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สวัสดีกันอีกครั้งค่ะ พี่น้องช�ว กศน.ที่รักทุกท่�น  เวล�ผ่�นไปรวดเร็วจริงๆ 
นีก่ก็ำ�ลงัจะสิน้ไตรม�สที ่2 แล้ว พ่ีน้องคงต้องทำ�ง�นแข่งกบัเวล�และงบประม�ณ
ที่จะต้องใช้จ่�ยในก�รจัดกิจกรรม โดยเฉพ�ะงบลงทุนต้องดำ�เนินก�รให้ทันต�ม
ห้วงเวล�ที่ระเบียบกำ�หนด อีกทั้งช่วงนี้กระแสก�รแพร่ระบ�ดเจ้�ไวรัสโคโรน่�  
ส�ยพันธุ์ใหม่ (COVID - 19) ม�แรงม�ก ขอให้พี่น้องช�ว กศน.และผู้อ่�นที่รัก
ทุกท่�น ระวังรักษ�สุขภ�พกันด้วยนะคะ หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีก�รระบ�ดและ 
สถ�นที่ที่มีคนแออัด ใส่หน้�ก�กอน�มัย (ซึ่งห�ซื้อย�กม�กและแพง) หมั่นล้�ง
ทำ�คว�มสะอ�ดมือบ่อยๆ ด้วยนะคะ เร�สู้ๆไปด้วยกันค่ะทุกคน

จดหม�ยข่�วฉบับท่ี 2/2563 ก็เช่นเคยค่ะมีเรื่องร�วกิจกรรมดีๆม�กม�ย 
เต็มอิ่มกับภ�พบรรย�ก�ศก�รแข่งขันกีฬ� กศน.เกมส์คร้ังที่ 5 ระดับประเทศ 
ณ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ซึ่งง�นในปีน้ี พ่ีน้องช�ว กศน.ทุกจังหวัดในเขตภ�ค
ตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันเป็นเจ้�ภ�พหลัก โดยมีสำ�นักง�น กศน.จังหวัด
อุบลร�ชธ�นีในฐ�นะเจ้�ของพื้นที่ ซ่ึงต้องทุ่มเทแรงก�ยแรงใจในทุกด้�นม�ก
เป็นพิเศษ ง�นนี้ได้รับก�รชื่นชมจ�กผู้เข้�ร่วมง�นว่�จัดได้ยิ่งใหญ่อลังก�รจริงๆ 
ต่อด้วยกิจกรรมทำ�บุญประกอบพิธีท�งสงฆ์เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลในง�นวัน
คล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักง�น กศน. ประจำ�ปี 2563 (เป็นปีที่ 40 ห�กนับตั้งแต่
ก่อตั้งกรมก�รศึกษ�นอกโรงเรียน) มีอดีตผู้บริห�ร กศน. หล�ยยุค หล�ยสมัย
ม�ร่วมง�นกันคับคั่ง ตลอดจนท่�นรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  
(น�งกนกวรรณ วิล�วัลย์) และท่�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้ให้เกียรติม�
ร่วมง�นด้วย ต่อด้วยกิจกรรมดีๆน่�สนใจอีกม�กม�ยแน่นตลอดเล่ม ไม่อย�ก 
สปอยม�กเดี๋ยวไม่สนุกนะคะ

ตอนนีเ้ร�ม�ตดิต�มเนือ้ห�จดหม�ยข่�ว กศน.ฉบบัที ่2/2563 กนัเลยดกีว่�ค่ะ



4 มีนาคม วันคล้ายวันสถาปนาสำานักงาน กศน.
จากอดีตสู่ปัจจุบัน วิสัยทัศน์ และทิศทาง 

ปรับตัวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตออนไลน์

กว่� 80 ปีล่วงม�แล้ว ท่ีประเทศไทยดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รจัดและ 
สง่เสรมิก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั โดยพลตร ีพระย�
พหลพลพยุหเสน� น�ยกรัฐมนตรี เป็นผู้ว�งนโยบ�ย และแถลงนโยบ�ย
ก�รจัดก�รศึกษ�ผู้ใหญ่ ต่อสภ�ผู้แทนร�ษฎร และได้จัดตั้งคณะกรรมก�ร
พิจ�รณ�เรื่อง ก�รจัดแนวก�รศึกษ�ผู้ใหญ่ โดยว�งโครงก�รดำ�เนินให้มี
แบบแผนท่ีดีและได้มอบให้รัฐบ�ลจัดดำ�เนินก�ร เมื่อวันที่ 28 ธันว�คม  
พ.ศ. 2480 จึงเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีระบบก�รศึกษ�เพ่ือผู้ด้อย  
พล�ด และข�ดโอก�สท�งก�รศกึษ� และในเวล�ตอ่ม�ไดม้กี�รจดัตัง้กองก�ร
ศึกษ�ผูใ้หญใ่นสำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร (6 สงิห�คม พ.ศ. 2483)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือได้รับก�รศึกษ�จนอ่�นออก 
เขียนได้ ซึ่งส่งผลถึงก�รพัฒน�ประเทศไทยส่วนรวม

