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บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ พี่น้อง กศน.ทุกๆท่าน ในช่วงเวลานี้
พวกเราทุ ก คนยั ง คงเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึง่ ในประเทศไทยยังคงพบ
ยอดผูต้ ดิ เชือ้ อย่างต่อเนือ่ ง ฉะนัน้ สิง่ ทีจ่ ะช่วยป้องกันตัวเรา
ให้ปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่นี้ได้ดีที่สุดก็คือ การฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะคะ และเป็น
เรื่องที่น่ายินดีที่บุคลากรทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคของหน่วยงาน กศน.ของเราส่วน
ใหญ่ได้รับวัคซีนกันบ้างแล้ว
จดหมายข่าว กศน.ฉบับนีจ้ ะเป็นวาระพิเศษเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในหลวงรัชกาลที่ 10 ส�ำหรับเนือ้ หาในจดหมายข่าวจะเป็นเรือ่ งราว
ที่สถานศึกษาทุกแห่งให้ความร่วมมือและได้รับความสนใจ นั่นก็คือ โครงการจิตอาสา
กศน. ครูดเี ด่นรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ ล้วนเป็นผลงานทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของครู กศน. ส่วนเรือ่ งราว
ที่น่าสนใจต่อไปคือ กลุ่มพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกัน พัฒนา
หลักสูตรอาชีพ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และสือ่ แผยแพร่การเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เรามาลองติดตามกันว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นอย่างไร
ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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กศน.

ขับเคลื่อน “โครงการจิตอาสา”
ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน
โดย ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.

ส�ำนักงาน กศน. ได้น้อมน�ำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
การศึกษาต้องมุง่ สร้างพืน้ ฐานให้แก่ผเู้ รียน 4 ด้าน ได้แก่ (1) มีทศั นคติทถี่ กู ต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพนื้ ฐานชีวติ ทีม่ นั่ คง - มีคณ
ุ ธรรม
(3) มีงานท�ำ - มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองที่ดี โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม ส�ำนักงาน กศน. ได้ด�ำเนินการ
ใน 2 กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่

1.อบรมหลักสูตรจิตอาสาของส�ำนักงาน กศน.

ส�ำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 77 แห่ง ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)
จ�ำนวน 12 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 130 คน/แห่ง รวม 10,010 คน รายงานผลการด�ำเนินงาน พร้อมคลิป/Tiktok

จดหมายข่าว กศน.

2.ขยายผลโครงการจิตอาสา
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2.1 การประกวดการขยายผล โครงการจิตอาสา ประจ�ำปี 2564 ได้แก่
1) ชุมชนจิตอาสาดีเด่น เน้นท�ำได้จริงและขยายผล โดยน�ำความรู้มาส่งเสริม ขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ด�ำเนินการ
ผลการด�ำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะ น�ำโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริมาจัดกิจกรรม รวมทั้งงานด้านจิตอาสา  มีการด�ำเนินงานด้านจิตอาสา  และสามารถเป็นต้นแบบ
ในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชน
2) ผู้น�ำชุมชนจิตอาสาดีเด่น เน้นการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตน ริเริ่มและสนับสนุนการด�ำเนินงานพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุน การด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
หมู่บ้าน ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือทางราชการมอบหมาย
2.2 การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจ�ำปี 2564 โดยให้สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาทีก่ ำ� ลัง
ศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาสังกัด ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยต้องมีครูทผี่ า่ นการ
อบรมหลักสูตรจิตอาสาเป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม

ส�ำหรับกรอบระยะเวลาด�ำเนินการ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาได้แก่

