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กศน.ร่วมกิจกรรมสำ�คัญ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ปี 2562
นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และ นายนรา เหล่าวิชยา ทั้งสองท่าน
น�ำข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธเี จริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จ�ำนวน 10 รูป พร้อมทัง้ ท�ำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จ�ำนวน 42 รูป
เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2562 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณ
สนามหญ้า ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้น ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณห้องโถง อาคาร
ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดี เป็นที่ยิ่ง
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นอกจากนี้ เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้ส�ำนักงาน กศน.
กรุงเทพมหานคร โดย นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
กศน. กรุงเทพมหานคร น�ำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรมฝึก
ทักษะอาชีพแก่ประชาชน และบริการตัดผมฟรี ณ บริเวณมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีประชาชนสนใจ
ร่วมฝึกทักษะอาชีพเป็นจ�ำนวนมาก
จดหมายขาว กศน.
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Highlights
เร�่องที่น่าสนใจ

กศน.ร่วมกิจกรรมสำ�คัญ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ปี 2562

สวัสดีค่ะ วันนี้ บก.พี่แดงมาพร้อมกับจดหมายข่าว กศน.ฉบับที่ 4/2562 ที่น�าเสนอกิจกรรมดีๆ
ของ กศน. ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถนุ ายน 2562 ทีค่ ดั สรรมา ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีส่ ถานศึกษา
กศน.ของเราทั่วประเทศเปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงเวลาแห่งโอกาสทางการศึกษา โดยมีพี่น้องครู กศน.
เป็นผูใ้ ห้ และน้องๆ นักศึกษา กศน.ทัง้ ใหม่-เก่า เป็นผูร้ บั ในขณะเดียวกันการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพ ก็เป็นงานที่เราด�าเนินการคู่ขนานกันไป
ส�าหรับโอกาสส�าคัญส�าคัญอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถนุ ายน 2562 จดหมายข่าว กศน.ฉบับนีก้ ไ็ ด้นา� เสนอกิจกรรมทีส่ า� นักงาน กศน.
ของเราได้ไปมีสว่ นร่วมในโอกาสดังกล่าว ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถนุ ายน 2562
เป็นไฮไลท์ของเล่มให้ด้วยค่ะ
นอกจากนี้ เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของ
กศน.อ�าเภอภาชี การลงพื้นที่ถ่ายท�าการท�างานในเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยจาก
จังหวัดยะลา กิจกรรมการอบรม Boot Camp การสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศศช.
“แม่ ฟ ้ า หลวง” ของสถาบั น กศน.ภาคเหนื อ เรื่ อ งเด่ น จากเครื อ ข่ า ยแห่ ง กว๊ า นพะเยา
การจัดชุมนุมลูกเสือทุกภูมิภาค การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ Smart Onie ที่น่าทึ่ง และเรื่องที่น่ายินดี
อีกเรื่อง คือส�านักงาน กศน.มีรองเลขาธิการ กศน.ครบจ�านวนแล้ว โดย นายณัฐพงษ์ นวลมาก
รองเลขาธิการคนล่าสุดของเราพึ่งเดินทางมารายงานตัวรับต�าแหน่งหมาดๆ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2562 ที่ผ่านมานี่เองค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะ กลางปีแล้วทั้งผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของ
กศน.คงต้องเร่งท�างานกันอย่างหนัก เราจะให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันนะคะ ไปพบกับเนื้อหาในเล่ม
กันเลยดีกว่าค่ะ

ตรีนุช สุขสุเดช
บรรณาธิการ

ส�านักงาน กศน.

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศรีชัย
วิเลขา
นรา
ณัฐพงษ์

พรประชาธรรม
ลีสุวรรณ์
เหล่าวิชยา
นวลมาก

ตรีนุช

สุขสุเดช

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

- ผู้อ�านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
- ผู้อ�านวยการกลุ่มการคลัง
- ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน
- ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
- ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ทองพิน
ณัฐมน
สิชล
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ขันอาสา
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ก�าลังงาม
ไตรรัตนวนิช
นาคนาวา
จ�าจด

สุรพงษ์
นภัสสรณ์
นพนันท์
นันท์นลิน

ทองเนียม
ธนิพัฒน์วรเมธ
สิงหเสนี
ประเสริฐสังข์
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ใครจะเชื่อ!!!