จ�กภ�รกจิต่อเนือ่งม�จ�กกองก�รศกึษ�ผูใ้หญ่ข้�งต้น พฒัน�ก�รเป็นกรมก�รศกึษ�นอกโรงเรยีน เมือ่ พ.ศ. 2522 และถกูปรบัลดโครงสร้�งเป็นสำ�นกั
บริห�รง�นก�รศึกษ�นอกโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. 2546 ก่อนที่จะมีก�รประก�ศใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย พ.ศ. 2551 
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีน�คม 2551 ซ่ึงเป็นระยะเวล� 12 ปีเต็ม ในชื่อของสำ�นักง�น กศน.สังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รและทุกปี 
สำ�นักง�น กศน. ได้จัดง�นวันคล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักง�น กศน.ขึ้น โดยปีนี้จัดกิจกรรมทำ�บุญถว�ยผ้�ไตร ถว�ยต�ลปัตร และถว�ยภัตต�ห�รเพล แด่
พระสงฆ์จำ�นวน 9 รูป ณ อ�ค�รสำ�นักง�น กศน. ชั้น 6 เพื่อเป็นก�รระลึกถึงผู้มีคุณูปก�รของ กศน. ที่สร้�งสรรรค์ สร้�งง�นให้เจริญก้�วหน้�ม�เป็น
ลำ�ดับ จ�กอดีตถึงปัจจุบัน โดยโอก�สพิเศษนี้ ดร.กนกวรรณ วิล�วัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร และน�ยประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร ได้ให้เกียรติม�ร่วมง�น โดยมี ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร กศน. ให้ก�รต้อนรับ
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อีกหนึ่งความพิเศษที่ต้องกล่าวถึง คือ บุคลากรได้มีโอกาสพบปะกัน ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจนถึงรุ่นปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นหลาน เพราะมีผู้บริหารที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้วมาร่วมงานด้วยหลายท่าน โดยรุ่นลูกหลานเป็นผู้บริการดูแลต้อนรับ เสริมบรรยากาศขององค์กร ให้เป็น Happy workplace จากการ
รวบรวมชาว กศน. ให้มาพบกันในโอกาสพิเศษนี้อีกครั้ง โดย มี ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.กล่าวว่า ทิศทางของส�านักงาน กศน.ต่อจากนี้ 
ต้องเปลี่ยนแปลงสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัว จัดการศึกษาที่ครอบคลุม ก้าวหน้า และสร้างสีสันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงรุนแรงในศตวรรษที่ 21  
การจัดการเรียนรู้จะต้องเข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย กศน.เรามีบริการทางการศึกษาท่ีครอบคลุม มีการบริการ และการอ�านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริม 
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน เราสามารถจัดให้บริการสื่อการเรียนการสอนท้ังนอกระบบและตามอัธยาศัย ได้ท่ัวถึง ทันที  
ทุกที่ทุกเวลา ด้วยศักยภาพของชาว กศน. ที่จะร่วมแรงแข็งขันในการก้าวสู่โลกของการเปลี่ยนแปลง จึงขอฝากชาว กศน.ในการปรับตัวให้ทันโลก พัฒนา
ตนเองให้เป็น Knowledge worker ท�างานด้วยองค์ความรู้ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อชาว กศน.เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ก็จะสามารถสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่สังคมไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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ต้อนรับรองเลขาธิการ กศน. คนใหม่ 

เป็นท่ีน่�ยินดีอย่�งย่ิง ท่ีสำ�นักง�น กศน.ได้ต้อนรับ 
รองเลข�ธกิ�ร กศน.คนใหม่ พร้อมกนัทัง้ 2 ท่�น เมือ่วนัที่ 
11 มนี�คม 2563 ได้แก่ น�ยทวศีกัดิ ์เทีย่งธรรม ตำ�แหน่ง
เดมิผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�น กศน.จงัหวดันครร�ชสมี� และ 
น�ยธน�กร ดอนเหนอื อดตีผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�น กศน.
จงัหวดัชยัภมู ิง�นนี ้ดร.ดศิกลุ เกษมสวสัดิ ์เลข�ธกิ�ร กศน.  
มีกำ�ลังเสริมม�ช่วยครบทีม น่�จะผ่อนคล�ยจ�กคว�ม
เหน็ดเหนื่อยในภ�รกิจอันหนักหน่วงไปได้โข เพร�ะมี  
น�ยณฐัพงษ์ นวลม�ก รองเลข�ธกิ�ร กศน.เพยีง 1 เดยีวที่
แบ่งเบ�ม�เป็นระยะเวล�หล�ยเดอืน เป็นเหตใุห้ต้องออกคำ�
สัง่มอบอำ�น�จให้รองเลข�ธกิ�ร กศน. ปฏบิตัริ�ชก�รแทน
ต�มหน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบ ฉบบัใหม่ขึน้ม� โดยแต่ละท่�น 
กำ�กบัดแูล ปฏบิตัริ�ชก�รแทนเลข�ธกิ�ร กศน. ในภ�รกจิ 
ดงัต่อไปนี้

น�ยณฐัพงษ์  นวลม�ก รองเลข�ธกิ�ร กศน. ศนูย์วทิย�ศ�สตร์เพือ่ก�รศกึษ� ศนูย์เทคโนโลยที�งก�รศกึษ� ศนูย์วทิย�ศ�สตร์เพือ่ก�รศกึษ�ทีเ่ป็นสถ�น
ศึกษ�ทกุแห่ง ศนูย์วทิย�ศ�สตร์และวฒันธรรมเพือ่ก�รศกึษ�ร้อยเอด็ อทุย�นวทิย�ศ�สตร์พระจอมเกล้� ณ หว้�กอ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ สถ�บนัส่งเสรมิ
และพฒัน�นวตักรรมก�รเรยีนรู ้สถ�บนัพฒัน�ก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอัธย�ศยัภ�ค ทัง้ 5 ภ�ค 

