“

Í
×
Ê
§
Ñ
¹
Ë
Œ
Ù
Ã
Ã
Ò
¡
§
‹
Ë
á
Å
¡
Ò
Ê
ÇÑ¹·Õ่ÃÐÅÖ¡
»ÃÐ¨Ó»‚ 2561

¡ÒÃÃÙŒË¹ Ñ§Ê×ÍáÅÐ¡ ÒÃ¾Ñ²¹ Ò
2
่
Õ
1
·
É
Ç
Ã
µ
Ã
È
ã¹
Òª
¹
Ðª
Ã
Í
§»
Ð¢
·Ñ¡É

n

PRODUCTIONS

”

ewsletter ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561

“

ÇÑ¹·Õ่ÃÐÅÖ¡ÊÒ¡ÅáË‹§¡ÒÃÃÙŒË¹Ñ§Ê×Í
»ÃÐ¨Ó»‚ 2561

¡ÒÃÃÙŒË¹Ñ§Ê×ÍáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
·Ñ¡ÉÐ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹ÈµÇÃÃÉ·Õ่ 21

n

”

PRODUCTIONS

ewsletter ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561

Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ
ประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลอง
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ปี 2561

ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561

บก.แถลง
สวัสดีค่ะ พี่น้อง กศน.ที่รักทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว กศน. ฉบับที่
6/2561 ฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 ประจ�ำวันที่ 16 สิงหาคม30 กันยายน 2561 เวลาในแต่ละปีชา่ งผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกิน ท�ำงานเพลินๆ
แป๊บเดียวจะสิ้นปีงบประมาณเสียแล้ว
กิจกรรมในระหว่าง 45 วันของจดหมายข่าว กศน.ของเราฉบับนี้
เป็นห้วงเวลาที่ส�ำคัญของนักการศึกษาทั่วโลก โดยเฉพาะ ชาว กศน.ในฐานะ
นักจัดการศึกษาตลอดชีวิตของไทย เพราะในวันที่ 8 กันยายน ของทุกปี
เป็นวันส�ำคัญในระดับนานาชาติ กล่าวคือวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
“International Literacy Day” ที่องค์การยูเนสโกได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิก
ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้ ปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลง
โดยในปีนี้มี Theme ในการรณรงค์ คือ “Literacy and Skills Development”
แปลเป็นไทยว่า “การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” ซึ่งแน่นอน
ว่าทั้งเรื่องและภาพบรรยากาศจากการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวในส่วนของ
ประเทศไทย โดย กศน.จะต้องปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว กศน.ฉบับทิ้งท้ายปี
อย่างเต็มอิ่มแน่ๆ บก.พี่แดงขอคอนเฟิร์ม
ปีนี้ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และ น.ส.โสมอุษา
เลีย้ งถนอม รองเลขาธิการ กศน. รวมถึงผูบ้ ริหาร และพีๆ่ หลายท่าน
จะโบกมื อ ลา บ๊ า ยบายจากภาระอั น หนั ก อึ้ ง ในต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่
อ� ำ ลาจากการเป็ น ข้ า ราชการไปสู ่ ชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณอย่ า ง
เต็มภาคภูมิ กอง บก.จดหมายข่าว กศน. ก็ขอแสดงความยินดี
กับทุกท่านด้วยค่ะ ทีเ่ ดินทางมาสูจ่ ดุ หมายปลายทางของความเป็น
ข้าแห่งแผ่นดินได้อย่างสง่างามและเต็มภาคภูมิ สัญญาว่าเรา
จะคิดถึงกันตลอดไปค่ะ ในขณะเดียวกันก็ขอต้อนรับเลขาธิการ
กศน. ท่านใหม่ นายศรีชยั พรประชาธรรม ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ให้มาคุมบังเหียน กศน. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ท�ำความรู้จักกับท่านได้ในท้ายเล่มค่ะ ไปพบกับเนื้อหาของ
จดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้ พร้อมๆ กับ บก.พี่แดง กันเลย
ดีกว่าค่ะ แล้วพบกันใหม่ปีงบประมาณหน้า ถ้าไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงนะคะ ^___^

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ส�ำนักงาน กศน.
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ
กฤตชัย อรุณรัตน์
โสมอุษา เลี้ยงถนอม

บรรณาธิการ
ตรีนุช สุขสุเดช
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สร้อยทิพย์ อุจวาที
ทองพิน ขันอาสา
สิชล เชยสมบัติ
เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
กมลทิพย์ ช่วยแก้ว
นิลรัตน์ มาเจริญ
ชูชาติ ก�ำลังงาม
จันทร์ฉาย ดีรอด

พิสูจน์อักษร
สุรพงษ์ ทองเนียม
วราทิพย์ ไตรรัตนวนิช
วิชุดา นาคนาวา
พนิตา จ�ำจด
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ
ญาณิศา สุขอุดม
อรุณรัศมี พุ่มไพศาล

ศิลปกรรม

ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
สุรพงษ์ ทองเนียม
ชูชาติ ก�ำลังงาม
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ พนิตา จ�ำจด
ปก : พนิตา จ�ำจด
ส่าหรี ประไชโย

