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บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร

ศิลปกรรม
บรรณาธิการ

ศรีชัย	 พรประชาธรรม
วิเลขา	 ลีสุวรรณ์
นรา	 เหล่าวิชยา
ณัฐพงษ์			 นวลมาก

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

ณัฐมน	 ไทยประสิทธิ์เจริญ		
นภัสสรณ์	 ธนิพัฒน์วรเมธ	
นพนันท์	 สิงหเสนี

สุรพงษ์	 ทองเนียม	

ทองพิน	 ขันอาสา
ณัฐมน	 ไทยประสิทธิ์เจริญ			
สิชล	 เชยสมบัติ	
นิลรัตน์	 มาเจริญ	
ชูชาติ	 กำาลังงาม
วราทิพย์	 ไตรรัตนวนิช
วิชุดา	 นาคนาวา
พนิตา	 จำาจด

สุรพงษ์	 ทองเนียม	
นภัสสรณ์	 ธนิพัฒน์วรเมธ	
นพนันท์	 สิงหเสนี
นันท์นลิน	 ประเสริฐสังข์

สำานักงาน กศน.
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ

ตรีนุช	 สุขสุเดช

Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ

ตรีนุช สุขสุเดช
บรรณาธิการ

EDITIOR’S TALK
สวัสดีค่ะ	 พ่ีน้อง	 กศน.ท่ีรักทุกท่าน	 พบกับจดหมายข่าว	 กศน.	 ฉบับที่	5/2562	 ประจำาวันท่ี	

1	 กรกฎาคม	-	15	 สิงหาคม	2562	 เป็นช่วงเวลาอันเป็นมหามงคล	2	 โอกาสด้วยกัน	 คือวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	10	 ในวันที่	28	 กรกฎาคม	2562		
โดยกระทรวงศกึษาธกิาร	ได้จัดงาน	“เสมารวมใจ	เทิดไท้องค์ราชนั”	ขึน้บรเิวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธกิาร	
ระหว่างวันที่	 28	-	30	 กรกฎาคม	2562	 ซึ่งมีพี่น้อง	 กศน.เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี	้
จำานวนหลายแห่ง	โอกาสมหามงคลอีกวันในห้วงนี้	คือ	12	สิงหาคม	2562	วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	และวันแม่แห่งชาติ	เป็นวันที่ดอกมะลิเบ่งบานทั่วเมืองไทย

เนื้อหาของจดหมายข่าว	 กศน.	 ฉบับนี้	 นำาเสนอท้ังในเรื่องกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ	 มีท้ัง
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	และกิจกรรมจิตอาสา	เราทำาดีด้วยหัวใจ	SMART	ONIE	ขอนำาเสนอ	
ครู	ศศช.	จำานวน	6	 ราย	ที่ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีตามพระราชดำาริการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร		สมเด็จพระกนิษฐาธิราช	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ	เราก็มีเรื่องเด่นจากเครือข่ายเมืองคนรวย	“กำาแพงเพชร”	มานำาเสนอ	การส่งเสริมการ
อ่านในชุมชนชาวตลาด	ความสำาเร็จของโครงการฝึกอบรม	“หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครู	กศน.	มืออาชีพเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21”	แนะนำารายการที่น่าสนใจทางสถานี	ETV	
ตารางสอบปลายภาคเรยีนที	่1/2562	ของนกัศกึษา	กศน.	อกีกจิกรรมทีส่ำาคญั	เราเพิง่ได้ต้อนรบัรฐัมนตร	ี
ที่มากุมบังเหียนกระทรวงศึกษาธิการ	3	ท่าน	แบบหมาดๆ	ถ้าไม่พูดถึงรับรองได้เลยว่า	“เชยมาก”	