น�ยทวศีกัดิ ์ เทีย่งธรรม รองเลข�ธกิ�ร กศน. กำ�กบั ดแูล และปฏบิตัริ�ชก�รแทนในภ�รกจิทีเ่กีย่วกบักลุม่เลข�ธกิ�รกรม กลุม่ก�รคลงั กลุม่แผนง�น 
กลุม่ก�รเจ้�หน้�ที ่ รวมทัง้ พจิ�รณ�สัง่หนงัสอืทีไ่ด้รบัเข้�ม�จ�กภ�ยนอก เพือ่มอบหม�ยให้แก่บคุคล หรอืหน่วยง�นในสงักดั เว้นแต่ในเรือ่งทีส่ำ�คญัเมือ่ 
สัง่ก�รแล้วให้ร�ยง�นเลข�ธกิ�ร กศน.ทร�บ ลงน�มหนงัสือรบัรองสถ�นะก�รดำ�รงตำ�แหน่ง เงนิเดอืน ค่�จ้�ง ค่�ตอบแทนให้กบัข้�ร�ชก�ร พนกัง�นร�ชก�ร 
และลกูจ้�งทกุประเภทในสำ�นกัง�น กศน. รวมถงึลงน�มแต่งตัง้เวรรกัษ�คว�มปลอดภยั และอนญุ�ตก�รขอเปลีย่นเวร หรอืวนัตรวจเวรรกัษ�คว�มปลอดภยั  

น�ยธน�กร  ดอนเหนอื รองเลข�ธกิ�ร กศน. กำ�กบั ดแูล และปฏบิตัริ�ชก�รแทน ในภ�รกจิทีเ่กีย่วกบักลุม่พฒัน�ก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�
ต�มอัธย�ศัย กลุ่มพัฒน�ระบบทดสอบ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติก�ร สถ�บันก�รศึกษ�ท�งไกล ศูนย์ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยกลุ่ม 
เป้�หม�ยพเิศษ ศนูย์ก�รศกึษ�นอกโรงเรยีนก�ญจน�ภเิษก (วทิย�ลยัในวงั) ศนูย์ฝึกวชิ�ชพีจงัหวดัก�ญจนบรุ ี“ส�มสงฆ์ทรงพระคณุ” ศนูย์ฝึกและพฒัน�
อ�ชพีเกษตรกรรมวดัญ�ณสงัวร�ร�มวรมห�วหิ�ร อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ ศนูย์ฝึกและพฒัน�อ�ชพีร�ษฎรไทยบรเิวณช�ยแดน ทีเ่ป็นสถ�นศกึษ�ทกุ
แห่ง หน่วยศกึษ�นเิทศก์ สถ�บนัก�รศกึษ�และพฒัน�ต่อเนือ่งสรินิธร ศนูย์วงเดอืน อ�คมสรุทณัฑ์

และให้รองเลข�ธกิ�รท้ัง 3 ท่�น มอีำ�น�จกำ�กบัก�รบรหิ�ร วินจิฉยั สัง่ก�ร เสนอต่อเลข�ธกิ�ร กศน. เป็นผู้บงัคบับญัช�ของข้�ร�ชก�ร ลกูจ้�ง 
ทกุประเภท และพนกัง�นร�ชก�ร รองจ�กเลข�ธกิ�ร กศน. ปฏบิตัริ�ชก�รแทนเลข�ธกิ�ร กศน. และปฏบิตังิ�นอืน่ ๆ ทีไ่ด้รบัมอบหม�ย
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มหกรรมแห่งปี “กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5”
จุดประกายความรัก ความคิดถึง ชาว กศน.ทั่วประเทศ 

ก�รแข่งขัน “กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5” ณ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ได้ปิดฉ�กลงแล้วอย่�งยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2563  โดย ดร.กนกวรรณ  
วิล�วัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ให้เกียรติเป็นประธ�นทั้งในพิธีเปิด และปิดก�รแข่งขัน และยังเป็นหัวหน้�ทีม “ม�ด�มต�มอัธย�ศัย” 
ลงแข่งขันกีฬ�ชักกะเย่อ ระหว่�งผู้บริห�รหญิง กับ ผู้บริห�รช�ย ซึ่งมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร กศน. “มนุษย์ไร้ขีดจำ�กัด” เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่ง 
เพื่อสร้�งสัมพันธภ�พอันดีของบุคล�กรในหน่วยง�น ผลก�รแข่งขันฝ่�ยหญิงชนะข�ดลอย 2 : 1 
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ถ้วยกองเชียร์ ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถ�บัน 
กศน.ภ�คกล�ง รองชนะเลิศอันดับ 1 สถ�บัน 
กศน.ภ�คใต้ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
สถ�บัน กศน.ภ�คเหนือ

สำาหรับสรุปผลถ้วยรางวัลการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้ 

ถ้วยรวมประเภทกีฬ�และกรีฑ� ร�งวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ สถ�บัน กศน.ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สถ�บัน กศน.ภ�ค
ใต้ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สถ�บัน 
กศน.ภ�คเหนือ

ถ้วยขบวนพ�เหรด ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
สถ�บัน กศน.ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ รอง
ชนะเลศิอนัดบั 1 ไดแ้ก ่สถ�บนั กศน.ภ�คตะวนั
ออก และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สถ�บัน 
กศน.ภ�คใต้
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ขั้นตอนสุดท้�ยก่อนจ�กกัน คือก�รเข้�สู่พิธีมอบธงจัดก�รแข่งขัน ให้แก่ สถ�บัน กศน.ภ�คกล�ง ในฐ�นะเจ้�ภ�พก�รจัดกีฬ� “กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6” 
จ�กนั้น ช�ว กศน.ทั้งสน�มได้ร่วมร้องเพลงส�มัคคีชุมนุม เป็นสัญลักษณ์ของก�รปิดก�รแข่งขันกีฬ� “กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 5” อย่�งเป็นท�งก�ร  
เต็มภ�คภูมิ ต�มวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภ�ยใต้คำ�ขวัญ “สปิริต มิตรภ�พ ส�มัคคี” 
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กศน.จับมือ Good Partnerships 
รุกพัฒนาทักษะและจัดการศึกษาผู้พิการในยุคดิจิทัล

