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สวัสดีค่ะ พี่น้อง กศน.ที่รักทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว กศน. 

ฉบับที่ 5/2561 ประจ�าวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วง 

เ ดือนมหามงคล ใน โอกาสวัน เฉ ลิมพร ะชนมพรรษา 66 พรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 

2561 และต่อเนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 9 เรียกได้ว่าจดหมายข่าว กศน.ของเราฉบับน้ี เป็นฉบับมหามงคล 

โดยแท้  

นอกจากนี ้ยงัอยูใ่นช่วงของวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา ถงึ 2 วนั 

คือวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศให้โลกรู้ถึงการเกิดข้ึน

ของพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ ต่อเนื่องกับวันเข้าพรรษา ที่ชาวไทยพุทธ 

ต่างช่วยกันรณรงค์ให้งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาอย่างแข็งขัน เห็นไหมคะ ช่างเป็น

ช่วงเวลาท่ีดีงามยิง่นัก และยิง่มาผนวกกับกจิกรรมรวมพลังจิตอาสา ท�าความดี

เพื่อแผ่นดิน ความงดงามยิ่งเบ่งบานสะพรั่งท่ัวทุกหัวระแหงของประเทศไทย 

กันเลยทีเดียว

แน่นอนว่าเนื้อหาของจดหมายข่าว กศน. ฉบับนี้ จะต้องไม่พลาด 

ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นที่ได้กล่าวถึง  นโยบายส�าคัญ อาทิ การขับเคลื่อน

โครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมฉลอง 150 ปี รัชกาลที่ 4 

ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่หว้ากอ เปิดตัว Miss & Mr. 

Smart PR ONIE’ 2018 ที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีการอบรม 

การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน ส่ือสารองค์กร กศน. 

การอบรมท่ีใครๆ ก็คิดถึง อยากเห็นหน้าเห็นตากันหรือยังว่า 

เธอและเขาหน้าตาจะเป็นอย่างไร นอกจากนี ้ยงัมรีะบบการรายงาน 

ข่าวออนไลน์ซึง่ทางส�านกังาน กศน.จังหวดัเชียงราย ได้ให้ความ

อนุเคราะห์บุคลากรมาช่วยด�าเนินการอีกด้วย อยากเห็นเนื้อหา

ในเล่มกันหรือยังคะ ไปพบกับเน้ือหาของจดหมายข่าว กศน.

ฉบับนี้ พร้อมๆ กับ บก.พี่แดง กันเลยดีกว่าค่ะ

บรรณาธิการ

จิตอาสา

“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”

ถวายพระราชกุศล แด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ฯ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฏาคม 2561
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 พระบรมราโชบายการศึกษา  สร้างฐานกล้าผู ้เรียนจตุรสาย
ทัศนคติบวกคิดดีมิคลอนคลาย	 	 	 มิห่างหายคุณธรรมวิถีไทย
รู ้หน้าท่ีสัมมาชีพสุจริต	 	 	 	 รู้ถูกผิดดีช่ัวบ�าเพ็ญไว้
สวมหมวกฟ้าผูกผ้าเหลืองด้วยดวงใจ		 	 จิตอาสาพระราชทานให้ไทยรักกัน
รัชกาลท่ี	๑๐	ในหลวงแห่งปวงราษฎร์	 	 ๖๖	พรรษา	เฉลิมชาติไผทขวัญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญทุกคืนวัน	 	 	 เถลิงถวัลย์ทศกษัตริย์จักรีวงศ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ข้าพระพุทธเจ้า	คณะผู้บริหาร	ครู	และบุคลากร	
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



จิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”
ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561

“โอกาสครั้งส�าคัญในชีวิต ที่จะได้ท�ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม” 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใย และทรงค�านึงถึง 

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส�าคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ท่ีจะท�าให้ประเทศชาติม่ันคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู ่

ที่ดีข้ึน ด้วยมีพระราชประสงค์ท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริและแนวพระราชด�าริต่างๆ ในการ 

บ�าบดัทกุข์และบ�ารงุสุขให้ประชาชนและพฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้า ในการนีพ้ระองค์จึงได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการ 

จิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ข้ึน เพื่อเป็นการปลุกจิตส�านึกในการท�าความดี รวมถึงปลูกฝังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย 

ได้ตื่นตัวในการบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 

2561 รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชนทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ 

โดยปีน้ี รฐับาลได้จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ตัง้แต่วนัที ่22 -28 กรกฎาคม 2561 และจัดพิธีเปิดโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ “โครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาล�าน�้ากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน”  

พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงในส่วนกลางได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองผดุง

กรุงเกษม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยขบวนจิตอาสา ภายใต้กิจกรรมอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณหน้าท�าเนียบรัฐบาล 

อย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ส�านักงาน กศน.) และส�านักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษา จดับุคลากรจติอาสาเข้าร่วมกิจกรรมท�าความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย และปรับ

ภูมทิศัน์บรเิวณรมิคลองผดุงกรงุเกษม (Big Cleaning) หรอืตัง้แต่ประตนู�า้เทเวศวร์ (ท่าเรอืเทเวศวร์) จนถงึสะพานมฆัวานรงัสรรค์  ด้าน

ถนนกรุงเกษมและถนนลูกหลวง ความยาวพื้นที่รวม 1,300 เมตร และล้างพื้นท�าความสะอาดบริเวณภายในวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร  

ซึ่งถูกก�าหนดเป็นพื้นที่พิเศษ
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นอกจากนี้ส�านักงาน กศน.ยังส่ง กศน.อ�าเภออากาศอ�านวย และ กศน.อ�าเภอ

สว่างแดนดิน สังกดัส�านกังาน กศน. จังหวดัสกลนคร และส�านกังาน กศน.กรงุเทพมหานคร 

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการจัดบธูกจิกรรมการฝึกอาชีพและนทิรรศการในงานเฉลิมพระเกยีรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่  27- 28 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย

กศน.อ�าเภออากาศอ�านวย และ กศน.อ�าเภอสว่างแดนดิน สังกัดส�านักงาน 

กศน. จังหวัดสกลนคร น�าเสนอการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ได้แก่ การท�า 

พวงกญุแจ ของทีร่ะลึก เครือ่งประดับจากฝ้ายและผ้าย้อมคราม สาธิตข้ันตอนการแปรรปู

ผ้าย้อมครามประเภทต่างๆ เช่น การออกแบบลายมัดหมี่ ลายผ้า และการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชน รวมถึงการจัดนิทรรศการเรื่องราวการผลิตผ้าย้อมครามและ