โอกาสนี	้กอง	บก.จงึได้นำาภาพของ	ดร.กนกวรรณ	วลิาวลัย์	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ	
ที่ได้รับมอบหมายให้กำากับดูแลงานในภารกิจของสำานักงาน	กศน.มาขึ้นปกให้ชาว	กศน.ได้คุ้นหน้าคุ้น
ตากันมากขึ้น	ขอแอบกระซิบพี่น้อง	กศน.ว่า	รมช.กนกวรรณ	ท่านเข้าใจชาว	กศน.เป็นอย่างดี	เพราะ
เคยเป็นกรรมการสถานศึกษาของ	กศน.อำาเภอเมืองปราจีนบุรีอยู่หลายปี	ท่านมาเพื่อดูแลหัวใจของครู	
กศน.โดยแท้	เพราะพอรับตำาแหน่งก็ลงพื้นที่ดูงาน	กศน.	ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเลยทีเดียว

เหลือเวลาอีกไม่ถึง	 2	 เดือน	 จะสิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว	 เชื่อว่าพี่น้อง	 กศน.ทุกระดับคง
กำาลังง่วนกับการทำางานให้สำาเร็จทันเวลา	 เพื่อเตรียมรายงานผลก่อนส้ินปี	 บก.พี่แดง	 ก็ขอส่ง
กำาลังใจให้พ่ีน้อง	 กศน.ทุกคนจากตรงนี้นะคะทำางานด้วยความหวังเพื่อประชาชนคนไทยที่ด้อย		
พลาดและขาดโอกาสกันต่อไปค่ะ		บก.พี่แดง	เอาใจช่วยไปพบกับเนื้อหาของจดหมายข่าว	กศน.ฉบับ
นี้กันเลยค่ะ

กศน.คงต้องเร่งทำางานกันอย่างหนัก	เราจะให้กำาลังใจซึ่งกันและกันนะคะ	ไปพบกับเนื้อหาในเล่ม
กันเลยดีกว่าค่ะ
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 กศน.ร่วมจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ

“เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”



    พระวชิรเกลาทศราชรัตนโกสินทร    เฉลิมเกียรติบดินทรปนโกสีย

                     ธ ผูทรงรวมใจไทยภักดี    พระบารมีแผไพศาลตระการเมือง

  กศน.เทิดพระเกียรติทูลกระหมอมแม    ธ ผูทรงหวงดูแลไทยทุกเรื่อง

      รอยแยมสรวลตรึงใจไทยเปนนิจเนือง    มลังเมลืองผองใสดวยพระบารมี

ทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา

คณะผูบริหาร ขาราชการ บุคลากร และนักศึกษา กศน. 



ดร.ศรีชยั พรประชาธรรม เลขาธกิาร กศน.	เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการ
จิตอาสา	“เราทำาความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	กศน.	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	ณ	ศนูย์วทิยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา
สมุทรสาคร	 ต.โคกขาม	 อ.เมือง	 จ.สมุทรสาคร	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 โดยมีผู้บริหาร	
ข้าราชการ	บุคลากร	และนักศึกษา	กศน.ร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำานกังาน	กศน.ได้จดักจิกรรมปลกูต้นไม้ตามโครงการจติอาสา	เราทำาความ
ดีด้วยหัวใจ	 กศน.	 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติข้ึน	 ณ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการ
ศึกษาสมุทรสาคร	 หวังช่วยนำาความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อหล่อหลอม	และสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำานึก
ร่วมกันเป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจ	ตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระราชทานไว้	 วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม	 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร	 และนักศึกษา	 กศน.	 ได้ศึกษาเรียนรู้แนว	

กศน.รวมพลจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เพิ่มร่มเงาให้โลกร่มเย็น ณ ศว.สมุทรสาคร 