ผักตบชว�นำ�ม�ทำ�เสื้อผ้� และ ภ�ชนะกันได้แล้ว!
กศน.ทำาได้ “ศูนยฝกมีชีวิต ณ กศน.ภาชี”
ในขณะที่คนทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการลดปริมาณขยะจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
มาจากโฟม และพลาสติก กลุ่มศูนย์ฝึกมีชีวิต กศน. โดย กศน.อ�าเภอภาชี ก็ประสบความ
ส�าเร็จในการคิดค้นภาชนะรักษ์โลก ทีท่ า� จากใบผักตบชวาและใบไม้อนื่ ๆ ได้สา� เร็จ ซึง่ ขณะ
นี้ได้พัฒนาเป็นจานก้นลึก และจานก้นตื้น จากใบผักตบชวาสด และแห้ง รวมถึงกาบต้น
ไผ่ กาบต้นหมาก ใบบัว ใบต้นสัก ก็สามารถน�ามาท�าจานใส่อาหารได้อย่างหลากหลาย
มีสไตล์ และที่ส�าคัญคือย่อยสลายได้ ทนความร้อนได้ ใช้กับของเหลวได้ในระดับหนึ่ง
เหมาะในการน�ามาใช้ทดแทนบรรจุภณั ฑ์แบบใช้แล้วทิง้ ใส่อาหารดูสวยงามน่ารับประทาน
นอกจากตอบโจทย์เรื่องการลดขยะพลาสติก ลดขยะโฟมแล้ว ยังช่วยก�าจัดวัชพืชต่างถิ่น
ที่กีดขวางทางล�าน�้า เราไม่ต้องกลัวเรื่องขาดแคลนวัสดุ เพราะวัสดุสามารถหาได้จาก
แหล่งธรรมชาติ ในอีกทางหนึ่ง เมื่อชุมชนผลิตเพื่อใช้กันเอง ก็สามารถแก้ปัญหาขยะที่เกิด
ในตลาด ลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่แหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย
นอกจากน�าใบผักตบชวาไปใช้ท�าจานใส่อาหารแล้ว ยังมีการคิดค้นเพิ่มเติมโดย
น�าล�าต้นผักตบชวาไปผ่านกระบวนการท�าเส้นใย และผ่านการผสมตามกรรมวิธี สุดท้าย
สามารถทอเป็นผ้ายกผืน ตัดเย็บเสือ้ ผ้าทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะสวมใส่ได้จริง น�าไปจ�าหน่าย
ทางตลาดออนไลน์ และบนสายการบิน ท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงการนี้ไปได้สวย เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ นางสาวมุกดา แข็งแรง ผู้อ�านวยการ กศน. อ�าเภอภาชี ตลอดจนภาคีเครือข่าย
และชุมชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มก็มีจัดจ�าหน่าย
ส น น ร า ค า จ า น โ ห ล ล ะ 6 0 บ า ท ช า ม โ ห ล ล ะ 1 2 0 บ า ท ห รื อ
หากต้องการเข้าไปเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุ ณ ครู ด าธิ ณี ตามเติ้ ง หรื อ ครู เ ต้ ย ผู ้ ผ ลั ก ดั น และผู ้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
โทร. 035-200411 หรือ 086-3731678

“ครูเต้ย สวมเสื้อที่ทอจากใบผักตบชวา”
จดหมายขาว กศน.
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เรื่องเด่นจากเครือข่าย

ส่งเสริมการอ่านบนพื้นฐานของวิถีชีวิต

และภูมิปัญญา ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ
อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน เสริมสร้างพลังทางสังคม
สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
นโยบายและจุดเน้นการด�ำเนินงาน ส�ำนักงาน กศน. ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ได้ก�ำหนดให้มีการเพิ่มอัตราการอ่าน โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับต�ำบล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกฝัง
นิ สั ย รั ก การอ่ า น พั ฒ นาการอ่ า นและศั ก ยภาพการเรี ย นรู ้ ข องประชาชน
โดยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน และสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทของชุมชน
6
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บ้านหนังสือชุมชน เป็นภารกิจหนึง่ ในการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน. เป็นแหล่งการอ่านที่ใกล้ตัวทุกคนในชุมชน
และเป็นแหล่งพบปะพูดคุยท�ำกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีเจ้าของบ้านหนังสือหรืออาสาสมัครส่งเสริม
การอ่านเป็นผูด้ แู ลและจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
บ้านหนังสือบ้านทุ่งเจริญ อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นแหล่ง
การอ่ า นในชุ ม ชนภายใต้ บ ริ บ ทชาวไทลื้ อ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ แ ละวั ฒ นธรรม
เป็นของตนเอง แม้ในสังคมยุคดิจิทัลจะมีช่องทางการสื่อสารหลากหลาย
แต่ ใ นบางพื้ น ที่ ยั ง คงต้ อ งอาศั ย การอ่ า นหนั ง สื อ เพื่ อ รั บ รู ้ ข ่ า วสารที่ ทั น สมั ย
และทั น ต่ อ สถานการณ์ การบริ ห ารจั ด การของบ้ า นหนั ง สื อ ชุ ม ชน
บ้านทุ่งเจริญ ด�ำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากร
กศน.อ�ำเภอเชียงม่วน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ต�ำบล
และบรรณารักษ์ เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
ภูมิปัญญา ผู้น�ำชุมชน และผู้แทนครูในชุมชน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและครอบคลุม อาทิ

การบริการหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ โดยหมุนเวียนสื่อจากห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอเชียงม่วนการรับบริจาค ทอดผ้าป่าหนังสือ
โครงการหนังสือที่ฉันชอบมอบผู้อื่นอ่าน และสื่อสนับสนุนจาก TK Park
จัดกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนโดยเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนเป็นผู้สอน โดยไม่คิดค่าตอบแทน อาทิ การสอนอักษรล้านนา
การตัดตุงไส้หมู ต่อมา กศน.อ�ำเภอเชียงม่วน ได้คิดค้นสื่อนวัตกรรมตัวอักษรล้านนาเพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วย การเล่านิทาน การวาดภาพระบายสี เป็นต้น
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้กล่องความรู้ ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ได้แก่ การพับเหรียญโปรยทาน การตัดตุงไส้หมู
การพับดอกไม้ใบเตย การปักพุ่มดอก การท�ำยางยืดออกก�ำลังกาย เป็นต้น
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การฉายหนังกลางแปลง การจัดกิจกรรมร�ำวงย้อนยุค
บริการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อ แหล่งเก็บรวบรวมอุปกรณ์การทอผ้าและเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของชาวไทลื้อ
บริการกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชน ชื่อ “อ่านตาม(อ�ำเภอ)ใจ” ผู้อ่านสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้
บ้ า นหนั ง สื อ ชุ ม ชนบ้ า นทุ ่ ง เจริ ญ เน้ น การบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รของ
นายค�ำรณ มูลศรี และนางประนอม มูลศรี ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นอาสาสมัครส่ง
เสริมการอ่าน โดยอุทศิ บ้านของตนเองให้เป็นบ้านหนังสือชุมชน ส�ำหรับ กศน.
อ�ำเภอเชียงม่วน ส่งเสริมการอ่านในชุมชนโดยใช้หลักการ Active Learning
ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนานวัตกรรมโดยท�ำเป็นกล่องความรู้
เรื่องต่างๆที่ผู้รับบริการสามารถเลือกเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ ในกล่อง
ความรู้จะมีใบความรู้ ตัวอย่างชิ้นงาน วัสดุ และแบบประเมินอยู่ในกล่อง

ทั้งหมด โดยมีเจ้าของบ้านหนังสือเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวก
ท�ำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการเลือกเรียนรู้ตามที่ตนเองสนใจ
เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเป็นตัวขับเคลื่อน เน้นการสืบทอดภูมิปัญญาเพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์
เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรูแ้ ละรักษาให้คงอยู่ โดยใช้ฐานทุนจากเจ้าของบ้านหนังสือ
ที่ปวารณาตนเองในการสืบสาน และส่งเสริมการอ่าน ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า
“การที่จะให้ผู้อื่นอ่านหนังสือ เจ้าของบ้านหนังสือจะต้องรักในการอ่านก่อน”

ผู้เขียน : จารุณี แก้วประภา ผู้อำ�นวยการ กศน.อำ�เภอเชียงม่วน อำ�เภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
จดหมายขาว กศน.
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ง�นชุมนุมลูกเสือบำ�เพ็ญไประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
“ลูกเสือจ�ตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องคราชัน”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการ
ชุมนุมลูกเสือบ�าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท�าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และน้อมน�าพระบรมราโชบาย สูก่ ารปฏิบตั ผิ า่ นกิจกรรมลูกเสือ เพือ่ ให้ลกู เสือและผูบ้ งั คับบัญชา
ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่ง
กันและกัน เสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา และการบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยมีส�านักงานศึกษาธิการภาค 2 5 8 10 และ 15 เป็นเจ้าภาพหลัก ใน 5 พื้นที่
โดยตั้งเป้าหมายลูกเสือจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานภาคละ 6,810 คน ประกอบด้วย
ส�านักงาน กศน. จ�านวน 900 คน/ภาค ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�านวน 3.600 คน/ภาค ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�านวน 900 คน/ภาค
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน ๖๐๐ คน/ภาค และลูกเสือต่างประเทศ
จ�านวน 14 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 792 คน ก�าหนดจัดงาน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย
ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 15 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็น
เจ้าภาพหลัก และพิธีเปิดงานชุมนุม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม ซึ่งมีลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเหนือ 17 จังหวัด
รวมถึงลูกเสือจากเมียนมา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้าร่วม
ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 2 (จังหวัดปทุมธานี) เป็นเจ้าภาพหลัก มีพิธี
เปิดงานชุมนุมในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา
เป็นประธาน
ภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
จังหวัดชลบุรี โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 8 (จังหวัดชลบุรี) เป็นเจ้าภาพหลัก มีพิธีเปิด
งานชุมนุมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดย นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการส�านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เป็นประธาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือ
หนองญาติ จังหวัดนครพนม โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 10 (จังหวัดอุดรธานี) เป็น
เจ้าภาพหลัก มีพิธีเปิดงานชุมนุมในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดย นายประเสริฐ บุญเรือง
เลขาธิการส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณแหลม
สมิหลา จังหวัดสงขลา โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 5 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ส�านักงานศึกษาธิการ ภาค 6 (จังหวัดภูเก็ต) ส�านักงานศึกษาธิการภาค 7 (จังหวัดยะลา)
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

หลังจากเสร็จสิ้นงานชุมนุมฯ ลูกเสือที่เข้าร่วมจะไปขยายผลโดยชักชวนเพื่อนลูกเสือไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาและบำาเพ็ญ
ประโยชนในพื้นที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562) สำาหรับลูกเสือที่ปฏิบัติจิตอาสา
และบำาเพ็ญประโยชนครบตามเงื่อนไขที่กำาหนด ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อขอรับแบดจจิตอาสาและบำาเพ็ญประโยชนต่อไป
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กศน.จัดสัมมนาครู ศศช.

