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สวัสดีค่ะ พี่น้อง กศน.ที่รักทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว กศน.ฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562
ทีม่ าพร้อมกับอีเวนท์ใหญ่ประจ�ำปี คือ “วันทีร่ ะลึกสากลแห่งการรูห้ นังสือ ประจ�ำปี 2562” ทีป่ ระเทศไทย
ในฐานะของประเทศสมาชิกร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาแล้วอย่างต่อเนื่องถึง 52 ปี
โดยมี กศน.เป็นเจ้าภาพหลัก ในปีนี้ เราไปรวมตัวกันที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี และที่พิเศษสุด คือ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 ท่าน ไปร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
นอกจากเรือ่ งของการจัดงาน “วันทีร่ ะลึกสากลแห่งการรูห้ นังสือ ประจ�ำปี 2562” แล้ว จดหมายข่าว
กศน.ของเรายังขอใช้พื้นที่นี้น�ำเสนอภารกิจของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสถานศึกษาในก�ำกับแบบถี่ยิบ จนพื้นที่เพียงน้อยนิดของเรา
ไม่อาจน�ำเสนอได้ทั้งหมด จึงขอเลือกบางพื้นที่มาน�ำเสนอพอเป็นน�้ำจิ้มนะคะ
ผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่ว
ประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ก็เป็นที่น่าสนใจ ทิ้งไม่ได้
เช่นกัน งานนี้ต้องขอปรบมือแบบเบิ้ล ๆ ให้แก่นักศึกษา กศน.อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทีค่ ว้าชัยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศได้เป็นปีที่ 2 สุดยอดจริงๆ ค่ะ อีกกิจกรรม
ที่อยากน�ำเสนอคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของ เครือข่าย
สื่อสารองค์กร กศน.” ที่ก�ำลังด�ำเนินการ จ�ำนวน 2 ครั้ง พาเด็กดอยคล้องคอเสี่ยวอีสานไปลอยทะเลที่
สุราษฎร์ พาเด็กบ้านๆ จากภาคใต้ กลาง ตะวันออก ไปดูหมอก (ควัน) ที่เชียงใหม่ แค่คิดก็สนุกแล้ว
ไปพบกั บ เนื้ อ หากั น ดี ก ว่ า ว่ า นี่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารโฆษณาชวนเชื่ อ นะจ๊ ะ แล้ ว พบกั บ บก.พี่ แ ดงใหม่
ปีงบประมาณหน้า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจ้า...
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พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแหงการรูหนังสือ” ประจำป ๒๕๖๒
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒
................................

การรูหนังสือถือเปนรากฐานของการสรางทุนมนุษยที่มีคุณภาพของประเทศ และเปน
หัวใจสำคัญของการพัฒนาความเจริญกาวหนาใหแกประเทศในโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ที่มุงสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวยปญญาและนวัตกรรม พลเมือง
ของแตละประเทศจึงตองปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงของโลก และความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เชื่อมตอกันทั่วโลก
รัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในทุกมิตแิ ละทุกชวงวัย
เพื่อใหคนไทยมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสนับสนุนสงเสริมใหคนไทยทุกคนเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตฐานสากล มีการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อรองรับภาวะความหลากหลาย
ทางภาษาของสังคมพหุนิยม และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
และการผนึกรวมมือทัง้ ในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศในภูมภิ าคตาง ๆ เพือ่ เปาหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน โดยไมทง้ิ ใครไวขา งหลัง การรูห นังสือจะเปนเครือ่ งมือสำคัญในการสือ่ สารของมวลมนุษยชาติ
ที่เชื่อมโลกใหอยูใกลตัวเรา สามารถแสวงหา และเขาถึงความรูตอยอด พัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อเติมเต็ม
ภูมิความรู และการเปดโลกทัศนสำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
เนือ่ งในโอกาส “วันทีร่ ะลึกสากลแหงการรูห นังสือ” ประจำป ๒๕๖๒ ผมขอใหทกุ ภาคสวน
รวมบูรณาการในการสงเสริมใหคนไทยทุกคนรูหนังสือ และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองตอ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนดานการศึกษาทีเ่ ทาเทียม เพือ่ สรางสรรคสงั คมไทยและสังคมโลกใหเปนสังคม
แหงการรูหนังสือในภาวะความหลากหลายทางภาษาตอไป
พลเอก

