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Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ

11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
สำ�นักงาน กศน.

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้ง กับจดหมายข่าว กศน.ฉบับที่ 2/2562 ที่กอง บก.ภูมิใจเสนอ
ในธีมส์หลัก 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงาน กศน. อย่าเพิ่งตกใจว่า เอ๊ะ! เราท�ำงาน กศน.
มาตั้งนานแล้ว ท�ำไมเพิ่งครบรอบ 11 ปี จริงๆ แล้ว รากฐานความเป็นมาของงานด้านการศึกษา
ผู้ใหญ่บ่มเพาะยาวนานมาถึง 79 ปีแล้วค่ะ สถานภาพและโครงสร้างขององค์กรมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ของยุคสมัย ใหญ่ขึ้น เล็กลง แล้วกลับมาใหญ่ขึ้นอีก ที่ส�ำคัญช่วงนี้เรายังรอลุ้น
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ....ฉบับใหม่ว่าจะผ่านด่านอรหันต์ซึ่งมีอยู่หลายด่านหรือไม่
ซึ่งองค์กร กศน.ของเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ไม่ต้องห่วงนะคะ บก.พี่แดงจะพยายามน�ำข่าวสารส�ำคัญเหล่านี้มาฝาก
เป็นระยะๆ ไม่ให้ตกข่าวแน่นอนค่ะ
ในยุคของพวกเรา ถือเป็นยุคสมัยแห่งการสืบทอด ทัง้ ในด้านของปรัชญา แนวคิด และอุดมการณ์
ในการท�ำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย ...โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัด
การศึกษาทุกระบบมีการปรับเปลีย่ นตามบริบทของสังคม กศน.ก็เช่นกัน ต้องมีวสิ ยั ทัศน์การท�ำงาน
ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น
จดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอบทความและภาพบรรยากาศ งานวันคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักงาน กศน. พร้อมเสียงสะท้อนจากอดีตผู้บริหารหลายท่าน ตลอดจนกิจกรรมส�ำคัญอื่นๆ
ในห้วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนมีนาคม 2562 อาทิ การจัดงานแสดงผลการด�ำเนินงาน
ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 การรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. โครงการ
สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายรายการค่ะ เราไปพบกับเนื้อหา
ในเล่มกันเลยดีกว่าค่ะ

ตรีนุช สุขสุเดช
บรรณาธิการ

สำ�นักงาน กศน.

สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
บรรณาธิการที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

พรประชาธรรม - ผู้อำ�นวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
- ผู้อำ�นวยการกลุ่มการคลัง
ลีสุวรรณ์
- ผู้อำ�นวยการกลุ่มแผนงาน
บรรณาธิการ
- ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
ตรีนุช
สุขสุเดช
- ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ศรีชัย
วิเลขา

ทองพิน
ณัฐมน
สิชล
นิลรัตน์
ชูชาติ
วราทิพย์
วิชุดา
พนิตา

ขันอาสา
สุรพงษ์
ไทยประสิทธิ์เจริญ  นภัสสรณ์
เชยสมบัติ
นพนันท์
มาเจริญ
นันท์นลิน
กำ�ลังงาม
ไตรรัตนวนิช
นาคนาวา
จำ�จด

