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บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ

Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ

พิสูจน์อักษร

ศิลปกรรม
บรรณาธิการ

ศรีชัย	 พรประชาธรรม
วิเลขา	 ลีสุวรรณ์	

-	ผู้อำานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
-	ผู้อำานวยการกลุ่มการคลัง
-	ผู้อำานวยการกลุ่มแผนงาน
-	ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
-	ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอก
	 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-	ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
	 การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ณัฐมน	 ไทยประสิทธิ์เจริญ		
นภัสสรณ์	 ธนิพัฒน์วรเมธ	
นพนันท์	 สิงหเสนี

สุรพงษ์	 ทองเนียม	

ทองพิน	 ขันอาสา
ณัฐมน	 ไทยประสิทธิ์เจริญ			
สิชล	 เชยสมบัติ	
นิลรัตน์	 มาเจริญ	
ชูชาติ	 กำาลังงาม
วราทิพย์	 ไตรรัตนวนิช
วิชุดา	 นาคนาวา
พนิตา	 จำาจด

สุรพงษ์	 ทองเนียม	
นภัสสรณ์	 ธนิพัฒน์วรเมธ	
นพนันท์	 สิงหเสนี
นันท์นลิน	 ประเสริฐสังข์

สำานักงาน กศน.
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ

ตรีนุช	 สุขสุเดช

ตรีนุช สุขสุเดช
บรรณาธิการ

EDITIOR’S TALK

สวัสดีค่ะ	 พบกันอีกครั้ง	 กับจดหมายข่าว	 กศน.ฉบับท่ี	2/2562	 ท่ีกอง	 บก.ภูมิใจเสนอ	
ในธีมส์หลัก	11	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาสำานักงาน	กศน.	อย่าเพิ่งตกใจว่า	เอ๊ะ!	เราทำางาน	กศน.
มาตั้งนานแล้ว	ทำาไมเพิ่งครบรอบ	11	ปี	จริงๆ	แล้ว	รากฐานความเป็นมาของงานด้านการศึกษา
ผู้ใหญ่บ่มเพาะยาวนานมาถึง	79	 ปีแล้วค่ะ	 สถานภาพและโครงสร้างขององค์กรมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ของยุคสมัย	ใหญ่ขึ้น	เล็กลง	แล้วกลับมาใหญ่ขึ้นอีก	ที่สำาคัญช่วงนี้เรายังรอลุ้น	
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต	พ.ศ....ฉบับใหม่ว่าจะผ่านด่านอรหันต์ซึ่งมีอยู่หลายด่านหรือไม่	
ซ่ึงองค์กร	 กศน.ของเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องต่อไป	 ไม่ต้องห่วงนะคะ	 บก.พี่แดงจะพยายามนำาข่าวสารสำาคัญเหล่านี้มาฝาก	
เป็นระยะๆ	ไม่ให้ตกข่าวแน่นอนค่ะ

ในยคุของพวกเรา	ถอืเป็นยุคสมัยแห่งการสบืทอด	ท้ังในด้านของปรชัญา	แนวคดิ	และอดุมการณ์
ในการทำางานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย	...โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 การจัด	
การศกึษาทกุระบบมกีารปรบัเปลีย่นตามบรบิทของสงัคม	กศน.กเ็ช่นกนั	ต้องมวีสิยัทศัน์การทำางาน
ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น	

จดหมายข่าว	กศน.ฉบบันี	้จงึขอนำาเสนอบทความและภาพบรรยากาศ	งานวนัคล้ายวนัสถาปนา
สำานักงาน	 กศน.	 พร้อมเสียงสะท้อนจากอดีตผู้บริหารหลายท่าน	 ตลอดจนกิจกรรมสำาคัญอื่นๆ		
ในห้วงกลางเดือนกุมภาพันธ์	ถึงปลายเดือนมีนาคม	2562	อาทิ	การจัดงานแสดงผลการดำาเนินงาน		
ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม	 ยั่งยืน	 ประจำาปี	2561	 การรณรงค์เลือกตั้ง	 ส.ส.	 โครงการ	
สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพ	และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายรายการค่ะ	 เราไปพบกับเนื้อหา
ในเล่มกันเลยดีกว่าค่ะ
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11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา 
สำานักงาน กศน.





