงได้อย่างตั้งอกตั้งใจ แถมท้ายด้วยการขอขึ้นไป
ถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกร่วมกับนักแสดงทัง้ ทีไ่ ม่อยูใ่ นล�ำดับคิว งานนี้ ปลืม้ ปริม่
หน้าบานกันถ้วนหน้า นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว “กศน.รวมใจต่อ
ชีวติ บริจาคโลหิต 66 ล้านซีซี ทัว่ ประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล”
และการน�ำลูกเสือ กศน.อาสาออกบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน
กระจายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเลยทีเดียว
ช่วงปลายๆ เดือน ก.ค.นี้น�้ำมากเหลือเกิน ทั้ง
น�้ำฝน และน�้ำป่า เป็นเหตุให้จังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง
ถึงกับจมน�ำ้ เลยทีเดียว อยากให้รวู้ า่ พวกเราเป็นห่วงนะคะ
ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้....เร็วๆ
นี้ ทีมซ่อมสร้างของ กศน.อาจต้องฟอร์ม
ทีมลงพื้นที่กันอีก เป็นก�ำลังใจให้ค่ะ ไม่พูด
พล่ามท�ำเพลง ไปพบกับเนื้อหาของจดหมาย
ข่าวฉบับนี้กันเลยดีกว่าค่ะ...

บรรณาธิการ

ปก : พนิตา จำจด
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กศน.สืบสานพระราชปณิธาน
น้อมนำ�พระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

พระบรมราโชบายดานการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน
๑. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
๓. มีงานทำ - มีอาชีพ
๔. เปนพลเมืองดี
๑. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
๑. ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง
๒. ยึดมั่นในศาสนา
๓. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย
๔. มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและ
ชุมชน

๓. มีงานทำ - มีอาชีพ
๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ
การฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก
และเยาวชนรักงาน สูงาน ทำจนงานสำเร็จ
๒. การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำงานเปน
และมีงานทำในที่สุด
๓. ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ
มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
๑. รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี
๒. ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
๔. ชวยกันสรางคนดี ใหแกบานเมือง

๔. เปนพลเมืองดี
๑. การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
๒. ครอบครัว - สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคน
มี โอกาสทำหนาที่เปนพลเมืองดี
๓. การเปนพลเมืองดีคือ
“เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบานเมืองไดก็ตองทำ”
เชน งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน
งานสาธารณกุศลใหทำดวยความมีน้ำใจ
และ ความเอื้ออาทร

นายเกษม วัฒนชัย ผูบันทึก

ด้วยส�ำนักงาน กศน. มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวติ ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทัง้ ในเมืองและชนบท
ซึ่งถือได้ว่า เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดอีก
หน่วยงานหนึ่ง โดยมีหน่วยงาน ที่ดูแลประชาชนครอบคลุมอยู่ทุก
พื้นที่จังหวัด อ�ำเภอ โดยเฉพาะ ส�ำนักงาน กศน. ต�ำบลที่มีมากถึง
7,424 แห่ง ทั่วประเทศ และด้วยการสืบสานพระราชปณิธานและ
แนวทางพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่องและ
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ยาวนาน ผ่านกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และเพือ่ เป็นการสานต่อพระราชปณิธาน
ดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
4 ด้านแก่กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน กศน. จึงไม่รีรอที่จะ
น้อมน�ำพระบรมราโชบาย อันเป็นประโยชน์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว
มาเชื่อมโยงและขยายผลให้เกิดเป็นความส�ำเร็จที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในทันที

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่าขณะนี้
ส�ำนักงาน กศน. ได้น้อมน�ำพระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 10 ในด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
การมีทศั นคติทถี่ กู ต้องต่อบ้านเมือง หลักการนี้ ส�ำนักงาน กศน.
ได้เดินหน้าน�ำความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบา้ นเมืองไปสูป่ ระชาชนให้ยดึ มัน่ ในหลัก
ค�ำสอนของศาสนา ความมั่นคงและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมถึงความเอือ้ อาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเป็นส�ำคัญ ซึง่ สะท้อน
ภารกิจดังกล่าวได้จาก การจัดโครงการอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และบุญคุณของพระมหากษัตริยไ์ ทย” ในทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ซึง่ นอกจาก
จะเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังเรื่องของการรักชาติและ
ยึดมั่นในศาสนาแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี ซึ่งถือเป็น
หน้าที่ส�ำคัญในการช่วยกันส่งเสริมความั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม โดยทั้งบุคลากร ครูใน
สังกัดส�ำนักงาน กศน.ทุกคน ต้องยึดมั่น และรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ /
ชัว่ –ดี นอกจากนีย้ งั ต้องปฏิบัตแิ ต่สงิ่ ทีช่ อบสิง่ ทีด่ งี าม รูจ้ กั ปฏิเสธสิง่ ทีผ่ ิด
สิ่งที่ชั่ว และเดินหน้าช่วยกันพัฒนาบ่มเพาะสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3) มีงานท�ำ - มีอาชีพ ในส่วนนี้มองว่าเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่การ
เลีย้ งดูบตุ รหลานในครอบครัว รวมถึงการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ทีจ่ ะต้อง
มุ่งสร้างจิตส�ำนึก และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรักงาน สู้งาน
ท�ำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายนั้นให้ประสบความส�ำเร็จ โดยน�ำไปประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับการฝึกอบรมทัง้ ในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ของส�ำนักงาน กศน.
เพือ่ ให้ผเู้ รียนท�ำงานเป็นและมีงานท�ำในทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั ต้องสนับสนุนและให้
โอกาสแก่ผู้ส�ำเร็จหลักสูตรทุกคนได้เข้าสู่โอกาสในการมีอาชีพ มีงานท�ำจน