ผลิตโดย :

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงาน กศน.
		 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�ำเนินนอก
		 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2282 2868 โทรสาร : 0 2281 0457
website : www.nfe.go.th

“...การรู้หนังสือเป็นความจ�ำเป็นส�ำหรับทุกชาติที่ก�ำลังพัฒนา
ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ ถ้าปราศจากการรู้หนังสือ
ของประชาชนในประเทศแล้ว ความพยายามในการด�ำเนินการพัฒนาคงไร้ผล
การรู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะน�ำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด...”
พระราชด�ำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระราชทานพระราชปณิธานและลายพระหัตถ์
แก่ที่ประชุมในโอกาสแห่งการประกาศปีสากลแห่งการรู้หนังสือขององค์การสหประชาชาติ (ปี ค.ศ. 1990)

A new challenge is now being added to
this: a world in flux, where the pace of
technological innovation is continuously
accelerating. In order to find a place
in society, get a job, and respond to
social, economic and environmental
challenges, traditional literacy and
numeracy skills are no longer enough;
new skills, including in information
and communication technology, are
becoming increasingly necessary.

Message from the Director
General of Unesco
“Once you learn to read, you will be forever free”,
wrote Frederick Douglass in the nineteenth century, an
emancipated black American slave, champion of the
abolitionist cause and author of several books. This call for
emancipation through reading, and more generally by
mastering basic skills – literacy and numeracy – has
universal scope.
Literacy is the first step towards freedom, towards liberation
from social and economic constraints. It is the prerequisite for
development, both individual and collective. It reduces
poverty and inequality, creates wealth, and helps to eradicate
problems of nutrition and public health.
Since the times of Frederick Douglass, and particularly in
recent decades, considerable progress has been made in all
regions of the world, and millions of men and women have been
lifted from ignorance and dependency through a broad-based
movement of literacy and the democratization of access to
education. However, the prospect of a world in which every
individual has fundamental knowledge remains an ideal.
Today, worldwide, more than 260 million children and
adolescents are not enrolled in school; six out of ten children
and adolescents – around 617 million – do not acquire the
minimum skills in literacy and numeracy; 750 million young
people and adults still cannot read and write – and among
them, two-thirds are women. These seriously debilitating
shortcomings lead to a de facto exclusion from society
and perpetuate a spiral of social inequalities and gender
inequalities.
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Preparing young people and adults
for jobs, the majority of which have not
yet been invented, is a challenge.
Accessing lifelong learning, taking
advantage of pathways between
different forms of training, and benefiting
from greater opportunities for mobility
has thus become indispensable.
The theme of this year’s International Day,
“Literacy and Skills Development”,
focuses on this evolving approach to
education. UNESCO is actively engaged
in the redefinition of literacy policies
and encourages innovative educational
practices. It also supports various
forms of public and private sector
cooperation, since only a comprehensive
understanding of the education cause
can enable an appropriate response to
the needs of a world that seems to be
reinventing itself every day.
On this International Day, I call on all
stakeholders in the world of education,
and beyond, because it is a cause that
concerns us all, to mobilize so that the
ideal of a fully literate global society
becomes more of a reality.

Audrey Azoulay, Director General
Message on the occasion of the International
Literacy Day

สารยูเนสโก เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” (แปล) 8 กันยายน 2561

เฟรเดอริค ดักลาส (Frederick Douglass) ทาสชาว
แอฟริกัน - อเมริกัน ผู้เป็นอิสระจากอิทธิพลอันเลวร้าย นักต่อสู้การ
เลิกทาส และนักประพันธ์ ได้เขียนข้อความตอนหนึ่งไว้ในศตวรรษที่ 19
ว่า “ทันทีที่คุณเรียนรู้ที่จะอ่าน คุณก็จะเป็นอิสระตราบนิรันดร์”
นี่คือการเรียกร้องการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสโดย
การอ่าน และตามขอบข่ายสากลทั่วไปนั่นคือการให้ความส�ำคัญกับ
ทักษะพื้นฐานอันได้แก่ การรู้หนังสือและการคิดค�ำนวณเป็น
การรู ้ ห นั ง สื อ คื อ ก้ า วแรกสู ่ ค วามเป็ น อิ ส ระ มุ ่ ง สู ่ ก าร
ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อจ�ำกัดทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ที่จะลด
ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สร้างความมั่งคั่ง และช่วยขจัดปัญหา
ทางโภชนาการ และสาธารณสุขให้หมดไป
นับตั้งแต่ช่วงชีวิตของเฟรเดอริค ดักลาส โดยเฉพาะในช่วง
หลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมากมายในทุกภูมิภาค
ของโลก มีบุรุษและสตรีหลายล้านคนที่หลุดพ้นจากความไม่รู้และภาวะ
พึ่งพิง โดยมีการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางในเรื่องการรู้หนังสือ
และความเป็ น ประชาธิ ป ไตยในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม
การคาดการณ์ของโลกที่ทุกคนพึงมีความรู้พื้นฐาน ยังคงเป็นอุดมคติ
เช่นเคย ปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 260 ล้านคนทั่วโลกที่
ไม่ได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเด็กและเยาวชน 6 คนจาก 10 คน
หรือประมาณ 617 ล้านคน ไม่ได้รับทักษะขั้นต�่ำในเรื่องการรู้หนังสือ
และการคิดค�ำนวณ ประชาชนวัยหนุม่ สาวและผูใ้ หญ่จำ� นวน 750 ล้านคน
ยังคงไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนดังกล่าว
เป็นสตรี จุดอ่อนทีท่ ำ� ให้เกิดความอ่อนแอเหล่านี้ ย่อมน�ำไปสูก่ ารแยกตัว
ออกจากสังคม และท�ำให้เกลียวแห่งความไม่เท่าเทียมทางสังคมและ
ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงด�ำเนินอยู่อย่างถาวร