ดร.กนกวรรณ วิล�วัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เป็น
ประธ�นพธิลีงน�มบนัทกึข้อตกลงคว�มร่วมมอืก�รจดัก�รศกึษ�สำ�หรบัคน
พกิ�ร โดยมผีูบ้รหิ�รหน่วยง�นภ�คเีครอืข่�ย เข้�ร่วมลงน�มบนัทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมือในครั้งนี้ รวม 7 หน่วยง�น ได้แก่ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ 
(กสทช.) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
มูลนิธิพระมห�ไถ่เพื่อก�รพัฒน�คนพิก�ร กรมส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พ
ชวีติคนพกิ�ร สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น สำ�นกัง�นคณะ
กรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน และสำ�นักง�น กศน. ร่วมลงน�ม  
ณ ห้องประชมุร�ชวลัลภ ชัน้ 2 อ�ค�รร�ชวลัลภ กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร  โดย
มีภ�รกิจในก�รร่วมว�งแผนส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือพัฒน�ทักษะ

สำ�หรับผู้พิก�รอย่�งเหม�ะสมในแต่ละประเภทคว�มพิก�ร ร่วมพัฒน�
หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม กระบวนก�รเรียนรู้ ตลอดจนบุคล�กรด้�นก�ร
จัดก�รศึกษ�สำ�หรับผู้พิก�ร และก�รวัดประเมินผล รวมทั้งวิจัยเทคโนโลยี 
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รศึกษ� และร่วมแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูล ทรัพย�กร เทคโนโลยี และบริก�รโทรคมน�คมพื้นฐ�น ตลอดจน
สนับสนุนให้ผู้พิก�รเข้�ถึงสิทธิ บริก�ร สวัสดิก�ร และใช้ประโยชน์จ�กสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกและเทคโนโลยีด้�นก�รศึกษ� ซึ่งภ�คีเครือข่�ยที่ได้ม�
ร่วมลงน�มในครั้งนี้ จะได้ร่วมพลังขับเคล่ือนก�รช่วยเหลือผู้พิก�ร ในมิติ
ของก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือท่ีส่งผลให้คนพิก�รท่ีได้รับก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตที่ดี และส�ม�รถอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุขอย่�งเป็น 
รูปธรรมยิ่งขึ้น
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ETV กับกิจกรรม “ติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร” 

กจิกรรมตวิเขม้เตมิเตม็คว�มรูสั้ญจรเปน็กจิกรรมทีส่ถ�นวีทิยโุทรทศัน์
เพื่อก�รศึกษ� หรือ ETV โดยศูนย์เทคโนโลยีท�งก�รศึกษ� สำ�นักง�น 
กศน. ให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งย่ิง โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยก�ร
ติวเข้มเติมเต็มคว�มรู้ในส�ระวิช�ต่�งๆ เช่น คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ 
ภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ สังคมศึกษ� เป็นต้น โดยวิทย�กรที่เป็น
ติวเตอร์ชั้นนำ�ของประเทศ ให้แก่นักศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
โดยเฉพ�ะระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ที่จะต้องเตรียมตัวเพ่ือสอบเข้�สู่
ระดับอุดมศึกษ� และเมื่อเร็วๆนี้ เร�ได้สัญจรกันไปที่จังหวัดบุรีรัมย์  
ซึ่งเป็นก�รติวเข้มเติมเติมคว�มรู้ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม. 36  
โดยได้กำ�หนดจุดในก�รจัดกิจกรรม 2 จุด ได้แก่ โรงเรียนลำ�ปล�ยม�ศ  
และโรงเรยีนน�งรองพทิย�คม โดยกจิกรรมตวิเขม้เติมเตม็คว�มรู ้ณ โรงเรียน 
ลำ�ปล�ยม�ศ ประธ�นในก�รเปิดกิจกรรมคร้ังนี้คือ น�ยรณชัย สุข
สมบูรณ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 32 
ติวเข้มฯ ทั้งสิ้น 4 วิช� ได้แก่ วิช�ชีววิทย� โดย อ.อำ�พล ขวัญพัก (ครู

ก�แฟ), ภ�ษ�อังกฤษ โดย อ.วณิชย์ กิจเจริญ, สังคมศึกษ� โดย อ.วันชนะ  
หมั่นง�น และวิช�คณิตศ�สตร์ โดย อ.กุลน�ถ ทีปประพันธ์ณี มีนักเรียน  
จ�ก 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนลำ�ปล�ยม�ศ โรงเรียนธ�รทองพิทย�คม 
โรงเรยีนจตรุ�ษฎรพ์ทิย�คม โรงเรยีนเมืองแฝกพทิย�คม โรงเรยีนทะเมนชยั
พิทย�คม โรงเรียนตล�ดโพธิ์พิทย�คม และโรงเรียนชำ�นิพิทย�คม เข้�ร่วม 
ทั้งส้ิน จำ�นวน 654 คน และในวันต่อม�ได้จัดกิจกรรมเป็นจุดที่ 2  
ณ โรงเรียนน�งรองพิทย�คม อีก 4 วิช� ได้แก่ คณิตศ�สตร์  
โดย อ.กุลน�ถ ทีปประพันธ์ณี, เคมี โดย อ.ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ,  
ภ�ษ�อังกฤษ โดย อ.พิช�รัชช์ พันธุ์ถ�วรน�วิน และวิช�ภ�ษ�ไทย  
โดย อ.วรธน อนันตวงษ์ มีนักเรียนจ�ก 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนน�งรอง
พทิย�คม โรงเรยีนน�งรอง โรงเรยีนสงิหวทิย�คม โรงเรยีนถนนหกัพทิย�คม 
โรงเรยีนพมิพร์ฐัประช�สรรค ์โรงเรยีนทุง่แสงทองพทิย�คม โรงเรยีนพนมรุง้ 
โรงเรียนเหลืองพน�วิทย�คม โรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์ 51 ท่ีเข้�ร่วม 
ทั้งสิ้น 300 คน