จัดจ�าหน่ายของใช้ ของตกแต่งบ้าน เครื่องนุ่งห่ม ของท่ีระลึก เครื่องประดับที่มาจาก 

ผ้าย้อมครามนานาชนิด 

ส�านักงาน กศน.กรงุเทพมหานคร  

น�าการท�าขนมไทยและน�้าสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ มาสอนให้แก่ประชาชนทีม่าร่วมงาน 

ได้แก่ ขนมฝอยทอง ทองหยิบ เม็ดขนุน 

ลูกชุบ และข้าวเกรียบปากหม้อ การท�าน�า้

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในบรรยากาศการ 

แต่งกายแบบย้อนยุค ด้วยการห่มสไบ 

ใส่โจงกระเบน สาธิตและสอนอาชีพกันเลย 

ทเีดียว นอกจากนีย้งัมกีารส่งเสรมิการขาย

ที่มีความหลากหลายในยุคไทยแลนด์ 4.0 

เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่

เข้ารบัการฝึกอาชีพ จ�านวน 80 คน / วนั และ

ชมการสาธิตและนทิรรศการ จ�านวน 1,000 

คน / วัน ตั้งแต่ 09.00 น. – 20.00 น.

หากเพียงทุกคนในประเทศได้

เรียนรู้การเสียสละและการท�าประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวมอย่างแท้จรงิ ย่อมเป็นหนทางทีจ่ะ

ท�าให้ประเทศเดินไปสู่ความเจรญิก้าวหน้า ดัง

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ที่มุ ่งบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชน 

และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....
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Smart ONIE วนันี ้ กอง บก.จดหมายข่าว กศน.

ภูมิใจน�าเสนอ 2 หนุ่มสาว กศน.รุ่นใหม่ ที่ชนะใจกรรมการ 

ด้วยคะแนนโหวตสูงสุดจากผูเ้ข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

“พัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน ส่ือสารองค์กร กศน.” 

เมือ่เรว็ๆ นี ้คว้าต�าแหน่ง Miss & Mr. Smart PR ONIE 

2018 มาครองได้ส�าเรจ็ Miss Smart PR ONIE 2018 

ได ้แก่ นางสาวศรุตยา สุทุม Nickname “จง” 

นักวิชาการศึกษา แห่งส�านักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ และ 

Mr. Smart PR ONIE 2018 ได้แก่ นายคฤษภ์ สุขประเสริฐ 

Nickname “แฮม” เจ้าหน้าท่ีธรุการ แห่งส�านักงาน กศน. จังหวดั

พั งงา  เ ร ามาฟ ั ง เ ข า แล ะ เ ธอพูด ถึงบรรยากาศการอบรม 

และความรู้สึกที่ได้รับต�าแหน่งในครั้งนี้กันดีกว่า

สาวจง กศน.บุรีรัมย ์ “จากการที่ได้เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม การพัฒนา

กลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน “ส่ือสารองค์กร กศน.” ที่ทางส�านักงาน กศน. โดยกลุ่ม 

เลขาธิการกรมจัดขึนนั้น ตลอดระยะเวลา 3 วัน ได้รับทั้งความสุข ความสนุกและ 

ความประทับใจ เป็นการอบรมที่ไม่มีความตึงเครียด แฝงไว้ด้วยรอยยิ้มตลอดการอบรม 

และเชื่อว่า ทุกคนร้อยกว่าชีวิต คิดไม่ต่างกัน

วันแรกเปิดการอบรมด้วยพิธีกรที่แจ้งเกิดจากโครงการครั้งที่ 1 ก็สร้างเสียง

หัวเราะและรอยยิม้ ผลพวงจากการสร้างนัก PR ท�าให้เรามีพธีิกรเก่งๆ เพิม่ข้ึนอกีหลายคน 

ในส่วนของกจิกรรมการอบรม ทกุคนได้รบัความรูจ้ากวทิยากรทีม่ากไปด้วยความสามารถ

และประสบการณ์ โดย อ.อุลิต แช่มชมดาว ได้ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนข่าว เขียนบทความ 

การเขียนพาดหัวข่าว การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอ และการน�าเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆ 

ถือเป็นโอกาสดีๆ ของหลายคนที่ได้มารับฟังและเก็บเกี่ยวไปใช้ในการท�างานต่อไป วันที่ 2 

ความสุขจากการได้ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี การได้ท�างานเป็นกลุ่ม การรับฟัง 

ความคดิเห็นของกนัและกนั จากการช่วยเหลือกนัและความสามัคค ี ทัง้ทีท่กุคนมาจากต่างที่ 

ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม แต่ทุกคนคือความทรงจ�าที่ดีที่สุด รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คือภาพ

แห่งความประทับใจในการอบรมในครั้งนี้ค่ะ

วันสุดท้าย วันที่ทุกคนลุ้นและ 

รอคอย การท่ีจะได้เห็นผลงานของกลุ่ม 

ตวัเอง ผลงานทีเ่รารงัสรรค์มนัด้วยความ

ตั้งใจเป็นที่สุด เพราะมันคือการแข่งขัน 

มนัคอืศกัด์ิศร ีมนัคอืทกุส่ิงทุกอย่างในห้วง

เวลานั้น แต่รางวัลที่เราได้รับ ถึงแม้จะไม่ใช่

ชยัชนะเหนือกว่ากลุ่มอื่นใด  แต่มันกลับเป็น

รางวัลแห่งความสุข รางวัลแห่งมิตรภาพ

ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ง่ายๆ ในโลกนี้ จะมีสัก

ก่ีคนท่ีเกิดมาไม่เคยสัมผัสความทุกข์ 

แล้วพบเจอแต่รอยย้ิม แต่ในห้วงเวลา

หน่ึง  ในองค์กรแห่งน้ี องค์กรท่ีมากมาย

ไปด้วยผู้คนท่ีแตกต่างไปด้วยความคิด 

หลากหลายในวัฒนธรรม แต่เราก็ยัง

สามารถสัมผัสได้ถึงความสุขและความ

อบอุ่นในครอบครวัแห่งน้ี ครอบครวั PR 

... ขอบคณุความสขุเลก็ๆ ท่ียิง่ใหญ่ค่ะ”

Smart ONIE
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หนุ่มแฮม กศน.พังงา “ผมเป็นหนึ่งคน ที่ไม่ชอบ 

