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บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ

Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ

พิสูจน์อักษร

ศิลปกรรมบรรณาธิการ

ศรีชัย พรประชาธรรม
วิเลขา ลีสุวรรณ์
นรา เหล่าวิชยา

- ผู้อ�านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
- ผู้อ�านวยการกลุ่มการคลัง
- ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน
- ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
- ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอก
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
 การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ  
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ 
นพนันท์ สิงหเสนี

สุรพงษ์ ทองเนียม 

ทองพิน ขันอาสา
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ   
สิชล เชยสมบัติ 
นิลรัตน์ มาเจริญ 
ชูชาติ ก�าลังงาม
วราทิพย์ ไตรรัตนวนิช
วิชุดา นาคนาวา
พนิตา จ�าจด

สุรพงษ์ ทองเนียม 
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ 
นพนันท์ สิงหเสนี
นันท์นลิน ประเสริฐสังข์

สํานักงาน กศน.
ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ตรีนุช สุขสุเดช
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EDITIOR’S TALK

สวัสดีค่ะพ่ีน้อง กศน.ทั่วประเทศพบกับจดหมายข่าว กศน.ฉบับที่3 ของปีนี้ แหม…เวลา
ช่างเดนิเรว็เหลอืเกนิค่ะเผลอแปบเดยีวผ่านไปแล้วครึง่ปีงบประมาณก้าวเข้าสูไ่ตรมาส  3 อย่างเตม็ตวั
แล้วทุกหน่วยงานคงก�าลงัเดนิหน้าท�างานอย่างเตม็ทีด้่านของสถานศกึษากเ็ตรยีมเปิดภาคการศกึษา
ใหม่ตามวงจรของการศึกษาไทยหลังจากประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่กันอย่างเข้มข้น

ช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้ มีเรื่องราวท่ีน่าจดจ�าหลายกิจกรรมจนแทบ
คัดเลือกมาน�าเสนอไม่ถูกกันเลยทีเดียว ไฮไลท์ของจดหมายข่าวฉบับนี้ กองบก.จึงเทน�้าหนักไปท่ี
เรือ่งราวของพีน้่องกศน. กบัการเข้าร่วมพระราชพธิสี�าคญัของไทย คอื “พระราชพธิบีรมราชาภเิษก”
ระหว่างวันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือเป ็นโอกาสส�าคัญยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิต 
โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส�านักพระราชวัง เผยแพร่ 
พระปรมาภไิธย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ดงันี ้“พระบาทสมเดจ็พระปริเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร
มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวน
พยหุยาตราทางสถลมารค และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม เสดจ็ออก ณ สหีบัญชร พระท่ีนัง่สทุไธสวรรย์ปราสาท
พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เป็นโอกาสมหามงคลอย่างหาที่สุดมิได้
ของปวงชนชาวไทยโดยแท้ และแน่นอนว่าได้เห็นพี่น้อง กศน.เข้าร่วมงานกันด้วยความจงรักภักดี
เนืองแน่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

บก.พีแ่ดง ภมูใิจน�าเสนอจดหมายข่าวฉบบันีเ้พือ่ให้พีน้่อง กศน.ทกุคนได้ภาคภมูใิจกบัความเป็น
ชาตไิทย และภารกจิอนัทรงคณุค่าขององค์กรอนัเป็นท่ีรกัของพวกเรา และพยายามระดมเนือ้หาสาระ
ที่น่าสนใจมาเพ่ิมเติมให้แบบไม่อ้ัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบก.พี่แดงขอน�าทุกท่านเข้าไปสู่เนื้อหา
ของจดหมายข่าวฉบับนี้กันดีกว่าค่ะ

เมือ่วนัพธุที ่3 เมษายน 2562 ส�านกังาน กศน. จดัโครงการอบรมขยายผล “สถาบนัพระมหากษตัรย์ิกบัประเทศไทย” ณ หอประชมุรกัตะกนษิฐ 2 มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค (2) และพนักงานราชการ เช้า-บ่าย รวม 2 รอบ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานท�าพิธีเปิดโครงการในรอบ
เช้า และ นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการในรอบบ่าย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ส�านักงาน กศน.ได้รับเกียรติจากวิทยากร
จากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ�า” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
งานน้ีผู้เข้ารับการอบรมได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บางคนถึงกับน�้าตาซึมด้วยความ
ตื้นตันในหัวใจ เกิดความฮึกเหิม ปลุกพลังของความเป็นไทยให้ลุกโชนได้อย่างถึงแก่นเลยทีเดียว 
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 ชาว กศน.ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
4-6 พ.ค. 2562

ภาพปก : “คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์
งานพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก”

การอบรมขยายผล
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำานักงาน กศน.



