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บรรณาธิการที่ปรึกษา
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ไตรภัทร ย้ิมแกว , ณัฐกฤตา  สวางย่ิง
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ศิลปกรรม
สุรพงษ  ทองเนียม

บรรณาธิการ
ตร�นุช  สุขสุเดช

สำ�นักง�น กศน.
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ตรีนุช สุขสุเดช | บรรณาธ�การ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ พ่ีน้อง กศน.ท่ีรักทุกท่�น ขึ้นศักร�ชใหม่แล้ว ปีน้ีก็ย่�ง 
เข้�สู่ปีท่ี 4 ของจดหม�ยข่�ว กศน. รับรองว่�คุณภ�พยังคงเดิม เพ่ิมเติมคือ
คว�มสดใส WoW WoW 

เริ่มจดหม�ยข่�วฉบับท่ี 1/2563 ก็มีเรื่องร�วกิจกรรมดีๆ อัดแน่น 
ตลอดเล่ม เริ่มตั้งแต่ กิจกรรมปีใหม่เทศก�ลแห่งคว�มสุขท่�นเลข�ธิก�ร 
กศน. ส่งส�รอวยพรปีใหม่แก่ข้�ร�ชก�ร ครูและบุคล�กร สำ�นักง�น กศน. 
ทุกคน ง�นวันเด็กแห ่งช�ติประจำ�ป ี 2563 ป ี น้ีกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  
จัดกิจกรรมสร้�งคว�มสุข สนุกสน�นให้แก่เด็กๆเช่นเคย ซึ่งมีผู้ปกครอง
พ�เด็กๆเข้�ร ่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนม�ก ต่อด้วยภ�พและบรรย�ก�ศ
ง�นวันครูโดยปีน้ีมีผู้บริห�ร สำ�นักง�น กศน. ได้รับร�งวัลครุสดุดี 5 ท่�น  
และร�งวัล คุรุสภ� ประจำ�ปี 2562 ประเภทผู้บริห�รก�รศึกษ� ระดับดี 
อีก 1 ร�งวัล ตลอดจนภ�พบรรย�ก�ศก�รแข่งขันกีฬ� กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 5 
ในระดบัภูมิภ�ค เพือ่เฟ้นห�ตวัแทนเข้�ชงิชยัในระดบัประเทศ ส่วนผลก�รแข่งขนั 
และภ�พประทับใจรอบชิงชนะเลิศ ท่ีจะจัดขึ้นท่ีจังหวัดอุบลร�ชธ�นี อดใจรอ 
ในฉบับต่อไปค่ะ

สุดท้�ยน้ี ขอถือโอก�สเน่ืองในศุภว�รดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ขออำ�น�จบ�รมี 
คุณพระศรี รัตนตรัยและ ส่ิง ศักดิ์ สิทธิ ท้ั งหล�ย ท่ี ทุกท ่�นเค�รพนับถือ  
จงดลบันด�ล ประท�นพรให้พ่ีน้อง กศน.ท่ีรกัทุกท่�น พบแต่ส่ิงดีๆ  ปร�ศจ�กทุกข์ 
ปร�ศจ�กภัย มีแต่คว�มสุขตลอดปี 2563 นะคะ ตอนน้ีเร�ม�ติดต�ม 
เนื้อห�จดหม�ยข่�ว กศน.ฉบับท่ี 1/2563 กันเลยค่ะ
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ภ�รกิจสำ�คัญของช�ว กศน.ท่ีต่อเน่ืองจ�กปีหมู สู่ปีหนูทองในขณะน้ี คือ ก�รขับเคล่ือนง�น กศน. ไปสู่ กศน.ยุคดิจิทัล หรือ กศน.WOW  
(ONIE WOW DIGITAL WORLD) อย่�งเต็มสูบ ต�มนโยบ�ยของ ดร.กนกวรรณ วิล�วัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร รัฐมนตรียอดขยัน  
ท่ีรู้จักง�น กศน.แบบทุกซอกทุกมุม ปัจจัยท่ีต้องคำ�นึงถึงในก�ร พัฒน� กศน.ตำ�บล สู่ยุคดิจิทัล หรือ กศน.WOW ประกอบด้วย

Good Teacher : ก�รพัฒน�ครู กศน.และบุคล�กรท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัด
กิจกรรมก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ ให้ครู กศน.และบุคล�กร กศน. มีคว�มเป็น  
“ครูมืออ�ชีพ” มีจิตบริก�ร มีคว�มรอบรู้ และทันต่อก�รเปล่ียนแปลงของสังคม 
ตลอดจนมีสมรรถนะในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท่ีมีคุณภ�พ ท้ังก�รพัฒน�ทักษะ
ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนออนไลน์ ภ�ษ�ต่�งประเทศ และก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู ้
Good Place-Best Check in : ก�รพัฒน� กศน.ตำ�บล ให้มีบรรย�ก�ศและสภ�พ
แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อก�รเรยีนรู ้เป็นแหล่งเรียนรูท่ี้ง่�ยต่อก�รเข้�ถึง มีบรรย�ก�ศท่ีเอือ้ต่อ
ก�รเรยีนรู ้เปรยีบเสมอืนค�เฟ่ก�รเรยีนรูมี้ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก บรกิ�รอนิเทอร์เน็ต 
มัลติมีเดีย เพื่อรองรับก�รเรียนรู้แบบ Active learning ปรับปรุงรถก�รอ่�นเคล่ือนท่ี 
เพ่ือก�รเข้�ถึงก�รอ่�นในทุกพ้ืนท่ี ทุกชุมชน Good Activities : ก�รจัดกิจกรรม
ก�รเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภ�พ พัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ออนไลน์ กศน.  
ก�รเรยีนออนไลน์ท้ังส�ยส�มัญ และอ�ชพีก�รพัฒน�ก�รค้�ออนไลน์ในอ�ชพีท่ีรองรบั
อุตส�หกรรมในอน�คต Good Partnership : ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คี
เครือข่�ย ประส�นคว�มร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ยทุกภ�คส่วน รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของชมุชนในก�รจดัก�รศึกษ�และก�รเรยีนรูใ้ห้แก่ประช�ชน

