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บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ

EDITIOR’S TALK

Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ

พิสูจน์อักษร

ศิลปกรรม
บรรณาธิการ

ศรีชัย	 พรประชาธรรม
วิเลขา	 ลีสุวรรณ์	

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

สวัสดีค่ะ	พี่น้อง	กศน.ที่รักทุกท่าน	พบกันเช่นเคยในพุทธศักราชใหม่		ปีนี้นับเป็นปีที่	3	ของการ
จัดทำาจดหมายข่าว	 กศน.	 หวังว่าทุกท่านคงคิดถึงพวกเราและมีความสุขกับการอ่านจดหมายข่าว	
กศน.ตลอดไปนะคะ		

สำาหรับจดหมายข่าวฉบับที่	1/2562	นี้มีเรื่องราวน่าสนใจอัดแน่นตลอดทั้งเล่ม		มีกิจกรรมต่างๆ	
มากมาย	 เร่ิมต้ังแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว	 อาทิ	 งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่	 ท่านเลขาธิการ	 กศน.		
ส่งสารอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการ	ครแูละบุคลากร	สำานกังาน	กศน.ทุกคน	งานวนัเดก็แห่งชาต	ิประจำา
ปี	2562	ซึง่ปีนีร้ฐับาลใช้สถานทีข่องกระทรวงศกึษาธกิารเป็นทีจ่ดังาน	มหีน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ	
มากมายมาร่วมจดักจิกรรมสร้างความสขุ	สนกุสนานให้แก่เดก็ๆ	อนาคตของชาตลิกูหลานของพวกเรา	
ต่อด้วยภาพและบรรยากาศงานวันครู	 ประจำาปี	2562	 ซ่ึงจัดข้ึนเป็นครั้งท่ี	63	 โดยปีนี้จัดพิเศษ		
มีนิทรรศการ	และกิจกรรมที่น่าสนใจภายใต้แนวคิด	”คุณธรรมนำาครูไทย	สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”	
จัดขึ้นระหว่างวันที่	16-18	 มกราคม	2562	 เป็นเวลา	3	 วัน	 รอบๆ	 บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ		
คร้ังนี้เป็นการเผยแพร่ผลการดำาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตลอด	 4	 ปี	 ที่ผ่านมาด้วย	
และเนื้อหาสาระอื่นๆ	 อีกมากมาย	 อาทิ	 “ควันหลง	 ครม.สัญจร	 ภาคเหนือ	 จ.แม่ฮ่องสอน	
เชียงใหม่	 และลำาปาง”	 “กศน.ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ”	 และเรื่องราวจากพ้ืนที	่
จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	
ในพื้นที่จังหวัดตาก

เริ่มต้นปีหมูทอง	 คนไทยก็ต้องอดทนกับมลภาวะทางอากาศ	 ที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน	
กันต้ังแต่ต้นปี	 ชนิดที่แยกไม่ออกว่า	 “หมอกจางๆ	 หรือควัน”	 กันเลยทีเดียว	 อย่าลืมระวังสุขภาพ	
ด้วยนะ	กอง	บก.เป็นห่วงค่ะ	เกร็ดละอันพันละน้อยในเล่มนี้เรามีวิธีรับมือกับฝุ่นละอองมาฝากค่ะ		

สุดท้ายนี้	 บก.พ่ีแดง	 ขอถือโอกาสเน่ืองในศุภวารดิถีข้ึนปีใหม่	2562	 ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	
ทัง้หลายทีท่กุท่านเคารพนบัถอื	จงดลบันดาล	ประสาทพรให้พีน้่อง	กศน.ท่ีรกัทุกท่าน	สขุกาย	สบายใจ	
พบแต่สิ่งดีงามตลอดปี	2562	นะคะ		ตอนนี้เรามาติดตามเนื้อหาจดหมายข่าว	กศน.ฉบับที่	1/2562	
กันเลยดีกว่าค่ะ

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 ขอเปนปทองสำหรับชาว กศน. ที่จะไดบูรณาการ ทำงานโดยมีสวนรวม

โดยยึดประชาชน เปนศูนยกลางของการทำงาน ความสุข ความสำเร็จ
ความเจริญของพี่นองประชาชน อันเกิดจากการศึกษา คือ ความสุขความสำเร็จ

ความเจริญ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประชาชน
และชาว กศน. ทั้งปใหมนี้และตลอดไป

นายศรีชัย  พรประชากรรม
เลขาธิการ กศน.
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ครั้งหนึ่ง ณ วังจันทรเกษม : กศน.
ร่วมจัดนิทรรศการนำาเสนอผลงานเด่น
ในรอบ 4 ปี ศธ. 