ชาว กศน.ร่วมกิจกรรมส�าคัญ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โอกาสส�าคัญย่ิงใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตคนไทยทุกคน วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ 
สนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลัก  
ผูบ้รหิารระดบัสงู ข้าราชการ บคุลากร และเจ้าหน้าทีใ่นสงักดันบัพนัคนร่วมลงนามในครัง้นี ้ในส่วนของส�านกังาน กศน. ดร.ศรชียั พรประชาธรรม เลขาธกิารกศน.  
พร้อมด้วยรองเลขาธกิารทัง้สองท่าน คอื ดร.วเิลขา ลสุีวรรณ์ และนายนรา เหล่าวชิยา ได้น�าคณะผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรในสงักดั เข้าร่วมลงนามในครัง้นีจ้�านวนมากเช่นกนั  
วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จเลียบพระนคร  
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และในวันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระท่ีนั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  
ถวายพระพรชยัมงคล เป็นโอกาสมหามงคลอย่างหาท่ีสุดมไิด้ของปวงชนชาวไทยโดยแท้ และแน่นอนว่าได้เห็นพีน้่อง กศน.เข้าร่วมงานด้วยความจงรกัภกัดอีย่างเนอืงแน่น 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคภูมิใจเหลือเกินกับความเป็นชาติไทย ที่จะหาที่ใดในโลกไม่ได้อีกแล้ว
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลการด�าเนินงาน 
ของส�านักงาน กศน.ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานต่อเนื่อง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อิมแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธานี  
ว่า โอกาสของการท�างาน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เกิดการพัฒนา 
ขยายต่อยอดเป็นผลส�าเร็จ เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์  มี 2 ปัจจัยส�าคัญ  
คือเป้าหมายชัด โอกาสมี เป้าหมายชัดของกศน. คือ มี กศน.ต�าบล 
มีศูนย์ ระดับต� าบล 4 ศูน ย์  ได้ แก่  1 )  ศูนย์ เ รี ยนรู้ หลั กปรั ชญา
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง แ ล ะ เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ป ร ะ จ� า ต� า บ ล  
2) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจ�าต�าบล 3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนเหล่านี้ท�าให้โอกาสและการด�าเนินงาน
ตามข้อสั่งการใน 6 ข้อของผม ให้เดินต่อไปนี้ 1) โครงการชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้ศึกษารายละเอียดหมู่บ้านในความรับผิด
ชอบ สามารถเป็นต้นแบบในเรื่องใด ใน 10 เรื่อง เช่น เร่ืองอยู่ดีมีสุข 
วิ ถี ชี วิ ตพอ เพี ยง ฯลฯ เ ร่ งขยายผลการพัฒนา ชุมชนต้นแบบใน 
ระดับอ�าเภอ และต�าบล อย่างต่อเนื่อง ให้มีชุมชนต้นแบบมากกว่าต�าบลละ  
1 ชมุชน  2) การขยายผลการอบรมหลกัสตูรการคา้ออนไลน ์ด�าเนนิงานของศนูย์
ใหค้�าปรกึษาการคา้ออนไลน ์เปน็แนวคดิทีเ่กดิขึน้ในการท�างานใหเ้กดิคณุภาพ 

ทบทวนการด�าเนินงานในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ในการให้ค�าปรึกษาการค้าออนไลน์แก่ประชาชน ด�าเนินการขยายผลการ
อบรมอย่างเข้มแข็งและมั่นคง มีคุณภาพ 3) การรณรงค์การเพิ่มอัตราการอ่าน  
ใหต้รวจสอบขอ้มลูสถติิการอา่นหนงัสอืของประเทศ สรา้งการรบัรูเ้รือ่งการอา่น 
ให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 4) การส่งเสริมให้ประชาชนอ่าน
ออกเขียนได้ให้รณรงค์เรื่องการอ่านออกเขียนได้ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะ 
ในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ห่างไกล ชายขอบ 5) การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียน 
ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ขอให้ทบทวนการด�าเนินงานและติดตามผลอย่าง
เป็นระบบ ร่วมกันน�าประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าสู่ระบบ 
ให้มากขึ้น 6) การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน 
ในชุมชนให้สร้างการเรียนรู้เร่ืองการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย 
ของประชาชนในชุมชน ในเรื่องการออกก�าลังกาย เรื่องอาหาร เรื่องอารมณ์ 
โดยปราชญ์ชาวบ้าน ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครและหน่วยงานอื่นๆ 
ในการด�าเนินงานและให้สถาบัน กศน.ภาครับผิดชอบในการติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน ในไตรมาส 3 - 4 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท�างาน 
และใช้หลักในการท�างานคือ ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รอบด้าน สู่การสื่อสาร 
สบืสานพระราชาสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื กจ็ะประสบความส�าเรจ็ และการคดิใหค้รบ 
ทบทวนเป็นห้วงๆ จะท�าให้ได้รับความร่วมมือในการท�างาน