สามารถเลี้ ย งตั ว เองและครอบครั ว ได้ อ ย่ า งมั่ น คง
ต่อไปด้วย 4) ความเป็นพลเมืองดี ซึ่งในด้านนี้ ถือเป็น
หน้าทีส่ ำ� คัญของทุกคน ขณะเดียวกัน ครอบครัว สถาน
ศึกษาและสถานประกอบการ จะต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสท�ำหน้าทีเ่ ป็นพลเมืองทีด่ ี โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ น
รวมเป็นส�ำคัญ
ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้วา่ เนือ้ หาของพระบรมราโชบาย
ของพระองค์ล้วนแล้วมีประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึง
พระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาของสังคมที่ส่งผลมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ระบบการศึกษาของไทยแทบทั้งสิ้น ซึ่งส�ำนักงาน กศน.
จะได้น�ำไปขยายผลสู่การด�ำเนินงานให้มีความเข้มข้นและ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และเราก็เชือ่ มัน่ ว่าแนวทางนีจ้ ะเป็นหนทาง
ที่น�ำไปสู่แสงสว่างในการแก้ปัญหาในการพัฒนาคน
พัฒนาชาติได้อย่างแท้จริง

Onie Newslette r
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กศน.ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี” ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกร่วมกับนักศึกษา
กศน.อ�ำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย นักแสดง จากการแสดงชุด “จุดก�ำเนิดประเทศไทย
อาณาจักรสุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข” ภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “ใต้ร่ม
มหาวชิราบารมี” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
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ท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์ 66 รูป
เลขาธิการ กศน.ติดเหรียญใจกล้า
ให้นกั ศึกษา กศน.ทีร่ ว่ มบริจาคโลหิต
เป็นครัง้ แรก ในโครงการ
“กศน.รวมพลังต่อชีวติ บริจาค
โลหิต 66 ล้านซีซที วั่ ประเทศ”

ภาพเด่เป็นนข่...าว

10 ก.ค. 2560 หน้า 19

ยกย่อ ง
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ�ำปี 2560” จาก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ�ำไพ สุจริตกุล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี “ครุศาสต์สฏั ฐิวรรษ” เพือ่ เป็นการยกย่องและให้กำ� ลังใจศิษย์เก่าทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จและท�ำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ำรุง คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 ก.ค. 2560 หน้า 24
ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิน่ ผอ.สถาบันส่ง
เสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
(สพร.) ส�ำนักงาน กศน. พร้อมคณะ
เข้ า เยี่ ย มเยี ย นและติ ด ตามผลการ
ด� ำ เนิ น งาน “ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่
ส�ำหรับชาวตลาด” ตามพระราชด�ำริ
ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณตลาด
เทศบาลเมือง จังหวัดชัยนาท
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นายสุชล สุขเกษม กับแนวคิด

“1 ไร่ 1 แสน แก้จน”
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษานอกระบบ
มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ประจ�ำปี 2560

