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สวัสดีค่ะพี่น้อง กศน.ที่รักทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว กศน.ฉบับที่
5/2560 ระหว่ า งวั น ที่ 1 สิ ง หาคม-16 กั น ยายน 2560 ฉบั บ สุ ด ท้ า ย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่อยากร้องเพลง “จดหมายฉบับสุดท้าย”
แต่มันจ�ำเป็นจริงๆ ที่ต้องบอกลาพี่น้อง กศน. ส�ำหรับบทบาทบรรณาธิการ
หรือ บก.จดหมายข่าว กศน. ด้วยเหตุผลของทางราชการ ที่ก�ำหนดให้
บก.มีอายุครบ 60 ปี ต้องลาเกษียณทั้งที่หน้าตายังละอ่อน ^___^ เอาเป็นว่า
ฝากหน้าที่นี้ไว้กับ บก.ท่านใหม่ ดูแลต่อไปก็แล้วกันนะคะ
จดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้ เป็นอีกห้วงเวลาหนึ่งที่ส�ำคัญที่พวกเรา
ชาว กศน. ในการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสส�ำคัญระดับโลก คือ วันที่ระลึกสากล
แห่งรู้หนังสือ ประจ�ำปี 2560 ตามที่เคยได้ด�ำเนินการมาเป็นประจ�ำ ในวันที่
8 กันยายน ของทุกๆ ปี ซึ่งปีนี้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี มีผู้บริหารในสังกัดส�ำนักงาน กศน.ทุกระดับจากทั่วประเทศ
มาร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้ยูเนสโกได้ก�ำหนดธีมส์งานให้นานาชาติน�ำไปเป็น
แกนหลักในการเฉลิมฉลองไว้อย่างสุดเก๋ ว่า “Literacy in a Digital World”
หรือการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีการอ่านสาร ผูอ้ ำ� นวยการ
ใหญ่ยูเนสโก สารนายกรัฐมนตรี นิทรรศการที่หลากหลาย Talk Show จาก
คู่ข่าวคู่ซี้ ก�ำภู-รัชนีย์ และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู กศน.ที่
ท�ำงานอย่างอดทน เสียสละ มาเกินกว่า 10 ปี อีกกว่า 800 คน
คาดว่าโดยรวม จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต�่ำกว่า 2,000 คน
วันนีโ้ ลกของเรามีการเปลีย่ นแปลงรวดเร็วเหลือเกิน
พวกเราชาว กศน.คงต้องปรับตัวกันพอสมควร ในการทีจ่ ะอยู่
ในโลกยุคนีไ้ ด้อย่างมีความสุข แนะน�ำให้ฟงั เพลง “Live & Learn”
บ่อยๆ ใช้ได้ดที เี ดียว “อยูท่ เ่ี รียนรู้ อยูท่ ยี่ อมรับมัน เติมความคิด
สติเราให้ทัน...” จะได้ไม่หลุดโลกไปเสียก่อน เอาล่ะค่ะ บก.ขอตัว
ไปฟังเพลงก่อน พบกับเนื้อหาของจดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้
กันเลยดีกว่า ลาก่อนค่ะ...

บรรณาธิการ

ปก : ชูชาติ กำลังงาม
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การรู้หนังสือถือว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานไว้ ความตอนหนึ่งว่า
การรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการรู้หนังสือหรือการอ่านออก
เขียนได้นั้น เป็นภารกิจที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะการรู้หนังสือจะท�ำให้ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขนึ้ และยังเป็น
พื้นฐานของการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆต่อไปอีก
โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่การศึกษาหาความรู้มีวิธีการอัน
หลากหลายล้วนต้องอาศัยการรู้หนังสือเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ทั้งสิ้น

การศึกษานอกโรงเรียนได้นำ� ปรัชญา “คิดเป็น” มา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคนให้มีความสุข ซึ่ง
บุคคลสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ หากสามารถแก้ไขปัญหา
และปรับตัวให้ประสานสมดุลกับสภาพแวดล้อม องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้ก�ำหนด วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็น วัน International
Literacy Day ตามมติของที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จากประเทศทัว่ โลกว่าด้วยการไม่รหู้ นังสือ
เมื่อปี ค.ศ 1965 เพื่อระลึกถึงการรู้หนังสือสากล