ทองเนียม
ธนิพัฒน์วรเมธ
สิงหเสนี
ประเสริฐสังข์

พิสูจน์อักษร
ณัฐมน
นภัสสรณ์
นพนันท์

ศิลปกรรม
สุรพงษ์

ไทยประสิทธิ์เจริญ  
ธนิพัฒน์วรเมธ
สิงหเสนี

ทองเนียม

กศน.จัดงาน

วัพร้นอมเดิคล้
า
ยวั
น
สถาปนา
นหน้าให้คนไทยได้รับโอกาสการศึกษา
วันที่ 4 มีนาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนา สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ สำ � นั ก งาน กศน.
ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สำ�นักงาน กศน. มีภารกิจที่ต่อเนื่อง โดยมี
พั ฒ นาการมาจากกองการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ กรมสามั ญ ศึ ก ษา ตั้ ง แต่ วั น ที่
6 สิงหาคม พ.ศ.2483 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ
ให้ ส ามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารพั ฒ นาโดยลำ � ดั บ เป็ น
กรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น เมื่ อ พ.ศ.2522 และปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
สำ � นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ใน พ.ศ.2546 จนกระทั่ ง
พ.ศ.2551 พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
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จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็น สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำ�นักงาน กศน. ในปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์
“คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
สามารถดำ�รงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำ�เป็นในโลกศตวรรษที่ 21” โดยจะไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง สำ�หรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำ�นักงาน กศน. เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 11 ปี ครั้งนี้ สำ�นักงาน กศน. ได้จัดพิธีอย่างเรียบง่าย
มีพิธีทำ�บุญ เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
จำ�นวน 9 รูป โดยมีอดีตผู้บริหารสำ�นักงาน กศน. ข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดสำ�นักงาน กศน. เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น
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สะท้อนมุมมองผู้บริหาร กศน.
อดีต-ปัจจุบัน

กศน.มีประวัติการณ์ที่แปลกประหลาด จากกองพัฒนาเป็นกรม จากกรม
ลดลงเป็นสำ�นักบริหาร และขยับเป็นกรมทีไ่ ม่เป็นนิตบิ คุ คลในปัจจุบนั แต่ภารกิจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคน กศน.ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ของเดิมยังต้องปฏิบัติ
ของใหม่ก็ต้องสนองนโยบาย เป้าหมายกว้างขึ้นตามปริมาณงาน แสนสงสาร
คน กศน.

อภิชาติ จีระวุฒิ

อดีตเลขาธิการ กศน.

การจัดการศึกษาสายสามัญลดปริมาณลง การอาชีพ การส่งเสริมอาชีพมีคน
มาช่วยทำ�กันเยอะมาก การศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มปริมาณผู้รับบริการมหาศาล
ทำ�อย่างไรจะทำ�งานโดยยึดประชาชนเป็นตัวตั้งได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  ฝากพี่น้อง
ชาว กศน.คิดและหาแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จะเป็นคุณูปการยิ่งแก่คนไทย

ณ วันนี้ แม้จะไม่ได้อยู่ในบทบาทของผู้บริหารสำ�นักงาน กศน.โดยตรง
แต่ความรัก ความห่วงใย และหัวใจของผมยังคงอยู่กับชาว กศน.เสมอมา ไม่
เปลี่ยนแปลง และวันนี้สังคมโลกเปลี่ยนไปแล้ว ชาว กศน.ต้องเตรียมพร้อมรับ
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ได้ นอกจากนี้ยังต้องนำ�พาประชาชน
ให้ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปได้อย่างมั่นคงอีกด้วย “ชีวิตเราเหมือน
ดวงตะวัน มีขึ้นมีลงเสมอ เมื่อวันหนึ่งพระเจ้าใส่ซองมาให้เป็นเลขาธิการ กศน.
ถึงจะเป็นเลขาฯ บ้านนอก ก็ได้ทำ�หน้าที่อย่างดีที่สุด โดยไม่ลืมว่าในขณะที่ตะวัน
กำ�ลังขึ้น ก็จะเตือนตนเองไม่ให้ลืมตอนที่ตะวันตก”

ประเสริฐ บุญเรือง
อดีตเลขาธิการ กศน.
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วันนี้ ในบทบาทของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผมก็จะส่งเสริมสนับสนุน
งานการศึกษาตลอดชีวติ ให้เต็มกำ�ลังความสามารถเช่นกัน ขอให้พนี่ อ้ ง กศน.ทีร่ กั
ของผมจงมีกำ�ลังใจที่ดี ทำ�งานเพื่อประชาชนต่อไป

สุรพงษ์ จำ�จด

อดีตเลขาธิการ กศน.

กฤตชัย อรุณรัตน์
อดีตเลขาธิการ กศน.