(ประยุทธ จันทรโอชา)
นายกรัฐมนตรี

สารจากผู้อํานวยการใหญ่ยูเนสโก
เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2562
“การรู้หนังสือกับภาวะความหลากหลายทางภาษา”
8 กันยายน 2562
โลกของเราอุดมไปด้วยความหลากหลายทางภาษาทีใ่ ช้กนั อยูป่ ระมาณ 7,000 ภาษา ภาษาเหล่านี้ คือ เครือ่ งมือเพือ่ การสือ่ สาร เพือ่ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อการมีส่วนร่วมในสังคมและในโลกของงานอาชีพ ภาษาเหล่านี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม
มุมมองโลก และระบบความรูท้ ลี่ ว้ นมีลกั ษณะเฉพาะ การพัฒนาการศึกษาและการรูห้ นังสือทีแ่ วดล้อมไปด้วยความหลากหลายทางภาษา
จึงเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึง่ ของการพัฒนาสังคมสําหรับทุกคน ซึง่ ยอมรับใน “ความหลากหลาย” และ “ความแตกต่าง” เพือ่ ผดุงไว้ซงึ่ ศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์
ปั จ จุ บั น ภาวะความหลากหลายทางภาษา คื อ การใช้ ภ าษามากกว่ า หนึ่ ง ภาษาในชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง กลายเป็ น เรื่ อ งปกติ
ที่ พ บเห็ น ได้ ทั่ ว ไปในการย้ า ยถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และในการสื่ อ สารที่ มี ลั ก ษณะหลากหลายและเกิ ด ขึ้ น อย่ า งฉั บ พลั น
ในรูปแบบของภาษาอันเกีย่ วข้องกับยุคโลกาภิวตั น์และโลกแห่งยุคดิจทิ ลั และในขณะทีม่ แี นวโน้มการใช้ภาษาอย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศ หรือ
เพียงสนทนาในระดับชุมชนอย่างภาษาของ ชนกลุม่ น้อยและชนพืน้ เมืองทีส่ ญ
ู พันธุไ์ ปบ้างแล้ว แนวโน้มเหล่านีม้ นี ยั ต่อการพัฒนาการรูห้ นังสือ
ขณะที่นโยบายและแนวปฏิบัติที่หลากหลายลักษณะส่งผลต่อการส่งเสริมการรู้หนังสือ การสร้างรากฐาน การรู้หนังสือที่แข็งแรงใน
		
ภาษาแม่ก่อนที่จะเคลื่อนสู่ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศล้วนก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเช่นกัน อย่างไร
ก็ตามเกือบร้อยละ 40 ของประชากรโลก ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในภาษาที่ตนพูดหรือ เข้าใจ
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเชิง
ภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรม การสร้างให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการรู้หนังสือท่ามกลาง
ภาวะความหลากหลายทางภาษา ตลอดจนแสวงหาศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเวลากว่าเจ็ดทศวรรษ ที่ยูเนสโกได้ส่งเสริมการใช้ ภาษาแม่ ตลอดจนใช้วิธีการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่หลากหลายเป็นแนวทางส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และ
ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม ครั้งหนึ่ง Nelson Mandela ได้กล่าวไว้ว่า “หากคุณพูด
กับใครสักคนด้วยภาษา ที่เขาเข้าใจ คําพูดเหล่านั้นก็จะถูกส่งผ่านไปยังสมองของเขา
แต่หากคุณพูดกับใครสักคนด้วยภาษาของเขา คําพูด เหล่านั้นก็จะถูกส่งผ่านไปยังหัวใจ
ของเขา” การเชือ่ มต่อกันทัง้ สมองและหัวใจคือกุญแจสําหรับการเรียนรูท้ มี่ ี ประสิทธิผล
ปีนเี้ ป็นปีสากลแห่งภาษาพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ อีกทัง้ เป็นวาระเฉลิมฉลองครบรอบ
25 ปี ของการประชุม ว่าด้วยการศึกษาสําหรับผูท้ มี่ คี วามต้องการพิเศษทีซ่ งึ่ มีการ
รับรองแถลงการณ์ซาลามังกา เรือ่ งการจัดการศึกษา แบบเรียนรวม เพือ่ ความ
เป็นปึกแผ่นในโอกาสพิเศษเหล่านี้ รวมทัง้ โอกาสวันทีร่ ะลึกสากลแห่งการรู้
หนังสือในโลก ร่วมสมัยของความหลากหลายทางภาษา อันเป็นส่วนหนึง่ ของ
สิทธิในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และเป็นวิธกี ารทีจ่ ะนําไปสูก่ ารสร้าง
สังคมทีม่ คี วามแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมให้เป็นสังคมเพือ่ ทุกคน