21 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตร	ีกล่าวในโอกาสเป็นประธาน
เปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ	 คร้ังที่	1/2562	 ว่า	 กิจการลูกเสือ
มีอุดมการณ์	 และวิธีการเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่วไป	 สามารถ
หล่อหลอมเยาวชน	 แม้ต่างด้วยเชื้อชาติ	 ศาสนา	 ภาษา	 วัฒนธรรม	 และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ให้มีความเมตตา	 มีความจริงใจต่อกัน	 และอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	 โดยปราศจากความขัดแย้ง	 การจัดงานครั้งน้ีเป็น
โอกาสอันดีท่ีเยาวชนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน	 มาชุมนุมกันเป็นจำานวนมาก	
และฝึกฝนส่งเสริมทักษะให้แต่ละคนนำาไปเผยแพร่และชักนำาเยาวชนอ่ืนๆ	
ให้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์	ตามหลักการของลูกเสือ	พร้อมรักษา
และจรรโลงสังคมให้ธำารงอยู่อย่างมีคุณค่าตลอดไป	 ลูกเสือวิสามัญเป็น
คนวัยหนุ่มสาว	 เป็นวัยที่มีพลัง	 และสามารถสร้างสรรค์ให้โลกและสังคม	
ดีข้ึนด้วยกำาลังสมองและกำาลังกายที่ถูกนำามาใช้ในทางที่ถูกต้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าลูกเสือในระบบโรงเรียน	 นอกโรงเรียน	 จงพร้อมใจกัน
ประสานสัมพันธ์	 สร้างความสามัคคี	 มีระเบียบวินัย	 เชื่อว่าหากเยาวชน
มีคุณภาพและเข้มแข็ง	 สถาบันชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์จะมี	
ความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอน

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กล่าวว่างานครั้งนี้	 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ	
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั	พระผูพ้ระราชทานกำาเนดิลกูเสอืไทย	
และเพ่ือให้ลูกเสือ	 เนตรวิสามัญ	 ได้ใช้ทักษะลูกเสือ	 การใช้ชีวิตกลางแจ้ง	
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 การพัฒนาชุมชน	 และแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรม	 การแสดงออกทางความคิดเห็นจากกิจกรรมและประสบการณ์	
ทีห่ลากหลาย	ภายใตค้ำาขวญั	“บริการเพ่ือโลกท่ีดี	Service	for	a	Better	World”	
ซ่ีงการชุมนุมคร้ังน้ี	มีต้ังแต่วันท่ี	21	-	25	มกราคม	2562

น . ส . ป ร ะดิ นั นท์  สดี ว งศ์  ร อ ง เ ลข าธิ ก า ร  กศน .  และ	
ผู้ ต ร วจราชการกระทรวง ศึกษา ธิการ	 เ ป็นประธานในพิธี เ ปิด		
“ค่ายลูกเสือ	 กศน.	 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ	 ครั้งที่	1/2562”	
โดยสำานักงาน	 กศน.	 ได้จัดกลุ่มเป้าหมายลูกเสือ	 กศน.เข้าร่วม
การชุมนุมคร้ังน้ี	 จำานวน	3,197	 คน	 หลังจากน้ันได้เยี่ยมเยือนค่าย
พักแรมของลูกเสือ	 กศน.จำานวน	 2	 ค่ายใหญ่	 รวม	 8	 ค่ายย่อย	
ด้วยความห่วงใยท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว	

รองนายกฯ เปิดชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ
ยิ่งใหญ่ ลูกเสือใน-นอกระบบ ร่วมชุมนุมคับค่าย

ณ ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ ศรีราชา
จดหมายข�าว กศน.
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เมื่อวันที่	 15	 มกราคม	2562	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		
โดยสำานักงาน	 กศน.	 ได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่าน	
การสรรหา/คัดเลือก	 เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	
มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน	 ณ	 ห้องประชุม	
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน	 มาลากุล	 อาคารรัชมังคลาภิเษกกระทรวง	
ศึกษาธิการโดยมีเลขาธิการ	 กศน.เป็นประธานในการรับรายงานตัวครั้งนี	้
ซึ่งมี	 นางสร้อยทิพย์	 อุจวาที	 ผู้อำานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าท่ีและคณะ	
เป็นผู้ดำาเนินการ