อย่�งมีคุณภ�พ  Good Innovation : พัฒน�นวัตกรรมท�งก�ร
ศึกษ� เพ่ิมประโยชน์ต่อก�รจัดก�รศึกษ�และกลุ่มเป้�หม�ย 
จัดต้ังศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�และพัฒน�ผลิตภัณฑ์ Brand กศน. 
สร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้�งมูลค่�ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
Good Learning Center : ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนรู้สำ�หรับ
ทุกช่วงวัย โดยประส�นขอใช้พ้ืนท่ีจ�กโรงเรียนท่ีถูกยุบรวม
ม�จัดตั้งศูนย์ก�รเรียนรู้สำ�หรับทุกช่วงวัยของ กศน ณ วันนี้  
พ่ีน้อง กศน.ท่ัวไทย ถ้�ไม่ WOW ก็เห็นทีจะเชยไปหน่อยนะจ๊ะ

เปิดศักราชปีหนูทองกับ
การขับเคลื่อนนโยบายกศน.WOW!
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บรรยากาศการแขงขันกีฬา

กศน.เกมส์ คร้ังที่ 5 ระดับภูมิภาค
มุงช�งชัยระดับประเทศ ณ เมืองดอกบัว

ส�านักงาน กศน. ก�าหนดจัดกีฬา “กศน. เกมส คร้ังที่ 5” 
ระดับประเทศขึ้น ระหวางวันที่  19–21 กุมภาพันธ 2563  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหคณะผูบริหารหนวยงาน/สถาน 
ศึกษา ครู กศน. และบุคลากรทุกประเภท ในสังกัดส�านักงาน กศน. 
ตลอดจนนกัศกึษา กศน.  ไดมโีอกาสออกก�าลงักายและเลนกฬีาเพือ่
สขุภาพ สรางนสัิยความมนี�า้ใจเปนนกักฬีา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
สรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ รูแพ รูชนะ รูอภัย อีกทั้ง
ยงัเปนการสรางสมัพนัธภาพอนัดขีองบคุลากรในหนวยงาน งานนี้ 
เราจะไดเห็นแตละภาคจัดเต็มแบบอลังการ แบบที่ไมเคยเห็นมากอน
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กศน.เกมส์ ภาคใต้
7-8 มกร�คม 2563 น�ยณัฐพงษ์  นวลม�ก  รองเลข�ธิก�ร  กศน.เป็นประธ�นเปิดก�รแข่งขันกีฬ�  กศน.เกมส์ภ�คใต้ ณ  สน�มกีฬ�กล�ง 
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี โดยมี สถ�บัน กศน. ภ�คใต้ เป็นเจ้�ภ�พ

กศน.เกมส์ ภาคตะวันออก
18 มกร�คม 2563 ดร.กนกวรรณ  วิล�วัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร กระทรวงศึกษ�ธิก�ร  เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รแข่งขันกีฬ�  กศน.เกมส์ภ�คตะวันออก 
ณ  สน�มกีฬ�มห�วิทย�ลัยก�รกีฬ�แห่งช�ติ  วิทย�เขตกรุงเทพอำ�เภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธ�นี โดยมี สถ�บัน กศน. ภ�คตะวันออก เป็นเจ้�ภ�พร่วมกับ 
สำ�นักง�น กศน. กทม. และส่วนกล�ง

กศน.เกมส์ ภาคเหนือ
4-5 มกร�คม 2563 ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลข�ธิก�ร  กศน.เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รแข่งขัน กีฬ� กศน. เกมส์ภ�คเหนือ  ณ  สน�มกีฬ�มห�วิทย�ลัย 
ก�รกีฬ�แห่งช�ติวิทย�เขตลำ�ป�ง  อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง จังหวัดลำ�ป�ง  โดยมี สถ�บัน กศน. ภ�คเหนือ เป็นเจ้�ภ�พ
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“ศูนยการเร�ยนชุมชนชาวไทยมอแกนตามพระราชด�าร�ฯ”
หมูเกาะสุรินทร์ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา

ศูน ย์ก�รเรียนชุมชนช�วไทยมอแ กนต�มพระร�ชดำ�ริฯ จัดตั้งหลังจ�กเกิดเหตุสึน�มิในประเทศไทยบริเวณทะเลอันด�มัน เมื่อปี พ.ศ.2547 ส่งผล
ให้ เด็กและเย�วชนชุมชนช�วไทย มอแกน ท่ีอ�ศัยอยู่ในอุทย�นแห่งช�ติหมู่เก�ะสุรินทร์ ซึ่งอยู่ห่�งจ�กช�ยฝ่ังจังหวัดพังง�ไป 60 กิโลเมตร ข�ดสถ�น
ศึกษ�เล่�เรียน สมเด็จพระกนิ ษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงมีพระร�ชดำ�ริ ให้สำ�นักง�น กศน. จัดก�ร
ศึก ษ�สำ�หรับเด็กและเย�วชนชุม ชนช�วไทยมอแกน ให้มีคว�มเหม�ะสมในบริบทของชุมชน โดยมีครูท่ีปฏิบัติหน้�ท่ี 3 คน ดังน้ี 1.น�งส�วปณิด�  
คงแ ก้ว 2.น�ยสิทธิโชค ด่วนเดิ น และ 3.น�งส�ววิล�สินี กล้�ทะเล ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอน โดยน้อมนำ�แนวท�งพระร�ชดำ�ริฯ  
ม�เ ป็นหลักคิดในก�รดำ�เนินง�น สร้�งศักยภ�พแก่เด็กและเย�วชนให้มีคว�มรอบรู้วิช�ก�ร และก�รดำ�รงชีวิต เน้นจริยศึกษ� หัตถศึกษ� 
พลศึกษ� และก�รถ่�ยทอดคว�มรู ้จ �กเด็กไปสู ่พ ่อแม่โดยมี 2 วัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือให้เด็กและเย�วชนช�วไทยมอแกน ส�ม�รถ
อ่� นออกเขียนได้ และพูดภ�ษ�ไทย เพ่ือก�รส่ือส�รได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐ�นในก�รเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 2.เพ่ือก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตท่ีดีขึ้น  
โดย ใช้ก�รศึกษ�เป็นเครื่องมือ กระบวนก�รเรียนรู้เน้นรักษ�วัฒนธรรมดั้งเดิมของช�วไทยมอแกนให้คงไว้ และมีก�รพัฒน�สุขภ�พอน�มัยให้ดีขึ้น  
โดยนำ�แผนพัฒน�เดก็และเย�วชนในถ่ินทุรกันด�รต�มพระร�ชดำ�ร ิสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�ร ีม�ดำ�เนินก�รจดัก�รศึกษ�สำ�หรบั
เด็กและเย�วชนชุมชนช�วไทยมอแกนด้วย
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ก�ร จั ดกระบวนก�รเรียนก�รสอนของค รู เป็นก�รสอนแบบบูรณ�
ก�รโดยมีภ�ษ�มอแกนนำ�ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคว�มมั่นใจในก�รเรียนรู้  
ครจูงึมีทำ�หน้�ท่ีเชือ่มระหว่�งภ�ษ�มอแกนและภ�ษ�ไทย ซึง่กลุ่มเป้�หม�ย 
คือ  ป ฐมวัย ประถมศึกษ� และมัธยมศึ กษ� รวมถึงจัดก�รเรียนรู้ให้แก ่
ผู้ ไ ม่รู ้หนังสือ โดยครูจะเข้�ไปแ ละพูดคุยกับกลุ่มเป้�หม�ยทุกๆ วัน
หรื อ ต �มวันเวล�ที่กลุ่มเป้�หม�ยมี เวล�ว่�ง หลังจ�กก�รทำ�ง�นร่วมกับ 
ตัว ช่ วยด้วยก�รใช้ภ�ษ�ไทยส่ือส�รกับเป้�หม�ยในเรื่องใกล้ตัวและจัดทำ�
หลัก สูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ย จ�กก�รศึกษ�บริบท
และ ปั ญห�ของชุมชน นำ�ม�กำ�หนดเป้�หม� ยก�รดำ�เนินง�นให้ส�ม�รถ
อ่�น เขียนหนังสือไทยและคิดเลขเบ้ืองต้นได้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ห้องสมุดภ�ยในศูนย์ก�รเรียน แหล่งเรียนรู้จ�กชุมชนทรัพย�กรธรรมช�ติ 
ท่ี เ ป็นผืนป่�และทะเล รวมถึงภูมิปัญญ �ของช�วบ้�น นำ�ม�จัดกระบวน 

ก�รเรยีนก�รสอนเพ่ือก�รนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ก�รรูห้นังสือของชมุชนช�ว
ไทยมอแกน ก�รดำ�เนินง�นของครูท้ัง 3 ท่�น นับเป็นผู้ขับเคล่ือนท่ีสำ�คัญ 
ท้ังก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นท่ีเหม�ะสม และสอดคล้องกับสภ�พคว�มจำ�เป็น ใน
วิถีชีวิตของชุมชน และก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�อ�ชีพให้ประช�ชน รวม
ถึงก�รท่ีมีเครอืข่�ยท่ีเข้�ม�ส่งเสรมิก�รเรยีนรู ้ทำ�ให้ช�วไทยมอแกนมีคว�ม
มั่นใจในก�รส่ือส�รภ�ษ�ไทย มั่นใจในก�รพูด ทักท�ยผู้ม�เยือน ส�ม�รถ
เป็นมัคคุเทศก์ นำ�ชมป่�ท่ีอยู่ในชุมชน และปรับตัวกล้�เข้�กับสังคมเมือง 
ส่ิงสำ�คัญเด็กๆมีคว�มรับผิดชอบ เช่น รู้ จักดูแลรักษ�สุขภ�พอน�มัยของ
ตนเอง ก�รใช้ห้องสุข� และมีจิตอ�ส�ช่วยเหลือผู้อื่น เค�รพในกฏระเบียบ
ของส่วนรวม และนำ�คว�มรู้ข่�วส�รไปยังพ่อแม่ขย�ยก�รพัฒน�จ�ก ศูนย์
ก�รเรยีนสู่ชมุชน ส�ม�รถสร้�งฐ�นท่ีเข้มแขง็ของในก�รพัฒน�คุณภ�พชวิีต
และอนุรักษ์ชุมชนช�วไทยมอแกนบนหมู่เก�ะสุรินทร์ ได้อย่�งร�บรื่นสืบไป

ภ�พและเรื่องโดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติก�ร
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ประมวลภาพบรรยากาศงาน
“Smart Kids วิทย์วันเด็ก”

วัน เ ด็ กแห่งช�ติปีน้ีตรงกับ วันท่ี 11 มกร�คม 2563 นอกจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร จะจัดง�นใหญ่โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�นแล้ว 
ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพ่ือก�รศึกษ� (ท้องฟ้�จำ�ลองกรงุเทพ) และศูนย์สร้�งสรรค์เย�วชน (กระจ่�ง บรริกัษ์นิตเิกษตร) ได้จดัง�นวันเดก็แห่งช�ต ิประจำ�ปี 2563 
ในปี น้ีจัดง�นภ�ยใต้แนวคิด “Smart Kids วิทย์วันเด็ก” ภ�ยในง�น ณ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ� มีกิจกรรมเสริมคว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์  
คณิตศ�สตร์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมสำ�หรับเด็กเล็ก และแสดงท�งท้องฟ้�จำ�ลอง เรื่อง แสง จำ�นวน 10 รอบ นอกจ�กนี้ยังมีกิจกรรมจ�ก
หน่วยง�นร่วมจัด จำ�นวน 9 หน่วยง�น รวมท้ังส้ิน 37 กิจกรรม อ�ทิ Super Hero : Zero Waste KID ทำ�ได้ , Super Hero : Become One เป็นหนึ่งเดียวกัน 
Super Hero : ฮีโร่ในใจฉัน , สนุกคิดส์ สปอร์ตบิงโก และ EOD for Kids เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังมีในส่วนของกิจกรรม ณ ศูนย์สร้�งสรรค์เย�วชน (กระจ่�ง 
บริรักษ์นิติเกษตร) จำ�นวน 10 กิจกรรม :โดยมีเด็ก เย�วชน และประช�ชนท้ังช�วไทยและต่�งประเทศให้คว�มสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำ�นวนม�ก
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เด็กไทยควารางวัลการประกวด
ภาพวาดเด็กระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�รังสิต 
สำ�นักง�น กศน. ร่วมกับมูลนิธเิอ็มโอไทย จดัโครงก�ร
ประกวดภ�พว�ดส่งเสรมิวัฒนธรรมคว�มสัมพันธ์ไทย
ญีปุ่่น ครัง้ท่ี 14 ประจำ�ปี 2562 ณ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพ่ือ
ก�รศึกษ�รังสิต และส่งภ�พว�ดท่ีชนะเลิศในระดับ
ประเ ท ศ ไ ปร่วมประกวดในง�นนิทรรศก�รภ�พว�ด
เดก็ครัง้ท่ี 31 ณ พิพิธภณัฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญ่ีปุ่น  
(MOA  M U SIUM OF ART) ภ�พว�ดของเด็กไทย 
ได้รับร�งวัลจำ�นวน 3 ร�งวัล ได้แก่  