ผู้อำ�นวยการใหญ่ยูเนสโก

มิสออเดรย์ อาซูเลย์ (Ms. Audrey Azoulay)

Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO
on the occasion of International Literacy Day 2019
“Literacy and Multilingualism”
8 September 2019
Our world is rich and diverse with about 7,000 living languages. These languages are instruments
for communication, engagement in lifelong learning, and participation in society and the world of
work. They are also closely linked with distinctive identities, cultures, worldviews, and knowledge
systems. Embracing linguistic diversity in education and literacy development is therefore a key part
of developing inclusive societies that respect “diversity” and “difference”, upholding human dignity.
Today, multilingualism – the use of more than one language in daily life – has become much more
common with greater human mobility and the growing ubiquity of multimodal and instantaneous
communication. Its shape has also evolved with globalization and digitalization. While the use of
certain languages has expanded for cross-country and community dialogue, numerous minority and
indigenous languages have been endangered. These trends have implications for literacy development.
While different aspects of policies and practice interact for the promotion of literacy, building a
solid literacy base in a mother language, before moving to a second or foreign language, has multiple
benefits. However, about 40% of the world’s population does not have access to education in a
language they speak or understand. We need to change this by making policies and practice more
linguistically and culturally relevant, enriching multilingual literate environments and exploring the
potential of digital technology. For more than seven decades, UNESCO has supported mother
language-based, multilingual approaches to education as a means to enhance education quality and
intercultural understandings. Nelson Mandela once said: “if you talk to a man in a language he
understands, that goes to
Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO on the occasion of International
Literacy Day 2019 “Literacy and Multilingualism” his head. If you talk to him in his language that goes
to his heart.” Engaging with both head and mind is a key for effective learning.
This year is the International Year of Indigenous languages; it also marks the 25th anniversary of
the World Conference on Special Needs Education, where the Salamanca Statement on Inclusive
Education was adopted. In solidarity with these special occasions, and, on the occasion of International Literacy Day 2019, UNESCO invites you to rethink literacy in our contemporary multilingual world
as part of the right to education and a means to create more inclusive and linguistically and culturally diverse societies.

รมว.ศธ.เปิด “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
ย�้ำนิยามการรู้หนังสือต้อง “เปลี่ยน” ตามโลก

นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย
ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่ง
การรู้หนังสือ ประจ�ำปี 2562” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี ว่า รัฐบาลมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคนไทยให้มคี วามพร้อม
ในการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ ตามความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ในมิติของการรู้หนังสือ หรือ “Literacy” ตามค�ำนิยามเดิม คือ การ
อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น “Arithmetic” ที่เรียก
ว่า “The Three Rs” (3Rs) ซึ่งวงการศึกษาโลกได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2338
หรือเมือ่ ประมาณ 224 ปีมาแล้วนัน้ ย่อมไม่เป็นการเพียงพออีกต่อไปแล้วส�ำหรับ
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 รัฐบาลจึงมีนโยบายเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดย
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลให้มีทักษะการอ่านการเขียน
หลายภาษา (Multiliteracies) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม ที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ รวมทั้งภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) มีความพร้อมส�ำหรับโลกยุคดิจิทัล รักในการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถก�ำกับการเรียนรู้ของตนองได้
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สือ่ ออนไลน์ และโครงข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนไทย และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผู้เรียนมีความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ
ซึ่งที่กล่าวมานี้คือ “Literacy” ในนิยามใหม่ ที่รัฐบาลภายใต้การน�ำของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามด�ำเนินการให้เกิดขึ้นกับพี่
น้ อ งคนไทยทุ ก คน เพื่ อ ให้ เ ป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไปคน
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นาย การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การ
ยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้
หนังสือนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา การจัดงานเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึก
สากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจ�ำปี 2562 นี้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยส�ำนักงาน กศน. ได้ก�ำหนดให้มีการจัดงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรแี ห่งนี้ โดยผูเ้ ข้าร่วมงานประกอบ
ด้วย ผู้อ�ำนวยการยูเนสโก ส�ำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ และคณะ ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคีเครือข่าย
ผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารและบุคลากรของส�ำนักงาน กศน.
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน ภายใต้แนวคิดหลัก “กศน. กับการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือของชุมชนและสังคมไทย” ในการจัดกิจกรรม โดยในการ
จัดกิจกรรม จะมีการอ่านสารของผูอ้ �ำนวยการใหญ่ยเู นสโก มิสออเดรย์ อาซูเลย์
(Ms.Audrey Azoulay) โดยผู้อ�ำนวยการยูเนสโก ส�ำนักงานส่วนภูมิภาค
กรุงเทพฯ อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้
หนังสือ” ประจ�ำปี 2562 และกล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ พร้อมทั้งท�ำพิธีเปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
ประจ�ำปี 2562 ร่วมกับผู้อ�ำนวยการยูเนสโก ส�ำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กศน. นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2561
มอบประกาศนียบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ส�ำนักงาน กศน. ประจ�ำปี 2561
โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของส�ำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีเมส
การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การเรียนรูเ้ พือ่ ความมัง่ คัง่ ” และพิธมี อบรางวัลประกาศ
เกียรติคุณ กศน. ประจ�ำปี 2562 รวมถึงมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู กศน.ประจ�ำ
ปี 2562 จ�ำนวน 994 ราย เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
นายการุณ กล่าวในทีส่ ดุ

ด้าน ดร.กนกวรรณ วิลัยวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มอบนโยบายแก่ชาว กศน.ผ่านเวที International Literacy Day 2019 ใน 7
เรื่ อ งหลั ก คื อ 1.การยกระดั บ การค้ า ออนไลน์ / เพจร้ า นค้ า ออนไลน์ ที่ มี
ประสิทธิภาพขายของให้ชาวบ้านได้ 2. การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชนมาเป็นจุด
ขาย 3.การเก็บข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวกับนักศึกษา สาเหตุที่ขาดเรียนบ่อย
เหตุผลที่ขาดสอบ 4.การสาธิตปลูกพืชผักสวนครัวด้วยของ Reuse ในบริเวณ
ส�ำนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่าง 5.การดูแลผู้สูงวัยด้วยการศึกษาตามอัธยาศัยให้
ผู้สูงวัยมีความสุข ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน 6.การน�ำแบบอย่างของศูนย์วงเดือนฯ
มาเป็นแบบในการพัฒนาสภาพแวดล้อมส�ำนักงาน กศน. และ 7.การส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาเขมร เมียนมาร์ มลายู และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตนจะ
เดินทางไปเยีย่ มถึงศูนย์ กศน. ตามโอกาสทีอ่ �ำนวย ไปด้วยตนเอง เพือ่ รับทราบ
ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
จดหมายขาว กศน.
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จุดประกาย ไอเดียกระฉูด
กลุ ่ ม เลขาธิ ก ารกรม โดยกลุ ่ ม งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ด การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสาร
องค์กร กศน.” ขึ้น จ�ำนวน 2 ครั้งๆ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562
ณ โรงแรมแก้วสมุย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงาน
ณ ส�ำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 สุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  18 - 20
กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และศึ ก ษาดู ง าน ณ ส�ำนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ เขต 3 เชี ย งใหม่ โดยมี
นาย นรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการกศน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดทั้ง 2 ครั้ง
เพื่อให้บุคลากร กศน. ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์
จากแหล่งเรียนรูท้ มี่ ผี ลงานเชิงประจักษ์ในการประชาสัมพันธ์ การสือ่ สารองค์กร
และองค์ความรูใ้ นด้านการสือ่ สารมวลชน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอ
องค์ความรู้ และน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์การ
ด�ำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ให้ครอบคลุมกับ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมุ่งมั่น
พัฒนาบุคลากรที่ท�ำหน้าที่เครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. ให้มีโอกาสได้พัฒนา
สมรรถนะการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่างๆ ให้มคี ณุ สมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ทคี่ รบถ้วน โดยในปีแรก ได้จดั พัฒนาด้านบุคลิกภาพและการพูด
ในโอกาสต่างๆ และปีที่ 2 ด�ำเนินการพัฒนาด้านการเขียนข่าวเล่างานสื่อสาร
องค์กร กศน. ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร อันจะน�ำ
ไปสู่การสื่อสารสู่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
8