เนือ่ งในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำ�นักงาน กศน. ปี 2562 วันที่ 4 มีนาคม 2562
ผมขอส่งกำ�ลังใจมายังพี่-น้อง กศน. ทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในทุกระดับ
ขอให้ทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจในภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย สำ�หรับประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการ
ศึกษาที่ทุกท่านกำ�ลังดำ�เนินงานอยู่ในทุกพื้นที่ งานที่ทุกท่านกำ�ลังปฏิบัติอยู่นั้น
มีความสำ�คัญต่อการพัฒนากำ�ลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ ช่วยสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย ให้ได้
มีโอกาสในการศึกษาในรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมของแต่ละคน เพื่อนำ�
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ดังนั้น การทำ�งานในลักษณะนี้
จึงเป็นงานทีม่ คี วามยุง่ ยาก ซับซ้อนอยูพ่ อสมควร ต้องอาศัยกำ�ลังใจและความมุง่ มัน่
ในการทำ�งานเป็นอย่างมาก แต่ผลจากงานที่ท่านปฏิบัติก็สามารถช่วยสร้างโอกาส
ให้กับประชาชนและชุมชนให้พัฒนาขึ้นได้ จึงนับเป็นหน้าที่ที่สำ�คัญและสมควรต่อ
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

กศน. ในอนาคต ต้องเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก เพศ ทุ ก วั ย จั ด กระบวนการเรี ย นรู้
ตลอดชีวติ ให้ทกุ คนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ให้ความสำ�คัญกับประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล เป็นการศึกษาภาคประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มผู้สูงวัย
ใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดให้มีระบบของ
การสะสมผลการเรียน มีหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาจะทำ�ให้ กศน.
ปรับตัวอยู่ในกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม
จดหมายขาว กศน.
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ศรีชัย พรประชาธรรม
เลขาธิการ กศน.

ในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น ต้องขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของ กศน.
ทุกท่าน รวมถึงประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้สง่ เสริมสนับสนุนให้บตุ รหลานได้เข้ามาศึกษา
ในรั้วของ กศน. รวมถึงหน่วยราชการและเอกชนที่ได้บูรณาการการทำ�งานร่วมกันมา
โดยตลอด ซึ่งนับได้ว่า กศน. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สำ�นักงาน กศน.จะเดินหน้า
ทำ�หน้าที่ ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนตัวขีดความสามารถสมรรถนะของประชาชนไทยให้สามารถแข่งขันได้
สามารถสร้างทักษะความรู้ได้ ให้สามารถมีอาชีพ มีงานทำ�  สิ่งเหล่านี้เป็นทิศทาง
ที่ สำ�นักงาน กศน. จะดำ�เนินการต่อไป และถือว่าเป็นห้วงเวลาที่สำ�คัญ เนื่องจากเป็น
ช่วงของการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีทคี่ อ่ นข้างเร็ว
กศน. จะต้องปรับรูปแบบของการเรียนรู้ให้เข้ากับยุคสมัย และเป็นทิศทางที่ กศน.
จะต้องก้าวเดินต่อไป และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักงาน กศน.ครบรอบ 11 ปี
ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 นี้ ถือเป็น 11 ปี ที่ต่อเนื่องจากก้าวย่างในยุคบุกเบิก เกือบ 80 ปี
ที่ผ่านมา ด้วยสถานะที่แตกต่างกันไปในแต่ละห้วงเวลา แต่บทบาทภารกิจยังคงมุ่งสู่
การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
ชดเชย เติมเต็ม เยียวยา เพื่อเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ให้เกิดในทุกชุมชนทั่วทุกระแหงบนแผ่นดินไทย
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มุมมองบุคลากร / นักศึกษา กศน.
“หลายๆครั้งที่ผ่านมา หน่วยงาน กศน. ปรับ แยก ยุบ รวม แต่ทุกๆ ครั้ง
ด้วยภารกิจที่หลากหลาย จนกลายเป็นเสน่ห์ของชาว กศน. การปรับเปลี่ยนไปของ
ชื่อในแต่ละครั้ง แต่กับชื่อ กศน.ยังคงเป็นที่รู้จักและคุ้นชินของผู้เรียน ผู้รับบริการเสมอ  
กศน. หนึ่งในองค์การการศึกษาที่เติมเต็มให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพิ่มโอกาสสำ�หรับผู้พลาด
ส่งเสริมให้แก่ผู้ขาดโอกาส ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำ�ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของกศน. (ONIE Model)  
ตามหลักปรัชญา “คิดเป็น”
และนั บ เป็ น ความโชคดี อ ย่ า งสู ง สุ ด ที่ ไ ด้ เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในองค์ ก รนี้
ได้มาทำ�หน้าที่ของ “ครู” ได้อย่างสมศักดิ์ศรี กศน.สอนให้รู้จักการทำ�งานร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ สอนให้เป็นนักประสานทีเ่ ก่ง หล่อหลอมให้เป็นนักจัดการทีแ่ กร่งและสูง้ าน
และอย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ คื อ งาน ศศช. เพื่ อ สนองงานในพระราชดำ � ริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์