การอบรม และปฏิเสธการท�ากิจกรรมที่มีคนหมู่มาก เพราะผม

ไม่ชอบอะไรท่ีอยู่ในกรอบและขาดความอิสระ.. แต่การ

อบรมในครั้งนี้ สร้างมุมมองใหม่ในการอบรม

ของผม และผมกเ็ริม่ชอบการอบรมแล้วครบั  

3 วนั 2 คนื มนัคอืความทรงจ�า .. วนัแรก

ผมไม่คิดว่า มันจะมีอะไรมากในการเขียน

ข่าว หรือการถ่ายคลิปวีดีโอ แต่อาจารย์

อุลิต กลับช่วยเติมเต็มให้ผมในสิ่งที่ผมไม่รู้ 

เทคนิคต่างๆ ที่เราหาไม่ได้จากอินเตอร์เน็ต ในส่วน

ของ Menter ทั้ง 5 ท่าน ที่รับเชิญมา ทุกความคิดเห็น ทุกค�าติชม 

ช่วยต่อยอดความคิดในมุมมองใหม่ๆ ในการท�าคลิปวีดีโอให้กับผมครับ ผมรู้สึกประทับใจ

ในรายละเอียดทุกอย่างที่ Menter สอดแทรกให้เรา ส่วนความสามารถของแต่ละกลุ่มก็ไม่มี

ใครน้อยหรือมากไปกว่ากัน เพราะทุกกลุ่มมีความต้ังใจ และน�าเสนอผลงานใหม่ๆ ในการ

สร้างงานข่าว ส่ิงส�าคัญอีกอย่าง คือการท�างานร่วมกับคนอื่นในการ Workshop 

สอนให้ผมรู้จักการท�างานเป็นทีมมากขึ้น การมีหัวหน้าทีมที่ดี การมีเพื่อร่วมทีมที่ดี ท�าให้

ผมประทับใจมากถึงมากที่สุด ทุกคนมีความสามารถแตกต่างกัน แต่กลับลงตัว เพราะ 

ความสามารถของแต่ละคนและความสามคัคขีองทกุคนในกลุ่ม ช่วยท�าให้งานเราส�าเรจ็ลุล่วง

ไปได้ด้วยดี ถึงกลุ่มเราจะไม่ได้คว้าชัยชนะ แต่ทุกคน ชนะใจผมครับ และผมขอขอบคุณ 

ทุกคะแนนโหวต ที่ส่งให้ผม ผมเชื่อว่า ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือโชคชะตา ที่ท�าให้

พวกเรามาเจอกัน ผมเชื่อว่า .. การอบรมในครั้งน้ี นอกจากจะสร้างบุคลากรใน

องค์กรให้เป็นนัก PR ท่ีดีแล้ว การอบรมในครัง้น้ี ยังสร้างความสขุ และความอบอุน่

ให้กับทุกคน และตอนนี้ พวกเราก็เริ่มเป็นครอบครัวไปแล้วครับ ครอบครัว PR .. 

ขอบคุณมากครับ”

และตามที่ส�านักงาน กศน.ได้

ก�าหนดจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการ 

รู้หนังสือ ประจ�าปี 2561” ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุร ี

ในวันที่ 8 กันยายน 2561 นี้  ทั้ง 2 หนุ่ม

สาวจ ะ เกี่ ยวแขนกัน ไปรับ โล ่ปร ะกาศ

เกยีรตคิณุ ในโอกาสได้รบัต�าแหน่ง Miss & 

Mr. Smart PR ONIE 2018 ในครัง้นีด้้วย 

ทางกอง บก.ขอแสดงความยนิดีกับสาวจง 

และหนุ่มแฮมไว้ ณ ทีน่ีเ้ลยนะจ๊ะ ขอเชิญชวน

ทุกคน “ปรบมือรัว”...และเราจะก้าวไป 

ข้างหน้าด้วยกนัอย่างไม่หยดุยัง้ เพ่ือ กศน. 

องค์กรอันเป็นที่รัก ตามสโลแกน

“Move Forward

for Success together”
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นายอินสอน สุริยงค์ อดีตครูในระบบโรงเรียนวัย 69 ปี ที่ตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อน

ก�าหนด (Early Retire) มาสวมบทบาทปราชญ์ชาวบ้านผู้มุ่งม่ันและอุทิศตนในการจัดการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในชุมชนบ้านออนหลวยบนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ รวม 

15 ไร่ ในนามศูนย์เกษตรธรรมชาติแม่ออน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต�าบลออนเหนือ อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้วยวธีิผสมผสานวถิธีรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลาย จากเกษตรทนุนยิม สู่ความพอเพยีงด้วยเกษตรอนิทรย์ี

ชีวภาพ ปรบัประยกุต์บนพืน้ฐานแนวคดิทีเ่รยีบง่ายตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง “ศาสตร์พระราชา” 

มรดกล�้าค่าจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย 

ลุงอินสอนท�าหน้าท่ีวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้เรียน ทั้งจากวิทยาลัยเกษตรสันป่าตอง 

กศน.อ�าเภอแม่ออน กศน.อ�าเภอสันก�าแพง รวมถึงกลุ่มเกษตรกร ผู้น�าชุมชน ผู้น�าหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที ่

พัฒนาชุมชน สมาชิกเทศบาล เจ้าหน้าท่ี อบต. และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ส�าหรับในด้านการศึกษา 

ตามอธัยาศัยนัน้ ศูนย์เกษตรธรรมชาติแม่ออน ของครอูนิสอน เป็นแหล่งเรยีนรูอ้ย่างดี ทีส่ามารถตอบโจทย์การเรยีนรูต้ามอธัยาศยัผ่าน

ภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีส่ังสมด้วยความรักในแผ่นดินเกิด รักษาคุณภาพของดินรวมถึงส่ิงแวดล้อมด้วย

วถิแีห่งเกษตรอนิทรย์ี ทีส่่งผลถงึคณุภาพชีวติของผูผ้ลิตอนัน�าไปสู่ผลพลอยได้ด้านสุขภาพของผูบ้รโิภคอกีด้วย และผลผลิตของศนูย์

เกษตรธรรมชาติแม่ออน ที่เป็นจุดเด่นน่าสนใจ อาทิ ปุ๋ยหมัก 7 วัน ใช้งานได้, สมุนไพร พืชผักสวนครัว, โบกาชิดิน ดินพร้อมปลูก 