พระราชดำารด้ิานการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมถงึได้
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ	โดยได้รับ
การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้	จำานวน	1,068	ต้น	จากสถานีเพาะชำากล้าไม้จังหวัด
สมุทรสาคร	 เพื่อปลูกพร้อมกันในพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สมทุรสาคร	นอกจากกจิกรรมการปลูกต้นไม้	ณ	ศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษา
สมุทรสาคร	 ในจุดที่	1	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำานวน	900	คนแล้ว	 เรายังมี
กิจกรรมในจุดที่	2	ซึ่งเป็นการรวมพลังกันทำาความสะอาด	ณ	วัตโคกขามและ
โรงเรียนวัดโคกขาม	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำานวน	500	คน	สำาหรับจุดที่	3	เป็น
กิจกรรมเก็บขยะทางนำ้าโดยล่องเรือในลำาคลอง	 ท้ังคลองโคกขาม	 และคลอง
สนามไชยบางส่วน	มีผู้ปฏิบัติภารกิจนี้	จำานวน	200	คน	รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้	 ท้ังผู ้บริหาร	 ข้าราชการ	 บุคลากร	 นักศึกษา	 กศน.		
และจิตอาสา	904	จำานวนกว่า	1,000	คน	ใน	3	จุด	ดังกล่าว
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รมช. กนกวรรณ ตรวจเยี่ยม กศน.อำาเภอชัยบาดาล
อำาเภอบ้านหมี่และอำาเภอเมืองลพบุรี

ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ เขาพระยาเดินธง

“ครูเต้ย สวมเสื้อที่ทอจากใบผักตบชวา”

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 คุณหญิง	 กัลยา		
โสภณพนิช	 และ	 นางกนกวรรณ	 วิลาวัลย์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิาร	ร่วมเป็นประธานในพธิเีปิดโครงการและกจิกรรมปลกูต้นไม้และปลกู
ป่าเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก		
“ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”	ณ	เขาพระยาเดินธง	อำาเภอพัฒนานิคม	จังหวัด
ลพบุรี 	 โดยมีนายการุณ	 สกุลประดิษฐ ์ 	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		
นายศรีชัย	พรประชาธรรม	เลขาธิการ	กศน.	ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงาน	
ตลอดจนนักเรียน	นักศึกษา	เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ	 “ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”	 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ณ	 เขาพระยาเดินธง	 อำาเภอพัฒนานิคม	
จังหวดัลพบุร	ีนางกนกวรรณ	วลิาวลัย์	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	
เดินทางตรวจเย่ียม	 เเละพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาว	 กศน.อำาเภอชัยบาดาล	
กศน.อำาเภอบ้านหมี่	เเละ	กศน.อำาเภอเมืองลพบุรี	รวมถึงอุดหนุนผลิตภัณฑ์
ชมุชน	ในการลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่มการดำาเนนิงานการแก้ปัญหาประชากรวยัเรยีน
ท่ีอยู่นอกระบบ	การส่งเสรมิอาชพีระยะสัน้	และการส่งเสริมการอ่านของ	กศน.
อำาเภอบ้านหมี่,	กศน.อำาเภอชัยบาดาล	และ	กศน.อำาเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	
เปิดโอกาสให้คร	ูกศน.ในพืน้ท่ีสะท้อนปัญหาอปุสรรค	เพือ่นำากลบัไปช่วยเหลอื
แก้ไข	โดยม	ีนายการณุ	สกลุประดษิฐ์	ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	นายประเสรฐิ	
บญุเรอืง	รองปลดั	ศธ.	พร้อมด้วยนายศรชียั	พรประชาธรรม	เลขาธกิาร	กศน.	
และคณะให้การต้อนรับ	ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

จดหมายข�าว กศน.
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เสมา 3 รับฟังสรุปผลการดำาเนินงาน 
หน่วยงานในกำากับ