ของ เดก็ช�ยชยัมงคล  ตรวีฒันสุวรรณ 
ชั้นประถมศึกษ�ปีท่ี 6 โรงเรียนดอนบอสโก 
วิทย� จังหวัดอุดรธ�นี 

ของ เ ด็ กหญิงศรัณรัชต์ สุขป้อง  
ชั้น ป ร ะ ถมศึกษ�ปีท่ี 5 โรงเรียนบ�งแค
เหนือ กรุงเทพมห�นคร

ของ เ ด็ กหญิงจิรัญญ� จำ�ป� 
ชั้นประถมศึกษ�ปีท่ี 2 โรงเรียนประถม
ศึกษ�ธรรมศ�สตร์ จังหวัดปทุมธ�นี 

เมื่อวันท่ี 26 มกร�คม 2563 ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�รังสิต และมูลนิธิเอ็มโอไทย นำ�นักเรียนท่ีได้รับร�งวัลก�รประกวดภ�พว�ดเด็ก 
ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้�รับโล่ร�งวัลพร้อมเกียรติบัตร ง�นนิทรรศก�รภ�พว�ดเด็กพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ครั้งท่ี 31 ณ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ MOA  
( MOA MUSIUM OF ART ) เมืองอะต�มิ จังหวัดชิสุโกะ ในปีนี้ผลง�นภ�พของเด็กช�ยชัยมงคล ตรีวัฒนสุวรรณ ชั้นประถมศึกษ�ปีท่ี 6 โรงเรียน
ดอนบอสโกวิทย� จงัหวัดอดุรธ�นี ได้รบัร�งวัลชนะเลิศจ�กคณะกรรมก�รตดัสินของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA และผลง�นของเดก็หญงิจริญัญ� จำ�ป�  
ชัน้ประถมศึกษ�ปีท่ี 2 โรงเรยีนประถมศึกษ�ธรรมศ�สตร์ จงัหวัดปทุมธ�นี และเดก็หญงิศรณัรชัต์ สขุป้องชัน้ประถมศกึษ�ปีท่ี 5 โรงเรยีนบ�งแคเหนือ 
กรุง เทพมห�นคร ได้รับร�งวัลโล่ทองแดง ในก�รเข้�ร่วมพิธีครั้งนี้ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร กศน. และ ว่�ท่ี ร.อ.ดร.อ�ศิส เชยกล่ิน 
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�รังสิต คณะผู้บริห�รศูนย์ศูนย์วิทย�ศ�สตร์จังหวัด  ผู้บริห�รโรงเรียนประถมศึกษ�ธรรมศ�สตร์จังหวัด
ปทุมธ�นี คณะครูและครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในง�นด้วย

ในปีน้ี มีภ�พท่ีส่งเข้�ประกวดท้ังส้ิน 439,893 ภ�พ จ�กโรงเรียน 9,086 แห่ง ซึ่งถือว่�เป็นนิทรรศก�รภ�พว�ดเด็กท่ีมีขน�ดใหญ่ท่ีสุดใน 
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�จิตใจเด็กให้มีสุนทรียภ�พ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ในอน�คต และกิจกรรมภ�พว�ดเด็กทำ�ให้เด็ก
เกิดก�รเรียนรู้รู้แบบบูรณ�ก�รระหว่�งวิทย�ศ�สตร์และศิลปะเชื่อมโยงไปสู่ก�รพัฒน�ชุมชนน่�อยู่ท้ังจิตและก�ย

รางวัลคณะกรรมการตัดสินภาพวาด
ภาพ “ครอบครัวชางศิลป์”

รางวัลโลทองแดง
ภาพ “บุฟเฟตทุเร�ยน”

รางวัลโลทองแดง
ภาพ “เก็บดอกอัญชัน ดอกไมกินได”
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ดร.กนกวรรณ วิล�วัลย์ รัฐมนตรีช่วยกว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ร่วมเป็นสักขีพย�นในพิธีลงน�ม Good Partnerships ระหว่�ง 5 หน่วยง�นพันธมิตร 
ได้แก่ สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย โดย น�ยดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร กศน. พร้อมด้วย น�งพรพรรณ  
ไวทย�งกูร ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ระดับภูมิภ�คว่�ด้วยสะเต็มศึกษ�ของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) น�ยสุกิจ อุทินทุ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ระดับภูมิภ�คว่�
ด้วยปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคว�มยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ผศ.รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ 
(อพวช.) และ น�งชฎ�ม�ศ  ธุวะเศรษฐกุล  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีแห่งช�ติ ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 ศูนย์วิทย�ศ�สตร์
เพื่อก�รศึกษ�เอกมัย (ท้องฟ้�จำ�ลอง) มุ่งหวังพัฒน�ก�รเรียนรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์ และสร้�งโอก�สก�รศึกษ�ภ�คประช�ชนเพิ่มขึ้น พร้อมกันท่ี รมช.ศธ. 
ได้เยี่ยมชมนิทรรศก�รหมุนเวียน “คณิตศ�สตร์รอบตัวเร�” ซึ่งหน่วยง�นพันธมิตร ได้นำ�ม�สนับสนุนศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ� 20 แห่งท่ัวประเทศ
ในโอก�สของคว�มร่วมมือนี้ด้วย