สนิค้าขายดี, ไก่อนิทรย์ี ราคาดีกว่าฟาร์ม, หมูหลมุ ปลอดกลิน่ ปลอดโรค, เลีย้งกบ ใน “คอนโดฯ”, ข้าวนอกนา ภมิูปัญญาพอเพยีง, 

ปลกูไม้สกั เป็นหลกัประกันชวีติ ณ วนันี ้ศนูย์เรยีนรูเ้กษตรอนิทรขีองครอูนิสอน มผีลิตภัณฑ์ชุมชนทีเ่กดิจากเกษตรอนิทรย์ีแบบผสมผสาน 

ไว้จ�าหน่ายแก่คนในชุมชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด ส�าหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการผลิต ด้วยความเอื้อเฟื้อมิได้หวังผลในเชิงพาณิชย์ 

ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ

ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบ 

มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้ช่ืนชมครูอินสอนที่นอกจากจะมีผลงาน 

ดีเด่นเป็นทีป่ระจักษ์ และสามารถเปล่ียนแปลงแนวความคดิของชาวบ้านจากการท�าเกษตร

เชิงพาณิชย์มาใส่ใจส่ิงแวดล้อมและผู้บริโภคด้วยวิถีแห่งเกษตรอนทรีย์แล้ว ยังมีความ

แตกต่างและพัฒนาการที่น่าชื่นชมอีก 2 เรื่องๆ แรก คือความเชื่อมโยงของเนื้อหาเชิง

บรูณาการจากเรือ่งหนึง่ไปสู่อกีเรือ่งหนึง่ท�าได้อย่างสมบรูณ์ เช่น เล้ียง หม ูไก่ ปลา แล้ว

ใช้ขีข้องมนัไปเป็นปุ๋ย น�าปุย๋ปล่อยลงน�า้ไปเป็นอาหารปลา แล้วน�าน�้าที่มปีุย๋ไปรดต้นไมอ้ีก 

สดุทา้ยยงัใช้ร่มไม้ไปบังเงาและเป็นทีเ่กาะเกี่ยวให้พืชสมุนไพร กลบัมาเปน็ยาตามธรรมชาติ

อีกด้วย เหล่านี้เป็นต้น เรื่องท่ีสองปีน้ีลุงอินสอนขยายงาน กศน.เป็น

อินเตอร์แล้ว มีลูกศิษย์จากยุโรป อาเซียนมาเรียนรู้การท�าการเกษตร

ธรรมชาตแิบบพอเพยีงในศนูย์เป็นกลุ่มๆมากข้ึน มพีกันอนในศนูย์ด้วย ซึง่

น่าสนใจมาก เหมาะส�าหรบัผูต้้องการความสุขด้วยวถิชีึวติแบบแบบพอเพียง

อย่างแท้จริง 

และวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายอินสอน สุริยงค์ จะเข้ารับ

พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเป็นรางวลัชีวติส�าหรบัความพากเพยีรอนัทรงคณุค่า

ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

นายอินสอน สุริยงค์

ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบ

ประจ�าปี 2561 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
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เตรียมเปิดงานสุดอลัง !!

มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว

ครบรอบ 150 ปี

ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ

หว้ากอ เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตคือหมู่บ้านเล็กๆ ห่างจากตัวเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นป่ารกทึบเลียบแนวชายฝั่งทะเลซึ่งชุกชุมไปด้วย

ไข้ป่า ณ ทีแ่ห่งนีค้อื สถานทีส่�าคญัทางประวติัศาสตร์ของไทยทีพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ซึ่ง

พระองค์ได้ทรงค�านวณและประกาศไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวัน

อังคารเดือน 10 ขึ้น 1 ค�่า  ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซึ่งเทียบกับปฏิทินสุริยะคติ ตรงกับ

วันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2411 มองเห็นได้ตั้งแต่อ�าเภอปราณบุรี ลงไปถึงจังหวัดชุมพร 

โดยเฉพาะทีบ้่านหว้ากอจะเห็นดวงจันทร์เข้าจับดวงอาทติย์จากทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอื  

แล้วออกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยคราสเริ่มจับเวลา 10 นาฬิกา  6  นาที จับเต็มดวง

เวลา 11 นาฬิกา 36 นาที 20 วินาที กินเวลานาน 6 นาที 45 วินาที  คราสคลายออกเวลา 

13 นาฬิกา 37 นาที 45 วินาที ซึ่งพระองค์ทรงค�านวณโดยใช้หลักวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง

และดาราศาสตร์ที่พระองค์ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง

ปี พ.ศ. 2525 พสกนิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานราชการได้

ร่วมเทิดพระเกียรติจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบรมรูปหล่อประทับน่ังบนพระเก้าอี้ฉลองเครื่องแบบ 

ทหารเรอืชุดเดียวกบัวนัทีพ่ระองค์ท่านเสด็จพระราชด�าเนนิมาบ้านหว้ากอในครัง้น้ัน ในการนี ้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งในขณะนั้นด�ารงพระยศ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร  ทรงเป็นประธาน

ในพิธีวางศลิาฤกษ์ ในวนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 2525 ต่อมาเมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกระดับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ  

เป็นโครงการระดับชาติ

การศึกษาตามอัธยาศัย

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได ้ทรง

พระราชทาน นามว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์

พระจอมเกล ้า ณ หว ้ากอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์” เขียนเป็นภาษาองักฤษว่า 

“King Mongkut Memorial Park of Sci-

ence and Technology” ซึ่งปัจจุบันเรียก

โดยย่อว่า อวท. 

วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2561 

นี้  จะมีการจัดงานใหญ่ “งานมหกรรม

เ ฉ ลิมพร ะ เ กี ย รติ  พร ะ บ าทสม เ ด็ จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตร

สุรยิปุราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี

โดยความร่วมมอืของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลยี 

กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการท�างาน

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึง 

พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ 

ด้านดาราศาสตร์ไทย เมื่อครั้งที่พระองค์ 
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ทรงเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ซึ่งครั้งนั้น 

พระองค์ทรงค�านวณและพยากรณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 2 ปี ได้อย่างแม่นย�า จน

ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก โดยมีพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ครั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อม 

เต็มพื้นที่ทั้ง 485 ไร่ ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เนรมิตให้เป็นเมือง

แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) เมืองนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้จากองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานราชการ เอกชน 

ภาคีเครือข่าย นิทรรศการและกิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) และหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 2) เมืองโลกใต้น�้า 

นิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น�้า ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน

ระบบนเิวศแหล่งน�า้ เพือ่น�าไปสู่การสร้างความตระหนกัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 3) เมืองพระบิดาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย เผยแพร่พระราชประวตั ิพระราชกรณียกจิ 