นอกจ�กนี้ ศูนย์เทคโนโลยีท�งก�รศึกษ� ยังได้ บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ� ร�ยก�รติวเข้มเติมเต็มคว�มรู้จ�กกิจกรรมดังกล่�ว จำ�นวนทั้งสิ้น 
16 ร�ยก�ร เพื่อออกอ�ก�ศที่สถ�นีวิทยุโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ� (ETV) ในวันเส�ร์ - อ�ทิตย์ เวล� 09.00 - 09.50 น. และสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(NBT) ในวันเส�ร์ - อ�ทิตย์  เวล� 09.05 - 09.55 น. น้องๆ ติดต�มรับชมกันได้นะครับ...
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บรรย�ก�ศก�รสอบวดัผลสมัฤทธิป์ล�ยภ�คนกัศกึษ�หลกัสูตรก�รศกึษ�นอกระบบระดบั
ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศักร�ช 2551 ภ�คเรียนที ่2 ปีก�รศึกษ� 2562 ทัว่ประเทศ ระหว่�ง
วันที่ 14-15 มีน�คม 2563 ซึ่งทุกสน�มสอบได้นำ�นโยบ�ยและข้อห่วงใยของรัฐบ�ล ในก�ร
ป้องกนัและเฝ้�ระวงัก�รแพร่กระจ�ยของเชือ้ไวรสัโคโรน� 2019 ท่ีจะก่อให้เกดิโรคปอดอักเสบ 
Covid-19 ไปสู่ปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด

การสอบ Final กศน. ภาคเรียนที่ 2/2562
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ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร กศน. นำ�บุคล�กรในหน่วยง�น  ร่วมทำ�กิจกรรมรณรงค์
ภ�ยใต้ม�ตรก�รแนวท�งก�รลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำ�นักง�น กศน. ซึ่งกลุ่มเลข�ธิก�ร
กรม ได้จดัทำ�แนวท�งก�รลดและคดัแยกขยะมลูฝอยของสำ�นกัง�น กศน. ขึน้  เพือ่ใช้เป็นแนวท�ง
ก�รดำ�เนินง�นในหน่วยง�น และให้ทุกคนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
โดยให้มีก�รแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ซ่ึงกิจกรรมที่จัดข้ึนในแต่ละกิจกรรมนั้น เป็นก�ร
ประช�สัมพันธ์ลดก�รใช้โฟมบรรจุอ�ห�ร ลดก�รใช้แก้วนำ้�พล�สติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง และ 
ลดก�รใช้ถุงพล�สติกแบบหูหิ้ว ในรูปแบบต่�งๆ เพื่อเป็นแบบอย่�งที่ดีให้หน่วยง�นในสังกัดต่อ
ไป ซึ่งไม่ใช่ทำ�เพียงวันเดียวแล้วเลิก แต่ให้ทำ�เป็นวิถีชีวิต ต�มม�ตรก�รลด และคัดแยกขยะของ
สำ�นกัง�น กศน. ซึง่กจิกรรมดงักล่�วเกดิขึน้จ�กทีค่ณะรฐัมนตร ีได้มมีตเิหน็ชอบต�มทีก่ระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมนำ�เสนอ เมื่อวันที่ 17 กรกฎ�คม 2561 ให้ทุกหน่วยง�น 
ภ�ครัฐดำ�เนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนก�รลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยง�นภ�ครัฐ  
ต�มโครงก�ร “ทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม” เพื่อสนองตอบนโยบ�ยของรัฐบ�ล
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร จึงได้ประก�ศนโยบ�ยก�รลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อ
เป็นแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นในหน่วยง�น และให้บุคล�กรสังกดัสำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร
ทุกคนมีส่วนร่วมในก�รลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยถือเป็นหน้�ที่หนึ่งในก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
สำ�นักง�น กศน. จึงได้มอบหม�ยให้หน่วยง�นส่วนกล�งดำ�เนินก�รและถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด
ต�มม�ตรก�รที่กรมควบคุมมลพิษและสำ�นักง�น ก.พ.ร. กำ�หนด และเพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�ร
ป้องกนัและแก้ไขปัญห�ขยะเป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พและเกดิผลเป็นรปูธรรมเป็นแบบอย่�งทีด่ี
แก่ประช�ชน และหลังจ�กผ่�นกิจกรรมนี้ไป จะมีก�รจัดกิจกรรมก�รให้คว�มรู้และก�รรณรงค์
เพื่อดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รลด และคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ เพื่อ
ให้บุคล�กรมีก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�รลด คัดแยกขยะมูลฝอย และใช้ประโยชน์จ�กขยะ
มูลฝอยให้ได้ม�กที่สุด