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ได้ให้ข้อแนะนำาผู้บริหาร	
สถานศึกษา	กศน.ปา้ยแดงในครัง้นีด้ว้ยวา่	นบัวา่เปน็เร่ืองทีน่า่ยนิดเีปน็อยา่งยิง่	
สำาหรับพวกเราชาว	 กศน.ท่ีจะเข้าสู่ตำาแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและ	
ผู้บรหิารสถานศกึษา	ซึง่กวา่จะมาถงึจุดนีท้กุทา่นไดผ้า่นการสรรหา/คดัเลอืก	
โดยการสอบข้อเขียน	 การเสนอผลงาน	 โดยเฉพาะการเข้ารับการพัฒนา
ก่อนการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว	 เพื่อให้มีสมรรถนะ	 บุคลิกภาพ
ความเป็นผู้นำาและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตำาแหน่ง	การเลือกพื้นที่ครั้งนี้		

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	(พลเอก	 สุรเชษฐ์	 ชัยวงศ์)	 พร้อมด้วยนางรัตนา	 ศรีเหรัญ	
เลขานุการ	รมช.ศธ.และนายศรีชัย	พรประชาธรรม	เลขาธิการ	กศน.	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงของ	ศูนย์การเรียนชุมชน	
บา้นในสอย	และศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา	“แมฟ่า้หลวง”	บา้นหว้ยปแูกง	อ.เมอืง	จ.แมฮ่อ่งสอน	โดยม	ีนางมณัฑนา	กาศสนกุ	ผอ.กศน.อำาเภอเมอืง	
จ.แม่ฮ่องสอน	และประชาชนในพื้นที่	ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ให้การต้อนรับ

ครม.สัญจร

ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.
ป้ายแดง กว่า 100 ราย เลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน  

เป็นการเปิดประสบการณ์	 ในฐานะ	First	Chair	 เป็นเก้าอ้ีบริหารตัวแรก		
ที่ต้องเข้าไปทำางานส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่ให้เป็นที่ประจักษ์	
ต่อสาธารณชนให้ได้	 เพราะงาน	 กศน.ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคอาเซียน		
ขอใหผู้บ้รหิารทีไ่ดร้บัการบรรจแุตง่ตัง้วนันี	้ทำางานใหส้มกบัท่ีประชาชนรอคอย	

น.ส.ประดนัินท ์สดวีงศ ์รองเลขาธกิาร กศน. 
ว่าที่ผู้ตรวจราชการ	ศธ.คนใหม่	ก็ได้กล่าวว่า	
เคยเหน็ฝมีอืหลายทา่นมาแลว้	ตนรูส้กึสบายใจ
ว่าทุกคน	จะสามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
อย่างสง่างาม	 และรอบรู้	 ขอให้ทำางานด้วย
พลังใจ	ให้ความสำาคัญกับวิชาคน	ซึ่งเป็นวิชา
ทีส่ำาคญั	แมจ้ะเกง่วชิาการเพยีงใด	หากไมเ่กง่	
วิชาคน	 ก็อาจทำาให้ไม่ประสบความสำาเร็จได้	
จึงขอให้ใช้ศักยภาพของตนให้ถึงท่ีสุดอย่าง
เข้มแข็ง	ในการทำางานเพื่อประชาชนต่อไป

กอง บก.จดหมายข่าว กศน. ต้องขอแสดงความยินดีกับ
ผู้บริหารป้ายแดงทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

น.ส.วเิลขา ลสีวุรรณ์ รองเลขาธกิาร กศน.
ได้ให้ข้อคิดว่า	ชาว	กศน.ทำางานด้วยความสุข	
เพราะเราทำางานใหผู้ด้อ้ย	พลาด	และขาดโอกาส	
ทางการศึกษา	 และให้ทุกท่านทำางานด้วย
ความสุข
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เรื่องเด่นจากเครือข่าย

เด็กนอกระบบ กับ
การเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทย์
รองปลัดพีระ ปลื้ม นศ.กศน.คิดเป็น