จดหมายขาว กศน.
ONIE Newsletter

นอกจากการศึ ก ษาดู ง านด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร  
การผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียง ณ ส�ำนักประชาสัมพันธ์
เขต 5 สุราษฎร์ธานี และเขต 3 เชียงใหม่แล้ว โครงการยังจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติวางแผนงานประชาสัมพันธ์ การสรุปองค์ความรู้จากการ
ศึ ก ษาดู ง านในรู ป แบบความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายบั ล ลั ง ก์ โรหิ ต เสถี ย ร หั ว หน้ า กลุ ่ ม สารนิ เ ทศ พร้ อ มด้ ว ย
นายปัญญา บูรณะนันทสิริ หัวหน้ากลุ่มช่วยอ�ำนวยการ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวิศิษฐ์ เจียรณัย นักวิชาการศึกษา
ช�ำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มาให้ความรู้และให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ผู้เข้ารับการอบรม บรรยากาศอบอุ่น และเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
สมกั บเป็ น การอบรมแห่ ง ปี ที่ เ ครื อ ข่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร กศน.ทั่ ว ประเทศ
ตั้งตาคอย...............

เลขา รมว.ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด
“กระทรวงศึกษาเพื่อประชาชน”

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมด้วย นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีชัย
พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.และคณะ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ท�ำให้เกิด
น�้ำท่วมในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยและพื้นที่
ท�ำกินได้รับความเสียหาย รวมทั้งการสัญจรไปมาถูกตัดขาดในหลายจุด
จากการส�ำรวจความเสียหายครัง้ นี้ โดยทีม “กระทรวงศึกษาเพือ่ ประชาชน”
พบว่า พื้นที่อ�ำเภอโพนทอง ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ จ�ำนวน 196
หมู่บ้าน 9,638 ครัวเรือน ประชาชนกว่า 68,611 คน และ จากการส�ำรวจอ�ำเภอ
เสลภูมิ มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบจ�ำนวน 81 หมู่บ้าน 12,545 ครัวเรือน
ซึ่งมีประขาชนกว่า 48,400 คน ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้อง
ประชาชนในการเสริ ม สร้ า ง และดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ให้ ป ระชาชนสามารถ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดบุคลากรจิตอาสาเข้าช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่พนี่ อ้ งประชาชน โดยเปิดจุดบริการ “ศูนย์ซอ่ ม สร้าง ล้างใหม่”
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส�ำนักงาน กศน. พร้อมทั้งยัง
จั ด เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค เพื่ อ ดู แ ลบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่
ประชาชน ในอ�ำเภอโพนทอง จ�ำนวน 2,000 ชุ ด และอ�ำเภอเสลภู มิ
จ�ำนวน 1,000 ชุด ด้วย
จดหมายขาว กศน.
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รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่

ต้นกำ�เนิดอักษรไทย ชูจับมือเครือข่ายจัดการเรียนรู้ให้ทันโลก
ดร.กนกวรรณ วิ ล าวั ล ย์ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แหล่งเรียนรู้ในสังกัดส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
พร้อมให้ก�ำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู กศน.นักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่าย
ผู้น�ำชุมชน และบุคลากรที่เป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนงาน
กศน. ให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งมอบนโยบายด้านการศึกษา และเยี่ยมชม
นิทรรศการ โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน.และคณะให้การ
ต้อนรับและน�ำชม