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
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น�ยชรินทร์ รู้อ่�น นักวิช�ก�รศึกษ� สำ�นักง�น กศน.จังหวัดสมุทรปร�ก�ร  หรือ ที่ช�ว กศน.รู้จักกันในน�มของ “ครูชอวร์ กวีหลังบ้�น” เครือข่�ย
สื่อส�รองค์กร กศน.สมุทรปร�ก�ร เจ้�ของบทเพลง “ครูโอ๊ะ ว๊�ว ว๊�ว” (ดร. กนกวรรณ วิล�วัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร) เล่�ว่� ก่อน
ที่จะเขียนเพลงนี้ขึ้น มีโอก�สได้ฟังเพลง กศน. ร่วมใจ ซึ่ง ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร  กศน. เป็นผู้ประพันธ์คำ�ร้องทำ�นองเอง รวมถึงเล่นเองร้อง
เอง และเผยแพร่เองท�ง Facebook ด้วย รู้สึกชอบม�ก จึงนำ�เพลงนี้ม� Cover อีกเวอร์ชั่นหนึ่ง มีน้องบ�ส จักรพงษ์ สำ�นักง�น กศน. จังหวัดยโสธร 
เป็นผู้ทำ�ดนตรี แล้วนำ�ขึ้น Facebook ส่งให้คุณฝน หัวหน้� PR กศน. ฟัง หลังจ�กฟังแล้ว คุณฝนเปรยๆ ว่� แต่งเพลงให้ท่�น รมช.กนกวรรณ สักเพลง
สิ เพร�ะท่�นขยันและลุยง�น ทำ�ง�นแบบไม่มีวันหยุด ลงลุยพื้นที่จริง ๆ เกือบทุกจังหวัด ซึ่งผมเองก็ได้เห็นข่�วก�รทำ�ง�นของท่�นจ�กสื่อสำ�นักง�น 
กศน. ม�โดยตลอดเหมือนกัน เห็นท่�นลงพื้นที่เกือบทุกวันตั้งแต่ม�รับตำ�แหน่ง จริง ๆ 

สรุปว่� “ครูโอ๊ะ” ได้เข้�ไปนั่งในใจช�ว กศน.เรียบร้อยแล้ว ใครเห็น
ด้วยยกมือขึ้น!!!!! ไปพิสูจน์คว�มไพเร�ะของบทเพลง “ครูโอ๊ะ ว๊�ว ว๊�ว”  
ได้ที่ Gossip “ครูพี่โอ๊ะ” wow wow https://youtu.be/dNd_QYMWxHg

วันที่ 5 พ.ย. 2562 ผมจึงลองเขียนเพลงนี้จ�กแนวนโยบ�ยของ รมช.
กนกวรรณ เรียงร้อยคำ�ให้เป็นเพลง เช่น กศน. ว๊�ว ว๊�ว ไม่ทิ้งใครไว้ข้�ง
หลัง ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เทียบระดับหรือคนพิก�ร ไม่ว่�จะอยู่ต�มภ�ค
เหนือสูงชันหลังภูเข� สุดช�ยขอบลุ่มนำ้�ทะเลท�งภ�คใต้ ท่�นก็ไปเยี่ยมนะ
ครับ (เขียนได้สองท่อนแรกเพร�ะนึกคำ�ใส่เพลงไม่ออก/สองท่อนสุดท�้ยม�
เขียนต่อ 13 ม.ค.2563 จนจบเพลง) เสร็จแล้วอัดเป็น Demo คร่�ว ๆ ใส่
ซ�วด์ดนตรี เบส กลอง กีต้�ร์เบ� ๆ และได้ชักชวนน้องบ�ส แห่งยโสธร 
ให้ช่วยกันทำ�ดนตรีเพลงนี้อีกครั้ง จะเรียกว่�เพลงนี้เร�มิ๊กซ์เสียงกันกล�ง
อ�ก�ศกว่็�ได้นะครบั เพร�ะอัดเสยีงร้องสมทุรปร�ก�ร ทำ�ดนตรยีโสธร แล้ว
ส่งเพลงม� สำ�นักง�น กศน. เพื่อจะเผยแพร่ก�รทำ�ง�นของท่�นรัฐมนตรี 
เมื่อทำ�เสร็จแล้วก็ส่งให้คุณฝนฟัง (ได้รับคำ�ชมว่�เพลงเพร�ะม�กเนื้อห�ดี) 
และส่งต่อถึงหูท่�นรัฐมนตรีในที่สุด ซึ่งก็ได้รับคำ�ชม และคำ�ขอบคุณจ�ก
ท่�นสำ�หรับเพลงนี้ด้วยครับขอบพระคุณ ดร. กนกวรรณ วิล�วัลย์ รัฐมนตรี
ช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธกิ�ร ทีท่่�นชอบบทเพลงทีผ่มเขยีน ขอบพระคณุ  
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร ที่มอบเกียรติบัตร ในก�รแต่งเพลงและ
ทำ�ดนตรีเพลงนี้ ตอนง�น กีฬ� กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
ขอบคุณ คุณณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ (บก.ฝน) ที่ให้แนวคิดในก�รเขียน
เพลงนี้ และขอบคุณน้องบ�ส หนุ่มยโสธร ที่ทำ�ดนตรีเพลงนี้ ได้อย่�งลงตัว 

เรื่องเด่นจากเครือข่ายฉบับนี้ จะขอนำาเสนอเร่ืองราวของเครือข่าย

สื่อสารองค์กร กศน.2 ท่าน ที่แม้ว่าจะอยู่กันคนละมุมประเทศ ทว่าสามารถ

ทำางานร่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวัโดยไม่มขีอ้จำากดัในเรือ่งของระยะทาง ดว้ยหวัใจ