นายสุชล สุขเกษม ศิษย์เก่า กศน.อ�ำเภอบางคนที
จ.สมุทรสงคราม เกษตรกรวัย 55 ปี ผู้มุ่งมั่นในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนมาเป็น
ระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี พ่วงด้วยต�ำแหน่งประธานกองทุน
หมูบ่ า้ น หมู่ 7 บ้านสารภี ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
และด้วยความพากเพียรพยายามในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งส่งผล
ให้เขาสามารถคว้าดีกรีการศึกษาถึงระดับปริญญาโทในเวลาต่อมา
จากนิสัยรักการเรียนรู้ ท�ำให้นายสุชลได้รับความรู้
และประสบการณ์จากทุกสิ่งรอบๆ ตัว ประกอบกับความศรัทธาใน
หลักคิดอันทรงคุณค่าแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มหาปราชญ์แห่งปวงชนชาวไทย ที่ทรง
วางเสาเข็ม 3 ห่วง 2 เงือ่ นไขให้คนไทยได้นอ้ มน�ำสูก่ ารอยูร่ อดอย่าง
ยัง่ ยืน โดยเขาเริม่ ต้นทีต่ นเองและครอบครัวก่อน แล้วจึงน�ำสูช่ มุ ชน
อย่างมัน่ คง โดยได้รว่ มกับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือสังคม
ชุมชน โดยเริม่ จากสมัครสาธารณสุข หมอดินอาสา ประธานเกษตร
หมู่บ้าน ประธานกองทุนหมู่บ้าน ประธานกลุ่มออมทรัพย์ ประธาน
กลุ่ม OTOP อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
อาสาสมัคร กศน.ต�ำบลจอมปลวก และวิทยากรอาชีพ หลักสูตร
ระยะสั้นของ กศน.อ�ำเภอบางคนที นอกจากนี้ ยังศึกษาหาความรู้
จากการอบรม การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา
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และเมื่อปี 2551 ได้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสารภีขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน และประชาชน
ทัว่ ไปทีส่ นใจปฏิบตั ติ นให้เป็นแบบอย่างโดยการปฏิบตั จิ ริง ซึง่ มีฐาน
การเรียนรู้ส�ำหรับผู้สนใจถึง 65 ฐานการเรียนรู้ด้วยกัน อาทิ การ
เลี้ยงเป็ดหลุม ไก่หลุม เลี้ยงกบ ปลาดุก ท�ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�้ำชีวภาพ
การเผาถ่าน 200 ลิตร น�้ำส้มควันไม้ การเลีย้ งชันโรงเพื่อประโยชน์
ในการผสมเกสรไม้ดอกไม้ผล การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
การปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ การท� ำ ไข่ เ ค็ ม การถนอมอาหาร
การแปรรูปสมุนไพร การผลิตน�้ำตาลมะพร้าว การขยายพันธุ์พืช
เพื่อการจ�ำหน่าย การท�ำปุ๋ยอัดแท่ง ตู้อบแสงอาทิตย์ จักรยานปั่น
เพื่อรดน�้ำต้นไม้ เป็นต้น
จากประสบการณ์การท�ำงานในประเทศซาอุดิอารเบีย
มหาอ�ำนาจทางด้านพลังงานเชื้อเพลิง มีแหล่งวัตถุดิบเป็นของ
ตนเอง มีอ�ำนาจต่อรองกับต่างชาติในเรื่องการค้า ผลิตน�้ำมันส่ง
ออกจนร�่ำรวย แต่กลับขาดแคลนน�้ำดื่ม ซึ่งหายากที่สุดและมีราคา
แพงยิ่งกว่าน�้ำมันเชื้อเพลิง และไม่มีทรัพยากรด้านอื่นๆ มาทดแทน
ได้ เมื่อคิดย้อนกลับมาดูสภาพของสังคมไทยแล้ว ประเทศไทยมี
ทรัพยากรมากมาย แต่ยงั มีประชาชนอีกมากทีย่ งั ไม่รคู้ ณ
ุ ค่า ไม่รจู้ กั
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ซึง่ จะท�ำให้หมดไปในทีส่ ดุ การ
ด�ำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นอีก
หนทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ประเทศชาติอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ตนในฐานะของคนไทยคนหนึง่ ทีม่ จี ติ ส�ำนึกในการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด โดยได้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครการลดใช้พลังงาน และเป็น

แกนน�ำร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
จอมปลวกในการก�ำจัดขยะมูลฝอย โดย
เริม่ จากครัวเรือนของตนเอง และขยายผล
ไปยั ง หมู ่ บ ้ า น ต� ำ บล มี ก ารคั ด แยกขยะ
ให้กลับมาเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือน ได้แก่
ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ส่วนเศษอาหารพืช
ผักต่างๆ น�ำไปใช้ทำ� ปุย๋ หมัก ช่วยลดการใช้
ปุ๋ยเคมี การน�ำเศษไม้เศษฟืนไปเผาถ่าน ซึ่ง
มีน�้ำส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้ตามมา

จากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริงของหนุ่มแม่กลองคนนี้ ท�ำให้มี
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อย่างต่อเนือ่ ง
เพราะมีฐานการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้
ตามความสนใจ ด้วยการสือ่ สารด้วยภาษา
ทีง่ า่ ยต่อความเข้าใจ นอกจากเป็นวิทยากร
ที่ถ่ายทอดความรู้ในฐานเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ของตนเองแล้ว นายสุชลยังได้รับ
เชิญไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ใน
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ 1 แสน แก้จน และ
ยังเป็นวิทยากรหลักสูตรระยะสัน้ ให้แก่ กศน.
ทั้งในเรื่องการเลี้ยงไก่ในตะกร้า การเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามในตะกร้า การเลี้ยงกบ การ
เลี้ยงปลาในกระชังอีกด้วย