ในส่วนของประเทศไทยได้เริ่มต้นจัดกิจกรรมเพื่อ
เฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา และในปี
2522 ได้จัดนิทรรศการ “วันการศึกษานอกโรงเรียน” มี
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ เพือ่ กระตุน้ ให้
ประชาชนได้เห็นความส�ำคัญของการรู้หนังสือ และการศึกษา
ตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ International Literacy Day จึง
กลายเป็น “วันการศึกษานอกโรงเรียน” ตั้งแต่ปี 2522
เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปีท่ีมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกรม ชื่อว่า
“กรมการศึกษานอกโรงเรียน” ขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบดูแลยกระดับการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่ด้อย
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาของสังคมไทย หลังจาก
เป็นเพียงกองการศึกษาผู้ใหญ่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา มา
เป็นระยะเวลายาวนานถึง 31 ปี นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา
ต่ อ เนื่ อ งมา 24 ปี ห ลั ง จากตั้ ง กรมการศึ ก ษา
นอกโรงเรียน เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของหน่วยงาน
ภายในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจาก
การปฏิรูปการศึกษา ในปี พ.ศ. 2546 โดยปรับลดโครงสร้าง
จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ลงเป็นหน่วยงานระดับ
ส�ำนัก ในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า
“ส�ำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน” หลังจากปรับ
โครงสร้างครั้งดังกล่าวได้ 5 ปี ในปี 2551 ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอีกครั้ง เนื่องจากมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ส�ำนักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน จึงเปลี่ยนสถานะเป็น ส�ำนักงานส่งเสริมการ
ศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ภายใต้ แ ท่ ง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี เลขาธิการ กศน.
เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร หากนับเวลาการเปลีย่ นแปลง
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ทั้ง 2 ครั้ง ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 14 ปี ทว่า การเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ยังคงอยู่
อย่างต่อเนื่องในวันที่ 8 กันยายน ของทุกปี อาจมาจากการ
มองเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ในแต่ละปีจะมีท้ังการทบทวน
อดีตที่ผ่านมาเพื่อหาจุดในการพัฒนา วิเคราะห์อุปสรรค
ปัญหาในปัจจุบัน มุ่งมั่นค้นหาทิศทางในอนาคต เพื่อน�ำพา
ประชาชนคนไทยทุกคนให้ก้าวไปข้างหน้า ให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึ ก ษาอย่ า งแท้ จ ริ ง เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ใน
เป้าหมายปลายทาง
ในปี 2560 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้
เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส
“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ภายใต้แนวคิดหลัก
“Literacy in a digital world” ส�ำนักงาน กศน. ในฐานะ
องค์กรหลักของไทยที่ท�ำงานในด้านส่งเสริมการรู้หนังสือ
ของประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีกิจกรรมร่วม
เฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด ปีนี้ ส�ำนักงาน
กศน.ได้ก�ำหนดจัดงานดังกล่าว ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, มิส มากิ
ฮายาชิกาวา รักษาการผู้อ�ำนวยการยูเนสโก ส�ำนักงานส่วน
ภูมิภาคกรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ
กศน., และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ.ร่วม
ท�ำพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