ความท้าทายใหม่ที่ก�ำลังเกิดขึ้นต่อโลกใบนี้ คือ การทะลัก
เข้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อที่
จะหาโอกาสในสังคม การที่จะได้งานท�ำ และตอบสนองต่อความท้าทาย
ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทักษะการรู้หนังสือและคิดค�ำนวณ
แบบเดิมๆ จึงไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ทักษะใหม่ๆ ที่รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นเรื่องจ�ำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ
การเตรียมคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่เพื่อการมีงานท�ำ ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีทักษะดังกล่าว จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ดังนั้น
การเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การได้ประโยชน์จากแนวทางการฝึก
อบรมในรูปแบบต่างๆ และการได้รับโอกาสที่มากขึ้น เพื่อการเตรียมการ
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
แนวคิ ด หลั ก ของวั น ที่ ร ะลึ ก สากลแห่ ง การรู ้ ห นั ง สื อ
ในปีนี้ คือ “การพัฒนาการรูห้ นังสือและทักษะต่างๆ” ทีม่ งุ่ เน้นแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา ยูเนสโกก�ำลังเร่งก�ำหนดนโยบายการรู้หนังสือ
ตามแนวคิดใหม่และส่งเสริมการปฏิบัติทางการศึกษาเชิงนวัตกรรม
อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง จากภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เนื่ อ งจากการท� ำ ความเข้ า ใจสาเหตุ ข องการศึ ก ษา
ที่ครอบคลุมเท่านั้นจึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของโลก
ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ การศึกษาจะต้องปฏิรูปตัวเองทุกวัน
ในโอกาสวั น ที่ ร ะลึ ก สากลแห่ ง การรู ้ ห นั ง สื อ นี้ ดิ ฉั น
ขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวงในโลกของการศึกษาและอื่นๆ
เพราะเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้
อุดมคติของสังคมโลกด้านการรูห้ นังสือมีความเป็นจริงมากขึน้ ฅอย่าง
แท้จริง
ออเดรย์ อาซูเลย์
Onie Newsletter
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ประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2561
Theme “Literacy and Skills Development”
“การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21”

การรู้หนังสือ เป็นกุญแจส�ำคัญที่ไขไปสู่การเรียนรู้ ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
หากย้อนไปในอดีต ประชากรในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ยังมีความ
เหลื่อมล�้ำทางด้านสังคมและการศึกษาอยู่ องค์การ ยูเนสโก (UNESCO)
มองว่า การขจัดความไม่รู้จะสามารถขจัดความเลื่อมล�้ำได้  จึงได้ก�ำหนดให้วันที่
8 กั น ยายน ของทุ ก ปี เ ป็ น “วั น ที่ ร ะลึ ก สากลแห่ ง การรู ้ ห นั ง สื อ ” หรื อ
“International Literacy Day” เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก
ร่วมกันรณรงค์ให้ประชากรโลกเห็นความส�ำคัญของการรูห้ นังสือ ซึง่ เป็นสะพาน
น�ำไปสูก่ ารเรียนรูท้ จี่ ะแก้ปญ
ั หาสังคมและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ได้ในทีส่ ดุ ประเทศไทย
ในฐานะประเทศสมาชิก ได้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว
มาโดยตลอด  โดยมี ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย หรือ ส�ำนักงาน กศน. เป็นองค์กรส�ำคัญที่ท�ำงานในด้านส่งเสริม
การรู้หนังสือของประชาชนมาอย่างยาวนานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เป็นผู้ขับเคลื่อน
ออเดรย์ อาซู เ ลย์ ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ยู เ นสโก ได้ ก ล่ า วถึ ง
ความส�ำคัญของการรู้หนังสือไว้ว่า “การรู้หนังสือเป็นก้าวแรกสู่อิสรภาพต่อ
การปลดปล่อยจากข้อจ�ำกัด ทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
การพัฒนาทั้งของบุคคลและส่วนรวม ช่วยลดความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ
สร้างความมั่งคั่งและช่วยขจัดปัญหาเรื่องโภชนาการและสาธารณสุข” ขณะที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มสี ารถึงประชาชนคนไทยทุกคน
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เนื่ อ งในโอกาสดั ง กล่ า วเช่ น กั น เน้ น ช่ ว ยกั น
สร้ า งสรรค์ สั ง คมไทยให้ เ ป็ น สั ง คมอุ ด มปั ญ ญา
ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และร่วมกันพัฒนาประเทศ
ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงาน
กศน.ได้จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ประจ�ำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน
2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ภายใต้แนวคิดหลักที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก คื อ
“Literacy and Skills Development” หรือ
“การรูห้ นังสือและการพัฒนาทักษะของประชากร
ในศตวรรษที่ 21” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ
เสวนาวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การอ่าน การเรียนรู้ และการพัฒนาคนไทยในยุค 4.0
โดยมี พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธาน
ในพิธีเปิด เยี่ยมชมนิทรรศการ และมอบโล่ รางวัล
เกียรติบัตร แก่ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมและโครงการ
ดีเด่นต่างๆ ของส�ำนักงาน กศน.ในรอบปีที่ผ่านมา
รวมถึงพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ซึ่งเป็น
นักรบแถวหน้าขององค์กร ที่ปฏิบัติงานส่งเสริม
การรู้หนังสือและจัดการศึกษาส�ำหรับผู้ด้อย พลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษามาครบ 10 ปี 15 ปี และ
20 ปี รวมทั้งสิ้น 1,174 รางวัล