วันที่	4	มีนาคม	2562	วันคล้ายวันสถาปนา	สำานักงานส่งเสริมการศึกษา	
นอกระบบและการ ศึกษาตามอั ธยาศั ย 	 หรื อ 	 สำ านั กงาน	 กศน .	
ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 สำานักงาน	 กศน.	 มีภารกิจที่ต่อเน่ือง	 โดยมี
พัฒนาการมาจากกองการศึกษาผู้ใหญ่	 กรมสามัญศึกษา	 ตั้งแต่วันที่		
6	สิงหาคม	พ.ศ.2483	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ	
ให้สามารถอ่านออกเขียนได้	 ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาโดยลำาดับเป็น	
กรมการศึกษานอกโรงเรียน	 เมื่อ	 พ.ศ.2522	 และปรับเปลี่ยนเป็น	
สำานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน	 ใน	 พ.ศ.2546	 จนกระทั่ง	
พ.ศ.2551	 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย	 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 4	 มีนาคม	2551	

จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็น	 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย	 หรือ	 สำานักงาน	 กศน.	 ในปัจจุบัน	 ภายใต้วิสัยทัศน์	
“คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	
สามารถดำารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย	 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	และมีทักษะที่จำาเป็นในโลกศตวรรษที่	21”	โดยจะไม่ทิ้งใคร	
ไว้ข้างหลัง	สำาหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา	สำานักงาน	กศน.	เนื่องใน	
โอกาสครบรอบ	11	 ปี	 ครั้งน้ี	 สำานักงาน	 กศน.	 ได้จัดพิธีอย่างเรียบง่าย	
มีพิธีทำาบุญ	 เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์	
จำานวน	9	 รูป	 โดยมีอดีตผู้บริหารสำานักงาน	 กศน.	 ข้าราชการและบุคลากร	
ในสังกัดสำานักงาน	กศน.	เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

พร้อมเดินหน้าให้คนไทยได้รับโอกาสการศึกษา 

กศน.จัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนา
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สะท้อนมุมมองผู้บริหาร กศน.
อดีต-ปัจจุบัน

กศน.มีประวัติการณ์ท่ีแปลกประหลาด	 จากกองพัฒนาเป็นกรม	 จากกรม	
ลดลงเป็นสำานักบรหิาร	และขยบัเปน็กรมทีไ่มเ่ป็นนติบิคุคลในปัจจบุนั	แตภ่ารกจิ
หน้าที่	 ความรับผิดชอบของคน	 กศน.ไม่ได้เปลี่ยนแปลง	 ของเดิมยังต้องปฏิบัติ		
ของใหม่ก็ต้องสนองนโยบาย	 เป้าหมายกว้างข้ึนตามปริมาณงาน	 แสนสงสาร
คน	กศน.

การจดัการศกึษาสายสามญัลดปรมิาณลง	การอาชพี	การสง่เสรมิอาชพีมคีน
มาช่วยทำากันเยอะมาก	 การศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มปริมาณผู้รับบริการมหาศาล	
ทำาอย่างไรจะทำางานโดยยึดประชาชนเป็นตัวตั้งได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด		ฝากพี่น้อง
ชาว	กศน.คิดและหาแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	จะเป็นคุณูปการยิ่งแก่คนไทย

ณ	 วันน้ี	 แม้จะไม่ได้อยู่ในบทบาทของผู้บริหารสำานักงาน	 กศน.โดยตรง	
แต่ความรัก	 ความห่วงใย	 และหัวใจของผมยังคงอยู่กับชาว	 กศน.เสมอมา	 ไม่
เปลี่ยนแปลง	 และวันนี้สังคมโลกเปลี่ยนไปแล้ว	 ชาว	 กศน.ต้องเตรียมพร้อมรับ
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ	 ให้ได้	 นอกจากนี้ยังต้องนำาพาประชาชน
ให้ก้าวข้ามความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีไปได้อย่างมั่นคงอีกด้วย	 “ชีวิตเราเหมือน
ดวงตะวัน	มีขึ้นมีลงเสมอ	 เมื่อวันหนึ่งพระเจ้าใส่ซองมาให้เป็นเลขาธิการ	กศน.	
ถึงจะเป็นเลขาฯ	บ้านนอก	ก็ได้ทำาหน้าที่อย่างดีที่สุด	โดยไม่ลืมว่าในขณะที่ตะวัน
กำาลังขึ้น	ก็จะเตือนตนเองไม่ให้ลืมตอนที่ตะวันตก”	

วันนี้	ในบทบาทของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผมก็จะส่งเสริมสนับสนุน
งานการศกึษาตลอดชวีติใหเ้ตม็กำาลงัความสามารถเชน่กนั	ขอใหพ้ีน่อ้ง	กศน.ทีร่กั
ของผมจงมีกำาลังใจที่ดี	ทำางานเพื่อประชาชนต่อไป

อภิชาติ  จีระวุฒิ
อดีตเลขาธิการ	กศน.