สร้างกำ�ลังใจดันงาน กพด.ลดเหลื่อมล้ำ�คนชายขอบ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
(ศศช.) การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีครู ศศช. และภาคีเครือข่าย กว่า 1,700 คน เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวง
ศึกษาธิการมีบทบาทหน้าทีใ่ นการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษาให้
ความรู ้ แ ก่ ป ระชาชนทุ ก กลุ ่ ม วั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาชี วิ ต ความเป็ น อยู ่
ส�ำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานส�ำคัญหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ไ ด้ มี โ อกาสสนองงานตามพระราชด� ำ ริ ของ
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในด้านการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งการด�ำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะในเรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ให้การศึกษาเป็นกลไกในการ
พัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่น
ทุรกันดารทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู ซึง่ เป็นชนเผ่าและกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ให้มคี ณุ ภาพสามารถ
อ่านเขียนและพูดภาษาไทยได้ รวมทัง้ เข้าถึงบริการของรัฐในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ความเป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ เท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน มีความภาคภูมใิ จในความ
เป็นไทย ซึ่งส�ำนักงาน กศน. ได้ด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
สามารถท�ำให้ประชาชนในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และพืน้ ทีท่ รุ กันดารได้รบั การเรียน
รู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง
ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วย
กระบวนการจัดการศึกษาชุมชน ทั้งนี้ครู ศศช. เป็นก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้ภารกิจ
ดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จากการน�ำเสนอผลงาน
ของ ศศช.ต่างๆ ในวันนี้ พบว่าบรรลุเป้าหมาย การด�ำเนินโครงการทั้งการ
พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การให้โอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพ
ทางวิชาการ การงานอาชีพ จริยธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลาย
หน่วยงานมาร่วมมือกันนั้นมีการพัฒนาไปการจัดการเรียนการสอนของ ศศช.
ไปมาก สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นมาก

ด้าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กว่า 30 ปี
ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
และทรงมีพระราชด�ำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้จัดท�ำแผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้มโี อกาสทางการศึกษา
ซึง่ ปัจจุบนั เป็นแผนพัฒนาระยะที่ 5 (พ.ศ.2560-2569) ด�ำเนินการในพืน้ ที่ ศศช.
สังกัดส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน และศูนย์การ
เรียนชุมชนชาวไทยมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา รวม 5 จังหวัด ปีนี้
กศน.เน้นให้ทกุ คนเข้าถึงองค์ความรูผ้ า่ นสือ่ เทคโนโลยีให้มากขึน้ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ๆ กศน.ไม่สามารถจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้ทุกวัน ส่วนพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ต
ยังเข้าไม่ถึงหรือไม่เสถียรก็จะใช้ระบบสื่อ ออฟไลน์ หรือ ขอความอนุเคราะห์
ใช้สญั ญาณร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ซึง่ การประชุมสัมมนาครัง้ นีจ้ ดั
ขึน้ เพือ่ ให้ครู ศศช.ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ น องค์ความรูแ้ ละเพิม่ ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูให้สนองงานตามแผนพัฒนาฯต่อไป ดร.ศรีชัย กล่าวในที่สุด
จดหมายขาว กศน.
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การถ่ายทำ�การสาธิตแผนการจัดการเรียนรู้
และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

ส�ำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ก�ำหนดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 โดยจะน�ำไปออกอากาศทางสถานี ETV
จ�ำนวน 20 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ นโยบายหลักสูตร
เกีย่ วกับการรูห้ นังสือไทย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวทางการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรการรูห้ นังสือไทย พุทธศักราช 2557 การสาธิตการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
ในบริบทต่าง ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ในบริบทต่าง ๆ
โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ทำ� งานร่วมกันในการก�ำหนดพืน้ ที่
ถ่ายท�ำการสาธิตแผนการจัดการเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต รการรู ้ ห นั ง สื อ ไทย พุ ท ธศั ก ราช 2557
ณ จังหวัดยะลา 3 เรื่องใน 3 พื้นที่ ได้แก่
ถ่ายท�ำการสาธิตแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรูห้ นังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ในสภาพที่ 2 ชีวิตของเรา เรื่อง ร่างกายของ
เรา ณ กศน.อ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ถ่ายท�ำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ณ กศน.อ�ำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ถ่ า ยท� ำ การจั ด การเรี ย นรู ้ ตามหลั ก สู ต รการรู ้ ห นั ง สื อ ไทย
พุทธศักราช 2557 ณ กศน.อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ขณะนี้การถ่ายทำ�เสร็จแล้ว...อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ
สำ�หรับวันและเวลาออกอากาศ กอง บก.
จะแจ้งให้พี่น้อง กศน.ทราบอีกครั้ง ตั้งตารอนะจ๊ะ
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กศน. จับมือ มหิดล-มทร.รัตนโกสินทร์