ด้าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ได้มอบ 
แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป โดยให้ขยายเพิ่มชุมชนต้นแบบ 
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในแต่ละต�าบล การแก้ไขปัญหาประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เป้าหมายเปิดภาคเรียนน้ีต้องท�าให้ได้  
ร้อยละ 65 ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ ให้ยกระดับการรู้หนังสือ 
โดยการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการอ่านหนังสือ การรณรงค์
เรือ่งการเพิม่อตัราการอา่นจากสือ่เทคโนโลย ีสือ่ตา่ง ๆ  ในรปูแบบทัง้ออนไลน์
และออฟไลน ์โดยอ่านใหรู้เ้ทา่ทนั คอื อา่นแบบวเิคราะหว์าทกรรม คนไทยอา่น
อย่างรู้เท่าทัน  ในการใช้คอมพิวเตอร์ รู้เท่าทันการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 
สง่เสรมิดแูลสขุภาวะและสขุอนามยัของประชาชนในชมุชน ใหเ้นน้การป้องกนั
โรค โดยใช้ระบบกีฬา ระบบสุขภาพจิตที่ดี 

ดร.วิเลขา  ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การด�าเนินงานใน
ห้วงต่อไป ให้เน้นเรื่อง 3R8C เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ กศน. คือ 3R เป็นเรื่องของการอ่านออกเขียน
ได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 
และ 8C เปน็เรือ่งท่ีเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิงานของ กศน. โดยใหม้กีารรายงาน

ผลการด�าเนินงาน และการน�าเสนอเรือ่งเดน่ๆ ทัง้ 10 เรือ่ง ในระยะตอ่ไป นอก
เหนือจากเร่ืองของรายได ้เศรษฐกิจ ผลติภัณฑ์ชมุชน การแก้ไขปญัหาประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้มีการท�างานร่วมกับคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ให้เป็นปัจจุบัน มีระบบการเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ 
และมีระบบการดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนคงสภาพและเรียนจบ การขยายผล
การอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ มีการจัดท�าแบรนด์หรือโลโก้ของงานเกี่ยว
กับ OOCC ให้เป็นที่ถูกกล่าวถึงมากกว่า OOCC กศน. ให้เป็นที่นิยมเท่ากับ 
OTOP ประกวดแบรนด์สินค้าของ กศน. การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออก
เขียนได้ จัดโครงการที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ส�าหรับผู้สูงอายุ เช่น 
โครงการแว่นตาเพื่อคุณย่าคุณยาย หรือโครงการที่ห้องเรียนพิเศษในช่วงเย็น 
การรณรงค์การเพ่ิมอัตราการอ่าน ให้เป็นวาระของจังหวัด สร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝัง
ในเรื่องรักการอ่านในเชิงรุกให้เด็ก เช่น เด็กในศูนย์เด็กเล็กที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแล หรือประถมศึกษา โดยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมถึงการน่ังที่ไหน อ่านที่น่ัน การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชนในเรื่องการออกก�าลังกาย โภชนาการ 

กศน.โชว์ผลการดำาเนินงานไตรมาส 1-2
บิ๊กน้อย มอบนโยบาย เร่งเครื่องตาม 6 ข้อ สั่งการ 
ต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4

จดหมายข�าว กศน.
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ปญัหาความยากจนของชมุชนบนพืน้ทีส่งู เกดิจากผลผลติทางการเกษตร
ไดน้้อย การใชส้ารเคมสีง่ผลใหพ้ื้นทีท่�ากนิเสือ่มโทรม และมต้ีนทนุการผลติสงู 
ปัญหาการบุกรุกปาเพื่อหาพื้นที่ท�ากินใหม่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีตน้น้�า การตดัไมเ้พือ่ประโยชนใ์นครวัเรอืน ปัญหาดา้นสขุภาพอนามยั
ของชุมชน ทั้งหมดน้ี เป็นปัญหาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ทรงสนพระทัยและห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงและในถ่ิน
ทรุกนัดาร โดยเมือ่กลางป ีพ.ศ.2535 ทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะพระราชทาน
สิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ที่ภาครัฐและองค์กรณ์อื่นๆ 
ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มที่ โดยในพื้นที่มีเพียงหน่วยงานของ
ส�านักงาน กศน. ที่เข้าไปด�าเนินงานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดในการจัด
การศึกษาส�าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ด้วยรูปแบบการศึกษา
แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานส�าหรับชาวเขา เน้นการรู้หนังสือ (อ่านออก เขียน
ได้) เรียกว่า”ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา” (ศศช.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็น ศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา “แมฟ่า้หลวง” (ศศช.) สมเดจ็ยา่ทรงมี
พระด�า ริ ว่า ศศช. ควรจะเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือและ
สนับสนุนในพื้นท่ี