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลข�ธิก�ร กศน.  ร่วมพิธีลงน�มคว�มร่วมมือ
ในบันทึกข้อตกลงระหว่�ง สำ�นักง�น กศน. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร 
และสถ�บันเทคโนโลยีย�นยนต์มห�ชัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำ�นักง�น 
กศน. โดยพิธลีงน�มในบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือครัง้น้ี เป็นคว�มร่วมมือ
ในก�รจดัก�รศึกษ�ท�งไกล ออนไลน์ ในหลักสูตรก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นและ
หลักสูตรก�รศึกษ�ต่อเน่ืองท่ีมีคุณภ�พ รวมท้ังพัฒน�หลักสูตร ส่ือ รปูแบบ 
กระบวนก�รเรยีนรู้ให้มีประสิทธภิ�พยิง่ขึน้ เพ่ือใช้เป็นท�งเลือกหน่ึงท่ีสำ�คัญ
ในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ของกลุ่มเป้�หม�ยได้เป็นอย่�งดีอีกช่องท�งหนึ่ง

ดร.กนก ว ร รณ วิล�วัลย์ รัฐมนตรีช่วยกว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
เป็นปร ะ ธ �น และสักขีพย�น ในพิธีลงน�มในบันทึกข้อตกลงคว�มร่วม
มือ ระหว่�งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยน�งรักขณ� ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด
กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร และกระทรวงส�ธ�รณสุข โดย นพ.สุขมุ ก�ญจนพิม�ย 
ปลัดกร ะ ท รวงส�ธ�รณสุข ในก�รนำ�คว�มรู้เก่ียวกับกัญช�และกัญชงไป
ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน บูรณ�ก�รข้อมูลด้�นก�รแพทย์กับด้�นก�ร
ศึกษ� เพื่อพัฒน�หลักสูตรเกี่ยวกับกัญช�และกัญชงเพื่อประโยชน์ท�งก�ร
ศึกษ� พัฒน�แหล่งทรัพย�กรก�รเรียนรู้ ประส�นคว�มร่วมมือให้เกิดเป็น
ภ�คีเครื อข่�ยท่ีเข้มแข็ง ณ ห้องชัยน�ทนเรนทร ชั้น 2 อ�ค�รสำ�นักง�น
ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข จ.นนทบุรี

กศน. จับมือ 4 พันธมิตร เผยแพรความรู้วิทยาศาสตร์

กระทรวงคุณหมอ VS คุณครู รวมมือพัฒนาหลักสูตร
การใช้กัญชาเพื่อเป็นยาอยางชาญฉลาด

3 พันธมิตร ผนึกกำาลังรวมจัดการศึกษาออนไลน์
ผานหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล
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5 ผู้บริหาร / ครู กศน.ได้รับรางวัล ในวันครูปี 63

เมื่อวันท่ี 16 - 17 มกร�คม 2563 น�ยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้เป็นประธ�นมอบเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
วิช�ชีพท�งก�รศึกษ� เพื่อประก�ศเกียรติคุณให้ได้รับร�งวัล “คุรุสภ�” และเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำ�ปี 2562 ในโอก�สวันครู ครั้งท่ี 64 
ประจำ�ปี  2563 ณ หอประชุมคุรุสภ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ�ท่ีมีม�ตรฐ�นและจรรย�
บรรณของ วิ ช�ชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่�งท่ีดี สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รพัฒน�คุณภพก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�มกรอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหม�ะ
สมอย่�งต่ อเนื่อง โอก�สนี้ สำ�นักง�น กศน.มีผู้บริห�รก�รศึกษ�ในสังกัด ได้รับร�งวัลคุรุสภ� ประจำ�ปี 2562 ประเภทผู้บริห�รก�รศึกษ� “คระดับดี”  
1 ร�ย ได้แก่ น�งคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น กศน.จังหวัดระนอง วิทยฐ�นะเชี่ยวช�ญ ปัจจุบันย้�ยไปดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น 
กศน.จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนอกจ�กนี้ ยังพ่วงด้วยร�งวัลคุรุสดุดี ปะจำ�ปี 2562 อีก 1 ร�งวัลด้วย

“เป็นร� ง วัลท่ีภ�คภูมิใจของก�ร
ประกอบอ�ชพีคร ูเพร�ะครคืูอผู้สร้�งพลัง
แรงบันด�ลใจให้แก่ผู้รบับรกิ�ร และจะมุ่ง
มั่นพัฒน � ง�น พัฒน�ตนเองเพื่อศึกษ�
ห�คว�มรูส่ิ้งใหม่ๆ ม�สร้�งคุณประโยชน์
ให้เกิดขึ้นกับองค์กร สังคมต่อไป”
คติพจน์  :  “คิดอย่�งผู้นำ� ทำ�อย่�งผู้รู้ 
อยู่อย่�งผู้ให้”

“คว�มรู้ สึกท่ีได้รับร�งวัลคุรุสดุด ี 
ดีใจม�ก ๆ ท่ีได้รับร�งวัลนี้ เพร�ะตลอด
ระยะเวล � ท่ีรับร�ชก�ร 35 ปี 8 เดือน  
ได้ตั้ง ใ จ  ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติง�นท่ี 
ได้รับมอบหม�ย ท้ังฐ�นะผู้ปฏิบัติและผู้
บริห�ร เ พ่ือให้องค์กรก้�วหน้� ประสบ
คว�มสำ�เร็จไปด้วยกัน”
คติพจน์ :  “ทำ�วันน้ีให้ดีท่ีสุด เพ่ือคน
สำ�ร�ญง�นสำ�เร็จ”

1.น�งเกษร  ธ � นีรัตน์ ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�น กศน. จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 
วิทยฐ�นะเชี่ยวช�ญ

2.น�งอุบลรั ตน์ ชุณหพันธ์ ผู้อำ�นวยก�ร 
กศน.อำ�เภอเ มื อ งจันทบุรี จ.จันทบุรี
วิทยฐ�นะชำ�น � ญ ก �รพิเศษ (ปัจจุบัน
เกษียณอ�ยุร�ชก�ร)