ปัญหาอุปสรรค หาวิธีไขก๊อกขวัญกำาลังใจครู

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน	 รายงานภารกิจสำาคัญของ
สำานักงาน	 กศน.ต่อนางกนกวรรณ	 วิลาวัลย์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 ในการประชุมรับฟังและหารือแนวทางการทำางานร่วมกับผู้บริหาร	
3	หน่วยงานในกำากับ	ว่า	สำานักงาน	กศน.	มีภารกิจในการส่งเสริม	สนับสนุน	
และประสานงานการจัดการศึกษา	กศน.	ภาคีเครือข่าย	การใช้ประโยชน์จาก
เครือข่าย	ICT	ด้วยสถานีโทรทัศน์–วิทยุเพื่อการศึกษา	(ETV)	วิทยุชุมชน	และ
แหล่งการเรียนรู้อื่น	 มีบุคลากรทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น	18,335	 คน	 ได้รับงบ
ประมาณในปี	2562	จำานวน	12,397,731,700	บาท	มีผลการดำาเนินงานโครงการ
สำาคัญ	ได้แก่	 โครงการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา	ซึ่ง	
สำานักงาน	กศน.	ได้แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธี	“เคาะประตูบ้าน	รุกถึงที่	ลุยถึงถิ่น”	
จากการสำารวจพบว่า	 มีเป้าหมายที่ต้องนำาเข้าสู่ระบบการศึกษา	510,768	 คน	
ได้ดำาเนินการนำากลับเข้าสู่การศึกษาแล้ว	93,333	 คน	 รวมถึงได้ช่วยเหลือ	
แนะแนว	เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการ
พัฒนาครู	กศน.	ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ได้อบรมทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ครู	 กศน.	 และบุคลากร	 โดยใช้
หลักสูตรและวิทยากรของวิทยาลัยการจัดการ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ทำาให้คร	ู
กศน.และบุคลากรมีความรู้	 ความเข้าใจ	และทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร	 และนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 โครงการสร้าง
เครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำาบล/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	 เพื่อให้ผู้เรียน
มีช่องทางในการค้าขาย	โดยต่อยอดจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	เพื่อเป็น
ศนูย์ฝกึอาชพีชมุชนทีท่ำาให้มรีายได้	เชน่	สิง่ทอ	จกัสาน	รวมทัง้ของทีร่ะลกึจาก
ท้องถิ่น	โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำาบล	ปัจจุบันขยายผลลงสู่
ประชาชนประมาณ	2	แสนกว่าคน	 โดยใช้เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตประชารัฐ	
และอินเทอร์เน็ตของ	 กศน.ตำาบล	 ให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่	 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน	
พื้นฐาน	ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมาย	จำานวน	1,081,580	คน	
แบ่งเป็น	ปฐมวัย	29	คน	ประถมศึกษา	79,197	คน	ม.ต้น	419,150	คน	ม.ปลาย	
574,299	คน	และระดบั	ปวช.	8,905	คน	โครงการบรหิารจดัการศึกษาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้	 ดำาเนินการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู ้ให้แก	่

ด้าน	นางกนกวรรณ	กล่าวหลังจากรับฟังข้อมูลดังกล่าวว่า	การรับฟังและ
หารือครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการรับฟังข้อเสนอต่าง	ๆ	ทั้งในเรื่องของงบประมาณ	
ปัญหาอุปสรรคในการทำางาน	 ปัญหาด้านบุคลากรของหน่วยงานซึ่ง	 รมว.ศธ.	
(นายณฎัฐพล	ทปีสวุรรณ)	มอบหมายงานให้ดูแลและรบัผดิชอบ	ร่วมกบั	3	หน่วย
งาน	 คือสำานักงาน	 กศน.	 สช.	 และสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิง	 โดยเฉพาะประเด็นสำาคัญ	 ยังมีบุคลากรครูอัตราจ้างและ
บคุลากรทางการศกึษาทีท่ำางานมาหลายสบิปี	แต่ยงัไม่ได้รบัการบรรจ	ุจะเร่งหา
แนวทางผลักดันให้ได้เข้ารับราชการให้มากที่สุด	

กลุ่มเป้าหมาย	จำานวน	13,658	คน	ภายใต้โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
สถาบนัศกึษาปอเนาะ	จำานวน	9,833	คน	และโครงการฝึกอาชพีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้	ตามแนวทางโรงเรยีนพระดาบสจำานวน	160	คน	โครงการน้อมนำาปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จำานวน	1,045	 คน	
โครงการลูกเสือ	กศน.ชายแดนภาคใต้จำานวน	2,620	คน

จดหมายข�าว กศน.
NewsletterONIE6



กระทรวงศกึษาธกิาร	และหน่วยงานในสังกัด	ได้จดังาน	“เสมารวมใจ	เทดิ
ไท้องค์ราชัน”	เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ	สืบราชสันตติวงศ์	เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่	10	แห่ง
พระมหาจักรีบรมราชวงศ์	 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
ณ	บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ	ระหว่างวันที่	28-30	กรกฎาคม	2562	
โดยในวันที่	28	กรกฎาคม	2562	ช่วงเช้ามีพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	พิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน	 พิธีเปิดงานเฉลิม	
พระเกียรติฯ	ในช่วงสาย	พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี	ในช่วงบ่าย	และพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงคำ่า	

นอกจากนี้	ตลอด	3	วันของการจัดงานมีการแสดงบนเวทีที่น่าสนใจ	การ
แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 รวมถึงกิจกรรมตามบูธต่างๆ	 มากมาย	 ที่	
ในส่วนของสำานกังาน	กศน.	ได้ร่วมจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต	ิเรือ่งพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชริาลงกรณฯ	พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว	แบ่งเป็น	4	ส่วน	ส่วนแรก	มีทศันคติ
ทีถ่กูต้องต่อบ้านเมือง	ให้ความรูค้วามเข้าใจต่อชาตบ้ิานเมือง	ยึดม่ันในศาสนา	
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์	 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน	
ของตน	ส่วนที่สอง	มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง	มีคุณธรรม	รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบ		
ชั่วดี	ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ	สิ่งที่ดีงาม	ปฏิเสธสิ่งที่ผิด	สิ่งที่ชั่ว	ช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง	ส่วนที่สาม	มีงานทำา	มีอาชีพ	มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้เข้า
ร่วมชมงาน	15	บูธกิจกรรม	รวม	60	อาชีพ	เช่น	การทำาภาชนะจากผักตบชวา		
ช่างสบิหมู	่อาหารชาววงั	พบัรบิบิน้เหรยีญโปรยทาน	การแปรรปูผลติภณัฑ์จาก
ผ้าพื้นเมือง	ตัดผม	เพ้นท์เล็บ	การนวดฝ่าเท้า	การทำานำ้าสมุนไพร	การทำาขนม
ไทย	เป็นต้น	ส่วนที่สี่	เป็นพลเมืองที่ดี	การเป็นพลเมืองดี	เป็นหน้าที่ของทุกคน	
ครอบครัว	 สถานศึกษา	 และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ทำาหน้าที่เป็นพลเมืองดี	การเป็นพลเมืองดี	คือ	“เห็นอะไรที่จะทำาเพื่อบ้านเมือง
ได้ก็ต้องทำา”	 เช่น	 งานอาสาสมัคร	 งานบำาเพ็ญประโยชน์	 งานสาธารณกุศล		
ให้ทำาด้วยความมนีำา้ใจ	และความเอือ้อาทร	ในส่วนกจิกรรมการแสดง	สำานกังาน	
กศน.	 ได้นำาเสนอการแสดงของ	 ไข่มุก	The	Voice	 และการแสดงวงดนตร	ี
ลูกทุ่ง	ของสำานักงาน	กศน.	จังหวัดนครนายก

กศน. ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

จดหมายข�าว กศน.
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นายชัยพัฒน์	 พันธุ์วัฒนสกุล	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร	 สำานักงาน	 กศน.	 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม	 “หลักสูตรการพัฒนาชุมชน	
แห่งการเรียนรู้ของครู	กศน.มืออาชีพเพื่อทักษะการเรียนรู้ใน	ศตวรรษที่	21”	ณ	โรงแรมเดอะ	รอยัล	ริเวอร์	กรุงเทพมหานคร	โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบ
ด้วย	ดร.ชัยยศ	อิ่มสุวรรณ	นายประเสริฐ	หอมดี	ดร.ปาน	กิมปี	และนางกุลธิดา	รัตนโกศล	ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	
ทั่วประเทศ	สังกัดสำานักงาน	กศน.	จำานวน	149	คน	โดยแบ่งออกเป็น	2	รุ่น	“มุ่งหวังให้ครู	กศน.	มีความรู้	ทักษะ	และเจตคติตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 สายงานการสอน	 ผลที่ได้รับจากการอบรมจะนำาไปสู่การสะสมชั่วโมงในการอบรม	 ภายใน	5	 ปี	 ให้ครบ	100	 ชั่วโมงเพื่อเป็น	
ส่วนหนึ่งของการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ”

ความสำาเร็จของโครงการฝึกอบรม 
“หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครู กศน.

มืออาชีพเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

โดยกลุ�มศูนย�ว�ทยาศาสตร�เพ�่อการศึกษา 20 แห�ง…ทั่วประเทศ

"กศน.ชวนคนไทย พาบุตรหลานเที่ยวงานสัปดาห�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ 2562
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้"

งานสัปดาห�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ
ประจำป� พ.ศ.2562

นครสวรรค�

พระนครศร�อยุธยา
นครราชสีมา

ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร

พ�ษณุโลก

กาญจนบุร�

สมุทรสาคร

สระแก�ว

ร�อยเอ็ด

อุบลราชธานี

นครพนม

ขอนแก�น

ประจวบคีร�ขันธ�

ลำปาง

ยะลา

นครศร�ธรรมราชตรัง

นราธิวาส

ป�ตตานี

17-18 สิงหาคม 2562
สร�างกระบวนการคิด

เร�ยนรู�ว�ทยาศาสตร�ด�วยเทคโนโลยี
สู�ว�ธีแห�งวัฒนธรรม
โทร. 042 530 780

15-16 สิงหาคม 2562
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.4

สู�เทคโนโลยีโลกอนาคต
โทร. 043 274 154, 043 274 155

19-20 สิงหาคม 2562
โลกดาราศาสตร�

โทร. 055 322 802

18-20 สิงหาคม 2562
โทร. 045 311 879

045 311 714

15-17 สิงหาคม 2562
“ Science For Life ”