ประมวลภาพ

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจ�ำปี 2561
วันที่ 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
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อีกส่วนหนึ่งจากกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ประจ�ำปี 2561 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561 ได้แก่ การเสวนาวิชาการ เรื่อง “อ่านเถิด อ่านดี มีสุข”
มีผรู้ ว่ มเสวนา คือ นายชยาวุธ จันทร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี นายเรืองศักดิ์
ปิ่นประทีป ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนายสัจภูมิ ลออ ผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึก ความ
ประทับใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ถ่ายทอดถึง
ประสบการณ์ในอดีตที่มีต่อการอ่านว่า การอ่านบังคับไม่ได้ ถ้าเกิดการบังคับ ก็
จะไม่มคี วามสุขในการอ่าน ตนได้รบั การส่งเสริมการอ่านจากแม่ทเี่ ปิดร้านเสริมสวย
ซึ่งสั่งหนังสือไว้คอยบริการลูกค้า บางครั้งแม่ก็พาลูกชายไปทิ้งไว้ที่ร้านหนังสือ
ระหว่างรอเลิกงาน จึงส่งผลให้ตนได้คลุกคลีอยู่กับการอ่านหนังสือมาตลอด

ตั้งแต่ยังเด็ก จึงเติบโตขึ้นมาเป็นคนรักการอ่าน
และเห็นว่าการส่งเสริมการอ่าน ควรต้องปลูกฝัง
ตั้งแต่วัยเด็ก ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ควรส่งเสริมให้รู้
เท่าทันเทคโนโลยี
ผูว้ า่ ฯ ชยาวุธ กล่าวว่า ประเทศฟินแลนด์
เป็ น ประเทศที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การอ่ า น การรู ้
หนังสือ มีการปลูกฝังการอ่านตั้งแต่เด็ก ด้วยการ
แต่งนิทานส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะ โดยมีครูเป็นบุคคล
ส�ำคัญในการช่วยพัฒนาเด็กให้อา่ นหนังสือ นอกจาก
นี้ ยังได้ฝากข้อคิดทิง้ ท้ายไว้วา่ เราจะมีวธิ กี ารอย่างไร
ในการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก และท�ำ
อย่างไรที่ กศน.จะช่วยส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก และ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ใ หญ่ และผู ้ สู ง อายุ มี ค วามรู ้ เ ท่ า ทั น
เทคโนโลยีได้
“กศน.มีสว่ นสร้างชาติ กศน.ช่วยพัฒนา
คนให้อ่านออก เขียนได้ และส่งเสริม ตลอดจนสร้าง
ทักษะการรักการอ่านให้คนในท้องถิ่นได้ ถึงแม้จะมี
จ�ำนวนไม่มากก็ตามที ต้องขอบคุณชาว กศน.ทีช่ ว่ ย
แก้ปัญหาให้แก่ประชาชน เพราะ กศน.มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับชาวบ้าน ชยาวุธ กล่าว