พระปรชีาสามารถ และพระอจัฉรยิภาพทางด้านวทิยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ผ่านนิทรรศการ สื่อ โสตทัศน์ และจ�าลองการเกิด

สุรยิปุราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 4) เมืองดาราศาสตร์และอวกาศ กจิกรรมให้ความรู้

ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านส่ือเอกสาร นิทรรศการ

ดาราศาสตร์ อวกาศและเทคโนโลย ีจัดกจิกรรมสังเกตการณ์ดวงอาทติย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

สู่การเรียนรู้ ต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 5) เมืองตะลุยแดนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม

ให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ ธรณีวทิยา ซากดึกด�าบรรพ์ วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน เน้นการเรยีนรู้

ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งสร้าง เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านการ 

ผจญภัยไปยังจุดต่างๆ เพื่อท�าการทดลองวิทยาศาสตร์ 6) เมืองบ้านของพ่อ นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “กษัตริย์นักพัฒนา” เพื่อน้อมน�าแนวคิดตามโครงการ 

พระราชด�ารต่ิางๆ ไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนัและน�าใช้ในการประกอบอาชีพ 7) เมืองใกล้ชดิวทิย์...ธรรมชาติ กจิกรรมด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้น�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และน�าไปประกอบอาชีพได้ 8) เมืองพลังงาน 

กับชีวิต กิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน เพื่อน�าไปสู่การอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง และ

ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใช้พลังงานประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

นอกจากกิจกรรมในภาคกลางวันที่อัดแน่น 

ไปด้วยสาระความรูแ้ละความบันเทงิ ให้แก่นกัเรยีน นกัศกึษา 

และประชาชนทีเ่ข้าร่วมงานทีน่่าสนใจแล้ว ในช่วงภาคกลางคนื 

ยังมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียงและมหสพ ซึ่งเป็น

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยูหั่วท่ีน่าตืน่ตาต่ืนใจ อาท ิการล่องเรอืย้อนรอยตาม 

พระยคุลบาทของล้นเกล้ารชักาลที ่4 กจิกรรมป่ันจักรยาน

เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 กิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ

รัชกาลที่ 4 กิจกรรมประกวดแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดาราศาสตร์ โดยทุกเมืองใน

พืน้ทีจั่ดงานได้เปิดให้เข้าชมฟร ีสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

ที่ โทร. 032 661 098 หรือ www.waghor.go.th
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เรื่องเด่นจากเครือข่าย
“การจัดการศึกษาส�าหรับผู้ด้อยโอกาส

และ กศน.กับการศึกษากลางทะเล”

วันนี้เรื่องเด่นจากเครือข่าย ขอน�าเสนอเรื่องเล่าของสาว “น�้าผึ้ง อรุณรัศมี 

พุม่ไพศาล” เครอืข่ายเก่าแต่ไม่แก่ ทีม่โีอกาสได้เปิดหูเปิดตาไปกบัการท�างานของหน่วยงาน

ที่ตนเองสังกัด งานนี้เธอบอกว่าฟินเฟร่ออออ จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามกันค่ะ 

“ข้าพเจ้าได้ไปดูศกึษาดูงานการจัดการศกึษาให้แก่ชาวเล ณ จังหวดั พงังา หมุ่เกาะสุรนิทร์ 

ซึ่งพบว่าการใช้ชีวิตประจ�าวันของชาวเลท่ีหมู่เกาะสุรินทร์น้ันอยู่กันอย่างเรียบง่าย 

รมิทะเล โดยมแีหล่งท่องเทีย่วท่ีมชีาวไทยและต่างชาต ิจะต้องมเีวลาก�าหนดในการเข้าออก

สถานทีท่่องเทีย่วอทุยานแห่งนีแ้บบตายตัว เพราะมปัีจจัยเส่ียงในเรือ่งของลมฟ้าอากาศ 

และมรสุมที่จะเกิดในช่วงฤดูฝน ชาวเลเหล่านี้จะออกหาปลาในขณะท่ีไม่มีนักท่องเท่ียว 

เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่เกาะ การด�ารงชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย ออกหาอาหารท่ี 

กลางทะเล และในป่าเพื่อการยังชีพ แต่หน่วยงานทางการศึกษา ก็ไม่ได้ละทิ้งคนกลุ่มนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงาน กศน. ได้ส่งครูอาสา กศน.เข้าไปฝังตัวอยู่บนเกาะ 

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี“เจ้าฟ้าแห่งการส่งเสรมิการศกึษาตลอดชีวติของไทย” 

ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ครูอาสา กศน.ได้ลงไปดูแลจัดการเรียน 

การสอนให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะชีวิต ตลอดจนการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกวัน โดยมีก�าหนดการเรียน

การสอน มตีารางเรยีนในการเรยีนเหมอืนโรงเรยีนทัว่ๆ ไป แต่ด้วยมคีรผููส้อนเพยีง คนเดียว 

เด็กๆ แต่ละระดับช้ันจึงต้องเรียนร่วมกัน จะสอนต้ังแต่การอ่านออกเขียนได้ บวก ลบ 

คูณ หาร และการใช้ชีวิตประจ�าวันในการเรียนรู้ โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ามา

ช่วยเหลือ ในด้านสื่อการเรียนการสอน ให้แก่กลุ่มชาวเล ซึ่งในส่วนของส�านักงาน กศน.

จังหวดัพงังาเอง กไ็ด้มกีารจัดส่ือการเรยีนการสอนและอปุกรณ์เพือ่ให้เด็กได้เรยีนรูใ้นส่ิง

ใหม่ๆ โดยครูผู้สอน จะเข้ามาที่ ส�านักงาน กศน.จังหวัดเพื่อขอรับสื่อการเรียนการสอน

และเบิกอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนไปใช้บนเกาะ การเดินทางค่อนข้างยากล�าบาก 

เพราะจะต้องนัง่เรอื ไปทีอ่ทุยานหมูเ่กาะสุรนิทร์และจะต้องต่อเรอืล�าเล็ก ไปทีห่มูบ้่านทีช่าวเล

อาศัยกันอยู่อีก ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากฝั่งราว 2 ชั่วโมง

บนหมู่เกาะสุรินทร์ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน�้าประปา จะต้องน�้าด่ืมจากธรรมชาติหรือ 

ส่ังซื้อมาบริโภคเอง และอาหารก็ต้องหาด้วยตนเอง ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นคนดูแลนักเรียน