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเป็นโครงการต่อเน่ืองจากพระราชปณิธาน
ของสมเด็จย่า ในอดีตค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีนี้ส่วนใหญ่ได้จาก
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งทรงก�าชับเสมอว่า “พยายามอย่ารมกวนผู้
อ่ืน” ตามพระราชประสงค์ท่ีจะท�าบุญด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง 
ปัจจุบันงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมมาจาก “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” 
และการจัดกิจกรรมใน ศศช. ซ่ึงได้รับงบประมาณจาก ส�านักงาน กศน. 
โครงการพระเมตาสมเด็จย่า ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ในถิน่ทรุกนัดารเปน็แบบอยา่งของการพฒันาเยาวชนและประชาชนใหเ้ปน็คนดี
และคนเก่ง ตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี และ
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์
จึ ง ไ ด้ จั ดพิ ธี ม อบ ร า ง วั ล ค รู ดี เ ด่ น  “ ร า ง วั ล ค รู เ จ้ า ฟ้ า ก รมหลว ง
นราธิวาสราชนครินทร์”ประจ�าปี 2562 รุ่นที่ 11 ขึ้น ในวันที่ 25 พ.ค. 2562
เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่ครู ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี อีกทั้ง
เผยแพร่ ผลงานคุณความดีผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ให้ เ ป็นแบบอย่ า งการ
ท� าความดี ใ ห้ ป ร ากฏแก่ ค รู  นั ก เ รี ยน  ประชาชนทั่ ว ไป  ใน ปี น้ี
คณะกรรมการได้คัดเลือกครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราช
นครนิทร”์ ส�านกังาน กศน. มคีรไูดเ้ขา้รบัรางวัลนีต้ดิตอ่กนันบัเปน็ปท่ีี 11 โดยมี
รายนามครูที่รับรางวัลประจ�าปี 2562 ดังนี้

ได้ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนปลูกผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และ
ขุดบ่อเลี้ยงปลา เป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจัดท�าแผนที่ 3 มิติ ของชุมชนทุกหลังคา
เรือน เพื่อส�ารวจปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือด้านต่างๆ ของแต่ละครัวเรือน และเป็นที่รัก
ใคร่ของคนในชุมชนเห็นได้จากการที่ชาวบ้านร่วมมือในการช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของ ศศช. 
อกีทัง้เป็นผูป้ระสานหนว่ยงานภายนอกเขา้มาชว่ยเหลอืชมุชนในทกุดา้นท่ีชมุชนตอ้งการ ลกูศษิย์
ที่เคยสอนมีอาชีพที่มั่นคงและมีจิตอาสา กลับมาพัฒนาภูมิล�าเนาจ�านวนมาก

ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข ท�าให้ชุมชนบ้านประไรโหนกที่อยู่ห่างไกล ติดชายแดนไทย – พม่า 
ไม่มีผู้ใดเป็นไข้เลือดออกและมาลาเลีย ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน 
เช่น การท�าไม้กวาดดอกหญ้า การทอเสื่อกกวัตถุดิบในพื้นที่ สอนให้ชุมชนจัดท�าบันทึกบัญชีครัว
เรอืน อีกท้ังประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาบูรณาการพฒันาชุมชน และเป็นท่ีรกัของคนในชุมชน 
ปัจจุบันลูกศิษย์ เป็นผู้น�าชุมชนในพื้นที่จ�านวนมาก

น�านวตักรรมการสอนการผลิตปุยชวีภาพจากไส้เดอืนพนัธุ ์African Night Crawler ท�าใหไ้ดปุ้ยมลู
ไสเ้ดอืนทีม่คีณุภาพสงู ลดการใชปุ้ยเคม ีและสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน สง่เสรมิอาชพีการเลีย้งสกุร 
ไก่พันธุ์เนื้อ และปลาน้�าจืด รวมถึงการประสานหน่วยงานภายนอกส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและ
บริหารงานยุวกรรมหย่อมบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รักใคร่เชื่อถือของชุมชน

นางสาวนิลาวรรณ อินตา อายุ 48 ป ปฏิบัติหนาที่ครู 24 ป
ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟาหลวง”   
บานแม่จอเหนือ ตําบลแม่โถ อําเภอแม่ลานอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวประภาพร เพ็ชรวุฒ อายุ 47 ป ปฏิบัติหนาที่ครู 23 ป
ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ”แม่ฟาหลวง”
บานประไรโหนก ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวนันธิดา จันทร์เปล่ง อายุ 44 ป ปฏิบัติหนาที่ครู 11 ป
ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟาหลวง”    
บานอายิโกะ ตําบลศรีถอย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เชิดชู 3 ครู กศน.
รับรางวัลครูเจ้าฟา ป 2562 ตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า
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1.กลุ่มเป้าหมาย ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
ทีบ่รรจใุหมร่ะหวา่งวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 ในพืน้ทีท่รงงาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพื้นที่ปกติ จังหวัด
เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง และตาก จ�านวน 56 คน

2.หลกัการและรูปแบบเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและความต้องการ 
ของกลุม่เปา้หมายเสรมิสรา้งจติวญิญาณความเปน็ครขูองชมุชน และเพิม่ทกัษะ
ทีจ่�าเปน็ในการปฏิบตังิาน ดว้ยรปูแบบของการเรยีนรูภ้าคทฤษฏ ีและการเรยีน
รู้แบบฝึกปฏิบัติจริงในหมู่บ้าน การรวมกลุ่มใหญ่ การแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตาม
ประเด็นกิจกรรมต่างๆ โดยวิทยากรของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส�านักงาน 
กศน.จังหวัดตาก ส�านักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�านักงาน กศน.
จังหวัดล�าปาง ส�านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มโครงการพระราชด�าริฯ 
ส�านักงาน กศน. ศูนย์อนามัยชายขอบและแรงงานข้ามชาติ อดีตผู้อ�านวยการ 
ส�านักงาน กศน.จังหวดัเชยีงใหมแ่ละจงัหวดัตาก ภูมปิญัญาชาวบา้น บา้นหว้ย
ยาก บ้านแม่หลุยหลวง บ้านแม่สองแคว รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบ
ความรู้และใบงานที่ก�าหนด

3. ขอ้เสนอแนะผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่เปน็ตน้สงักดัของครศูนูยก์ารเรยีน
ชมุชนชาวไทยภเูขา “แมฟ่า้หลวง” ควรรบัทราบและสง่เสรมิใหผู้ผ้า่นการอบรม
มโีอกาสไดน้�าความรูแ้ละทักษะจากการอบรมไปใช ้ดว้ยการตดิตาม สนับสนุน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการนิเทศ พบวา่คร ูศศช. ไดน้�าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการอบรม 
ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน การส�ารวจข้อมูลและการค้นหาสาเหตุ รวมถึง
การก�าหนดเป็นแผนงานและโครงการ เกิดจากปัญหาความจ�าเป็นและความ
ตอ้งการของชมุชนอยา่งแทจ้ริง ครูไดใ้ชค้วามพยายามในการจะแก้ปญัหาโดย
ใชก้ระบวนการจดัการศึกษาไปใชกั้บชมุชน แตยั่งมีบางประเดน็ทีต่อ้งไดรั้บการ
ช้ีแนะจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ และการร่วมมือกันของเครือข่าย ซึ่ง
จะต้องนิเทศติดตามอยู่เป็นระยะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน

หัวใจสำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�บนพื้นที่สูง คือ คว�มเข้มแข็งและคว�มมีศักยภ�พ  
ของครู ศศช. ก�รมีส่วนร่วมของชุมชนต่อคว�มรับผิดชอบในก�รส่งเสริม สนับสนุน  

ก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�ใน ศศช. เพื่อจัดก�รศึกษ�ในชุมชนที่ส�ม�รถค�ดก�รณ์อน�คต
และก�รจัดก�รศึกษ�ที่พัฒน�ชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข

ครูรุ่นใหม่ ศศช.
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ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ส�านักงาน กศน.ได้ใช้ความพยายามในการเข้าไป 
ด�าเนินการจัดการศึกษาส�าหรับชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2519  
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส�าหรับชาวเขา เน้นการรู้หนังสือ  
(อ่านออกเขียนได้) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน
และการประกอบอาชีพ และใช้สื่อ “แบบเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ 
ขั้นพื้นฐานส�าหรับชาวเขา” โดยด�าเนินการจัดกิจกรรมที่”ศูนย์การศึกษา 
เพื่อชุมชนในเขตภูเขา” (ศศช.)