เรียงล�ำดับจากซ้ายไปขวา
1 นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
2 นายกฤตชัย อรุณรัตน์
เลขาธิการ กศน.
3 นายสัจภูมิ ลออ
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐออนไลน์
4 น.ส.พิมพ์กมล พิจิตรศิริ
ผู้สื่อข่าวไบรท์ทีวี ช่อง 20
ผู้ด�ำเนินรายการ
5 นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
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นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป หรือที่รู้จักกันในนาม “ตุ๊บปอง”
ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ผู้มีประสบการณ์ด้านการท�ำหนังสือเด็ก และ
คร�่ำหวอดในวงการหนังสือเด็กมากว่า 40 ปี เล่าว่า ตนได้รับการปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านจากครอบครัวมาตัง้ แต่เด็ก เริม่ มาจาก พ่อ – แม่ ทีช่ อบอ่านหนังสือให้ฟงั
ถ้าพ่อแม่ไม่ว่างก็จะมีพี่เลี้ยงเป็นผู้อ่านให้ฟังแทน นิสัยการอ่านของครอบครัว
จึงส่งผลมาถึงตน เนื่องด้วยครอบครัวพ�ำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก
หาหนังสือดี ๆ อ่านได้ยาก พ่อจึงเป็นดาราสนับสนุนชายยอดเยี่ยม ที่คอย
สนับสนุนให้อ่านหนังสือ และสมัครสมาชิกหนังสือ ส่งผ่านมาทางรถไฟ เช่น
การ์ตูนชัยพฤกษ์ สตรีสาร Student Weekly หากวันใดไม่มีหนังสือให้อ่าน
ก็จะอ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐของพ่อ
แรงผลักดันในการอ่านหนังสือของตุบ๊ ปอง คือ อยากอ่านหนังสือ
ได้เอง โดยไม่ต้องรอให้ใครมาอ่านให้ฟัง จึงมีความพยายามในการอ่านหนังสือ
ให้ออก ข้อคิดในการส่งเสริมการอ่านในครอบครัว คือ ควรส่งเสริมให้ผู้
มีหน้าที่เลี้ยงเด็ก อ่านหนังสือให้เด็กฟัง จะเป็นการช่วยส่งเสริมการอ่านมา
ตั้งแต่เด็ก การรักการอ่าน ต้องอ่านแล้วมีความสุข
นายสัจภูมิ ลออ ผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ เป็นบุคคล
ผู้มีชื่อเสียงด้านการแต่งกลอน เห็นความส�ำคัญของการอ่านจนท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จในอาชีพ และมีวันนี้ โดยเล่าให้ฟังว่า สมัยเด็กๆ ได้เรียนหนังสือจบ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ตอ้ งออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อ แม่ ท�ำนา เลีย้ งควาย
ทั้งที่อยากเรียนหนังสือมาก เมื่อต้องออกจากโรงเรียนจึงใช้วิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และเข้าศึกษาต่อ กับ กศน. ซึ่งมีเวลาที่ใช้ในการเรียนน้อยกว่า
เพือ่ นวัยเดียวกันทีอ่ ยูใ่ นระบบโรงเรียนซึง่ มีเวลาเรียนถึงวันละ 8 ชัว่ โมง แต่ตนเอง
นั้นมีเวลาเข้าเรียน วันละ 2 ชั่วโมง ท�ำให้ต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
บางครั้งก็ใช้เทคนิคในการอ่านเป็นบทกลอน หรือท�ำนองเพลง แล้วน�ำมาสรุป
เนื้อหา และจดโน้ตไว้ เพื่อน�ำมาอ่านทบทวน
การอ่านไม่ต้องรอเวลาที่จะต้องมีอารมณ์อยากอ่าน แต่การอ่าน
สามารถอ่านได้ตลอดเวลา นึกเสมอว่า มีเวลาเมือ่ ใด ก็อา่ นได้เมือ่ นัน้ จะอ่านหนังสือ
อะไรก็ได้ ต้องเลือกสรรหนังสือที่ดี ที่เราประทับใจและน�ำมาใช้ในชีวิต เมื่ออ่านแล้ว
ต้องจ�ำไว้และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ การส่งเสริมการอ่านต้องส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็ก
หรือเริม่ ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา ควรอ่านนิทาน หรือเปิดเพลงให้ฟงั ซึง่ ทักษะใน
การเขียนบทกวีของตนเป็นผลพวงมาจากการอ่านนั่นเอง
สัจภูมิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กศน. ควรน�ำวรรณกรรมดีๆ เข้ามาใช้
เป็นสือ่ การเรียนการสอน “การอ่านเป็นจุดเริม่ ต้นน�ำไปสูก่ ารเขียน เพราะฉะนัน้
คนที่จะเป็นนักเขียน นักพูดจะต้องมาจาการอ่าน ถ้าไม่อ่านก็จะไม่มีทักษะ
ในการเขียนด้วย”

จากการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จาก
การอ่านของผู้ร่วมเสวนาทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็น
ผู ้ ที่ มี ใ จรั ก การอ่ า นมาตั้ ง แต่ เ ด็ ก และสิ่ ง ส� ำ คั ญ
อีกประการหนึ่งที่ทุกท่านเห็นพ้องกัน คือ คนจะรัก
การอ่านได้ต้องเริ่มมาจากการได้รับการสนับสนุน
จากครอบครั ว ตั้ ง แต่ เ ด็ ก ถ้ า ท� ำ เป็ น นิ สั ย ก็ จ ะมี
ความสุ ข แต่ ถ ้ า คนไม่ รั ก การอ่ า น และไปบั ง คั บ
ให้อ่านก็คงไม่มีความสุข การเริ่มต้นอาจยากสักนิด
แต่เมื่อเริ่มได้แล้วผลลัพท์ก็คุ้มค่าแน่นอน
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พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ กศน.
ประจ�ำปี 2561 ในโอกาส
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ กศน. ประจ�ำปี 2561
ในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจ�ำปี 2561 วันที่
8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา
อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีรวม 1,174 รางวัล บรรยากาศ
เต็มไปด้วยความปลืม้ ปิติ กอง บก.ต้องขอปรบมือแสดงความยินดี
กับทุกท่าน ส�ำหรับทุกรางวัลด้วยค่ะ