สาร
พลเอก ประยุทธ์ จนทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
ประจำ�ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
ปัจจุบนั สังคมโลกเป็นสังคมฐานความรูแ้ ละมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางปัญญา เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ�ำวันของเราทุกคน ท�ำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การรู้หนังสือจึงถือ
เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้ทุกคนสามารถแสวงหาความรู้และด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของคน
ไทยให้มคี วามรูแ้ ละทักษะใหม่ทสี่ ามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต รวมทัง้ สนับสนุนให้คนไทย
ทุกคนรักการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้รู้หนังสือสามารถอ่านออกและเขียนได้ โดยท�ำการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย
มีพื้นฐานในการรู้หนังสือตั้งแต่ปฐมวัย ตลอดจนส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนภายในชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี
การจัดโครงการและนิทรรศการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่กัน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสและทางเลือก
ในการเรียนรู้นอกเหนือจากในสถานศึกษา รวมถึงกระตุ้นสังคมไทย ให้เกิดความตืน่ ตัวรักการอ่านเพือ่ พัฒนาความรูใ้ นทุกช่วงวัย
สามารถคิดวิเคราะห์เป็น รูล้ กึ รูร้ อบ และรู้เท่าทัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างพลเมือง
ของชาติให้มีพร้อมทั้งคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ในโอกาส “วันที่ระลึกสากรแห่งการรู้หนังสือ” ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ผมขอให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันผนึกก�ำลัง
ในการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการรู้หนังสือและร่วมกันส่งเสริมและสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนเป็นผู้รู้หนังสือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้เป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
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Message from Ms Irina Bokova,
Director-General of UNESCO
on the occasion of International Literacy Day

8 September 2017

“Literacy in a digital world”
Digital technologies permeate all spheres of our lives,
fundamentally shaping how we live, work, learn and socialize.
These new technologies are opening vast new opportunities
to improve our lives and connect globally -- but they can also
marginalize those who lack the essential skills, like literacy, needed
to navigate them.
Traditionally, literacy has been considered a set of reading,
writing and counting skills applied in a certain context. Digitallymediated knowledge societies are changing what it means to be
literate, calling for new and higher-level literacy skills. At the same time,
in return, technology can work to improve literacy development.
This must be understood in the wider context. Worldwide,
750 million adults today still lack even the most basic literacy skills.
Some 264 million children and youth are not benefiting from school
education. Furthermore, international surveys show that a large share
of adult and youth populations all over the world, including developed
countries, are inadequately equipped with the basic digital skills required
to function fully in today’s societies and workplace. Narrowing this
skills gap is an educational and developmental imperative.
Information and communication technologies are creating
opportunities to address this challenge. Digital tools can help expand
access to learning and improve its quality. They have the power to
reach the unreached, improve the monitoring of literacy progress,
facilitate skills assessment, and make the management and governance
of skills delivery systems more efficient.

6

To create and seize new opportunities
to take forward Sustainable Development
Goal 4 on Education and lifelong learning
for all, we need collective action. Partnerships
between governments, civil society and the
private sector are essential today to promote
literacy in a digital world. I see the Global
Alliance for Literacy within a Lifelong Learning
Framework as a model of the concerted efforts
we need to advance the global agenda and
support national literacy initiatives.
International Literacy Day offers a
moment to review the progress and come
together to tackle the challenges ahead.
This year, the event is devoted to better
understanding the type of literacy required in
a digital world to build more inclusive,
equitable and sustainable societies. Everyone
should be able to make the most of the
benefits of the new digital age, for human
rights, for dialogue and exchange, for more
sustainable development.

สารผู้อ�ำนวยการใหญ่ยูเนสโก (แปล)

เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
ภายใต้หัวข้อ “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล”