หัวใจหลักในการท�ำงานของเขามีเพียง 2 ข้อ ข้อแรกเป็นหัวใจของการท�ำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ คือการท�ำบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะขาดเสียมิได้ เพราะท�ำให้เรารู้ต้นทุนการผลิต
รายรับ-รายจ่าย “1 ไร่ 1 แสน แก้จน” หัวใจหลักข้อที่ 2 คือ การน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้โดยยึดหลัก 1 ไร่ 1 แสน พระองค์ท่านถือว่าอยูไ่ ด้แล้ว
ส�ำหรับครอบครัวหนึง่ แต่สำ� หรับศูนย์เรียนรูบ้ า้ นสารภี ด�ำเนินการได้เกินเป้า เป็น 1 ไร่ 2 แสน
บาทต่อปี ทั้งนี้ เงิน 2 แสน ส�ำหรับบางคนอาจไม่มากมายอะไร ถ้าเทียบกับรายได้ต่อปี
แต่แนวทางแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะเห็นชัดว่าต้นทุนการผลิตต�่ำมาก ฉะนั้น
ยอดเงินออมส�ำหรับผู้มีรายได้สูงแต่ต้องซื้อสินค้าส�ำหรับอุปโภค บริโภคทุกสิ่งอย่าง
อาจเทียบไม่ได้กับยอดคนออมของเกษตรกรของในหลวง และที่แน่ๆ ปริมาณความสุข
แตกต่างกันอย่างแน่นอน ใครที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตและความสุขแบบพอพียงในแบบฉบับ
ของคุณสุชล สามารถเข้าไปเรียนรู้ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ได้ทุกวัน
โทรศัพท์ 086 1784157 Website : www.sme-ssru.com/otop/banana/index.ph

ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบ มูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้ชื่นชมนายสุชล สุขเกษมว่า เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ไม่ท�ำ
เพือ่ เงิน มีเศรษฐกิจพอเพียงในหัวใจ น�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ทดลอง ขยายผลจนสามารถ
ได้ผลผลิต 2 ไร่ 4 แสนบาท แล้วยังน�ำองค์ความรูไ้ ปถ่ายทอดให้แก่บคุ คลอืน่ ทัง้ เกษตรกร
นิสติ นักศึกษา และเครือข่าย แสวงหาความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอเพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงาน
การติดตามเชิญเครือข่ายมาฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นระยะ และส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้กลับไป
ท�ำในพื้นที่ของตน โดยนายสุชลจะคอยให้ค�ำแนะน�ำ และกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา ใช้โทรศัพท์โทรตามบ้าง คุย Line บ้าง การแจกเอกสารเพิม่ เติม เพือ่ ส่งเสริมให้
เครือข่ายที่ได้รับความรู้ไปแล้วมีความเข้มแข็งในการด�ำเนินวิถีชีวิตการท�ำงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักวิถีแห่งความพอเพียง ไม่โลภ อยากได้ อยากมี
อยากเป็นในสิง่ ทีไ่ ม่ควรได้ โดยได้จดั ตัง้ ตลาดชุมชนเพือ่ ให้เป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชน
ให้คนในชุมชนได้น�ำผลิตภัณฑ์ของตนไปจ�ำหน่าย เพื่อสร้างและกระตุ้นความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
การศึกษานอกระบบของมูลนิธสิ มาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จึงคูค่ วรกับเขาอย่างยิ่ง
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม
ให้กำ� ลังใจทีมซ่อมสร้างล้างใหม่ กศน. โดยมีนายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย กศน.รายงานการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสกลนครของส�ำนักงาน กศน. พร้อมมอบ
เอกสารรายงานผลให้ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านอ่านด้วยความสนใจ
และกล่าวขอบคุณน�ำ้ ใจพีน่ อ้ งจิตอาสาชาว กศน. และได้ทดลองสมรรถนะของ
เครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูงที่ส�ำนักงาน กศน.น�ำเข้าไปช่วยล้างท�ำความสะอาด
ในพื้นที่ด้วย