เดียวกัน คือ “เสียงดนตรีที่สถิตอยู่ในหัวใจ” 

เร�่องเดนจากเคร�อขาย

กว่าจะมาเป็นบทเพลง
“ครูโอ๊ะ ว๊าว ว๊าว”

อกีหนึง่เครอืข่�ยสือ่ส�รองค์กร กศน.จ�กยโสธร น้องบ�ส น�ยจกัรพงษ์ 
กุลอัก นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ สำ�นักง�น กศน. จังหวัดยโสธร เล่�ว่� 
หลังจ�กได้คำ�ร้องและทำ�นองเพลง “ครูโอ๊ะ ว๊�ว ว๊�ว” ม�จ�ก ครูชอวร์ 
ผมได้ออกแบบอ�รมณ์ของเพลงไว้ก่อนเป็นอันดับแรก ให้บรรย�ก�ศของ
เพลงฟังสบ�ยๆ ฟังแล้วรู้สึกเย็นใจ และผ่อนคล�ย จึงได้ออกแบบในส่วน
ของดนตรทีีใ่ห้เสยีงทีฟั่งแล้วไม่หนกั มกีลิน่อ�ยของธรรมช�ต ิและให้คว�ม
รู้สึกอบอุ่น พัดพ�ไปได้ทุกที่ เข้�กับบุคลิกและภ�รกิจของ รมช.กนกวรรณ 
ทีส่ะท้อนว่�ทกุข์กเ็หน็หน้� จะสขุกเ็หน็หน้� เพลงนีจ้ะใช้กต้ี�ร์โปร่งเป็นตวันำ� 
กับตัวเปียโน แต่ได้ใส่เสียงกีต้�ร์ไฟฟ้�ลงไปด้วยเล็กน้อย เพื่อให้เพลงเบ� 
สบ�ย แต่ยงัมพีลงั เหมอืนกบัท่�นรฐัมนตรทีีล่งพืน้ที ่พบปะพีน้่องประช�ชน
อย่�งใกล้ชิดเป็นกันเอง สบ�ยๆ ไม่มีพิธีรีตอง ท่�นก็มีพลังอันยิ่งใหญ่  
ที่จะนำ�พ�พวกเร�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ และขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้แก่
ประช�ชนในทุกพื้นที่ได้อย่�งทั่วถึง 
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ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร กศน. เปิดเผยว่� ต�มมติคณะ
รัฐมนตรี ให้ประก�ศม�ตรก�รเร่งด่วนในก�รป้องกันวิกฤตก�รณ์จ�กโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) และประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
เรือ่ง ให้สถ�นศกึษ�ในสงักดัและในกำ�กบัของกระทรวงศกึษ�ธกิ�รปิดเรยีน
ด้วยเหตุผลพิเศษ ณ วันที่ 17 มีน�คม พ.ศ. 2563 สำ�นักง�น กศน. ได้
กำ�หนดม�ตรก�รเพือ่ไม่ให้ประช�ชนเสยีโอก�สท�งก�รศกึษ� เนือ่งจ�กก�ร
ปิดสถ�นศึกษ� โดยให้สถ�นศึกษ� กศน.จัดก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบ
ต่�งๆ ได้แก่ จัดให้มีก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบ Online,  e-Learning ใน
ลักษณะต่�งๆ เช่น ก�รเรียนในรูปแบบ Google Classroom ก�รเรียนผ่�น 
Platform , Facebook Live จัดให้มีก�รเรียนในลักษณะก�รมอบหม�ยง�น
ให้มีก�รศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเอง มีก�รให้คำ�ปรึกษ�โดยใช้ Social Media 
เช่น Line App. และให้ส่งง�นในลักษณะใบง�น หรือร�ยง�นในภ�ยหลัง 
โดยให้มกี�รตดิต�มและประเมนิผู้เรยีนเป็นระยะ และจดัให้มกี�รเรยีนผ่�น
สถ�นีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ� ETV หรือท�ง Podcast สำ�หรับก�ร
จดัสมัมน�ทีเ่ป็นเงือ่นไขของก�รจบก�รศกึษ�ของก�รเทยีบระดบัก�รศกึษ� 
ให้ดำ�เนินก�รในรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่ในรูปแบบก�รรวมกลุ่ม เช่น อบรม 
ท�งไกล หรือออนไลน์ ทั้งนี้ ต ้องกำ�หนดให้ครอบคลุมเป้�หม�ย 
วตัถปุระสงค์ และตวัชีว้ดัในก�รกำ�หนดจดัก�รสมัมน�เพือ่ก�รจบก�รศกึษ�
ด้วย สำ�หรับกรณีนักศึกษ�ที่มีคว�มประสงค์เข้�ร่วมสัมมน�ในรูปแบบเดิม  
ให้สถ�นศกึษ�ส�ม�รถจัดได้เมือ่สถ�นก�รณ์คลีค่ล�ยและ สำ�นกัง�น กศน.
แจ้งให้ดำ�เนินก�รได้ ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�ต่อเนื่อง ให้ปรับเป็นก�รจัดก�ร
ศึกษ�ในลักษณะรูปแบบอื่น ท่ีไม่ใช่แบบช้ันเรียน ซ่ึงมีก�รรวมกลุ่ม อ�ทิ 
ออนไลน์ ออฟไลน์ ใบง�น หรือแยกสอนเป็นร�ยบุคคล โครงก�รอบรม 
/พัฒน�ผู้เรียน ครู และบุคล�กร ให้เลื่อนไปจนกว่�สำ�นักง�น กศน.จะแจ้ง
ให้ทร�บต่อไป ห�กเป็นกรณีสำ�คัญ จำ�เป็น ให้ทำ�หนังสือขออนุญ�ตม�ยัง
สำ�นักง�น กศน.เพื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยโครงก�รต่อไป

เลขาฯ ดิศกุล บัญชาการจัดทำาแนวทาง การดำาเนินงาน กศน. 