ล�ำดับที่
ประเภทรางวัล
จ�ำนวน โล่/เข็ม(อัน)
1
โล่ ประกาศเกียรติคุณ พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต
1
เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ จ. ระยอง
2
โล่ Digital Literacy : E-commerce 2018
12
77
3 โล่ รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่ส�ำหรับชาวตลาด”
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โล่ บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับประเทศ
11
8
4 โล่ นักกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน
โล่ เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
10
5
5 โล่ ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น ประจ�ำปี 2561 สาขาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

6
7

8

โล่ Miss & Mr. Smart PR ONIE
เข็ม รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2560
เข็ม เชิดชูเกียรติ ครู กศน.
เข็ม เชิดชูเกียรติ ครู กศน.
ครู กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี รับเข็มทอง
จ�ำนวน 277 อัน
ครู กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 15 ปี รับเข็มเงิน
จ�ำนวน 370 อัน
ครู กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี รับเข็มทองแดง จ�ำนวน 399 อัน
รวมทั้งสิ้น
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2
1,046

1,174 รางวัล

Smart ONIE 2018

Onie Newsletter

11

บิ๊กน้อย ปลื้ม

ยูเนสโก ชื่นชม กศน.
ดึงเด็กวัยเรียน
เข้าระบบทะลุเป้า
สั่งท�ำต่อขอเต็มร้อย
พลเอก สุ ร เชษฐ์ ชั ย วงศ์ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร กล่ า วในโอกาสเป็ น ประธานเปิ ด งานวั น ที่ ร ะลึ ก สากลแห่ ง การ
รู้หนังสือ ประจ�ำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อ�ำเภอสัตหีบ
จั ง หวั ด ชลบุ รี เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ว ่ า “การศึ ก ษา” เป็ น กระบวนการส� ำ หรั บ
พัฒนาคน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
“การรู ้ ห นั ง สื อ ” เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำคั ญ ที่ จ ะส่ ง ต่ อ ถึ ง การพั ฒ นาให้ ม นุ ษ ย์
มีปัญญากว้างขวาง คิดกว้าง มองไกล มีวิสัยทัศน์ ตลอดจนมีความคิด
สร้ า งสรรค์ รู ้ จั ก ใช้ เ หตุ ใ ช้ ผ ล และใช้ ทั ก ษะด้ า นต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี พร้อมก�ำหนดให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติและทุก
ช่วงวัย ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง ตลอดจนมีทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21 ในระยะเวลา 1 ปีทผี่ า่ นมา ส�ำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงาน
หลั ก ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ท� ำ งานบู ร ณาการร่ ว มกั บ ทุ ก องค์ ก รหลั ก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริม
การด�ำเนินงานของ กศน.ต�ำบล ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ในฐานะศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ไทยนิยม ยั่งยืน และศูนย์
ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น
พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ผลงานส�ำคัญของส�ำนักงาน กศน.
และกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุด คือการที่สามารถน�ำ
ประชากรวัยเรียนอายุ 3 ขวบ ถึง 18 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้ามา
รับการศึกษาได้มากขึ้นกว่าห้วงที่ผ่านมาอย่างเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ สามารถน�ำประชากรวัยเรียนกลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษา
ได้ กว่าร้อยละ 60 ของเด็กที่อยู่นอกระบบทั้งหมด (45,000 คน) ซึ่งในเรื่องนี้
เป็นเรื่องที่องค์การยูเนสโกรับทราบแล้ว พร้อมได้ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงานหลายประการ ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลงานของ ส�ำนักงาน กศน.
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จึงมอบให้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผล
ต้ น แบบการด� ำ เนิ น งานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ ไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ พร้อมให้มีระบบติดตาม
การด�ำเนินงานอย่างเข้มแข็ง และมั่นใจว่าในภาคเรียน
ที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 จะสามารถน�ำประชากร
วั ย เรี ย นที่ อ ยู ่ น อกระบบการศึ ก ษากลั บ เข้ า ระบบ
การศึกษาได้มากยิง่ ขึน้ โดยล�ำดับ จนมีความสมบูรณ์
มากที่ สุ ด หรื อ ทั้ ง 100% ได้ ใ นอนาคตอั น ใกล้
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นผลงานความภาคภูมิใจ และมีความ
เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือ ที่เกิดจากการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่องยาวนาน ผมจึงขอชื่นชมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะบุคลากร กศน. ที่ด�ำเนิน
งานและปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการ
ท� ำ งานให้ เ กิ ด ผลส� ำ เร็ จ ตลอดจนร่ ว มจั ด งาน
ในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นภาพการท�ำงานด้วยความ
ตั้งใจและความเข้มแข็งร่วมกันของชาวกระทรวง
ศึกษาธิการ และ กศน. ที่เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนรัก
ร่วมท�ำงาน ร่วมชีวิต ร่วมกันสร้างความเจริญ
ให้แก่ประเทศไทยในทุกพื้นที่ ภายใต้แนวคิดการรู้
หนังสือและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ กระตุน้
ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันสานพลัง
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชน
เพื่อสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์
สู ่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สื บ ไป พลเอก สุ ร เชษฐ์
กล่าวในที่สุด