นายพรีะ รตันวจิิตร รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	กลา่วในโอกาสเปน็ประธานเปิดงานมหกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา	 กศน.	(ONIE	Science	Project	Festival)	 ณ	 ศูนย์การค้า	
พาราไดซ์	 พาร์ค	 ถนนศรีนรินทร์	 กทม.	 เมื่อเร็วๆ	 นี้ว่า	 การจัดการศึกษาแบบโครงงานเป็น
เรื่องสำาคัญ	 เพราะในการเรียนรู้นั้น	 จะเรียนรู้เฉพาะในเชิงวิชาการหรือทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้		
จะต้องเรียนรู้เรื่องทักษะและการปฏิบัติจริงด้วย	 เด็กจะได้พบเห็นประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง	
ในสังคมชุมชน	 หรือประเด็นที่ตนเองสนใจ	 หรือบริบทที่กำาลังเป็นปัญหาอยู่การโดยการเรียนรู้	
จากโครงงาน	และนำาปญัหานัน้มาวเิคราะห	์หาสาเหตวุา่เกดิจากอะไร	คดิหาวธิกีารโดยการนำาความรู	้
ที่เรียนมาเชิงทฤษฎีหรือวิชาการเข้าไปร่วมแก้ไข	ฉะนั้นโครงงานจึงมีความสำาคัญ	สามารถต่อยอด
ขยายไปสูอ่าชพีได	้โดยนำาภมูปิญัญาทอ้งถิน่	และภมูปิญัญาสากลมาเชือ่มโยงกนั	ฝกึทักษะในการคดิ	
และทกัษะในการบริหารจัดการ	เป็นการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งเจตคตทิางวทิยาศาสตร	์และเนือ่งจาก	กศน.
จดัการศึกษาใหแ้กค่นทกุชว่งวยั	กศน.จงึมบีทบาทความสำาคญัในการสง่เสรมิในเรือ่งนีเ้ปน็อยา่งยิง่			

ด้าน	นายศรชียั พรประชาธรรม เลขาธกิาร กศน.	กลา่ววา่การทำาโครงงาน	
วทิยาศาสตร	์เปน็หลกัฐานสำาคญัทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่	นกัศกึษา	กศน.	ไดเ้รยีนรูแ้ละ
สามารถทำากิจกรรมได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้	
ที่กำาหนดไว้ได้อย่างเป็นผลสำาเร็จ	 ผลงานของนักศึกษา	 กศน.	 หลายชิ้น	
เป็นผลงานที่มีประโยชน์	 สามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	 และ	
ประกอบอาชีพได้	 จึงควรมีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวสู่สาธารณชน		
เนือ่งจากชิน้งานต่างๆ	เกดิจากความสนใจของนกัศกึษา	กศน.	ทีไ่ดใ้ชค้วามรู	้
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	และการคิดระดับสูง			

ในมหกรรมครัง้นี	้นอกจากเปน็การแสดงโครงงานทางวทิยาศาสตรแ์ลว้	ยงั
มีการจัดแสดงผลงานโครงงานสะเตม็ศกึษาสูก่ารประกอบอาชพีตามแนวทาง
พระราชดำารเิศรษฐกจิพอเพยีง	และการแสดง	Science	Show	ของนกัศกึษา	กศน.	
ด้วย	 เป็นโอกาสและเวทีในการแสดงความสามารถและผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ	 และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน		
เห็นทีชาว	กศน.	ต้องปรบมือรัวให้น้องๆ	นักศึกษา	กศน.	เด็กนอกระบบของ
เราที่เฉียบทั้งทฤษฎี	และวิชาชีวิต	พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ	กับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างหายใจหายคอไม่ทันดังๆซะแล้ว...	