ประเสริฐ  บุญเรือง
อดีตเลขาธิการ	กศน.

จดหมายข�าว กศน.
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กศน.	 ในอนาคต	 ต้องเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง	
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกเพศ	 ทุกวัย	 จัดกระบวนการเรียนรู้	
ตลอดชวิีตใหท้กุคนสามารถเรยีนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง	ใหค้วามสำาคญักบัประสบการณข์อง
แต่ละบุคคล	เป็นการศึกษาภาคประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มผู้สูงวัย	
ใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้	 และจัดให้มีระบบของ	
การสะสมผลการเรียน	 มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย	 ซึ่งสิ่งท่ีกล่าวมาจะทำาให้	 กศน.	
ปรับตัวอยู่ในกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม

เน่ืองในโอกาสครบรอบวนัสถาปนาสำานกังาน	กศน.	ป	ี2562	วนัที	่4	มนีาคม	2562	
ผมขอส่งกำาลังใจมายังพี่-น้อง	 กศน.	 ท่ัวประเทศ	 ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในทุกระดับ		
ขอให้ทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจในภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย	 สำาหรับประชาชนผู้ด้อย	 พลาด	 และขาดโอกาสทางการ
ศึกษาที่ทุกท่านกำาลังดำาเนินงานอยู่ในทุกพื้นที่	 งานที่ทุกท่านกำาลังปฏิบัติอยู่นั้น		
มีความสำาคัญต่อการพัฒนากำาลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ	 ช่วยสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับประชาชนท่ีอยู่ห่างไกล	 ทุรกันดาร	 พื้นท่ีเสี่ยงภัย	 ให้ได้	
มีโอกาสในการศึกษาในรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมของแต่ละคน	 เพื่อนำา	
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	 ดังนั้น	 การทำางานในลักษณะนี้		
จงึเปน็งานทีม่คีวามยุง่ยาก	ซบัซอ้นอยูพ่อสมควร	ตอ้งอาศยักำาลงัใจและความมุง่มัน่
ในการทำางานเป็นอย่างมาก	 แต่ผลจากงานที่ท่านปฏิบัติก็สามารถช่วยสร้างโอกาส
ให้กับประชาชนและชุมชนให้พัฒนาขึ้นได้	 จึงนับเป็นหน้าที่ที่สำาคัญและสมควรต่อ	
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

สุรพงษ์  จำาจด
อดีตเลขาธิการ	กศน.

กฤตชัย  อรุณรัตน์
อดีตเลขาธิการ	กศน.

จดหมายข�าว กศน.
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ในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น	 ต้องขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของ	 กศน.		
ทกุท่าน	รวมถงึประชาชนท่ีเกีย่วขอ้ง	ท่ีไดส้ง่เสรมิสนบัสนนุให้บุตรหลานไดเ้ขา้มาศกึษา
ในร้ัวของ	 กศน.	 รวมถึงหน่วยราชการและเอกชนท่ีได้บูรณาการการทำางานร่วมกันมา
โดยตลอด	 ซึ่งนับได้ว่า	 กศน.	 เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	 สำานักงาน	 กศน.จะเดินหน้า	
ทำาหน้าท่ี	 ท้ังในวันนี้และวันข้างหน้า	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	 ปี	 โดยเฉพาะการ	
ปรับเปล่ียนตัวขีดความสามารถสมรรถนะของประชาชนไทยให้สามารถแข่งขันได้	
สามารถสร้างทักษะความรู้ได้	 ให้สามารถมีอาชีพ	 มีงานทำา	 สิ่งเหล่านี้เป็นทิศทาง	
ที่	สำานักงาน	กศน.	จะดำาเนินการต่อไป	และถือว่าเป็นห้วงเวลาที่สำาคัญ	เนื่องจากเป็น
ชว่งของการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม	ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีคอ่นขา้งเรว็	
กศน.	 จะต้องปรับรูปแบบของการเรียนรู้ให้เข้ากับยุคสมัย	 และเป็นทิศทางท่ี	 กศน.		
จะต้องก้าวเดินต่อไป	และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงาน	กศน.ครบรอบ	11	ปี	
ในวันที่	4	มีนาคม	2562	นี้	ถือเป็น	11	ปี	ที่ต่อเนื่องจากก้าวย่างในยุคบุกเบิก	เกือบ	80	ป	ี
ที่ผ่านมา	 ด้วยสถานะที่แตกต่างกันไปในแต่ละห้วงเวลา	 แต่บทบาทภารกิจยังคงมุ่งสู่
การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย	ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา	
ชดเชย	 เติมเต็ม	 เยียวยา	 เพื่อเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม	 และสร้างสังคม	
แห่งการเรียนรู้ให้เกิดในทุกชุมชนทั่วทุกระแหงบนแผ่นดินไทย

ศรีชัย  พรประชาธรรม
เลขาธิการ	กศน.