ควั น ห ล ง . . . ณ หว้ า ก อ

ยิ่งใหญ่...อลังการ งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบ 150 ปี
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี” ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่
18 - 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นการผนึกก�ำลังร่วมกันระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อวท.)
และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช,) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพือ่ กระตุน้ ความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการน�ำความรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ
ในครัง้ นี้ จัดขึน้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เต็มพื้นที่อุทยานฯ ทั้งกิจกรรม
การเรียนรู้ในภาคกลางวัน และการแสดงแสงสีเสียง เป็นการขยายโอกาสการ
เข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นเวทีส�ำหรับเด็ก เยาวชน ตลอดจนนักศึกษา
ได้มสี ว่ นร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็นประโยขน์ เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ประชาชนในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
มีประชาชน นักท่องเทีย่ ว ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา
จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง มีสถิติผู้เข้าชมงานตั้งแต่วันแรก
มากกว่า 3 หมืน่ คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
8 เมือง ได้แก่ เมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
เมืองบ้านของพ่อ เมืองจุดประกายความคิด วิทย์
สร้างคน เมืองโลกใต้น�้ำ เมืองดาราศาสตร์และ
อวกาศ เมืองตะลุยแดนวิทยาศาสตร์ เมืองใกล้ชิด
วิทย์..ธรรมชาติ และเมืองพลังงานแห่งชีวติ กิจกรรม
ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ เมืองโลกใต้น�้ำที่อาคาร

พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ หว้ากอ เมืองจุดประกายความคิด
วิทย์สร้างคน ทีม่ กี ารน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีสอื่ ผสม
สมัยใหม่มาให้เยาวชนได้ร่วมสนุก เมืองดาราศาสตร์
และอวกาศ การจัดแสดงนิทรรศการดาวจรัสฟ้า
จากประเทศจีน ตื่นตาตื่นใจกับภาพถ่ายดาราศาสตร์
จากทั่วทุกมุมโลก การสัมมนาเรื่องดาราศาสตร์
และอวกาศ โดย Mr. David john Ruffala นักวิชาการ
จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ
Mr. John M. Grunsfeld นักบินอวกาศ มาร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ในแผนแม่บท
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวในระดับเอเซีย
ต่อไป
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นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวถึง
หัวโขนของทางราชการในบทบาทของเลขาธิการ กศน.ทีจ่ ะต้องยุติ
และถอดวางลงตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบคนใหม่มาขับเคลื่อนเรือ กศน. ในมหานที
ที่กว้างใหญ่ต่อไป ว่า ตนอยากฝากชาว กศน.ให้ด�ำเนินการต่อ
ในเรื่องที่ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากประเด็นไว้ใน 6 เรือ่ ง ซึง่ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การต่อยอดการอบรม e-Commerce
จากเดิมเป็น 1 : 3 เพื่อสร้างตลาดออนไลน์ในพื้นที่ให้มากขึ้น
การเปิดพื้นที่ กศน.อ�ำเภอ/ต�ำบล เป็นศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (OOCC) การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียน
นอกระบบการศึกษา การส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาวะในชุมชน
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน และ สุดท้าย
คื อ การเพิ่ ม อั ต ราการอ่ า นของประชาชน ให้ ด� ำ เนิ น การต่ อ ไป
อย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ด�ำเนินงานยังไม่เสร็จสิ้นในช่วงนี้ คือ การสอบ
คัดเลือกครูผู้ช่วยในพื้นที่พิเศษ ก็ขอฝากให้ท่านเลขาธิการ กศน.
ท่ า นใหม่ นายศรี ชั ย พรประชาธรรม และผู ้ รั บ ผิ ด ชอบช่ ว ย
ด�ำเนินการต่อให้ด้วย
ส� ำ หรั บ สิ่ ง ที่ ต นเองรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จมากที่ สุ ด คื อ
ก่ อ นเกษี ย ณได้ ผ ลั ก ดั น ให้ ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
ได้มีโอกาสเข้ารับการประเมินให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ส�ำเร็จ
ก็ขอให้ก�ำลังใจให้ประเมินผ่านกันทุกคนนะครับ
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ประวัติการศึกษา
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พ.ศ. 2547
- วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วท.ม.) สาขาวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2531
- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาเคมี - การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พ.ศ. 2526
วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ
(นบส.2) รุ่นที่ 9 สานักงาน ก.พ., หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(ส.นบส.) รุน่ ที่ 6, นักบริหารการศึกษาระดับสูง (นศส.ศธ.) รุน่ ที่ 2
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สคบศ. คอมพิวเตอร์ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
การศึกษาดูงาน ด้านระบบการบริหารงานบุคคลที่กระทรวง
การศึกษาอังกฤษ, ระบบบริหารงานบุคคลจากเขตการศึกษา
โคลัมเบีย นิวยอร์ก มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา,
การประชุมสภาครูอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ การบริหาร
เงินทุน ณ สาธารณรัฐอิตาลีและสาธาณรัฐฝรัง่ เศส มหาวิทยาลัย
Sicences Po University
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง
- พ.ศ. 2532 ผลการศึ ก ษายอดเยี่ ย มทางวิ ท ยาศาสตร์
ประเทศไทย มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
- พ.ศ. 2556 เกียรติบัตรได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
เสียสละ อุทิศตนทาคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษา จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2558 ประกาศเกียรติคุณคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. จาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2558 โล่เชิดชูเกียรติ เป็นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ชิ อบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต จาก ปปช.