“..สภาพการทำางานของ ครู กศน. ที่ต้องเข้าไปฝังตัวในพื้นที่ ณ ชุมชน
ห่างไกล โดยไม่ได้คำานึงถึงความสุข และครอบครัวของตนเอง ต้องปฏิบัติ
งานบนพืน้ทีส่งู มเิพยีงแตส่อนหนงัสอืเทา่นัน้ แตค่รอูาสาฯ เหลา่นัน้ แทบจะ 
เป็นหลักให้กับชุมชนในหลายๆเรื่อง ช่วยสร้างวิถีชีวิต และมุมมองใหม่ๆ  
ให้กับชุมชน ครูทั่วไปเข้าไม่ถึง แต่ครู กศน. เป็นหน่วยซีล หน่วยแนวหน้า 
ทีอ่ยูเ่คยีงขา้งประชาชน ทัว่ทกุพืน้ทีข่องประเทศ โดยเฉพาะในถ่ินทุรกนัดาร 
ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำาริและมอบให้ ครู กศน.ได้ช่วยกันดูแล
ประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นถิ่นหรือชนกลุ่มน้อย แต่ครูเหล่านี้กลับไม่มี
ความม่ันคงในอาชีพ หลายคนไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ครั้นเมื่อ 
มีโอกาสเติบโตในตำาแหน่งแห่งหนใหม่ ก็ต้องก้าวออกไป ปล่อยให้ชาวบ้าน
เควง้ควา้ง น่ังรอครูคนใหม ่ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปรับตวั กวา่จะลงตวั
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้น ครู กศน.ไม่ได้ทำางานในองค์กรที่มั่นคง แต่เขา
เหลา่นัน้ต้องเสีย่งภยัตามแนวตะเขบ็ชายแดน ไมแ่ตกตา่งจาก ตำารวจทหาร
ที่อยู่ชายขอบพรมแดนประเทศ เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และพี่น้อง
ประชาชน ให้สามารถนำาความรู้ไปพัฒนาตนเอง ไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือ
เป็นเหยื่อของผู้อื่น ครู กศน. จึงเปรียบเสมือน หน่วยอารักขาทางปัญญา 
สำาหรับประชาชนในถ่ินทรุกันดาร เพือ่ใหท้กุคนบนผนืแผน่ดนิน้ีไดร้บัโอกาส 

เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติปีนี้ กอง บก.จดหมายข่าว กศน. 
อดไม่ได้ท่ีจะนำาข้อความของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ที่กล่าวถึงครู กศน.ในรายการ “ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 มาเผยแพร่เพื่อเป็น
กำาลังใจให้แก่พี่น้องครู กศน.ทั่วประเทศ ความว่า

กำาลังใจสู่ครูดอย...นายกฯ
ชื่นชมครู กศน. หน่วยซีลในถิ่นทุรกันดาร 

ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องถูก 
รุกรานในชีวิต และไม่ทิ้งถิ่นฐานไปไหน อันจะช่วยให้ประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน เกิดความเข้มแข็ง 
สิ่งที่รัฐบาลจะช่วยดูแล คือความม่ันคงในอาชีพ สวัสดิการที่จะเอื้อให้เขา 
สามารถดำารงชีพอยู่ได้ในระหว่างที่พวกเรานอนหลับสบายในห้องแอร์ 
แต่พวกเขาต้องนอนในอาศรม หากมีโอกาส ผมก็อยากเชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนได้เดินทางไปเยี่ยมอาศรมของครู กศน. บนพื้นที่สูงบ้าง เพื่อเป็น 
ขวัญและกำาลังใจต่อครู กศน. ที่แบกภาระใหญ่หลวงนะครับ”

นอกจากมธุรสวาจาที่ได้รับ และความเข้าอกเข้าใจท่ีนายกรัฐมนตรี
ได้มอบให้ครู กศน.แล้ว ในปี 2562 นี้ ท่านได้มอบคำาขวัญวันครูที่ตรงกับ 
วันที่ 16 มกราคมของทุกปี ว่า “ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” 
แก่ครูทั้งแผ่นดินอีกด้วย
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ในปี	 พ.ศ.	2498	 ทั่วโลกเร่ิมจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่นำาปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญา
ว่าด้วยสิทธิของเด็กขึ้นมา	 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของแต่ละประเทศ		
มักมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันและให้ความสำาคัญแก่เด็กเป็นวัตถุประสงค์หลัก	
หลายแห่งเปิดสถานที่ราชการสำาคัญให้เด็ก	ๆ	ได้เข้าชมและศึกษา	บางแห่ง	
จัดแสดงมหรสพ		แจกอาหาร	แข่งขันเกม	แจกของขวัญ	ฯลฯ	ในเวลาต่อมา	
งานวันเด็กแห่งชาติ	จึงจัดกันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน	

ในปี	พ.ศ.	2498	อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาต	ิ
ข้ึน	 โดยในวันที่	 3	 ตุลาคม	 พ.ศ.2498	 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลอง	
วันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรก	 และภารกิจการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		
ถือเปน็ภารกิจทีศ่นูยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา	สำานักงาน	กศน.	ไดด้ำาเนินการ	
จัดเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก	
เยาวชน	และประชาชนทั่วไป