๘ กันยายน ๒๕๖๐

เทคโนโลยีดิจิทัลได้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน จนเป็น
พื้นฐานการก�ำหนดรูปแบบวิธีการในการด�ำรงชีวิต การท�ำงาน การเรียนรู้ และ
การคบหาสมาคมในสังคมทั่วไป
เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ ก�ำลังเปิดโอกาสใหม่ๆ อย่างกว้างขวางในการ
ปรับปรุงชีวติ ของพวกเราทีเ่ ชือ่ มต่อกันทัว่ โลก แต่เทคโนโลยีเหล่านีก้ ส็ ามารถท�ำให้
ผูท้ ขี่ าดทักษะทีจ่ ำ� เป็น เป็นผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมได้ในขณะเดียวกัน นัน่ คือ การขาด
ทักษะที่จ�ำเป็นในการน�ำทางชีวิตของพวกเขา อย่างเช่น ทักษะการรู้หนังสือ
การรู้หนังสือแต่เดิมนั้น จะประกอบด้วยทักษะการอ่าน การเขียน และ
การค�ำนวณ สังคมความรู้ที่ได้รับผลจากดิจิทัลก�ำลังเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของผู้รู้หนังสือ ไปสู่การแสวงหาทักษะการรู้หนังสือใหม่ๆ ในระดับที่สูงขึ้นและ
ในทางกลับกัน เทคโนโลยีกย็ งั สามารถช่วยปรับปรุงพัฒนาการของการรูห้ นังสือ
ได้ในเวลาเดียวกัน
ด้วยเหตุนี้ จึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจในบริบทที่กว้างขึ้น เพราะปัจจุบัน
ทั่วโลกยังมีผู้ใหญ่จ�ำนวน ๗๕๐ ล้านคนที่ยังขาดทักษะการรู้หนังสือขั้นพื้นฐาน
สูงสุด รวมถึงเด็กและเยาวชนจ�ำนวน ๒๖๔ ล้านคน ที่ไม่ได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาในระบบ ยิ่งกว่านั้น ผลการส�ำรวจทั่วโลกชี้ชัดว่า ประชากรวัยผู้ใหญ่
และเยาวชนจ�ำนวนมากทัว่ โลก รวมถึงประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ยังมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นด้าน
ดิจิทัลขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอส�ำหรับการใช้งานทั้งในสังคม และสถานที่ท�ำงาน
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ การลดช่องว่างในเรื่องทักษะด้านดิจิทัล จึงเป็น
เรื่องจ�ำเป็นอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก�ำลังสร้างโอกาสในการจัดการ
กับปัญหาความท้าทายนี้ เครื่องมือดิจิทัลสามารถช่วยขยายการเข้าถึงการ
เรียนรู้ และปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ มีพลังที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึง
เป็นเครือ่ งมือทีน่ ำ� มาใช้ในการปรับปรุงและติดตามความก้าวหน้าด้านการรูห้ นังสือ
ท�ำให้การประเมินทักษะต่างๆ สามารถท�ำได้งา่ ยขึน้ และท�ำให้การบริหารจัดการระบบ
ต่างๆ ในการถ่ายทอดทักษะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการสร้างและฉกฉวยโอกาสใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้ า หมายที่ ๔ ในเรื่ อ ง การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ปวงชน
นั้น เราจ�ำเป็นต้องท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ประชาสังคม และภาคเอกชนในการส่งเสริมการรูห้ นังสือในโลกยุคดิจทิ ลั เป็นเรือ่ ง
จ�ำเป็นที่สุด ดิฉันเมองเห็นถึงพันธมิตรทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อการรู้หนังสือ
ภายใต้กรอบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะที่เป็นต้นแบบแห่งความพยายาม
ในการท�ำงานร่วมกัน เราจ�ำเป็นต้องรุกหน้าสู่วาระแห่งโลกและสนับสนุนความคิด
ริเริ่มใหม่ๆ ด้านการรู้หนังสือในระดับชาติ