นอกจากน้ียังมีผูบร�หารการศึกษาและผูบร�หารสถานศึกษาสังกัด ส�านักงาน กศน. 
ได้รับเคร�่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำาปี 2562 อีก 4 ราย ได้แก

Smart ONIE

น�งคนึงนิจ ก ล่ � วว่� “หลักก�รของผู้บริห�รก�รศึกษ� จะมุ่งเน้นพัฒน�ผู้บริห�ร
สถ�นศึกษ� เพื่อท่ีจะขับเคล่ือนง�นพัฒน�ส่ือ พัฒน�หลักสูตร พัฒน�เทคโนโลยี เเละ
รูปเเบบของก�รจัดกิจกรรม ท่ีจะส่งผลท่ีดียิ่งขึ้นต่อให้กับนักเรียน นักศึกษ� กศน. รู้สึก
ภ�คภูมิใจกับ ร � ง วัลท่ีได้รับ เร�ทุ่มเทก�รทำ�ง�นในวิช�ชีพนี้ เพื่อผู้เรียน เพื่อลูกศิษย์  
ผลง�นท่ีส่งเข้�ประกวด คือ ก�รขับเคล่ือนโครงก�ร To Be Number One สู่สถ�นก�ร
ศึกษ�สังกัด กศน. จังหวัดระนอง
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“ตลอดระยะเวล � ก � รรับร�ชก�ร  
จะมีคว�มมุ่ง มั่ น ตั้งใจ ทุ่มเทต่อหน้�ท่ี
ท่ีได้รับมอบหม�ยอย่�งเต็มท่ี เต็มเวล� 
เต็มคว�มส�ม� ร ถ  และทำ�ให้คนใน
องค์กรและองค์กร เป็นท่ีรู้จักและมีคว�ม
เป็นหนึ่งเดียว จนประสบคว�มสำ�เร็จใน
ก�รทำ�ง�น”
คติพจน์ : “เต็มท่ี เต็มเวล� เต็มคว�ม
ส�ม�รถ” “คนสำ�ร�ญง�นสำ�เร็จ”

“ข้�พเจ้�มีคว�มภ�คภูมิใจในก�ร
ได้รับคัดเลือกเข้�รับร�งวัล คุรุสดุดี
ในครั้งน้ี ซึ่งเป็นร�งวัลท่ีทรงคุณค่�  
เป็นเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ ท่ีจะทำ�ให้
ข้�พเจ้�ได้ทำ�หน้�ท่ีส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒน�วิช�ชีพต่อไป เพื่อผดุงเกียรติ
ในวิช�ชีพ จะเสียสละ และอุทิศตนเพื่อ
ประโยขน์ของวิช�ชีพ”
คติพจน์ : “ก�รอยู่ในอ�ชีพ ไม่สำ�คัญ
เท่�กับก�รสร้�งตำ�น�นในอ�ชีพให้คน
ได้จดจำ�ม�กกว่�”

1.กรณสัีญญ�เช่�รถส้ินสุดภ�ยในเดอืนกันย�ยน ห�กหน่วยง�นในสังกัด
สำ�นักง�น กศน. มีคว�มจำ�เป็นจะต้องเช่�รถยนต์ต่อเนื่องในปีงบประม�ณ
ใหม่หลังจ�กสัญญ�เดิมส้ินสุดลง และเม่ือได้รับคว�มเห็นชอบในก�รจัด
ซื้อจัดจ้�งแล้ว ให้ดำ�เนินก�รจัดห� โดยมีเง่ือนไขในเอกส�รเชิญชวนก�ร 
จัดซื้อจัดจ้�งไว้ด้วยว่� “ก�รจัดซื้อจัดจ้�งครั้งน้ีจะมีก�รลงน�มในสัญญ�
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ย
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ และได้รบัจดัสรรงบประม�ณ 
ร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 จ�กสำ�นักงบประม�ณแล้ว  
และกรณท่ีีหน่วยง�นของรฐัไม่ได้รับก�รจดัสรรงบประม�ณเพ่ือก�รจดัซือ้จดั
จ้�งในครั้งดังกล่�ว หน่วยง�นของรัฐส�ม�รถยกเลิกก�รจัดซื้อจัดจ้�งได้” 
โดยให้หน่วยง�นจดัห�ไว้ก่อน แต่ไม่ส�ม�รถลงน�มในสัญญ�ได้ทันภ�ยใน
วันท่ี 1 ตุล�คม อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ย 
ประจำ�ปี ยงัไม่มีผลใช้บังคับ หรอื มีผลใช้บังคับแล้ว แต่สำ�นักงบประม�ณยงั

3.น�งจ�รณุ ีแก้วประภ� ผูอ้ำ�นวก�ร กศน.
อำ�เภอเมืองพะเย� จ.พะเย� วิทยฐ�นะ
ชำ�น�ญก�รพิเศษ

4.น�งยุวดี แจ้งกร ผู ้อำ�นวยก�รศูนย์
วิทย�ศ�สตร์และวัฒนธรรมเพ่ือก�รศึกษ�
ร้อยเอ็ดวิทยฐ�นะผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญ
ก�รพิเศษ 

รู้หร�อไม ?
ปจจุบันการเชารถยนตมาใชในราชการอยูในลักษณะกอหน้ีผูกพันขามปีงบประมาณ (เชา 5 ปี) 

ซ่ึงมีอัตราคาเชาเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลัง (กรมบัญช�กลาง) ก�าหนด มี 2 กรณี ดังน้ี