-ระดับส�ำนักงาน กศน.จังหวัด ด�ำเนินการภายในเดือน พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2564
-ระดับกลุ่มส�ำนักงาน กศน.จังหวัด เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2564
-ระดับสถาบัน กศน.ภาค เสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม 2564
-ระดับประเทศ เสร็จสิ้นภายในเดือน สิงหาคม 2564
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ผู้ชนะเลิศแต่ละรางวัล/ประเภท จะได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โคก หนอง นา กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์
หรือมีแหล่งศึกษาดูงานอืน่ ในพืน้ ทีใ่ ห้พจิ ารณาขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม ทัง้ นีส้ ำ� นักงาน กศน. มุง่ หวังว่าการขับเคลือ่ นงานจะท�ำให้
ข้าราชการและบุคลากรทุกคน รวมทั้งพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจและตระหนักในความส�ำคัญของ
พระมหากษัตริย์ไทย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และจิตอาสาพัฒนา การบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

5

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเชิดชูเกียรติครูดีเด่น
“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รางวัล “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
ชื่อ นางพาตีเมาะ ดีรี
ข้อมูลส่วนตัว
วัน เดือน ปีเกิด 14 กรกฎาคม 2514
สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
อาชีพ พนักงานราชการ
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ กศน.อ�ำเภอรามัน
เบอร์โทรศัพท์ 06 1198 2068
อีเมล pateenah2514@gmail.com
หลักการส�ำคัญในการด�ำเนินงาน /ผลงาน/ชิ้นงาน หรือผลการด�ำเนินงาน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียนและผู้รับบริการหรือประชาชนในพื้นที่
ผลการด�ำเนินงานที่เป็นประจักษ์ ดังนี้
1. งานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สามารถให้นกั ศึกษาเรียนจนจบ แล้วบรรจุเป็นข้าราชการ และนักศึกษาสามารถสอบทุนการศึกษา
ต่อ 1 อ�ำเภอ 1 ทุน ปัจจุบันเรียนที่ประเทศจีน
2. งานทักษะอาชีพ ได้ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนอาชีพการท�ำผ้าบาติกจนได้รับ 3 ดาว
3. ได้สร้าง กศน.ต�ำบลในพื้นที่ของตนเอง
คติพจน์ในการท�ำงาน
ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด

จดหมายข่าว กศน.

ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รางวัล “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
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ชื่อ นายภัทร แม่หละเจริญพร
ข้อมูลส่วนตัว
วัน เดือน ปีเกิด 1 มกราคม 2526
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
อาชีพ รับราชการครู
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 128 หมู่ 2 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
เบอร์โทรศัพท์  09 2428 4619
อีเมล phathrmae@gmail.com

หลักการส�ำคัญในการด�ำเนินงาน /ผลงาน/ชิ้นงาน หรือผลการด�ำเนินงาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง” เป็นเวลา  17 ปี ได้มีโอกาสไปพัฒนาตนเอง
เพือ่ ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ศกึ ษาหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเองแล้วน�ำความรูไ้ ปปรับใช้กบั
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียน ทุกคนในชุมชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐาน
ความพอเพียงและสื่อสารกับชุมชนภายนอกอย่างมีคุณภาพ
ชุมชนชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ขาดโอกาสอย่างมากในการเรียนรู้ การสื่อสาร กับสังคมภายนอก
ข้าพเจ้ามีแนวคิดส�ำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับชุมชนทั่วไป สามารถสื่อสาร
กับสังคมภายนอกอย่างถูกต้อง และด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
1. ผลงานด้านการพัฒนาชุมชน การสร้างระบบสูบน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน ระบบแสงสว่างน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน
2. ผลงานด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนฯ สร้างอาคารเรียน การสร้างระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนฯ
3. ผลงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้แก่ลูกศิษย์และประชาชนในชุมชน
คติพจน์ในการท�ำงาน
“เราต้องวิ่งไปหาอนาคต อย่าให้อนาคตวิ่งมาหาเรา ท�ำอนาคตให้ดีที่สุด แล้วจะพบความส�ำเร็จในชีวิต ”  

ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย รางวัล “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
ชื่อ นายศิริ ถาวรวิจิตร
ข้อมูลส่วนตัว
วัน เดือน ปีเกิด 2 กุมภาพันธ์ 2524
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
อาชีพ พนักงานราชการ
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ กศน.อ�ำเภอแม่สรวย
อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์  08 3915 6061
อีเมล siriabodo@gmail.com
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หลักการส�ำคัญในการด�ำเนินงาน /ผลงาน/ชิ้นงาน หรือผลการด�ำเนินงาน
การประสานเครือข่าย   เพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งส�ำคัญมากไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุง
อาคารเรียน สือ่ อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ฯลฯ ดังนัน้ เราต้องท�ำงานควบคูก่ บั ภาคีเครือข่ายเพือ่ ทีจ่ ะได้พฒ
ั นาศูนย์การเรียนฯ ต่อไป
คติพจน์ในการท�ำงาน
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

7

จดหมายข่าว กศน.

กศน. ชูธงพัฒนาหลักสูตรอาชีพอินเทรนด์
ตอบโจทย์กระแสงาน ยุค New Normal
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เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เปิดเผย
ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�ำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill ของส�ำนักงาน กศน.
เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการจัดการศึกษา
และภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้น
ทักษะอาชีพของผูเ้ รียน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างอาชีพและรายได้ทเี่ หมาะสม และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และมอบให้ ส�ำนักงาน กศน. ด�ำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ re-skill up-skill ส�ำหรับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
ส�ำนักงาน กศน.ได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เร็วที่สุด โดยในระยะแรก
ก่อนหน้านีไ้ ด้ขบั เคลือ่ นกิจกรรม “กศน.ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด 19” ไปแล้ว ในด้านการฝึกอบรมประชาชนเพือ่ จัดท�ำหน้ากากผ้าอนามัย
เจลแอลกอฮอล์ น�้ำยาอเนกประสงค์ต่าง ๆ และให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ ปลูกผักเพื่อเพาะเมล็ด
ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น กระชาย แจกจ่ายทุกจังหวัด พร้อมจัดสอนหลักสูตรปลูกผักสู้ภัยโควิดในกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด”
ให้กับประชาชน

และในขณะนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตร และแนวทาง
การจัดการศึกษา รวมทัง้ สือ่ การจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill ส�ำหรับประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ศึกษา  วิเคราะห์
จากการส�ำรวจความต้องการของประชาชนและความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด กศน.ที่จะน�ำไปฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำและปลายน�้ำ เพื่อประชาชน
หลักสูตรที่พัฒนาในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในเทรนด์หรือในกระแสความต้องการของชุมชน และสังคม ท่ามกลาง
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะสามารถเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังสามารถ
น�ำไปต่อยอดหรือพัฒนาเป็นอาชีพเสริมการวางแผนการด�ำเนินการครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพด้านเกษตรกรรมที่เน้นไปในเรื่อง
ของธีมของการน�ำสมุนไพรพืน้ บ้านทีม่ ฤี ทธิใ์ นการเสริมภูมคิ มุ้ กันโควิด 19 มาดัดแปลงเป็นสูตรอาหารทีม่ โี ภชนาการทีด่ เี ยีย่ มเหมาะสม
กับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่รักการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาหารที่ได้รับมาตรฐานและมีผลงาน
ด้านอาหารเป็นทีย่ อมรับ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และโรงเรียนสอนท�ำอาหาร ครัววันดี โดยอาจารย์ ดร.วิชดุ า ณ สงขลา ศรียาภัย
และทีมงาน ในการน�ำสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ขิง กระชายขาว มะขามป้อม มารังสรรค์สูตรอาหารใหม่
ทั้งอาหารคาว อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ซึ่งนอกจากจะอร่อยแล้ว ยังอุดมไปด้วยคุณภาพ และคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ตามหลักโภชนาการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึง
กลางน�ำ้ เช่น หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก ศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง และ ผศ.คมสัน เรืองโกศล
มือโปรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ามาเสริมทีม
ในการสร้างหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเทคนิคการขายของออนไลน์ หลักสูตรแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ และหลักสูตร
ยูทูบเบอร์ อีกด้วย
การพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้ กศน.ตั้งใจจัดท�ำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประชาชนให้ได้รับประโยชน์ โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น
ของประชาชนที่ตกงาน ว่างงาน หรือรายได้ลดลง เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพเดิมที่สามารถน�ำไปประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นที่ตั้ง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในฐานะก�ำกับดูแลส�ำนักงาน กศน. ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายของ กศน.ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และช่วยเหลือประชาชน โดยคาดว่าหลักสูตรและสือ่ การเรียนรูจ้ ะแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการและจัดฝึกอาชีพได้เดือนกรกฎาคมนี้