จดหมายข�าว กศน.
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“หลายๆครั้งท่ีผ่านมา	 หน่วยงาน	 กศน.	 ปรับ	 แยก	 ยุบ	 รวม	 แต่ทุกๆ	 ครั้ง		
ด้วยภารกิจที่หลากหลาย	 จนกลายเป็นเสน่ห์ของชาว	 กศน.	 การปรับเปลี่ยนไปของ	
ชื่อในแต่ละครั้ง	แต่กับชื่อ	กศน.ยังคงเป็นที่รู้จักและคุ้นชินของผู้เรียน	ผู้รับบริการเสมอ		
กศน.	หนึ่งในองค์การการศึกษาที่เติมเต็มให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	เพิ่มโอกาสสำาหรับผู้พลาด	
ส่งเสริมให้แก่ผู้ขาดโอกาส	 ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพื่อนำาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ	
ผู้รับบริการ	โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของกศน.	(ONIE	Model)		
ตามหลักปรัชญา	“คิดเป็น”

และนับเป็นความโชคดีอย่างสูงสุด	 ที่ ได้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรนี้	
ได้มาทำาหน้าที่ของ	 “ครู”	 ได้อย่างสมศักดิ์ศรี	 กศน.สอนให้รู้จักการทำางานร่วมกับ	
หนว่ยงานอืน่	สอนใหเ้ป็นนกัประสานท่ีเกง่	หลอ่หลอมใหเ้ปน็นกัจดัการทีแ่กรง่และสูง้าน		
และอย่ า งหาที่ สุ ดมิ ไ ด้ คื อ 	 ง าน	 ศศช . 	 เพื่ อ สนองงาน ในพระราชดำ า ริ 	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร	ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุก	ๆ	พระองค์

กระผมนายกรกวี	เลาหเสรีกุล	(เลนโบ)	อายุ	18	ปี		ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	 เป็นบุคคลออทิสติก	 ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนได้	 มีผู้แนะนำา	
ให้มาเรียนที่	 ศูนย์	 กศน.เขตสะพานสูง	 การที่ผมได้มาเรียนที่นี่ทำาให้ผมมีอนาคต	
ผมรู้สึกดีเป็นอย่างมากท่ีได้มาอยู่ในหลักเกณฑ์การทำางานของ	 กศน.	 ผมได้รู้จัก
เพื่อน	 ๆ	 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่	 ที่มีนิสัยหลากหลาย	 เรียนที่นี่แล้วผมสามารถนำาเนื้อหา
ในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้	 ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบคนอ่ืนๆ		
ไมใ่ชห่ลอกตวัเองไปวนั	ๆ 		สามารถหากจิกรรมท่ีตวัผมเองถนัดและชำานาญไปกบัสิง่นัน้ๆ			
สามารถหาสิ่งท่ีมีในชีวิตประจำาวันมาออกแบบและคิดค้นสิ่งใหม่	 ๆ	 ในชีวิต		
เพ่ือตัวผมเองและผู้อื่น	 เช่น	 ผมเป็นจิตอาสาเป่าแซกโซโฟน	 และพับกระดาษ	
ในรูปแบบต่างๆ	 ตามโรงพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย	 กศน.แห่งนี้ได้เพ่ิมเวลา	
ทำากจิกรรมมากกวา่การทำาการบ้านหรอืขอ้สอบทีย่ากเกินไป	เชน่	การใหเ้วลาซอ้มดนตรี	
งานศลิปะ	การทำางานเกษตร	และอกีมากมาย	คณุครท่ีูนีใ่จดทุีกท่าน	ถงึแม้จะมีตำาหนิบ้าง		
แต่ไม่ได้เกินเหตุเกินผลครับ	 การท่ีผมมาอยู่ในครอบครัว	 กศน.	 เขตสะพานสูง		
กรุงเทมหานคร	นี้		คือความสุขอันล้ำ�ค่าในชีวิตผมแล้ว

จารุณีย์  เก่าพิมาย 
(ครู	ศศช.)	

ครูอาสาสมัคร	กศน.อำาเภองาว	จังหวัดลำาปาง

กรกวี เลาหเสรีกุล 
นักศึกษา	กศน.