ในภาวะวิกฤต ป้อง Covid-19 แพร่กระจาย ตามมติ ครม.

และประกาศ ศธ.

ดร.ดิศกุล กล่�วต่อไปว่� ภ�รกิจในก�รจัดและส่งเสริมก�รศึกษ�ต�ม
อัธย�ศัยของสำ�นักง�น กศน.ซึ่งดำ�เนินง�นโดยห้องสมุดประช�ชนในสังกัด
สำ�นักง�น กศน.ทั่วประเทศน้ัน ก็ให้ปิดก�รให้บริก�รห้องสมุดประช�ชน 
โดยให้เจ้�หน้�ท่ีจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้เพื่อส่งเสริมก�รอ่�นในลักษณะ
ออนไลน์ในหน้�เวบ็ไซต์ของห้องสมดุฯ และเวบ็ไซต์สำ�นกัง�น กศน.จงัหวดั 
หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ สำ�หรับสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�น กศน.ซึ่งต้องปิด
เรียนต�มมติ ครม.และประก�ศ ศธ.ด้วยเหตุผลพิเศษข้�งต้น ให้ผู้บริห�ร
สถ�นศกึษ�พจิ�รณ�ให้บุคล�กรในสถ�นศกึษ�ทำ�ง�นเหลือ่มเวล� หรอืสลบั
กนัม�ปฏบัิตริ�ชก�ร โดยให้ใช้เทคโนโลยใีนก�รบรหิ�รและช่วยในก�รปฏบิตัิ
ง�น เพื่อไม่ให้ร�ชก�รเกิดคว�มเสียห�ย ทั้งนี้ ให้มีก�รมอบหม�ยง�น ก�ร
จดัทำ�แผนปฏบัิตงิ�นเป็นร�ยบุคคล และมกี�รตดิต�ม ร�ยง�นผลก�รปฏบิตัิ
ง�นเป็นระยะ และอ�จสั่งให้บุคล�กรม�ปฏิบัติง�นต�มคำ�ส่ังที่ได้รับมอบ
หม�ยได้ ครู ศศช.งดจัดก�รเรียนก�รสอนเช่นกัน แต่ให้ปฏิบัติหน้�ที่ต�ม
บทบ�ทภ�รกจิอืน่ใน ศศช. บคุล�กรจ้�งเหม�บรกิ�รให้ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�
สัง่ให้ม�ปฏบิตังิ�นต�มปกต ิและมอบหม�ยง�นให้ดำ�เนนิก�รต�มข้อตกลง
ในก�รจ้�งเหม�เพื่อไม่ให้ง�นร�ชก�รมีคว�มล่�ช้�และเกิดคว�มเสียห�ย 
ในส่วนของสำ�นกัง�น กศน.กทม./จงัหวดัทกุแห่ง ให้ปฏบิตัริ�ชก�รต�มปกติ 
ทั้งนี้ สำ�นักง�น กศน.ได้กำ�หนดให้มีก�รประเมิน ติดต�มสถ�นก�รณ์และ
ก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รข้�งต้นทุกระยะ เพื่อพัฒน� ปรับปรุงก�ร
ดำ�เนนิง�น ให้รองรบัต�มสถ�นก�รณ์และเป็นไปอย่�งมีประสทิธภิ�พต่อไป
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Carbopol 940

3.6 กรัม
น้ำสะอาด

225 มล.+1
2
3
4
5

ผสม Carbopol 940 กับน้ำสะอาด และทิ้งไวประมาณ 8 ชั่วโมง

เติม Ethanol 95%

750 มล.

เติม 2% Lanolin

9 กรัม

เติม TEA
triethanolamine

99% (TEA)

0.75 กรัม
คนใหเขากันจนเปนเนื้อเจล

บรรจ�ใสขวด

สามารถใชงานไดทันที

เติม Glycerin

9 กรัม+ +

+

+

ว�ธ�การเตร�ยม 2% Lanolin
ชั่ง Lanolin 5 กรัม ละลาย

ในน้ำรอน  250 มล.
คนใหละลาย

HAND WASH GEL

การสาธิตทำาเจลล้างมือ สู้ Covid -19

โดย การสาธิตทำาเจลล้างมือครั้งนี้ มี 5 ขั้นตอนง่ายๆ

ศนูยว์ทิย�ศ�สตรเ์พือ่ก�รศกึษ�(เอกมยั) จดัอบรมก�รส�ธติก�รทำ�เจลล�้งมอืใหแ้ก ่บคุล�กร ในสงักดัสำ�นกัง�น กศน. เพือ่ปอ้งกนัโคโรน�่ไวรสั 2019 
(Covid -19 ) โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร กศน. เป็นประธ�นก�รอบรมพร้อมร่วมส�ธิตก�รทำ�เจลล้�งมือ เพื่อคว�มสะอ�ด ปลอดภัยจ�ก
เชื้อโคโรน่�ไวรัส 2019 ที่กำ�ลังอยู่ในภ�วะเฝ้�ระวังในขณะนี้ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลช�ติ ชั้น 6 สำ�นักง�น กศน. กระทรวงศึกษ�ธิก�ร