โดย เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ONIE NEWSLETTER
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กศน. บูรณาการความร่วมมือกับภาคี
เตรียมความพร้อมรองรับ “สังคมสูงอายุ”

(โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ)
กศน. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีร่วมปรับกลยุทธ์ในการท�ำงานเป็นแบบ Online เพื่อให้กิจกรรมเตรียมความพร้อม
รองรับ “สังคมสูงอายุ” ด�ำเนินการต่อได้แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ใน 2 ภารกิจส�ำคัญ ได้แก่ ความ
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ และความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรภาคี ในการจัดสัมมนาก่อนจบ
หลักสูตรให้แก่บุคลากร กศน. ผู้เข้ารับการอบรม “หลักสูตร การจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า  คงสมรรถนะทางกาย
จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 ซึ่งจบหลักสูตรในเดือนมิถุนายน 2564

“ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

จดหมายข่าว กศน.

ในส่วนของกิจกรรม “ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ” เราได้เห็นความพยายามของพืน้ ที่
ทั้งในส่วนของบุคลากร กศน. และกระทรวงสาธารณสุข ที่มองเห็นโอกาสของผู้เข้าอบรมในการท�ำงานหลังผ่านการอบรม และ
ความต้องการของครอบครัวที่มีผู้มีภาวะพึ่งพิง จึงพยายามหารูปแบบและวิธีการจัดอบรม แม้ในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 เช่น กศน. อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับ ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอบ้านไผ่และโรงพยาบาลบ้านไผ่
จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2564 และกศน. อ�ำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมมือกับ ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเมืองมุกดาหารและโรงพยาบาลมุกดาหาร จัดอบรม
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2564 การสอนภาคทฤษฎีซึ่งเป็น
ช่วงที่มีความรุนแรงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19 กศน. อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จึงได้จัดอบรม Online ผ่านระบบ ZOOM
ในภาคทฤษฎี