เกร็ดละอัน

1,000
ละน้อย

น�้ำท่วมรถ ท�ำยังไงดี?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ถ่ายรูปรถ ตอนถูกน�ำ้ ท่วมเอาไว้ รูปควรมีจดุ สังเกตว่าเป็นรถเราจริง
รอน�้ำลด แจ้งประกันภัย
เคลมได้เฉพาะประกันชั้น 1 และชั้น 5 ที่รวมน�้ำท่วม
ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาด เอารถมายกอย่างเดียว
เข้าศูนย์ หรืออู่ซ่อม ตามที่กรมธรรม์ก�ำหนดไว้
หากท่วมไม่มิดทั้งคัน รถเก่าที่อายุเกิน 5 ปี ระบบไฟฟ้ายังไม่ ได้ ใช้
คอมพิวเตอร์ควบคุมมาก ความเสียหายอาจราว 1 - 2 แสน
7. หากท่วมมิดคัน แถมท่วมเป็นเวลาหลายวัน ถ้าเป็นรถใหม่ที่มีระบบ
ควบคุมมากๆ ความเสียหายหลายแสน
8. รถประเภท 5 ทีม่ คี วามคุม้ ครองน�ำ้ ท่วมรวมอยู่ ต้องดูทคี่ วามคุม้ ครอง
ว่ามีเท่าไหร่ หากไม่พอเจ้าของรถ ต้องจ่ายเพิ่ม
ทั้งนี้ ราคาค่าซ่อมขึ้นยู่กับว่า เป็นรถยี่ห้ออะไร ถูกน�้ำท่วมแบบไหน เป็นเวลากี่วัน และเป็นรถเก่าหรือ
ใหม่ ราคาที่บอกไปแค่เป็นการประเมินคร่าวๆ เท่านั้น
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ตารางการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำ�ปี 2560

ศว.

ระยะเวลา

กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ตรัง
พระนครศรีอยุธยา
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
พิษณุโลก
ลำ�ปาง
สระแก้ว
สมุทรสาคร
ยะลา / นราธิวาส
อุบลราชธานี

16-18 ส.ค. 60
17-18 ส.ค. 60
17-18 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
17-18 ส.ค. 60
17-18 ส.ค. 60
17-18 ส.ค. 60
8-10 ส.ค. 60
16-18 ส.ค. 60
16-18 ส.ค. 60
17-18 ส.ค. 60
16-18 ส.ค. 60
15-19 ส.ค. 60
16-18 ส.ค. 60

ร้อยเอ็ด
อุทยานหว้ากอฯ
รังสิต
เอกมัย

16-18 ส.ค. 60
16-18 ส.ค. 60
15-19 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60

ธีมงาน
จุดประกายความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์ไทย
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต “Science for life”
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย
จุดประกายความคิด เสริมสร้างวิทย์ สู่วิถี Thailand 4.0
รวมพลังนักวิทย์ เพื่อพิชิต Thailand 4.0
วิทย์ ในงานวัด
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
วิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา
มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ
ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
สะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม (STEM+C)
STEM Interactive@waghor
เปิดโลกสะเต็ม เติมเต็มความคิด วิทย์สร้างสรรค์
ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก
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We
are
Smart
PR.
Onie.
สื่อสารองค์กร กศน.
The show must go on, are you ready?
โดย อรุณรัศมี พุ่มไพศาล
สื่อสารองค์กร กศน.จาก ศกพ.

We are Smart Pr Onie.