มุมมองบุคลากร / นักศึกษา กศน.

จดหมายข�าว กศน.
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พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ		
เป็นประธานในการจัดงานแสดงผลการดำาเนินงาน	 “ชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม	 ยั่งยืน	 ประจำาปี	2561	 ของสำานักงาน	 กศน.”		
ณ	หอประชมุรกัตะกนษิฐ	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	กรุงเทพมหานคร	เมือ่วนัที	่
7	มีนาคม	2562	ที่ผ่านมา	โอกาสนี้		พลเอก	สุรเชษฐ์	ชัยวงศ์	รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ		ได้กล่าวชื่นชม	บุคลากร	กศน.	รวม
ถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน	 ในการร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนการดำาเนินงาน	
“ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม	 ยั่งยืน	 ประจำาปี	 2561	 ของ
สำานักงาน	 กศน.”	 จนมีผลสำาเร็จเป็นที่น่าพอใจ	 โดยดำาเนินการชุมชน
ต้นแบบในทุกระดับตั้งแต่	 จังหวัด	 อำาเภอ	 และขยายไปยังระดับตำาบล	
รวมถงึยงัมกีารบรหิารจัดการพฒันาตอ่ยอดชมุชนตน้แบบเพือ่ความยัง่ยนื
อย่างเป็นรูปธรรมและด้วยความต่อเนื่อง

งานแสดงผลการดำาเนินงาน
“ชุมชนต้นแบบตามโครงการ ไทยนิยม
ยั่งยืน ประจำาปี 2561 ของสำานักงาน กศน.”

จดหมายข�าว กศน.
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สำาหรบัการจดังานในครัง้นี	้	เปน็การนำาผลการดำาเนนิงานของชมุชนตน้แบบ	
จาก	 77	 จังหวัด	 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด	 8,429	 ชุมชน	 มีการบริหารจัดการ
ชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอด	 และได้นำาชุมชนตัวอย่างท่ีมีผลการดำาเนินงาน	
โดดเด่นสอดคล้องกับกรอบหลัก	10	 ประเด็น	 เชื่อมโยงการดำาเนินงาน	
ตามภารกิจของสำานักงาน	 กศน.	 ตำาบล	 มานำาเสนอการรายงาน	
ผลการดำาเนินงาน	 โดยผู้แทน	 กศน.	 พร้อมผู้นำาชุมชน	 การแสดง
นิทรรศการผลการดำา เนินงานของชุมชนตัวอย่างและตัวแทนภาค			
รวม	6	ภาค	

ในโอกาสนี	้สำานกังาน	กศน.	ไดร้บัเกยีรติจาก	พลเอก	สรุเชษฐ	์ชยัวงศ	์รฐัมนตรี
ชว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ	เปน็ประธานการเปดิงาน	พรอ้มมอบเกยีรตบิตัร
และโลเ่ชดิชเูกยีรตเิพือ่เป็นขวญักำาลงัใจให้แกช่มุชนตน้แบบท่ีประสบผลสำาเรจ็	
ในครั้งนี้ด้วย	โดยมี	สำานักงาน	กศน.จังหวัด	77	แห่งเป็นผู้แทนรับมอบ	เพื่อ
นำาไปมอบแก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป

จดหมายข�าว กศน.
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กศน.กับการแก้ปัญหาประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 

“ความเหลือ่มล้ำ�ทางสังคม”	ถอืเปน็อปุสรรคสำาคญัในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม	วัฒนธรรม	
เทคโนโลยีทางการศึกษา	เศรษฐกิจ	และการเมืองการปกครอง	แม้ในปัจจุบัน
หลายประเทศไดใ้หค้วามสำาคญัและกำาหนดเปน็กฎหมาย	นโยบาย	กฎระเบยีบ
ข้อบังคับ	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์
ในประเทศของตนอย่างเตม็ที	่แตก่ย็งัไมส่ามารถลดความเหลือ่มล้ำ�ทางสังคม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ประเทศไทย	 ให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม
มาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการศึกษาให้คนไทยได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง	 เท่าเทียม	 และมีคุณภาพ	 มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ	
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	และกำาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการศึกษา	
ให้เข้าถึงประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย	 แต่ในสภาพความเป็นจริงของการ
จัดการศึกษา	 พบว่า	 ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา		
ที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไป		โดย
เฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต	้ทีพ่บวา่ยงัมปีระชากรวยัเรยีนทีอ่ยูน่อก
ระบบการศึกษา	 ได้แก่	 เด็กตกหล่น	 เด็กด้อยโอกาส	 และเด็กออกกลางคัน	

	 อยู่เป็นจำานวนมาก	 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 (ศปบ.จชต.)	 จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำาเนินการโครงการ
แก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และประกาศ
เจตนารมณเ์พือ่แกปั้ญหาประชากรวยัเรยีนท่ีอยู่นอกระบบการศกึษาในจังหวดั
ชายแดนภาคใตใ้ห้ไดร้บัการศกึษาครบทุกคน	โดยมีแนวทางการดำาเนนิงานใน		
3	ขั้นตอน	คือ		1)	การจัดทำาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนกลุ่ม
อายุ	3	–	18	 ปี	 ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา	 ที่ได้จากฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรก์ระทรวงมหาดไทยกบัขอ้มลูนกัเรยีนของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ	
การสื่อสาร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 	2)	 การสำารวจ	 ตรวจสอบ	 ติดตามกลุ่ม	
เป้าหมายในระดบัพืน้ที	่โดยมคีรู	กศน.ตำาบลและเครอืข่ายเปน็กลไกสำาคญัใน
การดำาเนนิงาน	ซึง่จากการลงพืน้ทีส่ำารวจ	ตดิตาม	พบวา่	มจีำานนวนประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและไม่ได้รับการศึกษา	จำานวน	124,136	คน		
และ	3)	 การจัดหาท่ีเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายสำาคัญในการนำากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการ
ศึกษา	ผลการดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จ	ปัจจุบันสามารถนำากลุ่มเป้าหมาย
เข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วร้อยละ	85	 สำาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เหลือร้อยละ	15	
นั้น	 มีคณะกรรมการระดับจังหวัด	 อำาเภอ	 และตำาบล	 จะทำาหน้าท่ีติดตาม	
และประสานผูป้กครองใหน้ำาบุตรหลานเขา้สูร่ะบบการศกึษาในภาคเรยีนตอ่ไป
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ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศปบ.จชต.)	
จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำาเนินการโครงการแก้ไขปัญหาประชากร
วัยเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ปัญหา
ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้
รับการศึกษาครบทุกคน	โดยมีแนวทางการดำาเนินงานใน	3	ขั้นตอน	คือ	1)	
การจัดทำาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ	3	 –	18	 ปี	
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา	 ที่ได้จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กระทรวง
มหาดไทยกับข้อมูลนักเรียนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
กระทรวงศึกษาธิการ		2)	การสำารวจ	ตรวจสอบ	ติดตามกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับพื้นที่	โดยมีครู	กศน.ตำาบลและเครือข่ายเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนิน
งาน	ซึ่งจากการลงพื้นที่สำารวจ	ติดตาม	พบว่า	มีจำานนวนประชากรวัยเรียน
ที่อยู่นอกระบบการศึกษาและไม่ได้รับการศึกษา	จำานวน	124,136	คน		และ	
3)	การจดัหาทีเ่รยีนใหก้บักลุม่เปา้หมาย	โดยมหีนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัจดัการ
ศึกษาเป็นเครือข่ายสำาคัญในการนำากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา		
ผลการดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จ	 ปัจจุบันสามารถนำากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่
ระบบการศกึษาแลว้รอ้ยละ	85	สำาหรบักลุม่เปา้หมายทีเ่หลอืรอ้ยละ	15	นัน้	มี
คณะกรรมการระดบัจังหวดั	อำาเภอ	และตำาบล	จะทำาหนา้ทีต่ดิตามและประสาน	
ผู้ปกครองให้นำาบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาในภาคเรียนต่อไป

ผลการดำาเนินงานดังกล่าว	 ได้นำามาสู่การขยายผลการแก้ไขปัญหา
ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาทั่วประเทศ	 โดยกระทรวง
ศึกษาธิการ	ได้มอบหมายให้สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำาเนินงาน
ถอดบทเรยีนการดำาเนนิการแกไ้ขปญัหาประชากรวยัเรยีนท่ีอยู่นอกระบบการ
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาใน	3	ขั้นตอน	โดยขั้นตอนการจัดทำาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัย
เรยีนทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษาทัว่ท้ังประเทศ	สำานกังาน	กศน.	ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร	และสำานักติดตามและประเมินผล	
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล	
ที่ได้จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทยกับข้อมูลนักเรียน	
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวงศึกษาธิการ		
จดัทำาขอ้มลูประชากรวยัเรยีนทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษา	จนพบกลุ่มเปา้หมาย
ถงึ	1,727,329	คน	ทีม่ไีมร่ายช่ืออยูใ่นฐานขอ้มลูนักเรยีน	และคาดวา่เปน็กลุม่
ประชากรวยัเรยีนทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษา	ซึง่จำานวนกลุม่เปา้หมายดงักลา่ว
ถอืเปน็ความทา้ทายของกระทรวงศึกษาธกิาร	ทีต่อ้งดำาเนนิการตรวจสอบให้
แน่ชัดว่า	เป็นจำานวนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา	และต้องให้
ความช่วยเหลือ	เพื่อนำาเข้าสู่ระบบการศึกษา