อนุมัติเงินประจำ�งวดให้ไม่ทันภ�ยในวันท่ี 1 ตุล�คม โดยให้สัญญ�เช่�หรือ
สัญญ�จ้�งมีผลย้อนหลังไปตั้งวันท่ี 1 ตุล�คม หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้น
ปีงบประม�ณของหน่วยง�นของรัฐ 2.กรณีสัญญ�เช่�รถส้ินสุดภ�ยหลังเดอืน
กันย�ยนให้หน่วยง�นเตรียมก�รจัดห� จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ข�ยหรือผู้รับ
จ้�งไว้ก่อนได้ โดยมีเง่ือนไขในเอกส�รเชิญชวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งไว้ด้วยว่� 
“ก�รจัดซือ้จดัจ้�งครัง้น้ีจะมีก�รลงน�มในสัญญ�หรอืข้อตกลงเป็นหนังสือได้
ต่อเม่ือพระร�ชบัญญตังิบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 
มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2563 จ�กสำ�นักงบประม�ณแล้ว และกรณีท่ีหน่วยง�นของรัฐไม่ได้รับ
ก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อก�รจัดซื้อจัดจ้�งในครั้งดังกล่�ว หน่วยง�นของ
รฐัส�ม�รถยกเลิกก�รจดัซือ้จดัจ้�งได้” เว้นแต่ขัน้ตอนก�รลงน�มในสัญญ�
หรือข้อตกลง ซึ่งจะดำ�เนินก�รลงน�มในสัญญ�ได้ต่อเม่ือพระร�ชบัญญัติ
งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว
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ครู กศน.อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จัดก�รเรียนก�รสอน “ห้องเรียนออนไลน์” 
ผ่�นเทคโนโลยดีจิทัิล Google Classroom เชือ่มโยงก�รเรยีนในระดบัอำ�เภอ
และตำ�บล พลิกบทบ�ทก�รเรยีนก�รสอนตอบโจทย์ผูเ้รยีน ท้ังท่ีส�ม�รถเข้�
พบกลุ่มภ�ยในห้องเรียน ไปจนถึงผู้เรียนที่ต้องทำ�ง�นหรือดูแลครอบครัว 
และท่ีสำ�คัญคือ ผู้พิก�รท่ีไม่ต้องลำ�บ�กเดินท�งม�เรียน เพียงมีเครื่องมือ
อย่�งสม�ร์ทโฟนก็ส�ม�รถเรยีนรูไ้ปพร้อม ๆ  กันท้ังชัน้เรยีนได้อย่�งง่�ยด�ย
ตอบโจทย์ Good Innovation ของม�ด�มต�มอัธย�ศัย ดร.กนกวัลย์  
วิล�วัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้อย่�งเป็นรูปธรรม

น�ยอนันต์ คงชุม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
เล ่ �ว ่ �  สำ � นักง�น กศน.จั งห วัด พิษณุ โลกได ้ข�นรับนโยบ�ย 
กศน. WOW 6 Good สู่ก�รปฏิบัตอิย่�งพร้อมเพรยีงท้ัง 9 อำ�เภอ โดยอำ�เภอ
เมืองพิษณุโลก ได้นำ�ร่องก�รพัฒน�นวัตกรรมท�งก�รศึกษ�เพื่อประโยชน ์
ต่อก�รจัดก�รศึกษ�ของกลุ่มเป้�หม�ยทุกกลุ่ม ผ่�น Application  
Google Classroom สอดคล้องกับก�รพัฒน� Good Innovation นำ�ร่อง
ในก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบระดับก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น วิช�เลือก
บังคับ “วัสดุศ�สตร์” ให้แก่ผู้เรียนกลุ่มอำ�เภอเมืองกว่� 40 คน พร้อมจัด
โครงก�รพัฒน�บุคล�กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�นอก
ระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพ่ือพัฒน�ครูจำ�นวน 143 คนจ�ก  
8 อำ�เภอ รองรับก�รขย�ยก�รจัดห้องเรียนออนไลน์ครอบคลุมท้ังจังหวัด  
ในช่วงเปิดภ�คเรียนปีก�รศึกษ� 2563 นี้

ด้�น ครูนิส� ปันทรัพย์ ครู กศน.ตำ�บลอรัญญิก อำ�เภอเมืองพิษณุโลก 
กล่�วว่� เธอได้ร่วมกับเพ่ือนครู กศน.อีกหล�ยคน พัฒน�ก�รเรียนก�ร
สอนในรูปแบบออนไลน์ Google Classroom ให้ตอบโจทย์ผู้เรียนทุกกลุ่ม  
ก�รเรียนออนไลน์ในวิช�วัสดุศ�สตร์ นับเป็น 1 หน่วยก�รเรียนรู้ ประกอบ
ด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรยีน ใบคว�มรู ้ใบง�น และแบบทดสอบ
หลังเรียน ต�มลำ�ดับ มีเวล�เรียน 1 สัปด�ห์ผ่�น Application จ�กนั้น 
ครจูะทำ�ก�รประเมินผู้เรยีนจ�กใบง�นต�มตวัชีวั้ดในก�รจดัก�รศึกษ� ท้ังใน
เรือ่งของก�รวัดคว�มรูพ้ื้นฐ�น คว�มเข้�ใจและส�ม�รถอธบิ�ยได้ ตลอดจน
ก�รนำ�ไปใช้ในก�รผลิตสินค้� หรอืก�รประกอบอ�ชพี หลังจ�กจดัห้องเรยีน
ออนไลน์ Google Classroom ม�ระยะหนึ่ง พบว่�ผู้เรียนให้ก�รตอบรับ
เป็นอย่�งดี เพร�ะส�ม�รถเข้�ถึงก�รเรียนรู้ได้ในช่วงเวล�ท่ีสะดวกในทุก
ท่ีทุกเวล� อีกท้ังยังมีส่ือก�รเรียนก�รสอนท่ีน่�สนใจ ท้ังภ�พ เสียง และ 
อินโฟกร�ฟิก จึงเชื่อว่�ส่ิงเหล่�น้ีช่วยสร้�งคว�มเข้�ใจในเน้ือห�ได้ง่�ยขึ้น 
ทำ�ให้ผู้เรยีนสนใจท่ีจะเรยีนม�กขึน้เช่นกัน สำ�หรบัปัญห�อุปสรรคท่ีต้องมกี�ร
พัฒน�เพิ่มเติม ก็คือ ก�รจัดทำ�ส่ือก�รเรียนออนไลน์ให้มีคว�มหล�กหล�ย 