ชื่อที่จะสิงอยู่ในใจของชาวสื่อสารองค์กร กศน.ตลอดไป สวัสดีค่ะ ดิฉัน “น�้ำผึ้ง” ค่ะ
เมือ่ วันที่ 12 – 14 ก.ค. 2560 ตัวแทนจาก กศน.ทัว่ ประเทศ ทัง้ ส�ำนักงาน กศน.
จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรง และกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางกว่าร้อยชีวิต ได้เข้ารับการอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพือ่ การประชาสัมพันธ์ ภายใต้กจิ กรรมการประชุมปฏิบตั กิ าร
เสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.อย่างพร้อมเพรียงกัน ที่ Westgate
Residence Hotel อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยใจรัก อาสาสมัครและ
ความพร้อมทั้งกายและใจ ต้องดูดีทุกอิริยาบถ การเดิน การนั่ง การเดิน การพูด
การวางตัวกับผูใ้ หญ่ หรือในทีส่ าธารณชน ต้องดูดเี สมอ เป็นเกียรติเหลือเกินทีไ่ ด้มโี อกาส
เข้ารับอบรมครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยเสวนา : ปลุกระดมเทคนิคการสื่อสาร นักพูด/ พิธีกร/
PR. มืออาชีพ พรสวรรค์ หรือ พรแสวง? ความประทับใจแรกของโครงการ เกิดจาก
วิทยากรคู่หูคู่ฮา คู่ข่าวคู่ซี้ ที่ไม่เคยเห็นออกสื่อแบบเดี่ยวๆ คือ คุณก�ำภู ภูริภูวดล และ
คุณรัชนีย์ สุทธิธรรม พิธกี รชือ่ ดังจากช่อง 9 อสมท. และดีเจแม่เหล็กแห่งคลืน่ ลูกทุง่ มหานคร
LTM FM 95 และยังได้รบั ความไว้วางใจจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ดำ� เนินรายการมติ ครม.
ฉบับชาวบ้าน ทุก 6 โมงเย็นวันอังคาร ทีช่ าวบ้านจะย่อยข่าวหนักๆ จากมติ ครม.ได้งา่ ยขึ้น
เมื่อข้อมูลออกมาแบบที่ชาวบ้านฟังรู้เรื่อง ไม่ใช้ภาษากฎหมาย ไม่ใช้ภาษาทางการ ที่ต้อง
แปลไทยเป็นไทย แถมท้ายด้วยการเป็นเจ้าของรางวัลนาฏราช ประจ�ำปี 2560 ด้านบันเทิง
อีก โอ้..ไม่รู้จะเก่งไปไหน เรียกได้ว่าคู่นี้ ทั้งหล่อ สวย ร�่ำรวยความสามารถ กิริยามารยาท
การพูด และการวางตัวก็เยี่ยม ซึ่งทั้งสองท่านเปิดตัวพบกับพวกเราด้วยเพลง “อีสาน
บ้านเฮา” เพิ่มความตื่นเต้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตื่นตัว และเรียกร้องการมี
ส่วนร่วมจากพวกเราอีกแน่ะ...เป็นอันว่า ทั้งวิทยากร ผู้ด�ำเนินรายการ และผู้เข้าอบรม
ฟ้อนร�ำกับกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงตัวดิฉันเองด้วย เพราะปกติชอบการท�ำกิจกรรม
แบบนี้อยู่แล้ว เมื่อทั้ง 2 ท่านเชิญชวน ดิฉันก็ไม่รอช้าที่จะออกไป
ฟ้อนร�ำด้วยความเต็มใจ เติมเต็มความมั่นใจ ความกล้า
หาญที่จะแสดงออกอย่างมั่นใจ ยิ้มได้
เต็มหน้าอย่างภาคภูมิใจ และยังรู้สึก
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ผ่อนคลายที่จะได้เรียนรู้จากวิทยากรทั้ง
2 ท่าน ซึ่งเล่าประสบการณ์การเป็นพิธีกร
ในรูปแบบต่างๆ ต่างกรรม ต่างวาระ ต่าง
กาละ และเทศะ ว่าเราควรวางตัวอย่างไร
ให้เกิดความเหมาะสม พอดี ก่อเกิดความ
เข้าใจ เก็บเกี่ยวไปใช้ในพิธีการต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง สอดแทรกไปด้วยสาระที่เป็น
ประโยชน์และอารมณ์ขัน และเสริมแรงให้
พวกเราชาว กศน.ได้มั่นใจ และภาคภูมิใจ
ในความเป็น กศน.องค์กรที่เกิดมาเพื่อดูแล
ชดเชย และเติมเต็มให้ประชาชนทีด่ อ้ ย พลาด
และขาดโอกาส นอกจากนี้ ยังแนะน�ำวิธีพูด
และการวางตัวให้พวกเราเกิดความมั่นใจ
มากขึ้นอีกด้วย นี่ขนาดแค่ช่วงเช้าของ
วันแรกการอบรม มีความเข้มข้นขนาดนี้
ช่วงบ่ายผู้จัดได้แบ่งกลุ่มออก
เป็น 6 กลุ่ม ตามสีของป้ายชื่อที่ได้รับ
ในช่วงลงทะเบียน พบกลุ่ม ปรึกษา หารือ
กัน แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มของแต่ละสี และให้

พวกเราทุกคนแนะน�ำตัวอย่างเป็นทางการพร้อมค�ำคมประจ�ำตัว ไล่เรียงไปทีละกลุ่มๆ จน
ครบ แม้ว่าการแนะน�ำตนเองผ่านไมโครโฟน เป็นเพียงการฝึกการพูดเบื้องต้น แต่เราก็รับ
รู้ได้ถึงความตื่นเต้นของแต่ละคน ผ่านสีหน้า แววตา ท่าทาง กระแสเสียง และมือจับไมค์ที่
พยายามบังคับไม่ให้สั่น แน่นอนว่าผู้เข้าอบรมบางท่าน ที่เคยผ่านมาหลายเวที ท่วงท่าก็จะ
สงบกว่าน้องใหม่ จนจับไม่ได้ว่าตื่นเต้นหรือไม่ แต่ที่รู้แน่ๆ คือ “หนูตื่นไมค์ฮ่ะ”
กิจกรรมในค�่ำคืนแรก แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนชาย หญิง เข้าประกวด Mr & Miss
Smart Pr Onie. มีผู้เข้าประกวดรวมทั้งหมด 14 คน หรือ 7 คู่ ส่วนคนที่เหลือในกลุ่มจะ
ต้องคิดการแสดงเพือ่ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออก โดยทุกคนมีสว่ นร่วม
ดิฉันได้รับมอบหมายจากกลุ่มให้ท�ำหน้าที่พิธีกรงาน We are Smart Pr Onie. Party
ซึ่งแน่นอนว่า มีพิธีกร 6 คน จาก 6 กลุ่ม สลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละช่วงของรายการ
ความรู้สึกนะหรือ สนุกเฟร่ออออ...(ขออภัยที่ใช้ภาษาวัยรุ่น เนื่องจากไม่สามารถหาค�ำใด
มาสื่ออารมณ์ได้ดีกว่าค�ำนี้) เกิดความกล้า ทั้งที่ในใจนั้นตื่นเต้นมาก มีพูดผิดพูดถูกแต่ก็
แก้ไขสถานการณ์ไปได้อย่างดี การประกวด Mr & Miss Smart Pr Onie. เป็นไปอย่าง
ดุเด็ดเผ็ดมัน..... การแสดงก็ไม่น้อยหน้า ได้รับเสียงเฮฮา และเสียงปรบมือกันอย่าง
สนั่นหวั่นไหว ในที่สุดเราได้ Mr. Smart Pr Onie. เป็นหนุ่มบอมบ์ หัวหน้าเผ่าฮ็อบบิท
(อย่าโกรธนะจ๊ะ ขาเมาท์เขาบอกมา) จากส�ำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ Miss Smart
Pr Onie. ได้แก่น้องหญิง สาวน้อยตัวเล็ก หน้าใส จากส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อเรียงเสียงไรไปตามสืบกันเอาเองนะจ๊ะ ใบ้ให้เยอะแล้ว...
ส�ำหรับ ในวันที่ 2 ของการอบรมก็เข้มข้นไม่แพ้กัน ซึ่งผู้จัดได้เชิญ อาจารย์
สนธยา ศรีเวียงธวัช และคณะวิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยตรง จากสถาบันการพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ มาให้ความรู้ พร้อมฝึกทักษะ
ทั้งด้านการพูด ท่วงท่าในการนั่ง การเดิน การยิ้ม การทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การเต้นลีลาศ ให้ดูดี รวมไปถึงเรื่องเสื้อผ้า หน้าผม ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทุกนาที ไม่มีเวลา
แห่งความเบื่อหน่าย หรือง่วงเหงาหาวนอนกันเลย มีกิจกรรมฝึกทักษะมากมาย ที่ชาว
กศน.สามารถน�ำไปปรับใช้กับนักศึกษาหรือบุคลากรในส�ำนักงานได้เป็นอย่างดี ท�ำให้เกิด

ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองและรู ้ จั ก การช่ ว ย
เหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และมีจิตอาสา
ในทุกๆ ด้าน ทุกคนที่เข้ารับการอบรมมี
ความสุข สนุกสนาน มีมิตรภาพ ความ
ผู ก พั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ท่ า น
เลขาธิการ กศน.ทีไ่ ด้อนุมตั ใิ นการจัดอบรม
ครั้งนี้ หากไม่มีโครงการนี้ พวกเราจากทั่ว
ประเทศคงไม่มโี อกาสได้มาพบกัน เครือข่าย
สื่อสารองค์กรของ กศน. จะเติบโตอย่างมี
คุณภาพในอนาคตได้ ก็เพราะผู้บริหารให้
ความส�ำคัญ กิจกรรมในครั้งนี้ คือจุดเริ่ม
ต้นการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยศักยภาพการมีบุคลิกภาพที่งดงาม
มั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ เพียงแค่น�ำความรู้ที่
ได้ กลับไปใช้ในหน่วยงาน และต่อยอดการ
เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีด้วยการคิดบวก
และพั ฒ นาตั ว เองอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง ดิฉนั ภาคภูมใิ จมาก
ในการได้ เ ป็ น ตั ว แทน
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ครั้งนี้ สัญญาว่าจะน�ำความรู้ และทักษะที่ได้รับ มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันและถ่ายทอดให้
แก่ชาว กศน.รุ่นต่อๆ ไป อย่างเต็มความรู้ ความสามารถค่ะ นอกจากดิฉันแล้ว ก่อน
จากกันวันนี้ ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยความรู้สึกของผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ เกี่ยวกับ
โครงการนี้สักหน่อย
1. เอกลาภ กัลยาวงศ์ ส�ำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการดี ผู้จัดเก่ง วิทยากรมาก
ประสบการณ์ ผู ้ เ ข้ า อบรมทั่ ว สารทิ ศ เริ ง ร่ า เก็ บ
ประสบการณ์ สานสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร มุ่งสู่ภารกิจ
เดียวกัน Pr. onie”
2. ชรินทร์ รู้อ่าน ส�ำนักงาน กศน.จังหวัด
สมุทรปราการ “อ.สนธยา
คนเล็กความคิดใหญ่ ใคร
จะคิด การเดิน การนัง่ การ
ยิ้ม การพูด การแต่งกาย เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็รู้ แต่
จะมีสกั กีค่ นทีว่ า่ รูแ้ ล้วจะสือ่ สารหรือแสดงออกมาได้ดดู ี
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ หรือสถานะทางสังคม ใน
แต่ละงาน แต่ละโอกาส อบรมครั้งนี้ อ.สนธยา เล็กพริก
ขี้หนูและทีมงาน ปล่อยของถอดวิชาให้กับผู้เข้าอบรม
แบบจัดหนัก จัดเต็ม”
3. วรางค์รตั น์ ชายทวีป ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษานครราชสีมา “PR กศน. คนรุ่นใหม่ เรียนรู้ได้จากรุ่นเก่า เอาความ
เก๋ า จากคุ ณ ก� ำ ภู แ ละคุ ณ รั ช นี ย ์ มาปรั บ ใช้ ใ นเนื้ อ งาน
สร้างสรรค์พฒ
ั นา งาน กศน. ให้เป็นทีย่ อมรับในทุกระดับ
ประทับใจทุกองค์กร วิทยากรเก๋า พิธีกรเจ๋ง คนเก่งคือ
คณะผู้จัด พี่น้องยอมรับ นับถือในความทุ่มเทเพื่อคน
กศน.สุดยอดๆ”
4. ทรงพล เสลานอก กศน.อ�ำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา “PR หรือ นัก
ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก ๆคน
สามารถเป็นได้ แต่จะได้แค่
ไหนนั้น อยู่ที่หัวใจของแต่ละคน ว่าจะท�ำงานเหล่านี้ด้วย
ใจเพื่อองค์กร หรือท�ำเพื่อสิ่งอื่นใด วันนี้คุณก�ำภู
ภูรภิ วู ดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม สองพิธกี รมืออาชีพ
ได้ร่วมกันจุดประกายให้นักประชาสัมพันธ์ กศน.ทั้ง
ประเทศ ให้กลายเป็นไฟที่ลุกโชนในหัวใจ ที่เปี่ยมไปด้วย
พลังทีจ่ ะร่วมกันน�ำไปสร้างสรรค์ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ขับเคลื่อนงาน กศน. ไปข้างหน้าได้อย่างมืออาชีพ
อีกทั้งยังได้เสริมทัพด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยอาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช นักพัฒนา
บุคลิกภาพระดับชาติ เชือ่ มัน่ ได้เลยว่า นักประชาสัมพันธ์ กศน. จะเป็นนักประชาสัมพันธ์
มืออาชีพได้อย่างแน่นอน”
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5. จิรเมธ สารวรรณ์ ส�ำนักงาน
กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี “การอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพและการพูด
จากส� ำ นั ก งาน กศน.
โดยทีมงาน และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ได้เติมแต่งสีสัน สอน
เทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า งๆ
และวิธีการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ า ของพิ ธี ก ร
จากที่ พู ด ไม่ ค ่ อ ยเป็ น
พูดไม่ถกู ไม่กล้าแสดงออก ได้ทำ� ให้เราได้รู้ กล้าคิด
กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น และกล้าที่จะเปิดใจจาก
มุมเล็กๆ ให้ไปสู่โลกที่กว้างใหญ่มากขึ้น ขอบคุณ
ส� ำ หรั บ โอกาส ประสบการณ์ ที ม งานทุ ก คน
วิทยากรทุกท่าน ในวันนั้นที่ท�ำให้เกิด PR ในวันนี้
อย่างมีคุณค่า คุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์”
6. พรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น “ได้รบั เกียรติ
ให้เข้าร่วมอบรมพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพและการพู ด
โดยที ม งานวิ ท ยากรที่
มากประสบการณ์ มาก
ความรู้ ได้รับรู้ในสิ่งที่
ต้องแก้ไข เพิ่มเติม และรู้
วิธใี นการเตรียมตัวก่อน
รับบทบาทพิธกี ร และหวัง
ว่าจะได้รับการเพิ่มเติม
ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแบบนี้อีก”
7. สุ ธิ เ ชษฐ์ สร้ อ ยสุ ว รรณ
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย “โครงการนี้
เป็นโครงการที่ดีมาก ท�ำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม
ได้สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เปิดมุมมอง
การท�ำข่าว และได้เรียนรู้
การวางตัว วิธีการพูด
การคิด และการสือ่ สาร
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในภาพลั ก ษณ์ ของ
ส�ำนักงาน กศน. อย่าง
ดียิ่ง”

“เราจะเป็นก�ำลังใจให้กันและกัน สู้ต่อไปนะ ยอดมนุษย์...ทาเคชิ”

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วัดสระแก้ว
ด้วยปีพทุ ธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส�ำนักงาน กศน.น�ำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดสระแก้ว
ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30. น.
ท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล และร่วมอนุโมทนาในการ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของส�ำนักงาน กศน. ครั้งนี้ โดยแสดงความจ�ำนงบริจาคได้ที่
กลุม่ การคลัง ส�ำนักงาน กศน. หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขากระทรวง
ศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินกรมการศึกษานอกโรงเรียน” เลขที่บัญชี 059-1-24428-4
พร้อมส่งส�ำเนาใบโอนเงินกลับมาทางโทรสารหมายเลข 02-282-9338 เพือ่ มอบใบอนุโมทนาบัตร
ส�ำหรับลดหย่อนภาษีต่อไป
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