จารุณีย์ เก่าพิมาย

(ครู ศศช.)
ครูอาสาสมัคร กศน.อำ�เภองาว จังหวัดลำ�ปาง

กระผมนายกรกวี เลาหเสรีกุล (เลนโบ) อายุ 18 ปี  ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นบุคคลออทิสติก ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนได้ มีผู้แนะนำ�
ให้มาเรียนที่ ศูนย์ กศน.เขตสะพานสูง การที่ผมได้มาเรียนที่นี่ทำ�ให้ผมมีอนาคต
ผมรู้สึกดีเป็นอย่างมากที่ได้มาอยู่ในหลักเกณฑ์การทำ�งานของ กศน. ผมได้รู้จัก
เพื่อน ๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีนิสัยหลากหลาย เรียนที่นี่แล้วผมสามารถนำ�เนื้อหา
ในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบคนอื่นๆ
ไม่ใช่หลอกตัวเองไปวัน ๆ  สามารถหากิจกรรมทีต่ วั ผมเองถนัดและชำ�นาญไปกับสิง่ นัน้ ๆ  
สามารถหาสิ่ ง ที่ มี ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น มาออกแบบและคิ ด ค้ น สิ่ ง ใหม่ ๆ ในชี วิ ต
เพื่ อ ตั ว ผมเองและผู้ อื่ น เช่ น ผมเป็ น จิ ต อาสาเป่ า แซกโซโฟน และพั บ กระดาษ
ในรูปแบบต่างๆ ตามโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย กศน.แห่งนี้ได้เพิ่มเวลา
ทำ�กิจกรรมมากกว่าการทำ�การบ้านหรือข้อสอบทีย่ ากเกินไป เช่น การให้เวลาซ้อมดนตรี
งานศิลปะ การทำ�งานเกษตร และอีกมากมาย คุณครูทนี่ ใี่ จดีทกุ ท่าน ถึงแม้จะมีต�ำ หนิบา้ ง
แต่ไม่ได้เกินเหตุเกินผลครับ การที่ผมมาอยู่ในครอบครัว กศน. เขตสะพานสูง
กรุงเทมหานคร นี้  คือความสุขอันล้ำ�ค่าในชีวิตผมแล้ว

กรกวี เลาหเสรีกุล
นักศึกษา กศน.
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งานแสดงผลการดำ�เนินงาน

“ชุมชนต้นแบบตามโครงการ ไทยนิยม
ยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 ของสำ�นักงาน กศน.”

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นประธานในการจัดงานแสดงผลการดำ�เนินงาน “ชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 ของสำ�นักงาน กศน.”
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่
7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โอกาสนี้  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กล่าวชื่นชม บุคลากร กศน. รวม
ถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน ในการร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
“ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 ของ
สำ�นักงาน กศน.” จนมีผลสำ�เร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยดำ�เนินการชุมชน
ต้นแบบในทุกระดับตั้งแต่ จังหวัด อำ�เภอ และขยายไปยังระดับตำ�บล
รวมถึงยังมีการบริหารจัดการพัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบเพือ่ ความยัง่ ยืน
อย่างเป็นรูปธรรมและด้วยความต่อเนื่อง
10