น�ยสุทิวัส ไขทอง นักศึกษ�ผูพิ้ก�ร ระดบัมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย กศน.
อำ�เภอพรหมพิร�ม กล่�วว่� “ ปัจจุบันกศน. ช่วยเปิดโอก�สท�งก�รศึกษ�
แก่ผู้พิก�รม�กขึน้ เดมิอ�จจะลำ�บ�กในก�รเดนิท�งม�เรยีน บ�งคนอ�จเจบ็
ป่วย เม่ือมีห้องเรยีนออนไลน์ทำ�ให้สะดวกในก�รเรยีนม�กขึน้ ส�ม�รถเรยีน
ผ่�นโทรศัพท์มือถือได้เหมือนเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ ส่งก�รบ้�นและปรึกษ�
ครไูด้ท�งไลน์กลุ่ม อนิสต�แกรม หรอืเฟซบุ๊ก เป็นประโยชน์ในก�รเรยีนของ
ผู้พิก�ร และเข้�กับยคุดจิิทัล 4.0 ขอบคุณ กศน.ท่ีใส่ใจกับก�รศึกษ�ของคน
พิก�ร เพร�ะแม้จะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ผู้พิก�รร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในก�รพัฒน�ประเทศให้ดีขึ้นกว่�เดิมได้เช่นกัน ” 

ท้ังน้ีก�รปรบัหลักสูตรดงักล่�วจะช่วยให้ผู้เรยีนมีคว�มสุขในก�รเรยีนรู ้
 บทเรียนจะต้องไม่ย�กจนเกินไป เน้นทักษะปฏิบัติและนำ�คว�มรู้ไปใช้จริง 
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้เรียน บริบทของพ้ืนท่ีและเท่�ทันต่อก�ร
เปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นสำ�คัญ  

เหม�ะสมกับผู้เรียนท่ีเป็นท้ังเด็กเย�วชน ผู้สูงอ�ยุ ผู้พิก�ร ม�กขึ้น ไม่ว่�
จะเป็น ตัวอักษร ภ�พ เสียง VDO ตัวก�ร์ตูน ฯลฯ พร้อมพัฒน�สัญญ�ณ
อินเทอร์เน็ตในระดับตำ�บล ให้มีคว�มเสถียรและเอื้อต่อก�รเรียนรู้ออนไลน์ 
Google Classroom ผ่�นสม�ร์ทโฟน ม�กขึ้นด้วย

เร�่องเดนจากเคร�อขาย

นวรัตน์ ร�มสูต : เรื่อง / อิทธิพล รุ่งก่อน : ถ่�ยภ�พ14 จดหมายขาว กศน. ONIE NEWSLETTER



Intro : F/Dm/Gm/C /F

               F                        Dm

กศน. มุงพัฒนา  ชาวประชาเปนสำคัญ 
Gm  C                   F

เรารวมสรางสรรค  งานรุดไปขางหนา
                 F                        Dm  

ว�สัยทัศนสรางฝน  พันธกิจสรางคุณคา 
Gm  C                   F

เพื่อประโยชนชาวประชา  การศึกษาประชาชน
        Bb                        F     

เขาถึงผูเร�ยน  เพียรไปทุกแหงหน 
 Gm C                  F

ทุกหมูบานทุกตำบล  ดวยแรงศรัทธา
                   F               Dm 

สรางโอกาสใหทั่วถึง  ทุกที่ทุกเวลา 
Gm  C                F

ยกระดับการศึกษา  ประชากรวัยแรงงาน
     Bb                    Am                Gm              C

เรา กศน.  ไมยอทอสูฟนฝา พี่นองครูอาสา  รวมสรางตำนาน
    F                       Dm                    Gm           F

ครู ศรช.  ขวัญใจชาวบาน  อุดมการณเรานั้น  ยังยึดมั่นมิคลาย
                        F                           Dm 

เพียงกาวหนึ่งถึงนะนอย  ก็ทาบรอยไวทอดราย 
Gm  C                          F

กาวไปจนสุดสาย  ปลายเสนทางสรางโอกาส
                F                      Dm 

ทอฝนอันเจ�ดจา  เติมปญญามิไดขาด 
 Gm  C                    F

ปณิธานเพื่อชาติ  ใหโอกาสการศึกษา

Solo : F/Dm/Gm/C

      Bb                Am                Gm                   C

เรา กศน  ไมยอทอสูฟนฝา  พี่นองครูอาสา  รวมสรางตำนาน
       F                 Dm                   Gm                   F

ครู ศรช  ขวัญใจชาวบาน  อุดมการณเรานั้น  ยังยึดมั่นมิคลาย
                Gm                      F    

อุดมการณเรานั้น  ใหโอกาสการศึกษา 
 Gm                   F

กศน พัฒนา ประชาชนคนไทย

Intro : Em/Bm/Em/Bm/Em/A/D

    D/F#m        Bm/F#m         Em/A             D  

กศน.    เรานี้จัดการ     ศึกษาพื้นฐาน    สรางงานอำไพ

     Bm/F#m       D/Bm            Em/A           D

พัฒนา   อาช�พทั่วไป   อีกทักษะช�ว�ตไซร   ใหปวงประชา

                  D/F#m         Bm/F#m 

กระบวนการเร�ยนรู    คูเติมปญญา 

        Em/A                   D 

สูการพัฒนา    สังคมและชุมชน 

       Bm/F#m   D    Bm             Em   A         D

รวมจ�ต    อุทิศพลีตน   สรางงานมุงผล   ประชาชนพอใจ

           G/A       D                  Em        A        D

* เรา กศน.  มารวมใจกัน  ทุมเทสรางสรรค  บร�การทันใด

    Em/A          F#m/Bm          Em    A      D

มุงสู     คุณภาพเร็วไว    ตระหนักในใจ   รับใชมวลชน

Solo : D/F#m/Bm/F#m/Em/A/D/D/F#m

 /D F#m Bm /Em /A/D

ซ้ำ (*)

    Bm/F#m       G/F#m/Bm        Em   A    G/A/D

มุงสู    คุณภาพเร็วไว        ตระหนักในใจ   รับใชมวลชน 

Outtro : D/F#m/G/D/Bm/F#m/G/G/Em/A/D

ผูประพันธ : ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธ�การ กศน. 
เร�ยบเร�ยง : Ver.บาส จักรพงษ (ยโสธร) Capo#1

เพลง : กศน.รวมใจ

คำรอง/ทำนอง : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธ�การ กศน.
เพลง : กศน.เพื่อประชาชน

“ เพลงของเรา ชาว กศน. ”