จุดสุดท้าย	สำานักงาน	กศน.	กรุงเทพมหานคร	โดย	กศน.เขตพระนคร,	
กศน.	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,	 กศน.	 เขตราชเทวี,	 กศน.	 เขตสายไหม		
และ	 กศน.	 เขตดุสิต	 ได้จับมือกันร่วมนำาเสนอการดำาเนินงานศูนย์จำาหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์	 กศน.	(ONIE	Commerce	Center	OOCC)	
จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการขายผ่านทางหน้าร้านค้าออนไลน์	
พร้อมสาธิตการผลิตสินค้า	 เช่น	 กระเป๋าสานพลาสติก,	 ขนมผกากรอง,		
ขนมจบีนก,	ผลติภณัฑ์การแปรรปูผลไม,้	โอง่ผา้ไหมลายไทย,	ดอกไมป้ระดษิฐ	์
จากเศษการเหลาดนิสอ,	มาลัยสองชาย	ฯ	ซึง่บธูจดักจิกรรมของสำานกังาน	กศน.	
ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าชมงานเป็นอย่างมาก	“คุณค่าที่คุณคู่ควร”	จริงๆ	

ตามที่	องค์การสหประชาชาติ	ได้กำาหนด
ให้	 ค.ศ.	2019	(พ.ศ.	2562)	 เป็นปี

แห่งตารางธาตุ	 (International	
Year	of	the	Periodic	Table	of	
Chemical	Elements)	 	 ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	 จึง
จดังานวนัเดก็แหง่ชาต	ิประจำาป	ี
พ.ศ.	2562	ภายใตแ้นวคดิ	“Food	

Science	for	Kids	by	SCE”	ในวัน
เสาร์ที่	12	มกราคม	2562	 	 โดยการ	

บูรณาการความรู้วิชาเคมีกับวิทยาศาสตร์
อาหาร	 ให้อยู่ในรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน	 ซึ่งเด็ก	 ๆ	 สามารถเรียน
รู้และทดลองด้วยตนเองได้	 ภาพในวันนั้นจึงมีแต่รอยย้ิมแห่งความสุข	
ของเด็กๆ	 ที่มาร่วมกิจกรรม	 ทั้งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา		
(ทอ้งฟา้จำาลองกรงุเทพ)	ศนูยส์รา้งสรรคเ์ยาวชน	(กระจา่ง	บรริกัษ์นติเิกษตร)	
และกระทรวงศึกษาธิการ	

ครั้งหนึ่ง ณ วังจันทรเกษม : กศน. ร่วมจัด
นิทรรศการนำาเสนอผลงานเด่นในรอบ 4 ปี ศธ. 

จุดที่	 2	 สำานักงาน	 กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ร่วมกับสำานักงาน	 กศน.
จังหวัดชลบุรี	 และสำานักงาน	 กศน.จังหวัดระยอง	 จัดนิทรรศการสานพลัง
เครือข่ายในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ	 พิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	
เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้	ไทยแลนด์	4.0	ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่	ต่อยอด
ความสำาเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 มีการสาธิตการทำา
ป้ายไฟหลอด	LED	เทคนิคการพิมพ์สกรีนถุงผ้า	การทำาหมอน

เมื่อวันที่	16	–	18	มกราคม	2562	สำานักงาน	กศน.	ได้นำาหน่วยงานใน
สังกัดร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำาเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ	 รวม		
3	จุดๆ	แรก	ได้แก่	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 นำาเสนอข้อมูลและผลการดำาเนิน
งานของสถานศึกษาพอเพียง	และสาธิตการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง	 โดยบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย	 ทดลองเผยแพร่	
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ	 อาทิ	 การวิจัยและพัฒนาพันธ์
กระเจีย๊บเขยีว	ซึง่ใชเ้วลาปรบัปรงุพนัธภ์ายใตร้ะบบเกษตรธรรมชาตเิปน็เวลา
นานถึง	16	ปี	มีลักษณะเด่น	คือ	แข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ดี	ลำาต้น	
ไมส่งูมาก	จำานวนฝกัมาก	รสชาตดิ	ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั	รชักาลที	่9	
ไดท้รงโปรดเกลา้ฯ	พระราชทานช่ือวา่	“กระเจีย๊บเขยีวธราธปิ”	มคีวามหมายวา่	
กระเจี๊ยบเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ผู้ เป็น	
พระเจ้าแผ่นดิน	เมื่อปี	พ.ศ.	2559
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กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2562  ชูแนวคิด

“เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา VOLUNTEE KIDS”
จัด 4 โซนหลัก เสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทย เป็น คนเก่ง

คนดี มีสุข และมีทักษะอาชีพ”

เมื่อวันเสาร์ที่	12	มกราคม	2562		พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานพิธี
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี	2562	 ภายใต้คำาขวัญวันเด็กแห่งชาติ	 ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้แก่
และเยาวชนในปีนี้ที่ว่า	 “เด็ก	 เยาวชน	 จิตอาสา	 ร่วมพัฒนาชาติ”	 	 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ	 จัดงาน	
วันเด็กแห่งชาติ	โดยได้ชูแนวคิดหลัก	“เด็กไทยรู้คิด	มีจิตอาสา	Volunteer	KIDs”		และแบ่งกิจกรรมออก
เป็น	4	โซนหลัก	ประกอบด้วย

- โซนที่ 1 Thinking Kids (เด็กเก่ง) เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
- โซนที่ 2 Good Kids (เด็กดี) เพื่อให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตนตามคุณธรรม
  อันดีงามและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งมีทักษะในการทำางานอาชีพต่างๆ 
- โซนที่ 3 Happy Kids (เด็กมีความสุข) เพื่อให้เด็กได้รับความสุขสนุกสนาน
- โซนที่ 4 Model Kids (เด็กเป็นแบบอย่าง) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ดี

สำาหรับการจัดงานวันเด็กในปี	2562	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้มีพิธีเปิด
กจิกรรมดงักลา่ว	ทีบ่รเิวณสนามหนา้กระทรวงศกึษาธกิาร	อยา่งยิง่ใหญโ่ดยม	ี
นายแพทย์ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
พร้อมด้วย	พลเอก	สุรเชษฐ์	 ชัยวงศ์,	 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์อุดม	
คชินทร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 รวมทั้ง	 นายศรีชัย		
พรประชาธรรม	เลขาธกิาร	กศน.	และผูบ้ริหาร	ขา้ราชการ	ผูป้กครองและนักเรียน	
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานในคร้ังน้ีเป็นจำานวนมาก	 โอกาสน้ีหน่วยงาน	
ในสังกัดของ	 สำานักงาน	 กศน.	 อาทิ	 สำานักงาน	 กศน.กรุงเทพมหานคร	
ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา	(เอกมัย)	ทอ้งฟา้จำาลอง		และศนูยเ์ทคโนโลยี
ทางการศกึษา	ยกขบวนนำากจิกรรมสง่เสรมิทกัษะ	และกจิกรรมสาธติทีน่า่สนใจ	
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดงานวันเด็ก	 ประจำาปี	2562	 ณ	 กระทรวง
ศึกษาธิการ	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีถือเป็นกิจกรรมสำาคัญเนื่องในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ	 ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ในทุกๆปี	 คือ	 การคัดเลือกเด็กและ
เยาวชน	 ดีเด่นที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจากทั่วประเทศ	 โดยเมื่อวันที่		
9	มกราคม	2562	ทีผ่า่นมา	กระทรวงศึกษาธกิาร	นำาโดย	นายแพทยธ์รีะเกียรต	ิ	
เจรญิเศรษฐศลิป	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร	ไดน้ำานกัศกึษา	กศน.	ทีไ่ด้
รับคัดเลอืกใหไ้ดรั้บรางวลัดงักล่าวจากทัว่ประเทศ	จำานวน	28	คน	เขา้รับรางวลั	
พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา		
นายกรัฐมนตรี	ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	2562	ณ		ตึกสันติไมตรี	
ทำาเนียบรัฐบาล	ซึ่งถือเป็นการนำาชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่สำานักงาน	
กศน.	เหมือนเช่นเคย	
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ
ตดิตามผลการดำาเนนิงานโครงการตามพระราชดำาร	ิณ	ศนูยก์ารเรยีนชมุชน
ชาวไทยภูเขา	“แมฟ่า้หลวง”	บา้นพะตึห้มอ่โจ	หมทูี	่6	ตำาบลแมห่ละ	อำาเภอ
ท่าสองยาง	จ.ตาก	และ	ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”	
บ้านมอป่า	หมูที่	8	ตำาบลแม่ตื่น	อำาเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก	โดยมีนาย
การุณ	สกุลประดิษฐ์	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	นายศรีชัย	พรประชาธรรม	
เลขาธิการ	 กศน.	 ดร.วิเลขา	 ลีสุวรรณ	 รองเลขาธิการ	 กศน.	 นายชนะ	
เปรมปรี	ผู้อำานวยการสำานักงาน	กศน.จังหวัดตาก	ตลอดจนผู้บริหาร	กศน.
จังหวัดในเขตภาคเหนือ	ข้าราชการครู	และบุคลากรทางการศึกษา	สังกัด
สำานักงาน	กศน.	ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จด้วยความ	
จงรักภักดี