จดหมายขาว กศน.
ONIE Newsletter

สำ�หรับการจัดงานในครัง้ นี  ้ เป็นการนำ�ผลการดำ�เนินงานของชุมชนต้นแบบ
จาก 77 จั ง หวั ด ซึ่ ง มี อ ยู่ ทั้ ง หมด 8,429 ชุ ม ชน มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอด และได้นำ�ชุมชนตัวอย่างที่มีผลการดำ�เนินงาน
โดดเด่นสอดคล้องกับกรอบหลัก 10 ประเด็น เชื่อมโยงการดำ�เนินงาน
ตามภารกิ จ ของสำ � นั ก งาน กศน. ตำ � บล มานำ � เสนอการรายงาน
ผลการดำ � เนิ น งาน โดยผู้ แ ทน กศน. พร้ อ มผู้ นำ � ชุ ม ชน การแสดง
นิ ท รรศการผลการดำ � เนิ น งานของชุ ม ชนตั ว อย่ า งและตั ว แทนภาค  
รวม 6 ภาค
ในโอกาสนี้ สำ�นักงาน กศน. ได้รบั เกียรติจาก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบตั ร
และโล่เชิดชูเกียรติเพือ่ เป็นขวัญกำ�ลังใจให้แก่ชมุ ชนต้นแบบทีป่ ระสบผลสำ�เร็จ
ในครั้งนี้ด้วย โดยมี สำ�นักงาน กศน.จังหวัด 77 แห่งเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อ
นำ�ไปมอบแก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป
จดหมายขาว กศน.
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กศน.กับการแก้ปัญหาประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
“ความเหลือ่ มล้�ำ ทางสังคม” ถือเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง แม้ในปัจจุบัน
หลายประเทศได้ให้ความสำ�คัญและกำ�หนดเป็นกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในประเทศของตนอย่างเต็มที่ แต่กย็ งั ไม่สามารถลดความเหลือ่ มล้�ำ ทางสังคม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ประเทศไทย ให้ความสำ�คัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาให้คนไทยได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และกำ�หนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการศึกษา
ให้เข้าถึงประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย แต่ในสภาพความเป็นจริงของการ
จัดการศึกษา พบว่า ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา
ที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไป  โดย
เฉพาะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ทีพ่ บว่ายังมีประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อก
ระบบการศึกษา ได้แก่ เด็กตกหล่น เด็กด้อยโอกาส และเด็กออกกลางคัน
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อยู่เป็นจำ�นวนมาก ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำ�เนินการโครงการ
แก้ ไ ขปั ญ หาประชากรวั ย เรี ย นในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และประกาศ
เจตนารมณ์เพือ่ แก้ปญั หาประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้ได้รบั การศึกษาครบทุกคน โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานใน
3 ขั้นตอน คือ  1) การจัดทำ�ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนกลุ่ม
อายุ 3 – 18 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ที่ได้จากฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์กระทรวงมหาดไทยกับข้อมูลนักเรียนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ  2) การสำ�รวจ ตรวจสอบ ติดตามกลุ่ม
เป้าหมายในระดับพืน้ ที่ โดยมีครู กศน.ตำ�บลและเครือข่ายเป็นกลไกสำ�คัญใน
การดำ�เนินงาน ซึง่ จากการลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจ ติดตาม พบว่า มีจ�ำ นนวนประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและไม่ได้รับการศึกษา จำ�นวน 124,136 คน  
และ 3) การจัดหาที่เรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายสำ�คัญในการนำ�กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการ
ศึกษา ผลการดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จ ปัจจุบันสามารถนำ�กลุ่มเป้าหมาย
เข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วร้อยละ 85 สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายที่เหลือร้อยละ 15
นั้น มีคณะกรรมการระดับจังหวัด อำ�เภอ และตำ�บล จะทำ�หน้าที่ติดตาม
และประสานผูป้ กครองให้น�ำ บุตรหลานเข้าสูร่ ะบบการศึกษาในภาคเรียนต่อไป

ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)
จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำ�เนินการโครงการแก้ไขปัญหาประชากร
วัยเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ปัญหา
ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้
รับการศึกษาครบทุกคน โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานใน 3 ขั้นตอน คือ 1)
การจัดทำ�ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3 – 18 ปี
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ที่ได้จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กระทรวง
มหาดไทยกับข้อมูลนักเรียนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ  2) การสำ�รวจ ตรวจสอบ ติดตามกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับพื้นที่ โดยมีครู กศน.ตำ�บลและเครือข่ายเป็นกลไกสำ�คัญในการดำ�เนิน
งาน ซึ่งจากการลงพื้นที่สำ�รวจ ติดตาม พบว่า มีจำ�นนวนประชากรวัยเรียน
ที่อยู่นอกระบบการศึกษาและไม่ได้รับการศึกษา จำ�นวน 124,136 คน  และ
3) การจัดหาทีเ่ รียนให้กบั กลุม่ เป้าหมาย โดยมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับจัดการ
ศึกษาเป็นเครือข่ายสำ�คัญในการนำ�กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา
ผลการดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จ ปัจจุบันสามารถนำ�กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่
ระบบการศึกษาแล้วร้อยละ 85 สำ�หรับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ หลือร้อยละ 15 นัน้ มี
คณะกรรมการระดับจังหวัด อำ�เภอ และตำ�บล จะทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามและประสาน
ผู้ปกครองให้นำ�บุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาในภาคเรียนต่อไป
ผลการดำ�เนินงานดังกล่าว ได้นำ�มาสู่การขยายผลการแก้ไขปัญหา
ประชากรวั ย เรี ย นที่ อ ยู่ น อกระบบการศึก ษาทั่วประเทศ โดยกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำ�เนินงาน
ถอดบทเรียนการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบการ
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาใน 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนการจัดทำ�ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัย
เรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษาทัว่ ทัง้ ประเทศ สำ�นักงาน กศน. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร และสำ�นักติดตามและประเมินผล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทยกับข้อมูลนักเรียน
ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จัดทำ�ข้อมูลประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษา จนพบกลุม่ เป้าหมาย
ถึง 1,727,329 คน ทีม่ ไี ม่รายชือ่ อยูใ่ นฐานข้อมูลนักเรียน และคาดว่าเป็นกลุม่
ประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษา ซึง่ จำ�นวนกลุม่ เป้าหมายดังกล่าว
ถือเป็นความท้าทายของกระทรวงศึกษาธิการ ทีต่ อ้ งดำ�เนินการตรวจสอบให้
แน่ชัดว่า เป็นจำ�นวนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และต้องให้
ความช่วยเหลือ เพื่อนำ�เข้าสู่ระบบการศึกษา

สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้สำ�นักงาน กศน.
นำ�ข้อมูลรายชื่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ส่งมอบให้สำ�นักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร โดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำ�บล
และครูศูนย์การเรียนชุมชน ร่วมกับผู้นำ�ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ใช้กลยุทธ์
“เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” เพื่อสำ�รวจ ตรวจสอบ และติดตามใน
พื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมาย เพื่อร่วมกันนำ�กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทในการดำ�เนินงานตามที่ได้
รับมอบหมายในระยะเวลา 1 เดือน (ตุลาคม 2561) สามารถสำ�รวจ ค้นหา ติดตาม
และตรวจสอบกลุม่ เป้าหมาย พบกลุม่ เป้าหมายประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบ
การศึกษา จำ�นวนทัง้ สิน้ 470,591 คน ทีต่ อ้ งดำ�เนินการติดตามให้เข้าสูร่ ะบบการ
ศึกษา และเบื้องต้นในภาคเรียนที่ 1/2562 สามารถเชิญชวนและนำ�เข้าสู่ระบบ
การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน กศน. ได้จำ�นวน  49,434 คน โดย
ใช้หลักความร่วมมือ ทำ�งานในลักษณะการบูรณาการ สร้างการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้ง
ประเทศ ในระดับส่วนกลางสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยประสาน ใน
ระดับพื้นที่ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในการแก้ไขปัญหามีสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทำ�หน้าทีป่ ระสานความร่วมมือในการนำ�กลุม่ เป้าหมายเข้าสูร่ ะบบการศึกษา และ
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจ ติดตาม ของสำ�นักงาน กศน. เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการดำ�เนินงานของแต่ละพื้นที่
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบ
การศึกษา จึงเป็นผลงานทีท่ รงคุณค่าของสำ�นักงาน กศน. ในการลดความเหลือ่ ม
ล้�ำ ของสังคม ตามนโยบายสำ�คัญของรัฐบาลดังทีไ่ ด้ประกาศให้สงั คมโลกรับรูว้ า่
ประเทศไทยจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one
is being left behind) และเป็นกระบวนการทำ�งานที่ทุกภาคส่วนของสังคม ทุก
หน่วยงานของทุกกระทรวงได้ร่วมกันผลักดันให้การแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้า
หมายที่เหลือกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของแนวทางการแก้ปญั หาประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษาอย่างยัง่ ยืน
จดหมายขาว กศน.
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ซื่อสัตยสุจร�ต ขยันอดทน
สติปญญา แบงปน

สะเต็มศึกษา (STEM Education)
กับการพัฒนา ครู – นักศึกษา กศน.