พ.ศ.2519 - 2521 ไดจั้ดการศกึษาแบบบูรณาการเรียนการสอนภาษาไทยกบั
การพัฒนาดา้นอืน่ๆ เชน่ แกป้ญัหาในชวีติประจ�าวนั สขุภาพอนามยั การอนรุกัษ์
ธรรมชาต ิโทษของการปลูกฝิน่ การประกอบอาชพีท่ีเหมาะสมกับชมุชน โดยมคีรู
อาสาสมคัรเดนิสอนไปพบผูเ้รยีนในหยอ่มบา้น และพ.ศ.2523 – 2529 มเีปา้หมาย 
จดัการศึกษาโดยยึดหลกัการ “การศกึษาเพือ่ชวีติและสงัคม” โดยพัฒนาหลกัสตูร
เพื่อใช้สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทานนามใหม่ว่า  
ศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา “แมฟ่า้หลวง” เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิดส่มเดจ็
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเมตตาอุปถัมภ์ปัจจัยต่างๆในการจัดการ
ศึกษาบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ศศช.  
นบัต้ังแต่ป ีพ.ศ.2538 เปน็ตน้มา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ทรงรับงาน ศศช. ในพื้นที่จังหวัด น่าน เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และพังงา 
เข้ารว่มโครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร เนน้การบรูณาการเรยีนรู ้
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในกิจกรรมด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย การศึกษา พัฒนา
อาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน่ ใหส้นองตอบตอ่สภาพปญัหาและความตอ้งการของประชาชนบนพืน้ทีส่งู 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง และความภาคภูมิใจรางวัล
นานาชาติของ ส�านักงาน กศน. เมื่อปี พ.ศ.2527 รางวัล Nessim Habif Award 
จาก UNESCO รางวัลที่ 1 ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และรางวัลที่ 3 ประเภท
เอกสารสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการอ่าน ต่อมาปี พ.ศ.2530 รางวัล ACCU Price จาก 
ACCU รางวัลที่ 3 เกี่ยวกับ สื่อด้านการรู้หนังสือ และในปี พ.ศ. 2537 รางวัล 
Noma Price จาก UNESCO รางวัลชมเชย โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา (ศศช.)

จากเรื่องราวและพัฒนาการของ ศศช.ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า 
ครู ศศช. มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนและการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเพราะ ระยะเวลา 43 ปี 
ย่ อมต้ อ งมี การปรั บกระบวนการและวิ ธี ด� า เนิ นการจั ดกิ จกรรม
ของครู  ศศช. ให้ เข้ ากับบริบทและเทคโนโลยี รวมถึ งประชาชน 
ในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดโครงการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมหน่ึง 
ที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือได้รับมอบหมายจากส�านักงาน กศน. 
ให้เป็นผู้ด�าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศศช.  
ให้มีความรู ้ความเขา้ใจ และมีความม่ันใจในการจัดการเรยีนรูใ้ห้กบักลุม่เป้า
หมายยิ่งขึ้นซึ่งการด�าเนินการ ดังนี้

นร� เหล่�วิชย�
รองเลขาธิการ กศน.

จดหมายข่ า ว  กศน .ฉบั บ น้ี ขอแนะน� า ให้ รู้ จั ก กั บ 
นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. คนใหม่ล่าสุด คนดีคนเก่ง 
ของพวกเราชาว กศน. เกิดเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2502 พ้ืนเพ 
เป็นชาวพิจิตร จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบ 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรจุเข้ารับราชการครู กศน.ที่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เมื่อปี 2525 เกือบ 20 ปี กับบทบาทผู้บริหาร กศน.
ระดับจังหวัด ซึ่งผ่านมาหลายจังหวัด ได้แก่ อ่างทอง ก�าแพงเพชร 
พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เป็นเบื้องหลังของงาน
ด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการหลายๆเรื่อง อาทิ ร่วมกับ กฟผ.จัดท�า
หลักสูตร การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ�าวัน จัดท�ากรอบแนวคิด  
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นคณะกรรมการ 
คัดเลือกโครงการดีเด่น กพด. ในพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกรรมการกลั่นกรองการโยกย้าย/
การเข้าสู่ต�าแหน่ง วันนี้กอง บก.จดหมายข่าว กศน. ขอเป็นตัวแทน
ชาว กศน.ทัว่ประเทศตอ้นรับทา่นรองเลขาธกิารคนใหม ่ในพ้ืนทีแ่หง่นี ้ 
ด้วยความยินดียิ่ง
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กศน. จัดยิ่งใหญ่ พิธีรับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “เล่นตามพ่อ“ ห้องสมุดประชาชน อำาเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบโล่รางวัลนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ เนื่องใน “วันรักการอ่าน”  2 เมษายน

จากการที่ ส�านักงาน กศน.ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 2561 โดย
ให้ส�านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง จัดให้มีการประกวดแข่งขันการพัฒนา
นวัตกรรมการอ่านตามสภาพความต้องการและความสนใจการอ่านของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เป็นผลงาน
ท่ีจัดท�า ผลิต หรือสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ด้านการส่งเสริมการอ่านของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน กศน. มี
ลักษณะเป็นงาน กิจกรรม วัตถุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ ยานพาหนะเคร่ืองมือ
เครื่องใช้  ที่จัดท�าขึ้นโดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ม คิดค้น ออกแบบ
จัดท�าข้ึนใหม่โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นทุกประการ และได้รับ
การสนับสนุน ส่งเสริม จากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ 
2. เปน็ประโยชนใ์นดา้นการพฒันาบคุลากร พฒันาชมุชนพฒันากจิกรรมการสรา้ง
เมืองนักอ่าน – นครแห่งการอ่านหรือการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านของชุมชน 