ปั้นครู กศน. ต้นแบบอัพเกรดทักษะ
การจัดการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส�ำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภาษา
และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตาม
โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(Boot Camp) ให้แก่ครูและบุคลากรสังกัด ส�ำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่
26 พฤษภาคม – 6 มิ ถุ น ายน 2562 โดยมี น างญาณิ ศ า สุ ข อุ ด ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ส�ำนักงาน กศน. เป็นประธานเปิด
การอบรม ณ เดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรในสังกัด ส�ำนักงาน กศน. เพื่อน�ำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะที่
หลากหลาย สามารถน�ำเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ รวมทัง้ สร้างสือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสารที่ดีขึ้น รวมระยะเวลา 12 วัน (120 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ กศน. ในฐานะของหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน
ในทุกระดับมากที่สุด ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษา
ของส� ำ นั ก งาน กศน. จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสาร ตอบสนองต่อ
กลุ่มผู้เรียนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี การใช้โซเชียลมีเดีย และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ สามารถน�ำไปขยายผลต่อผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
โดยได้รบั เกียรติจากคณะวิทยากร วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภาษา
และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาร่วมเป็น
คณะด�ำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่ ก� ำ หนดรวมทั้ ง เป็ น ผู ้ น� ำ ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ต ่ อ ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
จดหมายขาว กศน.
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“มโนธรรม ชูแสง”

เกษตรกรผู้พอเพียงภูมิปัญญา
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2562
นายมโนธรรม ชูแสง หรือ “ต้น” อดีตหนุ่มหล่อติด 1 ใน 10 เวทีโดมอน
แมน ปีสุดท้าย เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2517 ปัจจุบันอายุ 44 ปี อาศัยอยู่ที่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านไร่ ชายน�้ำ ฟาร์มนก” ต�ำบลปากแพรก
อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 085-0688709 เกิดในครอบครัว
เกษตรกร เป็นบุตรล�ำดับที่ 7 ของพ่อแม่จากจ�ำนวนบุตรทั้งสิ้น 8 คน ด้วยวิถี
ของลูกชาวนาชาวสวน เขาเรียนจบ เพียงประถมศึกษาปีที่ 6 เหมือนกับพี่น้อง
ทุกคน แต่ความรักทีจ่ ะเล่าเรียนทัง้ การศึกษาพืน้ ฐาน และการเรียนรูใ้ นสิง่ ทีส่ นใจ
ไม่ได้จบไปพร้อมกับการเดินออกจากรั้วโรงเรียนในวันนั้น เขามีโอกาสรู้จักกับ
การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.เป็นครั้งแรก ด้วยความเอื้ออาทรของ
อ.บุญมา ครูอาสาฯ แห่ง กศน.อ�ำเภอดอนสัก ผูใ้ ห้โอกาสดึงเข้าสูก่ ารเรียน กศน.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งท�ำให้มโนธรรม ได้ต่อเติมความฝัน และยัง
ต่อยอดการเรียนรู้อีกมากมายแบบไม่มีวันจบสิ้น ช่วงชีวิตที่ก้าวผ่าน เขาเก็บ
ประสบการณ์เป็นการเรียนรูไ้ ด้มากมาย แม้แต่ชว่ งเวลาทีเ่ ขาต้องเดินทางมาเป็น
ทหารเกณฑ์ในจังหวัดราชบุรี เป็นระยะเวลาสองปีเต็ม เก็บเกี่ยวทุกเม็ด
ประสบการณ์ ควบคู่กับการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับ กศน.ใน
จังหวัดราชบุรี และทุกการเรียนรู้ เขาสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้จริงจนน่าทึง่ ..
ด้วยวัย 44 ปี แต่มากด้วยประสบการณ์ด้านการเกษตรกว่า 20 ปีของเขา
ท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางเกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู ้ ที่ เ ขามี นั่ น คื อ
“เกษตรผสมผสาน” ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร ได้ พ ระราชทานให้แ ก่พสกนิก รอันเป็นที่รัก ของพระองค์
ผลงานดีเด่นที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์ ได้แก่ รางวัลเกษตรดีเด่น อันดับ 1 สาขา
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ไร่นาส่วนผสมระดับจังหวัด ปี 2560 ผู้กระท�ำกิจกรรมดีเด่น ด้านเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด และรางวัลอันดับที่ 2 ของภาคใต้ ปัจจุบัน เขาเป็นทั้งวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำเกษตรและการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ถ่ายทอด
ความรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายและ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ใช้พื้นที่บ้านเป็นฐานการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียงตลอดจนหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ อาทิ กศน. อ�ำเภอดอนสัก
จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทัง้ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอดอนสัก และในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่มาอบรมดูงานในพื้นที่ 28 ไร่ถูกแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนๆ มีทั้งการปลูกพืช ที่มีพืชหลักคือยางพารา ในสวนยางพารา
มีการปลูกผักกินใบ กินหน่อ เช่น ผักเหรียง ไผ่ และมีการเลี้ยงสัตว์ ในสวน
ยางพารา เช่น นกกระทา ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ หมู เพื่อเป็นรายได้เสริม มูลสัตว์
ทีไ่ ด้นำ� มาท�ำปุย๋ หมัก ร่วมกับปุย๋ ทีไ่ ด้จากการเลีย้ งไส้เดือน มีการขุดสระน�ำ้ เพือ่
ใช้นำ�้ ในการเกษตรและเลีย้ งปลาเป็นอาหารและจ�ำหน่าย ลดรายจ่ายในครัวเรือน
เพาะเห็ดนางฟ้าเป็นรายได้ประจ�ำวัน ก้อนเห็ดที่หมดอายุสามารถน�ำมาเป็นปุ๋ย
หมักร่วมกับมูลสัตว์เพื่อจ�ำหน่ายและใช้เอง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ในด้านของแปลง
ปลูกปาล์ม มีการปลูกพืชเสริมในแปลงด้วย เช่น ฝรั่ง ข่า ผักหวาน สับปะรด
กล้วย มะนาว กาแฟ หม่อนเบอรี่ อีกส่วนหนึ่งปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก ตะเคียน
มะฮ๊อกกานี ประดู่ จ�ำปา ไม้แดง พะยูง สะเดา ขี้เหล็ก และแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้ในการท�ำปุ๋ยหมัก และอาหารสัตว์ เสริมด้วย
มะม่วงหิมพานต์ มะตูมแขก เสาวรส และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
แนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ส�ำคัญมโนธรรมถ่ายทอดความรักธรรมชาติ และความรักวิถีเกษตรกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ภรรยา บุตรชาย และบุตรสาว
จากคนในเมืองมาเป็นครอบครัวเกษตรกร มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยง
ตามฐานความรูต้ า่ งๆ และมีแนวโน้มจะสืบสานความเป็นเกษตรกรต่อจากผูเ้ ป็น
บิดา นอกจากคนในครอบครัวและเกษตรกรใรชุมชนแล้วยังมีกลุม่ ผูส้ นใจ หน่วย
งานต่างๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ตัวของุมโนธรรมเอง ก็ถา่ ยทอดองค์ความรูท้ กุ อย่างทีม่ ดี ว้ ยความสุข ความเต็มใจ
และภาคภูมใิ จปลูกฝังให้มกี ารปลูกต้นไม้ ด้วยสโลแกนทีว่ า่ “คิดอะไรไม่ถกู ปลูก
วันละสิบต้น” ให้ผู้เรียนรู้ที่ยังหาความสนใจและความถนัดของตัวเองไม่พบ ได้
มีกิจกรรมที่จะท�ำให้ค้นพบตนเองได้ในที่สุด ในด้านของชุมชนเขาได้รวบรวม
พันธุไ์ ม้และน�ำมาแบ่งปันแลกเปลีย่ นในกลุม่ สมาชิก และเป็นจุดรวบรวมผลผลิต
ของสมาชิกเพือ่ จ�ำหน่ายโดยแบ่งรายได้อย่างเป็นธรรม มิใช่ “นายหน้าขายของ”
ที่หวังแต่จะรับแต่ผลก�ำไรเป็นเป้าหมายหลัก เพราะเป้าหมายของเขา และทีม
งาน คือ “ความสุขจากความพอเพียง” เป้าหมายต่อไปคือการเปิดศูนย์เรียนรู้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบฟาร์มสเตย์ การฝึกใช้ชีวิตแบบพอเพียง และ
พัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป
ในด้านการพัฒนาตนเอง เขาหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการค้าออนไลน์โดย
การเข้าอบรมกับศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรม Smart ONIE เพือ่ สร้าง
Master Trainner พัฒนาตนเองในการเป็นต้นแบบของวิทยากรถ่ายทอด องค์
ความรู้ด้านเกษตรกรมืออาชีพ โดยมี นางกัลยา แพเพชร ครู กศน.ต�ำบล
ปากแพรก พร้อมด้วย นายเทิดไท ธรรมธวัช ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอดอนสัก
และนายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นผู้ให้การสนับสนุน ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิ
สมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ กล่าวถึงความคู่ควรในการได้รับการคัดเลือก
ของมโนธรรม ว่าสิ่งที่โดดเด่นมี 4 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก คือ การเป็นคน
สู้ชีวิต เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ในทุกช่วงชีวิตมาใช้ประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการท�ำงาน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส�ำคัญ เช่นเดียวกับองค์กร กศน.ที่ท�ำงานเพื่อ
ประโยชน์และโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ประเด็นต่อมา คือ การน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักน�ำวิถีชีวิต รวมถึงเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ยิ่งยากจน ยิ่งต้องใช้ทุนให้น้อย ทุกกระบวนการของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้อยู่
ในกรอบของความพอเพียง เน้นพัฒนาความคิดให้คนทีม่ าเรียนรูก้ ลับไปทดลอง
ท�ำเองที่บ้าน แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ประเด็นที่สาม การน�ำ
หลักปรัชญา “คิดเป็น” มาใช้ ระเบิดจากข้างใน ก่อนการเรียนรู้ต้องมีการ
พูดคุย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตนเอง ข้อมูลทางสังคม แล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะเลือกฐานเรียนรู้เกี่ยว
กับเรือ่ งอะไร ด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริง โดยมีครูพเี่ ลีย้ งดูแลในแต่ละฐาน ประเด็น
สุดท้าย เป็นการท�ำงานเกษตรผสมผสานโดยอิงกฎของธรรมชาติ เรียนรูจ้ ากการ
ท�ำงานที่ต้องอยู่กับธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ และไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติ เพราะ
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นวงจร เป็นวัฏจักร ผลลัพธ์ที่เรามอง
เห็นคือการบริหารจัดการชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการท�ำการ
เกษตรผสมผสาน แต่สงิ่ ทีเ่ รามองลึกลงไปอีกคือการให้ความส�ำคัญกับการเรียน
รูข้ องเขา ซึง่ คูค่ วรกับค�ำว่า “ภูมปิ ญั ญา ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย” เป็นอย่างยิ่ง
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เมือ่ เร็วๆนี้ ผูบ้ ริหารจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน สปป.ลาว ได้เดินทางศึกษาดูงานด้านนโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ การด�ำเนินงานและกรอบ
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย ณ ส�ำนักงาน กศน. และหน่วยงานในสังกัด อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน.ต�ำบล
บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี บางละมุง กศน.อ�ำเภอบางละมุง ศูนย์การศึกษานอกระบบกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สาขา
ตลาดน�้ำ 4 ภาค และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการจัดท�ำ
นโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การด�ำเนินงานและกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

นายณัฐพงษ์ นวลมาก รายงานตัวเข้ารับต�ำแหน่งรองเลขาธิการ กศน. คนใหม่
กับนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ผู้บังคับบัญชา ณ ส�ำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ และกราบสักกระสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ 5 จุด ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเป็นสิริมงคล
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กศน.นครปฐม ปนครูตำ�บล

เปนนักสื่อสารมืออาชีพสวมหมวกใบใหม “PR กศน.”

นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อ�านวยการส�านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
องค์กรให้แก่ผู้บริหารข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ระหว่าง
วั น ที่ 10 – 11 มิ ถุ น ายน 2562 ณ โรงแรมดิ ไ อเดิ ล เรสซิ เ ดนท์
จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กศน. และคณะได้แก่ นายสุรพงษ์ ทองเนียม
นางสาวนภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ และนายนพนันท์ สิงหเสนี เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนข่าว มีทักษะด้าน
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานการ ศึกษานอกร ะบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี เหมาะ สมและมี
ประสิทธิภาพพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากการท�างานที่ ไม่มีทาง
หาพบจากในต�ารา
นางวิบลู ผล เปิดเผยว่า ส�านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีภารกิจหลัก
ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย ให้แก่ประชาชนผูด้ อ้ ย ผูพ้ ลาด และผูข้ าดโอกาสทางการศึกษา
ให้ได้รบั โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษาต่อเนือ่ งและการศึกษาตามอัธยาศัยทีม่ คี ณุ ภาพอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมาย เพือ่ ยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นพลเมืองอันจะน�าไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพชีวติ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติที่เหมาะสม สามารถคิด
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันรวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์ได้รบั การสร้างและมีนสิ ยั รักการอ่านเพือ่ การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนและภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและตลอดมา

นางวิบูลผล กล่าวต่อไปว่าตนมองว่าการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร
เป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิดตลอดจนขจัดและ
ลดสาเหตุของความขัดแย้งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้
ยังเป็นเครือ่ งมือส�าคัญในการประชาสัมพันธ์เพือ่ สนับสนุนนโยบายและการด�าเนิน
งานขององค์กร ดังนั้น การน�ากิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ในพื้นที่ของส�านักงาน
กศน.จังหวัดนครปฐมไปเผยแพร่สู่สาธารณชน จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถและทักษะในด้านการเขียนข่าวและการจัดท�าข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับที่ใช้การได้ ซึ่งจ�าเป็นต้องเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ถึงเวลาแล้วที่เราจะสื่อสารภารกิจงานต่างๆให้แก่ประชาชนและชุมชนใน
พื้นที่ได้รับรู้โดยใช้ทรัพยากรบุคลที่เรามี ด้วยการปันบุคลากรในสังกัดทุกคน
สู่การเป็น “นักประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรมืออาชีพ” เพราะเรามีความเชื่อว่า
บุคลากรของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน กศน.ดีที่สุด และจะเป็นผู้ที่
จะสามารถถ่ายทอดภารกิจที่ กศน. ด�าเนินการสู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

เชื่อเถอะ คุณก็ทำาได้!!
จดหมายขาว กศน.
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รับฟ�งผานดาวเทียม ระบบ KU Band ชอง FM 92
เวลา
06.00 น.
06.15 น.
06.30 น.
07.00 น.
07.30 น.
08.00 น.
09.00 น.
09.10 น.
10.00 น.
10.10 น.
11.00 น.
11.15 น.
12.00 น.
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.
22.00 น.
23.00 น.
23.50 น.
24.00 น.

จันทร

อังคาร

พ�ธ

พฤหัสบดี

ศุกร

ธรรมะเพ�่อชีว�ต
หนาตางบานเชา
เสนทางทำกิน
ถายทอดขาวจาก สวท.
ภาษาตางประเทศ : อังกฤษ , จ�น , พมา , เว�ยดนาม , อังกฤษ
รอบรั้วเสมา
ขาว
หยิบมาเลาเอามาฝาก
ขาว / พยากรณอากาศ
ที่นี่ 92
ขาว / สารคดีสั้น (เบิกเง�น)
ดนตร�กานต
ถายทอดขาวจาก สวท.
กาวไปกับการศึกษาไทย : สป. , สอศ. , ก.ค.ศ. , สพฐ. , สกอ.
ตามตะวัน (1)
ขาว
ตามตะวัน (2)
ขาว / 360 องศา ภาษาอังกฤษ (เบิกเง�น)
ตามตะวัน (3)
เพลินวรรณกรรม
ขาว / สารคดีสั้น (เบิกเง�น)
เพ�่อนยามเย็น
โลมา…ลั้ลลา
ถายทอดเสียงจาก คสช. / เที่ยวทั่วไทยไปกับมณฑิกานต
นารูเร�่องไอที
สูงวัย สบายมาก
ถายทอดขาวจาก สวท.
แบงปนเร�่องดีดี
ถายทอดขาวในพระราชสำนัก จาก สวท.
ถายทอดเสียงจาก คสช.
มุมความสุข
บุหลันลอยเลื่อน
มิวสิก 92
ธรรมะเพ�่อชีว�ต*
ปดสถานี

เวลา

เสาร

อาทิตย

06.00 น.

ธรรมาภิรมย

06.30 น.
07.00 น.
07.30 น.
08.00 น.
09.00 น.
09.10 น.
10.00 น.
10.10 น.
11.00 น.
11.15 น.
12.00 น.
12.30 น.
13.00 น.
14.00 น.
14.05 น.
15.00 น.

เพ�่อนคูคิดมิตรเกษตรกร
ถายทอดขาวจาก สวท.
ภาษาตางประเทศ : อินโดนีเซีย , เขมร
ถายทอดเสียงจาก คสช. /สนทนาประสาอาเซียน คุยกันวันอาทิตย

ขาว
คลินิกรักษสุขภาพ/จ�ตแจมใส กายเปนสุข
ขาว / พยากรณอากาศ
คลินิกรักษสุขภาพ/จ�ตแจมใส กายเปนสุข
ขาว / สารคดีสั้น (เบิกเง�น)
รักษลูกทุง
ถายทอดขาวจาก สวท.
ดนตร�ไทย
พ�ดจาภาษาไทย/ชั่วโมงนักอาน
สารคดีสั้น (เบิกเง�น)
ชีว�ตธรรมชาติ
ขาว/สารคดีสั้น (เบิกเง�น)

15.10 น.

สยามหลากมิติ

16.00 น.

สรวล…สนุก

17.00 น.
18.00 น.

มิวสิกโมเมนต
ถายทอดเสียงจาก คสช.

18.20 น.

รวมใจเปนหนึ่ง

19.00 น.
19.30 น.
20.00 น.
20.30 น.
22.00 น.
22.50 น.

ถายทอดขาวจาก สวท.
สรางเสร�มเติมความรูภาษาไทย
ถายทอดขาวในพระราชสานัก จาก สวท.
มุมความสุข
สนทนาประสาอาเซียน/สยามหลากมิติ/
เที่ยวทั่วไทยไปกับมณฑืกานต

23.00 น.

เร�่องเลาคนทำเพลง

24.00 น.

ปดสถานี

สวนรายการและออกอากาศทางว�ทยุ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศร�อยุธยา เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 - 2354 - 5730 - 40 ตอ 327 - 330, 0 - 2354 - 5714 | โทรสาร : 0 - 2354 - 5741