ตามที่นโยบายและจุดเน้นการดำ�เนินงานสำ�นักงาน กศน. ยุทธศาสตร์พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพกำ�ลังคน (3.8) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 : ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาล กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำ�นักงาน กศน. ได้จัดโครงการสะเต็มศึกษา
สูก่ ารประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ 2562 เพือ่ เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแก่ครู กศน. ให้สามารถบูรณาการ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง พระราชดำ�ริ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา กศน. ได้ ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมได้ กิจกรรมของ
โครงการฯ ประกอบด้วย
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ แก่ครู กศน. ในกลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซน
กรุงเทพกลาง จำ�นวน 19 เขต ๆ ละ 3 คน รวม 57 คน จัดการอบรมฯ รุ่นที่ 1 วันที่
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
2.การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสูก่ ารประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำ�ริ
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ 2562 ของนักศึกษา กศน. จำ�นวน 19 เขต ส่งผลงานเข้าประกวด
เขตละ 1 โครงงาน รวม 19 โครงงาน จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
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จดหมายขาว กศน.
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สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการ
ศึกษาที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ เน้นการนำ�ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมถึงพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�เนิน
ชีวติ และการทำ�งาน ผูเ้ รียนสร้างความเชือ่ มโยงกับชีวติ การจัดการ
เรียนรู้และการทำ�งานจริงได้ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้
มี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำ�หรับแนวทางพระราชดำ�ริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็ น แนวทางที่ นำ � ประเทศชาติ ไ ปสู่ ค วามมั่ น คงและยั่ ง ยื น
เมื่อแนวทางนี้นำ�มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สู่ อ าชี พ จะช่ ว ยเสริ ม การนำ � ความรู้ ม าที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาสั ง คม
ให้เข้มแข็งและต่อยอดให้แก่สงั คมอืน่ ได้ เนือ้ หาการอบรมฯ ครัง้ นี้
จึงมุ่งเน้นให้ครู กศน. มีการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมเพื่อ
จุดประกายในการประกอบอาชีพของนักศึกษา กศน. และ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21
และเน้นการนำ�ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเชือ่ มโยง
และปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน

กศน. จับมือ กกต. ประชุมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมา
ใช้สิทธิการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้
สำ�นักงาน กศน. ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมา
ใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
เปิดการประชุม ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร
หน่วยงานและสถานศึกษา นำ�ไปขยายผลให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน
ตลอดจนนักศึกษาและประชาชน สามารถปฏิบัติตนในการออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้นักศึกษา
กศน. เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งร่วม
กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำ�บล หรือ ศส.ปชต.

ผ่าน “กิจกรรม 3 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง (ส.ส.)”
และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
กลุม่ เป้าหมายผูเ้ ข้าประชุมประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสำ�นักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
ผู้ อำ � นวยการ กศน.อำ � เภอ/เขต ผู้ อำ � นวยการกลุ่ ม /ศู น ย์ ส่ ว นกลาง
รวมทัง้ สิน้ 1,107 คน โอกาสนีน้ ายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ กกต. และคณะ
ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ ม าบรรยายเรื่ อ ง การดำ � เนิ น งานของศู น ย์ ส่ ง เสริิ ม พั ฒ นา
ประชาธิปไตยตำ�บล และสาระสำ�คัญการเลือกตัง้ ส.ส. ตลอดจนแนวทางการ
รณรงค์เลือกตัง้ สส. แก่คณะผูบ้ ริหาร กศน.ในครัง้ นีด้ ว้ ย  ซึง่ ถือเป็นความร่วมมือ
ครั้งสำ�คัญระหว่าง กศน. และ กกต. ในการร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริม
ให้ นักศึกษา กศน. มีส่วนร่วมในการรณรงค์การใช้สิทธิในการเลือกตั้งต่อไป
จดหมายขาว กศน.
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