เรื่องอาหารกลางวัน นม ขนม ต้องเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อของใช้ ส่วนตัว เสื้อผ้า อาหาร 

แล้วน�ามาบรรทุกลงในเรือ กลับไปที่เกาะ เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนอย่างทุลักทุเล เด็กๆ 

กลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ เพราะเด็กๆ และพ่อแม่ ไม่มี เลข 13 หลัก ไม่มีบัตร

ประชาชน เพราะไม่มีโรงพยาบาล การเกิดก็จะมีหมอต�าแยเป็นผู้ท�าคลอดให้ ครูจะเป็นผู้ดูแล

เบ้ืองต้นในยามเจ็บป่วย แต่หากมีการเจ็บป่วยที่หนักมากข้ึนก็จะน�าส่งตัวเข้าโรงพยาบาล 

ที่ในจังหวัดโดยมีเรือเป็นพาหนะ 

ส่ิงที่ข ้าพเจ ้าได ้ เห็นในครั้งนี้ 

คือการใช้ชีวิตของชาวเลท่ีไม่ยึดติดกับ 

ส่ิงใด พวกเขาใช้ชีวติทีเ่รยีบง่าย การศกึษา

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด วัยใดก็มีโอกาสศึกษาได้

เสมอเหมอืนดังกลุ่มด้อยโอกาสนัน้เขากย็งั

มีโอกาส มีทางเลือกที่จะศึกษาได้แม้ว่าจะ 

ไม่ได้เตม็เป่ียมเหมอืนอย่างอยูใ่นระบบกต็าม 

แต่ เขาก็มีทักษะชีวิตในการด�ารงชีวิตที่ 

สังคมยอมรับและไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้กับใคร การศึกษาย่อมให้โอกาส ไม่เคย

กีดก้ันใบุคคลใด ทุกๆคนสามารถศึกษาได้ 

และสามารถที่จะเลือกการศึกษาได้ตามที ่

ตัวเองถนัด”

และนีค่อืค�าบอกเล่าส่วนหนึง่จาก

การท�างานตามบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน 

และพ่วงด้วยบทบาทของเครือข่ายส่ือสาร

องค์กร กศน. อกีต�าแหน่งหนึง่ เป็นต�าแหน่ง

ที่ไร้ซึ่งเงินเดือน มีให้ก็เพียง “โอกาส” แล้ว

คุณล่ะ อยากได้โอกาสแบบนี้ไหม
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กศน.ร่วมตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เทคโนโลย ี

ดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 ซึ่งได้มีการผลักดันและด�าเนินการมาโดยล�าดับ ทั้งการจัดตั้ง

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน การสนับสนุนให้มีโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โครงการ Smart Farmer ฯลฯ 

ซึ่ง ส�านักงาน กศน. ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะหน่วยงานขับเคล่ือนเชิงพ้ืนท่ี โดยการ 

อบรมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรม 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพชีวติและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิม่รายได้

ส�าหรับตนเองและชุมชน

สถาบนัการศกึษาทางไกล ในฐานะทีเ่ป็นสถานศกึษาพเิศษข้ึนตรง ของส�านกังาน 

กศน. ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

ภายใต้บทบาทและภารกิจในการส่งต่อความรู้ท่ีเก่ียวข้องให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้น�าไปใช้

ประโยชน์ผ่านกลไกหน่วยงานและบุคลากร กศน.ในทุกพื้นที่  โดยในปีที่ผ่านมาได้ด�าเนินการ

จัดการศกึษาทางไกล หลกัสูตรพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์  ให้แก่คร ูกศน. ต�าบล อ�าเภอละ 

1 คน เพื่อเรียนรู้และน�าร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลชุมชน ร่วมกับ

ชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ มีผู้จบ 633 คน จากผู้ลงทะเบียน 1,010 คิดเป็นร้อยละ 62.67  

ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดบางส่วนได้ด�าเนินการขยายผลการด�าเนินโครงการแล้ว 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นครู กศน. ต�าบล ซึ่งมีทั้งที่ขยายผลเป็นภาพรวม / โครงการ

ระดับจังหวัด และการขยายผลโดย กศน. อ�าเภอ ซึ่งส�านักงาน กศน. ได้ด�าเนินการแต่งตั้ง

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นคณะท�างานเพื่อขับเคล่ือนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน

ระดับจังหวัด

เพื่อการต่อยอดและขยายผลท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในปีงบประมาณ 2561 

ส�านักงาน กศน. ได้อนุมัติให้สถาบันการศึกษาทางไกลจัดด�าเนินโครงการจัดการศึกษา 

ทางไกล เพือ่น�าร่องการขับเคล่ือนกลุ่มวสิาหกจิ  / ผูป้ระกอบการพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ 

ในชุมชน  โดยจัดการศกึษาทางไกล “หลกัสตูรการตลาดส�าหรบัพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์” 

ให้แก่ครู กศน. ที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี จังหวัดละ 2 คน และตัวแทนวิสาหกิจชุมชน / 

สถานประกอบการ อีกจังหวัดละ 2 คน รวม เป็น 4 คน เพื่อเป็นทีมงานการตลาดออนไลน์

ของแต่ละจังหวัด โดยได้พัฒนาเน้ือหาของหลักสูตร ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ 

รวม 50 ชั่วโมง คือ 1) พื้นฐานส�าหรับการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  2)การน�าเสนอ

สินค้า / บรกิารบนตลาดออนไลน์  3) การใช้เครือ่งมอืสังคมออนไลน์  4) การประชาสัมพนัธ์

และการตลาดบนสื่อออนไลน์  5) การบริการลูกค้าและบริการหลังการขาย ซึ่งออกแบบให้

ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ระหว่างเดือนมิถุนายน – 

โดย เชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท  สถาบันการศึกษาทางไกล