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือได้เปิด
โอกาสให้ได้ทบทวนถึงความก้าวหน้า และพร้อมใจกัน
แก้ปญ
ั หากับความท้าทายต่างๆ ทีร่ ออยูข่ า้ งหน้า การ
จัดงานในปีนี้มุ่งให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นในรูปแบบ
การรู้หนังสือที่ต้องการในโลกยุคดิจิทัลเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน ความเสมอภาค และความ
ยัง่ ยืนทีม่ ากขึน้ ทุกคนควรจะสามารถสร้างประโยชน์
สูงสุดจากยุคดิจิทัลนี้ เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อการ
เสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
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ประเทศไทย โดย กศน.ร่วม UNESCO
จัดใหญ่งานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2017
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงแนวคิดหลัก
“Literacy in a digital world” ว่า ผมมองว่าในยุคทีเ่ ทคโนโลยีเจริญสูงสุด สิ่ง
ที่จ�ำเป็นมากกว่าการก้าวให้ทันเทคโนโลยี คือ การสอนให้คนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์
ให้มากขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และข่าวสารให้มากขึ้น แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อ
เท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อมูลลวง มีทักษะในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะปักใจ
เชื่อข้อมูลข่าวสารนั้นๆ สิ่งนี้จ�ำเป็นมากในการส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกยุคนี้
ส�ำหรับการส่งเสริมการรู้หนังสือในประเทศไทย ขณะนี้ ส�ำนักงาน กศน. ก�ำลัง
ด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อน “การอ่านออกเขียนได้” คู่ขนานไปกับการส่งเสริมการ
อ่านที่รุกสู่ชุมชนแบบประชิดติดตัว โดยการส�ำรวจผู้ไม่รู้หนังสือในทุกชุมชนทั่ว
ประเทศ หาเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ไม่มีสัญชาติไทย และไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลืมหนังสือ ที่เคยได้ศึกษาเรียนรู้มาระยะหนึ่ง เมื่อไม่ได้ใช้
ไม่ได้ฝกึ ฝน จึงเกิดการลืมหนังสือขึน้ ทัง้ 2 กลุม่ นี้ ต้องใช้วธิ กี ารจัดและส่งเสริม
ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ที่แตกต่างกันออกไป ต้องมีการวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะ
สมกับบริบทและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงห่ ว งใยเรื่ อ งนี้ ม าก ทรงมี พ ระราชด� ำ รั ส ฝากให้
ส� ำ นั ก งาน กศน. ช่ ว ยดู แ ลอย่ า งเต็ ม ที่ โดยได้ จั ด ท� ำ โครงการน� ำ ร่ อ งขึ้ น
ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หลังจากประเมินผลแล้ว
จะน�ำไปขยายผลในทุกพืน้ ทีต่ อ่ ไป ในส่วนของพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ เป็น
เขตเฉพาะกิจ ทีป่ ระชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลัก
ก็ได้น�ำหลักสูตรการสอนผู้ไม่รู้หนังสือไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
พี่น้องชาวมุสลิม เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
เข้ารับบริการจากทางภาครัฐต่อไป
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ประมวลภาพ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2560
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านพลังงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ กิดจากความสนใจของ
ผู้เรียนเอง โดยใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการให้เหตุผล
และการคิดระดับสูง ซึง่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูห้ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา
“คิดเป็น” และเน้นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น
ถือเป็นหลักฐานส�ำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้และสามารถ
ท�ำได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
ด้านพลังงาน มีการประกวดเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี
จัดโดยกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง
ทัว่ ประเทศ จะด�ำเนินการประกวดคัดเลือกตัวแทน จ�ำนวน
แห่งละ 2 โครงงาน (รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ)
เพื่ อ เข้ า การประกวดระดั บ ประเทศในช่ ว งสั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์ ณ หน่วยงานของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
ส�ำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการ
อนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวติ ประจ�ำวัน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 นี้ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง รวม

จ�ำนวน 35 ทีม เข้ามาประกวดฯ ในระดับ
ประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การ
ศึกษา (ท้องฟ้าจ�ำลองกรุงเทพ) โดยได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณจัดประกวดและ
การศึกษาดูงานภายในประเทศ จากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ส�ำหรับโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษา กศน. ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ด้านการใช้และการอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวติ ประจ�ำ
วัน คือ โครงงานเครื่องสีข้าวหยอดเหรียญซับน�้ำตาชาวนาโซล่า
เซลล์ ของนักศึกษา กศน. อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และได้เข้ารับมอบ
รางวัลจาก ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และคุณ
นรชัย หลิมศิโรรัตน์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ผลงานของนักศึกษา กศน. ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าในชีวติ ประจ�ำวัน ในครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
กศน. คิดเป็น ท�ำเป็น และสามารถแก้ปัญหาเป็น บนพื้นฐานของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น�ำไปสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ของสังคม และสามารถน�ำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์
ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมต่อไปในอนาคตได้
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จากใจ...รุ ่ นพี่ สู ่ รุ ่ นน้ อ ง
หน้าเกษียณเวียนมาพาใจหาย
พี่ๆ ฝากข้อคิดให้คะนึง

บอกไม่อายว่ารักและคิดถึง
ข้อความซึ้งซึ่งพี่ให้ไว้เตือนใจ

ท�ำทุกงานอย่างเต็มที่ ท�ำให้ดีที่สุดในสภาวการณ์ขณะนั้น และท�ำงานให้ทันเวลา
ภายใต้หลักวิชา ข้อมูลสารสนเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระลึกไว้เสมอว่าองค์กร กศน.
แห่งนี้ เป็นองค์กรที่สร้างเลือดเนื้อและชีวิตของเราที่ท�ำให้เรามีงานท�ำ มีรายได้มาเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว จึงต้องไม่ท�ำให้องค์กรเสื่อมเสีย แต่ต้องท�ำให้องค์กรมีคุณค่า เป็นที่
พึ่งของประชาชนและชุมชน
นางศุทธินี งามเขตต์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ส�ำนักงาน กศน.
รักงาน รักเพื่อน รักทีมงาน รักนาย ปัญหาคือ
สิ่งท้าทายในการท�ำงาน ปัญหามีให้แก้ อย่าน�ำปัญหามาเป็น
อุปสรรคในการท�ำงาน งานนโยบายต้องท�ำให้ดแี ละเด่น งาน
ปกติตอ้ งท�ำให้ได้เป้าหมายและมีคณ
ุ ภาพ ชีวติ การท�ำงานเป็น
ช่วงชีวิตที่มีคุณค่าที่สุด จงท�ำงานทุกวันให้มีความสุขและ
เต็มความสามารถ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี
ผอ.ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

1.ท�ำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ และประสบความส�ำเร็จ แม้คนอื่นจะไม่รู้แต่เรา
จะมีความสุขกับความส�ำเร็จนั้นในที่สุด
2.พ่อสอนไว้ว่าอย่าเอาเปรียบหลวง หลวงให้เรามากจนตอบแทนไม่หมด เช่น ให้
เกียรติยศ คนนับถือ ให้เงินเดือนไว้ใช้ให้การรักษาพิเศษกว่าใครให้อภิสิทธิ์เหนือชาวบ้าน เป็นต้น
ลองคิดดูวา่ จริงไหม ถ้าเป็นชาวบ้านจะได้สทิ ธิแ์ บบนีไ้ หม ดังนัน้ เมือ่ ได้ตำ� แหน่ง ได้ยศ จงท�ำหน้าที่
ให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนหลวงท่าน
จากใจ จ๊อด
ทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ผอ.ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
3 หัวใจหลักในการท�ำงาน ตัวเอง คน งาน
1. ตัวเอง ต้องเข้าใจตัวเองให้มาก ตัวเราเป็นใคร ชอบอะไร ต�ำแหน่งอะไร มีหน้าที่อะไร
เพราะปัญหามักเกิดขึ้นจากตัวเอง
2. คน ต้องท�ำความเข้าใจแต่ละคน ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วม
งาน ที่ส�ำคัญผู้ใช้บริการหลากหลายประเภท
3. งาน ต้องมีความเข้าใจว่า เราท�ำงานอะไร มีกิจการอะไรที่ต้องท�ำในแต่ละวัน ต้องท�ำ
อย่างไรเพือ่ ให้ภารกิจส�ำเร็จลุลว่ งตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย นอกจากนีเ้ ราต้องมีความรัก ความสามัคคี
เพราะองค์กรจะก้าวหน้าได้ ไม่อาจอาศัยก�ำลังของคนเพียงคนเดียว
นายประเทือง มุศรีแก้ว ต�ำแหน่ง หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่ ส�ำนักงาน กศน.
Onie Newslette r