3. เป็นผลงานที่ส่งผลในการสร้างจิตส�านึก สร้างขวัญก�าลังใจ สร้างแรงบันดาล
ใจแก่บุคลากรและเครือข่ายในการพัฒนางานส่งเสริมการรักการอ่านให้ดีย่ิงขึ้น
ในอนาคตผลจากการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ท�าให้บุคลากรของส�านักงาน 
กศน. รวมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมกันผลิต คิดค้น นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในจงัหวดัของตนเองและกลุม่ส�านกังาน กศน.จงัหวดัและกรงุเทพมหานคร 
อย่างแพร่หลายโดยท�าการคัดเลือกจาก 19 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ
กลุ่มส�านักงาน กศน. จังหวัดไว้จ�านวน 5 ผลงาน  ทั้งนี้จึงนับเป็นความภาค
ภูมิใจของชาว กศน.ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรางวัลชนะเลิศ 
จ�านวน 1 ถ้วยรางวัล และเนื่องในโอกาส “วันรักการอ่าน” 2 เมษายน ประจ�า
ปี 2562  ส�านักงาน กศน. จึงได้จัดพิธีพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและรับมอบโล่การประกวดนวัตกรรมส่ง
เสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ�าปี 2561  นอกจากนี้ยังถือเป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
ทางส�านักงาน กศน. ไดจ้ดัพธิดีงักลา่วอยา่งยิง่ใหญแ่ละสมพระเกียรตดิว้ยความ
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

เนื่องใน “วันรักการอ่าน”  2 เมษายน  ประจ�าปี 2562 นี้ ส�านักงาน กศน. 
ได้ จั ด ให้ มี พิ ธี รั บ ถ้ ว ยพระ ร าชทานสม เด็ จพระ เทพรั ตนร าชสุ ด าฯ  
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ให้ กศน. ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  
โดยในช่วงเช้า ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ โดย รางวัล
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “เล่นตามพ่อ” กศน.อ�าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล จากรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริม 
การอ่าน “หนังสือล่องหน” กศน.อ�าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  
“ปนักันอา่น ผ่านรถบริการอาหารสมอง”  กศน.อ�าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
และรางวัลชมเชย อันดับที่  1 ได้แ ก่  นวัตกรรมส่ ง เส ริมการอ่ าน  
“หนังสืออ่านฟรี e-book เคลื่อนที่” กศน.อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  
ร า ง วั ล ชม เ ชย  อั นดั บที่  2  ไ ด้ แ ก่  น วั ต ก ร รมส่ ง เ ส ริ มก า ร อ่ า น  
“อ่านที่ไหน...สบายใจที่นั่น” กศน.อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
นอกจากน้ียังมีการมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา  
ที่ผ่านการคัดเลือกจ�านวนทั้งสิ้น 19 โล่รางวัล รวมทั้งการจัดนิทรรศการส่งเสริม
การอ่าน ตามแนวพระราชด�าริมาแสดงให้ได้รับชมในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย 
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จากการทีส่�านกังาน กศน.กระทรวงศกึษาธกิาร มอบนโยบายเพิม่อตัราการ
อ่าน ส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป หลายจังหวัดได้
ด�าเนินการรณรงค์ ส่งเสริม สร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องตาม
บริบทและสภาพปัญหาที่พบ และส�านักงาน กศน. จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นอีก
หนึ่งจังหวัดที่ได้พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีน่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งคือ 
จัดส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบ “หนังสือลอยฟ้า” Sky Books เพื่อพัฒนาระบบ
การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นผา่น Smartphone รปูแบบ E – Book ทีส่ะดวก 
อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ตอบสนองยุค Thailand 4.0 และเชื่อมโยงกับ
ห้องสมุดประชาชน โดย ครู กศน.และบุคลากร มีทักษะในการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการอ่าน ส�าหรับ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ให้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สามารถน�าความรู้จากการ
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้มากขึ้น

นายกําจร หัดไทย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทรายทองวัฒนา
หวัหนา้ทมี ICT ส�านกังาน กศน.จังหวดัก�าแพงเพชร เลา่วา่ จากขอ้มลูสรปุผลการ
ปฏบิตังิานของหอ้งสมดุประชาชนทัง้ 12 แหง่ในจงัหวดัก�าแพลงเพชร พบวา่สถติิ
การใชห้อ้งสมดุลดลงอยา่งนา่ใจหาย และมแีนวโนม้ลดลงอยา่งชดัเจน เนือ่งจาก
ประชาชนนยิมการอ่านส่ือในรปูแบบใหม่ๆ  เชน่ Smartphone ซึง่สามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทกุทีท่กุเวลาทุกโอกาสและคลอ่งตวักวา่การเดนิทางมาสบืคน้ท่ี
ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ โดยเมื่อปี 2559 ได้มีการระดมสมองทีมงาน ICT จัด
ท�าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโปรแกรม Kppnfe 60.0 ซึ่งครอบคลุมการใช้งาน 
5 ด้าน ประกอบด้วย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบรายงานข่าว คลิปแหล่งเรียนรู้

หน่วยศึกษานิเทศก์ ส�านักงาน กศน. ได้รวบรวมการ
ถอดบทเรียนความส�าเร็จดีเด่นของสถานศึกษา ในสังกัด
ส�านักงาน กศน.จ�านวน 14 เรื่อง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างใน
เชิงประจักษ์ของสถานศึกษาที่มีความส�าเร็จดีเด่น (Best 
Practices) ตามนโยบายจุดเน้นของส�านักงาน กศน.ได้
อยา่งชดัเจน และมีประสทิธภิาพ เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
ยังพี่น้องชาว กศน. ทุกท่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอัน
จะเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 
กศน.สืบไป

Link : http://kpp.nfe.go.th/document/Sky%20Books

“หนังสือลอยฟา”
Sky books

Best Practices

นโยบายและจ�ดเน้น
การดำาเนินงาน สำานักงาน กศน.

ประจำาป พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการ
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2562

ของสำานักงาน กศน.

เร�่องเด่นจากเคร�อข่าย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดิจิทัลมาเก็ตติ้ง ห้องสมุดออนไลน์ ต่อมาได้คิดต่อยอด
โปรแกรมดังกล่าวโดยส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบหนังสือลอยฟ้า Sky books 
โดยสามารถเขา้โดยสแกนควิอารโ์คด้ หรอื http://kpp.nfe.go.th/kppnfe/ ของ
ส�านกังาน กศน.จงัหวดัก�าแพงเพชร เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชน 
อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น รวมทั้งการน�าประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ซึง่รวบรวมหนังสอืใหเ้ลอืกอา่นมากมาย เชน่ หนังสอืยอดนยิม หนงัสอืเชือ่มโยง
ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นก�าแพงเพชร ที่แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ 
หนังสืออีบุค หนังสือเสียง (ส�าหรับผู้พิการ) คลิปวีดีโอและมีรีวิว แนะน�าหนังสือ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดเรียงเมนู ที่ทันสมัยตามความสนใจโดนใจวัยรุ่น 
และประชาชนยุคนี้ประกอบด้วย 1 กินเที่ยว 2 Lifestyle 3 ลองดู DIY 4 Healthy 
5 นวนิยาย 6 คลังความรู้ การจัดท�าเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน 
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม ทดลองประชุมชี้แจงบุคลากร ประกาศการใช้งานมี
สถานศึกษาน�าไปใช้ 11 แห่งห้องสมุด 12 แห่ง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้
ระบบ โดยมีสถิติผู้เข้าใช้กว่า 34,953 คน ถือว่าโชคดีอย่างมาก ที่ผู้บริหารทั้งใน
อดตีและปจัจุบนัใหค้วามส�าคญั และคดิต่อยอดเกือ้หนนุ ท�าให ้“หนงัสอืลอยฟา้”
Sky Books ประสบความส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ 

หน่วยศึกษานิเทศก์ ส�านักงาน กศน. ได้รวบรวมการหน่วยศึกษานิเทศก์ ส�านักงาน กศน. ได้รวบรวมการ
ถอดบทเรียนความส�าเร็จดีเด่นของสถานศึกษา ในสังกัดถอดบทเรียนความส�าเร็จดีเด่นของสถานศึกษา ในสังกัด
ส�านักงาน กศน.จ�านวน 14 เรื่อง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในส�านักงาน กศน.จ�านวน 14 เรื่อง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างใน
เชิงประจักษ์ของสถานศึกษาที่มีความส�าเร็จดีเด่น (Best เชิงประจักษ์ของสถานศึกษาที่มีความส�าเร็จดีเด่น (Best 
Practices) ตามนโยบายจุดเน้นของส�านักงาน กศน.ได้Practices) ตามนโยบายจุดเน้นของส�านักงาน กศน.ได้
อยา่งชดัเจน และมีประสทิธภิาพ เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์อยา่งชดัเจน และมีประสทิธภิาพ เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
ยังพี่น้องชาว กศน. ทุกท่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอันยังพี่น้องชาว กศน. ทุกท่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอัน
จะเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางในการพัฒนางาน จะเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 

กำ�จร หัดไทย
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทรายทองวัฒนา
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