ในโอกาสดังกล่าว	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูประจำาศูนย์และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง	
พระราชทานผ้าห่มและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน	 เสด็จเข้าภายใน
อาคารเรียน	ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก	จากนั้น	เสด็จพระราชดำาเนิน
ทอดพระเนตรกจิกรรมปฐมวยั	และมมุหนงัสอืพระราชทาน	ทรงปลกูตน้ขนุน
พันธุ์ทองประเสริฐ	ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด	กิจกรรมการส่งเสริมการ
ฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน	(ทอผ้า)		
การสาธติการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย	ผลการดำาเนนิงานโครงการ
สร้างป่าสร้างรายได้	เป็นต้น	

“ทั้ง	2	แห่งนี้	เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	
เพื่อปวงชนบนพื้นท่ีสูง	 ของสำานักงาน	 กศน.ซ่ึงเป็นงานตามพระราชดำาริ		
แห่งองค์เจ้าฟ้านักการศึกษาของไทย	 ที่ไม่เคยทอดท้ิงประชาชนในถิ่น
ทุรกันดารของพระองค์”

น�้ำพระทัยสู่ยอดดอย

“เกร็ดละอัน 1000 ละน้อย”

จดหมายข�าว กศน.
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ดานความมั่นคง

•

•

•

สงเสร�มการจัดการเร�ยนรูที่ปลูกฝงคุณธรรม สรางว�นัย

จ�ตอาสา ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

จัดและพัฒนาหลักสูตรที่สงเสร�มความตองการกลุมเปาหมาย

อัตลักษณ และพหุวัฒนธรรม

จัดกระบวนการเร�ยนรูตอบสนองบร�บทการเปลี่ยนแปลง

ดานสังคมการเมือง

ดานการพัฒนาและเสร�มสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

จัดการเร�ยนรูที่ปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม 

ความซ�่อสัตย จ�ตอาสา

ใหความรูความเขาใจ จัดการศึกษาตอเนื่องที่เหมาะกับชวงวัย

ปฏิรูปหลักสูตรใหสอดคลองทิศทางการพัฒนาประเทศ

พัฒนาครู สูครูยุคใหม Good Teacher 

ใชเทคโนโลยีในการจัดการเร�ยนรู

สงเสร�มการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย

•

•

•

•

•

•

ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

ใหความรูดานการเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรกร

ใหเปน Smart Farmer

พัฒนาทักษะการสื่อสารดานภาษาอังกฤษสาหรับประชาชน

พัฒนาอาช�พรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สงเสร�มการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาผลิตผล ผลิตภัณฑ

สรางศักยภาพดานดิจ�ทัลใหแกประชาชน

•

•

•

•

•

ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบร�หารจัดการภาครัฐ  

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบร�หารจัดการ

สงเสร�มการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง

สรางความรวมมือทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กศน.

สรางความตระหนักในการปองกันการทุจร�ต

ว�เคราะห ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ใหสอดคลองกับงาน กศน.

•

•

•

•

•

ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม  

จัดการศึกษาใหแกกลุมเปาหมาย ผูดอย พลาด 

และขาดโอกาสทางการศึกษา

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจ�ทัลเพื่อประโยชนทางการศึกษา

ยกระดับการรูหนังสือของประชาชน

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง

•

•

•

•

ดานการสรางการเจร�ญเติบโตฯ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

สงเสร�มใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับผลกระทบ

จากสิ่งแวดลอม

สรางความตระหนักของการสรางสังคมสีเข�ยว

ใหความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในครัวเร�อน สังคม

•

•

•