10

4 องค์กรภาคี
พัฒนารูปแบบการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร แบบ Online ให้แก่
บุคลากร กศน. ผู้เข้ารับการอบรม “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า  คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2
จ�ำนวน 3 ห้องเรียน
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ท�ำให้ 4 องค์กรภาคี
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
และส�ำนักงาน กศน. ระดมทรัพยากร ศักยภาพ สติปญ
ั ญาและความสามารถ
ที่ทุกฝ่ายมี มาร่วมกันคิดร่วมกันท�ำออกแบบการจัดสัมมนาแบบ Online
เพือ่ ให้บคุ ลากรของ กศน. ทีเ่ ข้ารับอบรม “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง
ของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 และก�ำลังจะจบหลักสูตรในเดือนมิถุนายนศกนี้ สามารถเข้าร่วมการสัมมนาก่อนจบหลักสูตรได้ทุกคน
และการเข้าร่วมนั้นทุกคนต้องได้รับความรู้และประสบการณ์เทียบเท่ากับการเข้าร่วมสัมมนาแบบรวมกลุ่ม
การจัดสัมมนาดังกล่าวจะมีขนึ้ 3 ครัง้ ส�ำหรับผูเ้ ข้าอบรม 3 ห้องเรียน ของรุน่ ที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 12 19 และ 26 มิถนุ ายน 2564
ใช้สถานที่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจุดรวมทีมงานจัดสัมมนา  และให้ผู้เข้าอบรม
ทุกคนเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ ZOOM ในพื้นที่ของตนเอง มีวิทยากรที่ให้ความรู้และประสบการณ์ช่วงการสัมมนา  5 ท่าน
ได้แก่ ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน รศ. พญ. ดาวชมพู นาคะวิโร อาจารย์พลินท์ชฎา พัชราพิสิฐกุล อาจารย์จารุณี วิทยาจักษุ์
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ พญ. สุพัตรา ศรีวณิชชากร จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และในการจัดสัมมนา ส�ำหรับห้องเรียนที่ 1 เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2564 รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้อยู่ร่วมตลอดการสัมมนาและเป็นประธานปิดการสัมมนาพร้อมกับกล่าว ตอนหนึ่งว่า
ความจ�ำเป็นของการจัดอบรมหลักสูตรนี้ พวกเราชาว กศน. ก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าเป็นเพราะการที่ประเทศไทยเป็น
“สังคมสูงอายุ” มีผสู้ งู อายุจำ� นวนมาก และอาจรวมถึงกลุม่ วัยอืน่ ๆ ด้วย ทีต่ อ้ งเผชิญกับความเหงา หดหู่ ซึมเศร้า เป็นโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรัง และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทับถมเข้ามาจนชีวิตคนไทยเริ่มเปราะบางมากขึ้นเรื่อย ๆ กศน. คงไม่สามารถแก้ปัญหา
ของประชาชนทุกเรื่องได้ ที่พวกเราหยิบปัญหาความเหงา  หดหู่ ซึมเศร้า  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มาเป็นประเด็นให้ กศน. พัฒนา
กิจกรรมเพือ่ ลด หรือป้องกันปัญหากลุม่ นี้ เพราะเห็นว่าเป็นบทบาทหน้าทีซ่ งึ่ ตรงกับภารกิจหลัก ของ กศน. ในเรือ่ งการจัดการศึกษา
ภาคประชาชน และอยู่ในวิสัยที่บุคลากร กศน. ท�ำได้ หากได้รับการพัฒนาและต่อยอดกับทุนเดิมที่ กศน. ในพื้นที่มีอยู่ ทั้งในด้าน
การเข้าถึงประชาชน ความไว้วางใจ ความช�ำนาญและความเชีย่ วชาญในการจัดกิจกรรม กศน. ทีม่ คี วามหลากหลาย ภารกิจการจัด
กิจกรรม กศน. ลดภาวะซึมเศร้า คงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ จะช่วยส่งเสริมบทบาท กศน. ในการส่งเสริม
สุขภาวะผู้สูงอายุให้ชัดเจนขึ้นมาในระดับประเทศ และสามารถพูดได้ว่า  พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วน ในการร่วมสร้าง
“สังคมสูงอายุสุขภาวะ”
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กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยส�ำนักงาน กศน.จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย

ขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาทางไกล ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สนับสนุน
และขับเคลือ่ น ตอบโจทย์ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

จดหมายข่าว กศน.

ทุกที่ ทุกเวลา (Lifelong Learning Anywhere and Anytime)
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นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
จัดการศึกษาทางไกล ระหว่างส�ำนักงาน กศน. กับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย และ “เปิดบ้าน สทก.” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
โดยมี นายธนู ขวั ญ เดช รองปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
นายวรัท พฤกษาทวีกลุ เลขาธิการ กศน. และผูแ้ ทน 8 หน่วยงาน
ร่วมท�ำข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วยกรมราชทัณฑ์
กรมพิ นิ จ และคุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน กรมส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพลศึกษา สมาคม EIS แห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ และ โรงเรียนทิวไผ่งาม สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า  การลงนามความร่วมมือ
ในครั้งนี้ จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ สะท้อนการท�ำงานแบบเกื้อกูล
ส่งเสริมและสนับสนุนซึง่ กันและกัน ภายใต้บทบาทอ�ำนาจหน้าที่
และความช�ำนาญ เชีย่ วชาญ รวมทัง้ ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งการจัดการศึกษาทางไกล สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิต
และเข้ากับยุคสมัยของผู้คนในสังคมปัจจุบัน อันเนื่องมาจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการพัฒนาจนมีศักยภาพและสามารถ
สนองตอบรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขทางสังคมในขณะนี้ คือ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

และสามารถเพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีเวลาว่างไม่แน่นอน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
โดยไม่มีข้อจ�ำกัดของพื้นที่
ความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในครัง้ นี้
จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา  การด�ำเนินงาน
การศึกษาทางไกล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี
ทีพ่ ฒ
ั นาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ความต้องการเรียนรูแ้ ละ
รูปแบบการเรียนรูข้ องผูค้ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างหลากหลาย
เพื่อมุ่งไปตอบโจทย์ “เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ และทุกเวลา”
(Lifelong Learning Anywhere and Anytime)

โดย สถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.)
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จึงต้องใช้ศักยภาพของการศึกษาทางไกล ในการที่จะ
สร้างการศึกษาทางเลือกและโอกาสทางการศึกษา  ส�ำหรับ
ประชาชนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งกว้ า งขวาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง 8
หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หรือกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ทีม่ เี งือ่ นไขในเรือ่ งของเวลา การเดินทาง หรือระยะทาง
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนการศึกษา
ทางไกล ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การเรียนรู้ที่สะดวก มีคุณภาพและทั่วถึง มีความทันสมัยและ
ตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ส�ำหรับสถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) ส�ำนักงาน
กศน. มี บ ทบาทหน้ า ที่ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ
กระบวนการเรี ย นการสอน การวั ด ผล และประเมิ น ผล
ตามหลักการและแนวคิดของการศึกษาทางไกล ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง ที่จัดการศึกษา
โดยใช้สื่อถ่ายทอดมวลความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ แทน
การสอนโดยครู และมุ่งเน้นให้นักศึกษาและผู้เรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อ
ด้วยหลักการจัดการศึกษาในลักษณะนี้ ท�ำให้การศึกษา
ทางไกลของสถาบันการศึกษาทางไกล สามารถเป็นทางเลือก
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ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดท�ำโครงการการพัฒนา

และจัดท�ำสื่อเผยแพร่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย (ท้องฟ้าจ�ำลอง)
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา  ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของกลุม่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ นงานของ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา เพือ่ พัฒนางาน Online Learning ONIE Digital
Platform รองรับ DEEP และ Digital Science Museum ศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย
รวมทัง้ สือ่ การเรียนการสอน แหล่งเรียนรูใ้ นทุกกลุม่ เป้าหมาย “เรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ ทุกเวลา”
จึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาและจัดท�ำสื่อเผยแพร่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
โดยน�ำเสนอข้อมูลหลากหลายรูปแบบ อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟฟิก วิดีโอ
ท่านสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้
• https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation
• https://www.facebook.com/sce.vitamind
• https://sciplanet.org/
• https://www.youtube.com/BangkokPlanetarium

สื่อเผยแพร่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จำ�นวน 6 เรื่อง

จดหมายข่าว กศน.

1. ประเภทของหลอดไฟ...เลือกใช้ให้เหมาะสม
2. เส้นเหลืองแห่งความปลอดภัย
3. เราสามารถรับรู้รสอาหารได้อย่างไร
4. ไวรัสคืออะไร
5. อาหารปลอดภัย จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร
(From farm to table)
6. กาแฟหรือแกฟะ? วิทยาศาสตร์ของอาการ
ใจสัน่ เมือ่ กินกาแฟโดย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจ�ำลอง)
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