13

39 ปี ทีร่ บั ราชการอยูท่ ี่ กศน. เป็น 39 ปีทปี่ ระทับใจอย่างไม่มวี นั ลืม ได้เห็นการเปลีย่ นแปลง
ขององค์กรมาตามล�ำดับ อยูต่ งั้ แต่เป็น กญ.เรือ่ ยมาเป็นส�ำนักงาน กศน. ได้ประสบการณ์ชวี ติ และสิง่
ดีๆ มากมาย ได้ผบู้ งั คับบัญชาทีด่ ี (บางทีกไ็ ม่ด)ี ได้เพือ่ นร่วมงานทีเ่ ป็นกัลยาณมิตร ตลอดเวลาในชีวติ
ราชการ ได้ตงั้ ใจท�ำงานด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ มีความสุขกับการท�ำงาน ไม่สร้างความเครียดให้ตวั เอง
จะบอกน้องๆ ทีท่ ำ� งานด้วยกันว่า หลักส�ำคัญในการท�ำงานคือต้องมีความจริงใจต่อกัน มีความสามัคคี
กัน เคารพในระบบอาวุโส ท�ำงานอย่าข้ามหัวกัน งานก็จะส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี ก็ขอฝากเป็นข้อคิดให้
กับทุกๆ ท่าน ทีย่ งั ต้องเวียนว่ายอยูใ่ นอาชีพราชการจนกว่าจะเกษียณนะคะ
“ต่อแต่นี้ คงเหลือเพียงร่องรอยและความทรงจ�ำที่ดีงามต่อกันตลอดไป”
น.ส.เพ็ญศิริ น้อยเกริกกิจ ผอ.กลุ่มเลขาธิการกรม

การท�ำงาน คือการท้าทายความสามารถ ความสามารถไม่อาจปรากฏได้หาก
ขาดไร้ซงึ่ ทีมงาน ตลอดระยะเวลาการท�ำงานจะให้ความส�ำคัญ ให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ
กับทีมงานอย่างเสมอมา ทีมงานถือเป็นคณะบุคคลทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ค�ำว่าทีมงานในทีน่ ใี้ ห้
หมายความรวมถึง ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การท�ำงานต้องท�ำงานอย่างมี
ความสุขไม่สร้างความทุกข์กบั งานทีท่ ำ� หมายถึงเราต้องไม่ไปสร้างความขัดแย้ง ต้องเป็นนัก
ประนีประนอม ตลอดระยะการท�ำงานจวบจนปัจจุบนั ไม่เคยสร้างความขัดแย้งต่อบุคคลใด
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการรับราชการคือ พยายามหลีกเลีย่ งการขัดแย้งกับผูบ้ งั คับบัญชา การ
ท�ำงาน ไม่อาจจะเลือกผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ ดังนัน้ ตัวเราจึงต้องปรับให้
เข้ากับบุคคลทัง้ สองดังกล่าว การท�ำงานก็จะมีแต่ความสุข เคล็ดลับอย่างหนึง่ ของการ
รับราชการคือ ต้องเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย รูจ้ กั คุณคน สร้างมิตรภาพกับทุกคน ตลอด
ระยะเวลาการท�ำงานถือว่า เป็นผูโ้ ชคดีทไี่ ด้รบั ความเมตตาจากผูบ้ งั คับบัญชาทุกท่าน และโชคดี
อย่างยิง่ ทีไ่ ด้ทมี งานน้องๆมาร่วมงานท�ำงานอย่างมีความสุข กล่าวโดยสรุป ทีมงานเป็นหัวใจ
หลักของงานทีท่ ำ� หลีกเลีย่ งการขัดแย้ง สร้างมิตรภาพ ปรับตนเองให้เข้ากับผูบ้ งั คับบัญชา
และน้องๆ ทีมงานทุกคน และนีค่ อื ประสบการณ์การท�ำงาน ซึง่ อาจน�ำไปสูเ่ ป็นข้อคิดการท�ำงาน
ของเพือ่ นๆ และน้องๆ สืบไป
นางพรทิพย์ พรรณนิตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผมคิดว่าในช่วงชีวติ ทีอ่ ยูใ่ นราชการบางครัง้ มันก็เร็ว บางครัง้ มันก็นาน แต่ดว้ ยวัยแล้ว
คงถึงเวลาทีผ่ มจะต้องออกมาพักผ่อน ทีผ่ า่ นมาในชีวติ การท�ำงานถือว่ามีความสุขมาก ถึงบาง
ครัง้ จะเจอปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ดว้ ยความทีเ่ ราปรับตัวอยูเ่ สมอทุกอย่างจึงผ่านพ้นไปด้วยดี และ
อยากบอกน้องๆ ทุกคนว่า ขอให้ทำ� งานอย่างมีความสุข อย่าไปเครียดกับมันท�ำงานอย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถตราบใดทีช่ วี ติ ราชการยังเหลืออยู่ แม้วา่ ผมจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยงั จะ
คิดถึงเพือ่ นๆ น้องๆ ทีย่ งั ท�ำงานอยู่ หากเจอปัญหาใดๆ ก็ขอให้ใช้ความคิด อย่าใช้อารมณ์ เพราะ
ปัญหาทุกอย่างต้องใช้เวลา ขอให้มนั่ ใจว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแน่นอน ขอให้นอ้ งๆทุก
คนตัง้ ใจท�ำงาน มีแต่ความสุข ความส�ำเร็จในชีวติ ราชการครับ
นายสุวมิตร ธรรมสัญจร ต�ำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
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ภาพเด่น...