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 จึงได้มอบหมายให้สำานักงาน	 กศน.	
นำาข้อมูลรายชื่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว	 ส่งมอบให้สำานักงาน	 กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร	 โดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน	 ครู	 กศน.ตำาบล	
และครูศูนย์การเรียนชุมชน	 ร่วมกับผู้นำาชุมชนและเครือข่ายในพื้นท่ีใช้กลยุทธ์	
“เคาะประตูบ้าน	 รุกถึงที่	 ลุยถึงถิ่น”	 เพื่อสำารวจ	 ตรวจสอบ	 และติดตามใน
พื้นที่ท่ัวประเทศ	 ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหา	 และความต้องการของกลุ่ม	
เป้าหมาย	 เพื่อร่วมกันนำากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา	 ท้ังในระบบและ
นอกระบบการศึกษา	 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	 ทุ่มเทในการดำาเนินงานตามที่ได้	
รบัมอบหมายในระยะเวลา	1	เดอืน	(ตลุาคม	2561)	สามารถสำารวจ	คน้หา	ตดิตาม
และตรวจสอบกลุม่เปา้หมาย	พบกลุม่เปา้หมายประชากรวยัเรยีนทีอ่ยูน่อกระบบ
การศกึษา	จำานวนทัง้สิน้	470,591	คน	ทีต่อ้งดำาเนินการตดิตามใหเ้ขา้สูร่ะบบการ
ศึกษา	และเบื้องต้นในภาคเรียนที่	1/2562	สามารถเชิญชวนและนำาเข้าสู่ระบบ
การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน	กศน.	ได้จำานวน		49,434	คน	โดย
ใชห้ลกัความรว่มมอื	ทำางานในลกัษณะการบูรณาการ	สรา้งการรบัรู	้สรา้งความ	
เข้าใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้ง
ประเทศ	ในระดบัสว่นกลางสำานกันโยบายและยทุธศาสตร์เป็นหน่วยประสาน	ใน
ระดับพื้นที่ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการแก้ไขปัญหามีสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด		
ทำาหนา้ทีป่ระสานความรว่มมอืในการนำากลุม่เปา้หมายเขา้สูร่ะบบการศกึษา	และ
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจ	ติดตาม	ของสำานักงาน	กศน.	เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการดำาเนินงานของแต่ละพื้นที่

ความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงานแกไ้ขปัญหาประชากรวยัเรยีนท่ีอยู่นอกระบบ
การศกึษา	จงึเปน็ผลงานทีท่รงคณุคา่ของสำานกังาน	กศน.	ในการลดความเหลือ่ม
ล้ำาของสงัคม	ตามนโยบายสำาคญัของรฐับาลดงัทีไ่ด้ประกาศให้สังคมโลกรบัรูว้า่	
ประเทศไทยจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	(No	one	
is	being	left	behind)	และเป็นกระบวนการทำางานที่ทุกภาคส่วนของสังคม	ทุก
หน่วยงานของทุกกระทรวงได้ร่วมกันผลักดันให้การแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้า
หมายที่เหลือกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของแนวทางการแกป้ญัหาประชากรวยัเรยีนทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษาอยา่งยัง่ยนื

จดหมายข�าว กศน.
NewsletterONIE 13



ตามที่นโยบายและจุดเน้นการดำาเนินงานสำานักงาน	 กศน.	 ยุทธศาสตร์พัฒนา	
เสรมิสรา้งศกัยภาพกำาลงัคน	(3.8)	พฒันาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
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	 สำานักงาน	 กศน.	 ได้จัดโครงการสะเต็มศึกษา	
สูก่ารประกอบอาชพีตามแนวทางพระราชดำารเิศรษฐกจิพอเพยีง	พ.ศ	2562	เพือ่เผยแพร	่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแก่ครู	 กศน.	 ให้สามารถบูรณาการ	 การจัด	
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง	 พระราชดำาริ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา	กศน.	ได้	ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ		
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมได้	 กิจกรรมของ	
โครงการฯ	ประกอบด้วย