ประวัติการท�ำงาน
เข้ารับราชการ ในต�ำแหน่ง ครู 1 กรมสามัญศึกษา เมื่อ
21 พฤษภาคม 2522 ขยับเป็นอาจารย์ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ต่อด้วยนักวิชาการสอบ 5 ฝ่ายสรรหา
บุคคล กองวิชาการบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการครู (ก.ค.) หั ว หน้ า งานด� ำ เนิ น การสรรหาบุ ค คล
(นักวิชาการสอบ 6ว) กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองวิชาการบริหาร
งานบุคคล ก.ค. หัวหน้างานตรวจสอบและทะเบียนประวัติ 1
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 6ว) กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานตรวจสอบและทะเบียนประวัติ 1 (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
งานบุคคล 7ว) กลุ่มตรวจสอบและทะเบียนประวัติ หัวหน้ากลุ่ม
สรรหาและคุณวุฒิ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล ผู้อ�ำนวยการ
ภารกิ จ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการ
ผู้อ�ำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)
ตามล�ำดับ จากนั้นด�ำรงต�ำแหน่งรองเลขาธิการ กคศ.และปฏิบัติ
หน้าที่ศึกษาธิการภาค 5 (เพชรบุรี) ศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)
และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
อีกหน้าที่หนึ่ง และสุดท้ายมีมติ ครม.แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการ กศน. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
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·Ñ¡ÉÐáË‹§ÈµÇÃÃÉ·Õ่ 21
(21st Century Skill)
¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¢Í§âÅ¡ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃ็Çã¹·Ø¡ æ ´ŒÒ¹ ·Ñ้§´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×Í§
àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¢³Ð¹Õ้ àÃÒ·Ø¡¤¹
ä´Œ¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹âÅ¡ÈµÇÃÃÉ·Õ่ 21 ÍÂ‹Ò§àµ็ÁµÑÇ «Ö่§à»š¹ÂØ¤·Õ่à¡Ô´¡ÒÃ¡ŒÒÇ¼‹Ò¹
¨Ò¡âÅ¡»¯ÔÇÑµÔÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂØ¤à¡‹Ò ä»ÊÙ‹ âÅ¡´Ô¨Ô·ÑÅ ·ÓãËŒ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
¢Í§µÅÒ´áÃ§§Ò¹à»ÅÕ่Â¹ä» ·Ñ¡ÉÐµ‹Ò§ æ ·Õ่à»š¹¡ÒÃ·Ó«้Ó æ (routine-work)
äÁ‹à¾ÕÂ§¾ÍÍÕ¡µ‹Íä» à¾ÃÒÐ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃÊÒÁÒÃ¶·Óá·¹ä´Œ ´Ñ§¹Ñ้¹ àÃÒ·Ø¡¤¹
¨ÐµŒÍ§µ×่¹µÑÇ áÅÐàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁà¾×่Í¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔµÃÍ´ã¹âÅ¡áË‹§ÈµÇÃÃÉ·Õ่ 21

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
(Learning and Innovation Skill)
ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ ¡ÒÃãÊ‹ã¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨
ã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ

·Ñ¡ÉÐÊÒÃÊ¹à·È Ê×่Í áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

(Information, Media, and Technology Skill)
ä´Œá¡‹ ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ÊÒÃÊ¹à·È ¡ÒÃÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹Ê×่Í áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªŒ
à·¤â¹âÅÂÕÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµáÅÐÍÒªÕ¾
(Life and Career Skill)
ä´Œá¡‹ ¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡»ÃÑºµÑÇ ¡ÒÃÃÔàÃÔ่ÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤
¡ÒÃãÊ‹ã¨´ÙáÅµ¹àÍ§ ¡ÒÃà¢ŒÒÊÑ§¤Á
¡ÒÃÁÕ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº¼ÙŒÍ×่¹ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹·ÕÁ
ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Íµ¹àÍ§áÅÐÊÑ§¤Á
áÅÐËÁÑ่¹ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹ à¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾