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ผลจากการท�ำงาน
ด้วยความทุ่มเทของครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมถึงผู้บริหารทั้งระดับ
จังหวัด อ�ำเภอ และบุคลากรทีร่ ว่ มกันในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนใน
ชุมชนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวิสัยทัศน์ที่ส�ำนักงาน กศน.ก�ำหนด ส่งผลให้ได้
รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลศูนย์สง่ เสริมประชาธิปไตยประจ�ำต�ำบลดีเด่นระดับ
ประเทศ / รางวัลชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการไทยนิยมยัง่ ยืน และ
รางวัลโครงงานนักศึกษา กศน.ดีเด่น ประจ�ำปี 2562
10
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ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า
รางวัลต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้เรียนและองค์กร สะท้อนความส�ำเร็จของการตั้งใจ
ท�ำงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส�ำนักงาน
กศน.จังหวัดสุโขทัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีผลมาจากการให้ความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่าย ให้มสี ว่ น
ร่วมในการจัดการศึกษาและด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่ง
เรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมและพัฒนาการน�ำเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา
รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัย
บุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ ครู กศน. ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ละมีความใกล้ชดิ กับชุมชน
ในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ปราชญ์ชมุ ชนและแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ทัง้ นี้
การพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทัง้ ความรู้ ความสามารถ การทุม่ เทและเสียสละ
การท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ตลอดจนการท�ำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ตนในฐานะผู้ก�ำกับดูแล ขอเป็น
ก�ำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มก�ำลังความ
สามารถ และขอให้ทุกท่านจงเชื่อมั่นในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของ กศน.ที่ท�ำงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนทัง้ ในด้านความรูพ้ นื้ ฐาน ทักษะอาชีพ ตลอดจน
ทักษะชีวิตให้ประชาชนคนไทยทุกคนด�ำรงชีพอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างเท่าทัน

รมช.กนกวรรณ เยือนโคราช เยี่ยม กศน.ครบุรี
ย�้ำครู และนักศึกษา กศน.เป็นความหวังของชาติ

ดร.กนกวรรณ วิ ล าวั ล ย์ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็นประธานในพิธีมอบชุดประชาสัมพันธ์และกระจายเสียงเคลื่อนที่เพื่อจัดการ
เรียนรูใ้ ห้แก่ผแู้ ทนศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ต�ำบล ในพืน้ ทีอ่ �ำเภอครบุรี อ�ำเภอ
โชคชัยและอ�ำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รวม 28 ชุด พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอครบุรี ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ต�ำบลแชะ เยีย่ มชมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้
และการศึ ก ษาอาชี พ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส�ำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
นครราชสีมา ทั้ง 32 อ�ำเภอ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า กศน.ดี
เด่น จ�ำนวน 25 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ต�ำบลแชะ อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศรีชัย
พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร กศน.
ในพื้นที่และนักศึกษา กศน.ให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

ส�ำหรับการมอบชุดประชาสัมพันธ์กระจายเสียงเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นสื่อ
เทคโนโลยีที่ครู กศน.จะน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่
สามารถเข้าถึงชุมชน เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่าง
หลากหลาย เข้าถึงพืน้ ทีช่ นบททีห่ า่ งไกล นอกจากนี้ ส�ำนักงาน กศน. ยังจัดการ
ศึกษาต่อเนื่องให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะ
ชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนอีกด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับ
บริการงานการศึกษา ทีศ่ นู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุก
อ�ำเภอ และกศน.ต�ำบลทุกแห่งทั่วประเทศ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ส�ำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษา
ในสังกัดกระจายอยู่ทุกต�ำบลทั่วประเทศครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้จัดการศึกษา
ส�ำหรับประชาชนที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการยกระดับ
ความรูท้ สี่ งู ขึน้ ทัง้ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้
จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกด้วย ซึง่ จะช่วย
ให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างถาวร ศธ.มุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมศักยภาพของการจัดการศึกษา กศน.เพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแลประชาชน
เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และที่ยังขาดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยน�ำบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการ
เพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ในส่วนของครู กศน.ทั่วประเทศที่
ยังมีจ�ำนวนไม่เพียงพอนั้น เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจที่ดี ขณะนี้ ศธ.ก�ำลังพยายาม
เกลีย่ อัตราก�ำลังของข้าราชการครู ในสังกัด สพฐ. ทีว่ า่ ง มาเป็นอัตราของ กศน.
โดยเบื้องต้นวางเป้าหมายไว้ อ�ำเภอละ 1 คน รวมประมาณ 900 คน ในส่วนนี้
รับปากจะช่วยเหลือผลักดัน ซึ่งเมื่อได้อัตรามาแล้ว เป็นหน้าที่ของน้องๆ ครู
ในโอกาสนี้ รมช.กนกวรรณ ได้กล่าวให้ก�ำลังใจแก่นักศึกษา กศน.ให้
กศน.ทุกคน ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการให้ได้ จากนัน้ ในส่วนทีเ่ หลือจะเปิด ภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาตนเองในช่องทางการเรียนรู้กับ กศน. เพราะทุกคนคือ
โอกาสให้คนของ กศน. เข้ามามีโอกาสเป็นพนักงานราชการต่อไป
ความหวังของชาติ
จดหมายขาว กศน.
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เสมา 3 หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไทย - รามัญ กศน.เมืองพระนารายณ์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาฯ และคณะ เดินทางลงพื้นที่มอบจักรยานจ�ำนวน 50 คัน ให้แก่ผู้แทนชุมชนบ้าน
บางขันหมากใต้ หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางขันหมาก อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทย-รามัญ  พร้อมตรวจเยี่ยม
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจ�ำต�ำบล ศูนย์ 9 ตามพ่อของ กศน.ต�ำบลบ้านบางขันหมากใต้  โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้การ
ต้อนรับและน�ำชม
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กศน. เขตคลองเตย เผยไอเดียเด็ด...
โครงงานเครื่องบินสำ�รวจพื้นที่ – FIRSTAR V2

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด “โครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง
พระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562 ของนักศึกษา กศน.

โครงงานเครื่องบินสำ�รวจพื้นที่ – FIRSTAR V2
นักศึกษา กศน. เขตคลองเตยระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1.นายบุญนา
2.นายเกรียงไกร
3.นายธนวัชร
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ตรีศักดิ์

ที่มาและประโยชน์ของโครงงาน

แก้วใส
เทศแท้
วิจิตรแสง
ตั้งประดิษฐ์

โครงงานฯนี้ เกิดจากความคิดที่จะลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับ
บุคลากรและลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องบินใหญ่ในการบินส�ำรวจพื้นที่  
เราใช้หลักความพอเพียงและความรู้แบบสะเต็มศึกษา ในการสร้างเครื่องบิน
ส�ำรวจทางอากาศขนาดเล็ก เพือ่ ใช้งานแทนเครือ่ งบินจริง ในการบินส�ำรวจพืน้ ที่
หรือการส�ำรวจทางธรณีวิทยา เช่น พื้นที่ประสบภัยพิบัติ และคาดหวังว่าจะ
พัฒนาต่อยอดท�ำเป็นอาชีพได้

นักศึกษาใช้ความรู้สะเต็มศึกษาหรือแนวทางวิทยาศาสตร์ ในการ
ค้นคว้า

ในเรือ่ งการออกแบบและประดิษฐ์เครือ่ งบินขนาดเล็กจากอินเตอร์เน็ต เรียน
รู้โปรแกรม Auto pilot เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้กับเครื่องบิน ท�ำการทดลอง
ดัดแปลงแผงวงจรให้เหมาะสมต่อการควบคุมในการขึ้นบินแต่ละครั้ง มีการ
ทดลองและปรับเปลี่ยนพัฒนาจนเป็นผลส�ำเร็จ และเน้นเรื่องการประหยัด
พลังงานและการใช้ตน้ ทุนตำ 
�่ ให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอ
เพียงด้วย

การเรียน กศน. มีผลต่อการพัฒนาชีวติ

นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่จะท�ำงานด้วยและเรียนไปด้วย ซึง่ นักศึกษา กศน.
เกือบทุกคนคงมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเรียนเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาไป
เทียบในการเรียนระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนา
ชีวิตให้ดีขึ้น การเรียน กศน. เป็นเรียนแบบเปิดมีอิสระ แต่มีหลักสูตรและหลัก
เกณฑ์ และมีการวัดผลทีเ่ ป็นระบบ หากนักศึกษาทุกคนเข้าเรียนครบตามก�ำหนด
และมีความตั้งใจจริง ก็จะประสบความส�ำเร็จในการเรียนได้

จดหมายขาว กศน.
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กศน. อำ�เภอน้ำ�ยืน จ.อุบลราชธานี

พัฒนาไม่หยุดยั้ง การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษา กศน. ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นกิจกรรมระดับประเทศ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้เสริมความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ�ำวัน และปลูกฝังกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษา กศน. โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยดีมาตลอด มีการจัดประกวดระดับพื้นที่โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 โดยคัดเลือกทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ศึกษา (ท้องฟ้าจ�ำลองกรุงเทพ) ทั้งนี้ นักศึกษา กศน. ทุกทีม ได้น�ำผลงานและ
แผงโครงงาน จัดแสดงและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน เมื่อวันอาทิตย์ที่
18 สิงหาคม 2562 แบบไม่มีใครยอมใคร
และปีน.ี้ .รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงงานเครือ่ งด�ำนารีโมทคอนโทรลพลังงาน
แสงอาทิตย์ ผลงานของนักศึกษา กศน.อ�ำเภอน�้ำยืน ส�ำนักงาน กศน.จังหวัด
อุบลราชธานี ซึง่ ได้น�ำเทคโนโลยีทนั สมัยมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน มุง่ หวัง
ให้ชาวนาน�ำไปใช้ในการลดขั้นตอนการท�ำนาให้รวดเร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ทั้งยัง
สามารถท�ำงานได้จากจากระยะไกลด้วยการควบคุมผ่านรีโมตคอนโทรล สมกับ
เป็นชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ โครงงานฯ ดังกล่าวได้รบั โล่รางวัลและเงินรางวัล
21,000 บาท โดยผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ�ำลอง
เอกมัย กรุงเทพมหานคร) และผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ทีน่ า่ ทึง่ คือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษา กศน. ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิต
ประจ�ำวันปีทผี่ า่ นมาซึง่ จัดขึน้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ทีมนักศึกษา กศน.อ�ำเภอนำ�้ ยืน
ก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากโครงงานเครือ่ งหยอดข้าวรีโมทคอนโทรล
พลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วด้วย แบบนีไ้ ม่เรียกว่า ”ฝีมอื ” จะเรียกว่าอะไร

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามอัธยาศัย...หลากหลายรูปแบบ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ
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นายการุณ สกุลประดิษฐ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวย
ดร.ว�ระกุล อรัณยะนาค หัวหนาผูตรวจราชการ ศธ. และ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช.
รวมแลกเปลี่ยนเลาประสบการณอันทรงคุณคา จากพ�่สูนอง การวางตนเปนขาราชการที่ดี ตั้งแตบรรจ�ใหม
สูวัยเกษียณถายทอดบทเร�ยนของขาราชการใหนองๆ ฟ�ง และ วาดภาพอนาคตหลังเกษียน
โดยมี นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจร�ญ PR กศน.เปนผูดำเนินรายการ

ณ กร�นเนอร�่ ร�สอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ดร.กนกวรรณ ว�ลาวัลย
รมช.ศธ.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

นายการุณ สกุลประดิษฐ
ปลัด ศธ.

นายประเสร�ฐ บุญเร�อง

รองปลัด ศธ.ประธานจัดงานฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน "ฝากไวดวยศักดิ์ศร� ฝากความดีที่ภาคภูมิ" เพ�่อแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการในสังกัด
กวา 400 คน ณ เดอะกร�นเนอร�่ ร�สอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา บรรยากาศอบอวลไปดวยความรัก ความผูกพันและความสุข ที่สำคัญงานนี้
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พรอมดวย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ ดร.กนกวรรณ ว�ลาวัลย รมช.ศธ. ทั้ง 2 ทาน ไดเดินทาง
ไปรวมงานเพ�่อแสดงมุทิตาจิตแบบแท็คทีมดวย