สิงหาคม 2561 ซึ่งนอกจากการเรียน 

และท�ากจิกรรมผ่านห้องเรยีนออนไลน์แล้ว 

ผูเ้รยีนจะต้องเข้ารบัการสัมมนาเสรมิสร้าง

ประสบการณ์เชิงปฏิบัติการก่อนจบ อีก 

10 ชั่วโมง เพื่อเติมเต็มมุมมองและทักษะที่

เกีย่วข้องส�าหรบัการท�าการตลาดออนไลน์  

โดยจะจัดเป็น 3 รุน่ ๆ  ละ ประมาณ 100 คน 

ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

การเรียนผ่านกระบวนการ 

เรยีนรูท้ีก่�าหนดของ “หลกัสตูรการตลาด

ส�าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เป็น

เพียงการสร้างแนวความคิด การรู ้จัก 

และทดลองใช้เครื่องมือที่ เกี่ยวข้องท�า 

การตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการเรียนรู้  จะเกิดได้ 

ผู้เรียนต้องน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ เพือ่

ต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง โดยเป้าหมาย

สุดท้ายคือโอกาสการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

หรือยอดขายที่เพิ่มข้ึนของผู้ประกอบการ

หรือวิสาหกิจในชุมชนท่ีประกอบธุรกิจ

ออนไลน์
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บทสรุป “ไทยนิยม ยั่งยืน” กศน. มาถูกทาง 

เดินหน้าภารกิจใหม่ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

จม.ข่าว กศน.ฉบับน้ีขอกล่าวถึงการด�าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

ซึ่งเป็นการด�าเนินการของรัฐบาลที่มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศท่ีเช่ือมโยงจาก 

ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่อย่างมีแบบแผน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพและเน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน 

เพื่อจัดท�าแผนงาน/โครงการการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจตามกรอบหลักการด�าเนินการ 10 เรื่องอย่างมีแบบแผน ได้แก่ 

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหน่ึง,คนไทยไม่ท้ิงกัน, ชุมชนอยู่ดีมีสุข, วิถีไทยวิถ ี

พอเพียง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย, รู้กลไกการบริหารราชการ, รู้รักประชาธิปไตย

ไทยนิยม, รู้เท่าทันเทคโนโลยี,ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของ 

ทุกหน่วยงาน (Function) จากการด�าเนินการโครงการดังกล่าวส�านักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส�านักงาน กศน.) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก

กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนกลไกในการขับเคล่ือนในระดับ

จังหวัด อ�าเภอ และต�าบลที่เข้าร่วมขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่

จากการด�าเนินการดังกล่าวได้มีการสรุปผลการด�าเนินงานการขับเคล่ือน 

การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ผ่านมา โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ กศน. ภายหลังรับฟังสรุป 

ผลการด�าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยภารกิจเดิม 2 เรื่อง และภารกิจใหม่ 4 เรื่องๆ แรก 

ด�าเนินการตามภารกิจของโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้พ้นจากความยากจน ลดความเหลื่อมล�้าอย่างยั่งยืน โดยให้ส�านักงาน กศน. 

เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างช่องทางการขายสินค้า

และเพิม่รายได้ในชีวติประจ�าวนั เพือ่ยกระดับคณุภาพชีวติของตนเองและชุมชน โดยมอบหมาย

ให้ กศน. ทั่วประเทศ ขยายผลกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร e-Commerce 

จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนกว่า 100,000 คน สู่การท�าการค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

รวมถึงการค้าขายผ่านเว็บไซต์ e-Commerce หรือ e-Market ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน 

ที่ได้รับการขยายผล สามารถขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ตามเป้าหมายมากกว่า 

3 แสนคนภายในส้ินปีนี้ และเรื่องที่ 2 เปิดพื้นที่ กศน.อ�าเภอ/ต�าบล ท่ัวประเทศ เป็น 

“ศนูย์จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC)” 

ตามบรบิทของพืน้ท่ีเพือ่เป็นสถานทีส่�าหรบัประชาชนในการวางจ�าหน่ายสินค้า

หรือสร้างช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนให้ค�าปรึกษาและ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็น 

การเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

ของปร ะชาชน ให ้ ดี ข้ึ นตามแนวทาง

โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 

ส�าหรับภารกิจใหม่ 4 เรื่อง 

ที่มอบหมายให ้ด�า เนินการต ่อไป คือ 

1) การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่

นอกระบบการศึกษา ซึ่งท�าได้ผลดีมาก 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้รับ 

การช่ืนชมจากผูแ้ทน UNESCO ให้ขยายผล

ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2) การดูแลสุขภาวะ 

สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีท่ีอยู ่ห ่างไกล พื้นท่ีชายแดน ซึ่ง 

ท่ีผ่านมากระทรวงสาธารณสุขด�าเนินการ

อยู่แล้ว กระทรวงศึกษาธิการ โดย ครู 

กศน. เข ้าไปช่วยประสานงานร่วมกับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล 

และเจ้าหน้าที่ อสม.ในระดับหมู่บ้าน เช่น 

การอบรมให ้ความรู ้ เกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพแก่ประชาชน 3) การเรยีนรูภ้าษาไทย 

ให้เกิดความเข้าใจ ลดปัญหาที่ไม่สามารถ

อ่านออกเขียนได้อ่านแล้วเข้าใจให้อ่านคล่อง

เขียนคล่อง เน้น 4 Skills ฟัง พูด อ่าน 

เขียน และ 4) ช่วยกันแก้ปัญหาคนไทย 

อ่านหนังสือน้อยอย่างจริงจัง โดย รมช.

สุรเชษฐ์ นัดหมายพบปะผู้บริหาร กศน. 

เพื่อส่งการบ้านท่ีได้รับหมายหมายในช่วง

ปลายเดือนสิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ด้วย

นโยบายส�าคัญ
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“ในหลวงรัชกาลที่ ๙

กับงาน กศน.”

แนะน�า ระบบรายงานข่าวออนไลน์  PR ONIE  Online

หนังสือ

น่าอ่าน

อกีหนึง่นวตักรรมทีก่อง บก.จดหมายข่าว กศน.ฉบบันีภู้มิใจน�าเสนอ คอื ระบบ

การรายงานข่าวออนไลน์ PR ONIE Online ซึ่งสร้างสรรค์โดยหนุ่มเหนือหน้าตาดี 

นามว่า “เชน” วสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป แห่งส�านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 

ที่ ผอ.บุญทรง จิโนเป็ง อนุญาตให้มาช่วยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กศน. 