เป็นข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และหัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารและบุคลากร กศน. และประชาชนจ�ำนวนมาก
เฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารสังกัดส�ำนักงาน กศน.ในกลุม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงข่าวผล
การด�ำเนินงานาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกันนีย้ งั ได้กำ� หนดทิศทางการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ ปี 2561
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เกร็ดละอัน

1

1,000
ละน้อย

การจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 จะแตกต่างจาการเรียน
รูใ้ นอดีตทีผ่ า่ นมาทีผ่ เู้ รียนต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ชัน้ เรียนเป็นส่วนใหญ่ทผี่ เู้ รียนจะได้รบั การถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ครู ผูม้ ปี ระสบการณ์ การอ่านหนังสือ หรือต�ำราตามช่วงวัยทีเ่ หมาะ
สมอย่างเป็นระบบ ส่วนการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รู ป แบบต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีผลมาจากการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบนั ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเรียนรูข้ องบุคคล
ในสังคมไทย และสังคมโลก ปัจจุบนั อุปกรณ์สอื่ สารมีการพัฒนาให้
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ราคาถูกลง สามารถสือ่ สารได้หลายรูปแบบ ทัง้
การสือ่ สารแบบทางเดียวและสองทาง ทัง้ เสียง ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
การถ่ายทอดสด สืบค้นข้อมูล ในทีน่ จี้ ะหมายถึง สมาร์ทโฟน ซึง่ เป็น
อุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ พี่ กพาสะดวกสามารถใช้งานได้ทนั ทีทตี่ อ้ งการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยระบบนีจ้ ะต้องลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้ขดี จ�ำกัดด้าน
งบประมาณของประเทศ ผนวกกับความรูค้ วามสามารถของบุคลากร
ในประเทศในด้านนีย้ งั ขาดแคลน คงต้องหันมาเป็นผูใ้ ช้มากกว่าทีจ่ ะ
พัฒนาระบบขึน้ ใช้เอง บทความนีจ้ ะขอแนะน�ำระบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยได้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยตามตัววอย่างดังนี้
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1. G Suite for Education จาก Google ทีส่ ามารถรองรับ
ทัง้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. Microsoft Education
3. iTuneU ของ Apple
4. ThaiMOOCs
5. Khan Academy
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จากตัวอย่างสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรียน
รู้เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มตามความเหมาะสม ผ่านการจัด
กระบวนการเรียนรูข้ องครูกบั ผูเ้ รียนทีม่ ที กั ษะการใช้อปุ กรณ์เคลือ่ นที่
เป็นอย่างดี ซึง่ อาจจะมีขดี จ�ำกัดอยูบ่ า้ งอย่างเช่นความเร็วของการ
สือ่ สารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทักษะการใช้อปุ กรณ์เคลือ่ นที่ และ
ตัวอุปกรณ์ เป็นต้น
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