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	 แก่ครู	 กศน.	 ในกลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซน
กรุงเทพกลาง	จำานวน	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.การประกวดโครงงานสะเตม็ศกึษาสูก่ารประกอบอาชพีตามแนวทางพระราชดำาริ
เศรษฐกจิพอเพยีง	พ.ศ	2562	ของนักศึกษา	กศน.	จำานวน	19	เขต	สง่ผลงานเขา้ประกวด	
เขตละ	1	โครงงาน	รวม	19	โครงงาน	จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่	11	สิงหาคม	2562	

สะเต็มศึกษา	(STEM	Education)	 คือ	 แนวทางการจัดการ
ศึกษาท่ีบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรม		
และคณิตศาสตร์	 เน้นการนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง		
รวมถงึพฒันากระบวนการหรอืผลผลติใหม่	ท่ีจำาเป็นตอ่การดำาเนนิ
ชวีติและการทำางาน	ผูเ้รยีนสรา้งความเชือ่มโยงกบัชวีติการจดัการ
เรียนรู้และการทำางานจริงได้	 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	 ครั้งนี้		
มีภาคี เครือข่ าย	 ได้แก่ 	 สำ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 	
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		
และสถาบัน	สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	(สสวท.)

สำาหรับแนวทางพระราชดำาริด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 ของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
เป็นแนวทางที่นำาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน		
เมื่อแนวทางนี้นำามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา	
สู่อาชีพ	 จะช่วยเสริมการนำาความรู้มาที่ได้มาพัฒนาสังคม	
ให้เขม้แขง็และตอ่ยอดให้แกส่งัคมอืน่ได	้เนือ้หาการอบรมฯ	ครัง้น้ี	
จึงมุ่งเน้นให้ครู	 กศน.	 มีการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมเพื่อ	
จุดประกายในการประกอบอาชีพของนักศึกษา	 กศน.	 และ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษที่	 21		
และเนน้การนำาความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมาเชือ่มโยง
และปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน

สะเต็มศึกษา (STEM Education)
กับการพัฒนา ครู – นักศึกษา กศน. 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

ทางสายกลาง

ความรู�
รอบรู� รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย�สุจร�ต ขยันอดทน

สติป�ญญา แบ�งป�น

พอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ�มกัน
ในตัวที่ดี

จดหมายข�าว กศน.
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สำานักงาน	 กศน.	 ร่วมกับ	 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)		
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมา
ใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นการทั่วไป	 พ.ศ.2562		
โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธาน
เปิดการประชุม	 ณ	 หอประชุมภัทรมหาราช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร	 เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	 ให้แก่ผู้บริหาร
หน่วยงานและสถานศึกษา	 นำาไปขยายผลให้แก่บุคลากร	 ในหน่วยงาน		
ตลอดจนนักศึกษาและประชาชน	 สามารถปฏิบัติตนในการออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถูกต้อง	 และส่งเสริมให้นักศึกษา	
กศน.	 เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังร่วม
กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำาบล	 หรือ	 ศส.ปชต.	

กศน. จับมือ กกต. ประชุมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ  
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมา 
ใช้สิทธิการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

ผ่าน	 “กิจกรรม	3	 สัปดาห์	 ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง	 (ส.ส.)”	
และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ในวันที่	24	มีนาคม	2562	นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน	
กลุม่เป้าหมายผู้เขา้ประชมุประกอบดว้ย	ผูบ้รหิารสำานกังาน	กศน.จังหวดั/กทม.	
ผู้อำานวยการ	 กศน.อำาเภอ/เขต	 ผู้อำานวยการกลุ่ม/ศูนย์	 ส่วนกลาง		
รวมทัง้สิน้	1,107	คน	โอกาสนีน้ายเมธา	ศลิาพนัธ	์รองเลขาธกิาร	กกต.	และคณะ	
ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง	 การดำาเนินงานของศูนย์ส่งเสริิมพัฒนา
ประชาธปิไตยตำาบล	และสาระสำาคญัการเลอืกตัง้	ส.ส.	ตลอดจนแนวทางการ
รณรงคเ์ลอืกตัง้	สส.	แกค่ณะผูบ้รหิาร	กศน.ในครัง้นีด้ว้ย		ซึง่ถอืเป็นความร่วมมือ	
ครั้งสำาคัญระหว่าง	 กศน.	 และ	 กกต.	 ในการร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึง	 รวมถึงการส่งเสริม
ให้	นักศึกษา	กศน.	มีส่วนร่วมในการรณรงค์การใช้สิทธิในการเลือกตั้งต่อไป

จดหมายข�าว กศน.
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