ในการคิดค้นนวัตกรรมการรายงานข่าวที่รวดเร็ว แถมยัง Link ไปใน Application ที ่

ก�าลังเป็นทีน่ยิมของยคุสมยั อาท ิLine , Facebook ประมาณว่ายงิข่าวครัง้เดียวกระจาย

ไปได้หลายช่องทางอย่างน่าท่ึง ท่ีส�าคัญ ข่าวต่างๆ ยังพุ่งข้ึนไปโชว์อยู่ที่หน้าเว็บ 

www.nfe.go.th/pr ให้เห็นกันท่ัวประเทศอีกด้วย สุดยอดจริงๆ  ลองเข้าไปเรียนรู้  

อ่านคู่มือกันดูก่อน ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ

คู่มือการติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบรายงานช่าว PR ONIE Online

http://stg.nfe.go.th/pr/PR_Smart_Online.pdf

คู่มือการอัพข่าวเข้าระบบ PR ONIE Online  

http://stg.nfe.go.th/pr/insert_PR_Smart_Online.pdf

หนังสือทรงคุณค่าน่าอ่าน ส�าหรับ ชาว กศน.จัดท�าข้ึนเพ่ือ 

เทิดพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

และเผยแพร่ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพทางการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ปวงชนชาวไทยสืบไป

เนื้อหาส�าคัญ หลักการทรงงานและการศึกษาตลอดชีวิต พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่องาน กศน. 

งานการศึกษานอกโรงเรียนใต้ร่มพระบารมี และการสืบสานศาสตร์พระราชาในงาน กศน. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสาน 

พระราชปณิธานการศึกษานอกโรงเรียนแก่ชาว กศน. นักการศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ แนวทางการทรงงาน ในด้านการศึกษา 

ตลอดชีวิตต่อไป จ�านวน 199 หน้า พิมพ์ 8,000 เล่ม

เผยแพร่ : หน่วยงานสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชนในสังกัดส�านักงาน กศน. กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ญดา  เสียงเพราะ หน่วยศึกษานิเทศก์ รายงาน
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ก�าหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ)

วัน-เวลา/

ระดับ
08.30 – 10.00 น. 10.10-11.40 น. 11.50-12.30 น. 12.40-13.20 น. 13.30-14.10 น. 14.20-15.00 น. 15.10-15.50 น. 16.00-16.40 น.

เสาร์ 15 ก.ย. 2561

ป
ร
ะถ

ม
ศ
ึก
ษ
า คณิตศาสตร์

(พค11001)

ทักษะการประกอบ

อาชีพ

(อช11002)

• การเงิน เพื่อชีวิต 1

(สค12021)

• วัสดุศาสตร์ 1

(พว12011)

• ลูกเสือ กศน.

(สค12025)

สังคมศึกษา

(สค11001)

สุขศึกษา พลศึกษา

(ทช11002)

ศาสนาและหน้าที่

พลเมือง

(สค11002)

การพฒันาตนเอง

ชุมชน สังคม 

(สค11003)

พัฒนาอาชีพให้

มีอยู่มีกิน

(อช11003)

ม
.ต

้น

คณิตศาสตร์

(พค21001)

ทักษะการพัฒนา

อาชีพ

(อช21002)

• วัสดุศาสตร์ 2

(พว22003)

• การเงินเพื่อชีวิต 2

(สค22016)

• ลูกเสือ กศน.

(สค22021)

สุขศกึษา

พลศกึษา

(ทช21002)

13.30-15.00 น.

ภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจ�าวัน

(พต21001)

15.10-15.50 น.

ช่องทางการ

พัฒนาอาชีพ

(อช21001)

16.00-16.40 น.

สังคมศึกษา

(สค21001)

16.50-17.30 น.

เศรษฐกิจ

พอเพียง

(ทช21001)

ม
.ป

ล
า
ย

ภาษาไทย

(พท31001)

วิทยาศาสตร์

(พว31001)

การพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม

(สค31003)

ช่องทางการ

ขยายอาชีพ 

(อช31001)

• การเรียนรู้ สู้ภัย   

ธรรมชาติ 3

(สค32032)

• การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในชีวิต

ประจ�าวัน 3

(พว32023)

• ลูกเสือ กศน.

(สค32035)

14.20-15.50 น.

ทักษะการเรียนรู้ 

(ทร31001)

16.00-16.40 น. 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

(ทช31001)

16.50-17.30 น.

พัฒนาอาชีพ

ให้มีความมั่นคง 

(อช31003)

อาทิตย์ 16 ก.ย. 2561

ป
ร
ะถ

ม
ศ
ึก
ษ
า

ทกัษะการเรียนรู้

(ทร11001)

1
0
.1

0
-
1
0
.5

0
 
น
. 
ว
ิท
ย
า
ศ
า
ส
ต
ร
์

(พ
ว
1
1
0
0
1
)

1
1
.0

0
-
1
1
.4

0
 
น
. 
ภ
า
ษ
า
ไท

ย

(พ
ท
1
1
0
0
1
)

• การใช้พลงังานไฟฟ้า

ในชีวิตประจ�าวัน 1

(พว12010)

• การเรียนรู้สู้ภัย

ธรรมชาติ 1

(สค12022)

• ประวัติศาสตร์

ชาติไทย

(สค12024)

ช่องทางการ

เข้าสู่อาชีพ 

(อช11001)

เศรษฐกิจ

พอเพียง

(ทช11001)

ศิลปศึกษา

(ทช11003)

ภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน 

(พต11001)

ม
.ต

้น

วิทยาศาสตร์

(พว21001)

ภาษาไทย

(พท21001)

• การเรียนรู้สู้ภัย

ธรรมชาติ 2

(สค22019)

• การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในชีวิต

ประจ�าวัน 2

(พว22002)

• ประวัติศาสตร์

ชาติไทย

(สค22020)

พฒันาอาชีพให้

มคีวามเข้มแขง็

(อช21003)

13.30-15.00 น.

ทกัษะการเรียนรู้

(ทร21001)

15.10-15.50 น.

ศาสนาและ

หน้าที่พลเมือง

(สค21002)

16.00-16.40 น.

การพัฒนา

ตนเอง ชุมชน 

สังคม

(สค21003)

16.50-17.30 น.

ศิลปศึกษา

(ทช21003)

ม
.ป

ล
า
ย

คณิตศาสตร์

(พค310001)

ทักษะการขยาย

อาชีพ

(อช31002)

สุขศึกษา พลศึกษา 

(ทช31002)

สังคมศึกษา 

(สค31001)

• วัสดุศาสตร์ 3

(พว32024)

• การเงิน

เพื่อชีวิต 3

(สค32029)

• ประวัติศาสตร์

ชาติไทย 

(สค32034)

14.20-15.50 น.

ภาษาอังกฤษ

เพื่อชีวิต

และสังคม 

(พต31001)

16.00-16.40 น.

ศิลปศึกษา

(ทช31003)

16.50-17.30 น.

ศาสนา และ

หน้าที่พลเมือง 

(สค31002)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ส�านักงาน กศน. โทร.02-282-6134