โทร. 043 569 340

8-9 สิงหาคม 2562
นวัตกรรมนักว�ทย�

สร�างแนวคิดรักษ�สิ�งแวดล�อม
โทร. 044 416 983

044 416 984

15-16 สิงหาคม 2562
ว�ทยาศาสตร�สร�างชีว�ต
แนวคิดสร�างนวัตกรรม

สร�างสรรค�รักษ�สิ�งแวดล�อม
โทร. 037 425 427

15-16 สิงหาคม 2562
150 ป� แห�งการค�นพบตารางธาตุ

โทร. 0 2392 1773

6-10 สิงหาคม 2562
Play & Learn : เพลินแบบว�ทย�

โทร. 02 577 5456-9

24-25 กรกฏาคม 2562
ว�ทยาศาสตร�ในว�ถีชีว�ต

ณ ศูนย�ว�ทย�ศาสตร�เพ�่อการศึกษายะลา
9 สิงหาคม 2562

ว�ทยาศาสตร�เพ�่อชีว�ตและชุมชน
โทร. 075 582 303

15-16 สิงหาคม 2562
Sport Science

โทร. 075 396 363

18-22 สิงหาคม 2562
“เมืองแห�งการเร�ยนรู�”
โทร. 032 661 098

14-16 สิงหาคม 2562
สร�างระบบคิด ปลูกจ�ตว�ทยาศาสตร�

โทร. 034 452 122

3-5 กรกฏาคม 2562
สร�างระบบคิด ปลูกจ�ตว�ทยาศาสตร�

โทร. 035 322 485

14-16 สิงหาคม 2562
สร�างระบบคิด ปลูกจ�ตว�ทยาศาสตร�
โทร. 034 602 629, 034 602 630

7-9 สิงหาคม 2562
สร�างระบบคิดปลูกจ�ตว�ทยาศาสตร�

โทร. 056 256 522

5-7 กรกฏาคม 2562
Science Variety

รวมพลคนสร�างสรรค� ป� 2
โทร. 054 230 855

24-25 กรกฏาคม 2562
ว�ทยาศาสตร�สู�ความเป�นเลิศ ในพ�้นที่ชายแดนใต�

โทร. 073 214 920, 073 215 292

10-11 กรกฏาคม 2562
พัฒนาคุณภาพและความสามารถ

ด�านว�ทยาศาสตร�เยาวชนชายแดนใต�สู�ไทยแลนด� 4.0
โทร. 073 530 837

จดหมายข�าว กศน.
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ประจำป� พ.ศ.2562
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พระนครศร�อยุธยา
นครราชสีมา

ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร

พ�ษณุโลก

กาญจนบุร�
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ลำปาง

ยะลา

นครศร�ธรรมราชตรัง

นราธิวาส

ป�ตตานี
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เร�ยนรู�ว�ทยาศาสตร�ด�วยเทคโนโลยี
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15-16 สิงหาคม 2562
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.4

สู�เทคโนโลยีโลกอนาคต
โทร. 043 274 154, 043 274 155

19-20 สิงหาคม 2562
โลกดาราศาสตร�

โทร. 055 322 802

18-20 สิงหาคม 2562
โทร. 045 311 879

045 311 714
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8-9 สิงหาคม 2562
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15-16 สิงหาคม 2562
150 ป� แห�งการค�นพบตารางธาตุ
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รมช.กนกวรรณ
ตรวจเยี่ยมท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพ 

ยำ้าบุคลากรมีความสำาคัญต้องดูแล

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 พร้อม
ด้วย	นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา และ	นายพะโยม ชิณวงษ์ ประธานคณะ
ทำางานฯ	ตรวจเยี่ยมห้องนิทรรศการ	โดมฉายดาว	และรับฟังผลการดำาเนินงาน	
และสภาพปัญหา	ในการจัดและส่งเสรมิการศกึษาตามอธัยาศยัด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์	 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา	 ท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพ	
สำานักงาน	กศน.	โดยมี	นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย
นางตติยา ใจบุญ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ
และนำาชม

นางกนกวรรณ กล่าวว่า	จำาไม่ได้ว่าตนได้มาเทีย่วท้องฟ้าจำาลองครัง้สดุท้าย
เมื่อใด	 การเดินทางมาเย่ียมชมท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพคร้ังนี้	 เพ่ือเย่ียมชม
นิทรรศการรับฟังผลการดำาเนินงาน	 เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงให้สามารถ
รองรับการให้บริการแก่ประชาชนให้ครบทุกช่วงวัย	 ตอบโจทย์นโยบาย
ประเทศไทย	4.0	ของรัฐบาล	ทัง้น้ี	ท้องฟ้าจำาลองกรงุเทพ	เป็นองค์กรทีม่ชีือ่เสยีง
ด้านการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี	2505	และทุก
วนันีก้ย็งัคงมุง่มัน่ให้บรกิารและจัดกจิกรรมเรยีนรูต้ลอดจนนทิรรศการตลอดชวีติ
ด้านวทิยาศาสตร์	ด้วยนวตักรรมทีห่ลากหลาย	เพือ่ให้บรกิารครอบคลมุทกุกลุม่
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ	 แต่ถึงอย่างไร	 ก็ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มี
ความทันสมัย	สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการทุกช่วงวัย	สอดคล้องกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น	 ทั้งการขยายอาคารท้องฟ้าจำาลอง	 เฟส	2	 การพัฒนา
ปรับปรุงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย	การนำาระบบออนไลน์มาให้
บริการด้วยความรวดเร็ว	 ตลอดจนปรับปรุงและจัดหาส่ิงอำานวยความสะดวก	
ต่าง	ๆ	ให้เพียงพอกับจำานวนผู้ที่จะเข้าใช้บริการด้วย

“ส่ิงสำาคัญคือ	 อัตรากำาลังของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	(ท้องฟ้า
จำาลอง)	ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรจำานวนมาก	ทำาให้ต้องจ้าง
บุคลากรภายนอกเพิ่มเติมอยู่เสมอ	รวมไปถึงการดูแลและสร้างขวัญกำาลังใจให้
แก่บุคลากรที่ทำางานอยู่แล้ว	ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การทำางานอย่างมั่นคง	
และมีอัตรากำาลังเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน	 ไม่ว่าจะเป็น	 นักเรียน	
นักศึกษา	ประชาชน	คู่รัก	ตลอดจนผู้สูงอายุที่มาพร้อมบุตรหลาน	การมาตรวจ
เยี่ยมครั้งนี้ได้ประโยชน์มากเพราะเป็นโอกาสในการทำาสิ่งดีๆ	ให้เกิดขึ้นร่วมกัน	
รบัปากจะนำาปัญหาอปุสรรคทีฝ่ากไว้ในครัง้นีไ้ปศกึษาเพือ่ช่วยหาวธิแีก้ไข	สิง่ใด
ท่ีช่วยได้จะช่วยให้ดท่ีีสดุ	ขอบคณุบุคลากรของศนูย์วทิยาศาสตร์ทุกคนท่ีมีหัวใจ
ทีก่ล้าแกร่ง	ทำางานเพือ่ส่วนรวม	ภายใต้สงักดั	กศน.และมหัีวใจของ	กศน.ทีก่ล้า
แกร่ง	แข็งแรงและอดทน	เราจะก้าวไปด้วยกัน”	รมช.ศึกษาธิการ	กล่าว

จดหมายข�าว กศน.
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6 ครูดอย กศน. ร่วมเสวนาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามพระราชดำาริฯ ในการประชุมวิชาการ กพด. ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม 

เม่ือเร็วๆนี้	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริ	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประจำาปีการศึกษา	2561	ณ	 อิมแพ็คฟอรั่ม	 เมืองทองธานี	 โดยมี
สำานักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สำานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 สำานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน		
สำานักพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่เข้าร่วม	และมสีำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร	เป็นเจ้าภาพหลกั	ภายใต้หวัข้อ	“นวตักรรม
ด้านทักษะอาชีพของสถานศึกษา”	ในส่วนของสำานักงาน	กศน.มีครู	ศศช.ที่ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี	จำานวน	6	ราย	ซึ่งได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการนำาเสนอผล
การดำาเนินงานในเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วย	โดยทั้ง	6	คนมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำางานภายใต้โครงการพระราชดำาริ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า		
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	และสามารถนำาเสนอเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ	ดังนี้	

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย
เรื่อง “สุขภาพดีด้วยอาหารโปรตีนจากไข่”

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย) 
“นิทานแสนสนุก นำาสู่การอ่านออก เขียนได้ รู้ความหมายของคำา” 

นางอัมพร	 สุขใจ	 ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”	บ้านสันปูเลย	
หมู่ที่	11	ตำาบลปางหินฝน	อำาเภอแม่แจ่ม	
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวชิชาชาญ	กอบกาญจ์กุล	ครูศูนย์
ก า ร เ รี ย น ชุ ม ช น ช า ว ไ ท ย ภู เ ข า		
“แม่ฟ้าหลวง”	บ้านคุทะ	หมู่ที่	15	ตำาบล
แม่สอง	อำาเภอท่าสองยาง	จังหวัดตาก	

นักเรียนมีพัฒนาการด้านโภชนาการ
และสขุภาพอนามยัยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน	นำ้าหนักและส่วนสูงของนักเรียน
บางคนตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดจึงทำาการ

ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติร่วมกับผู ้ปกครองหาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง	
สุขภาพดีด้วยอาหารโปรตีนจากไข่	เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	และให้ทุกคนเรียนรู้
เร่ืองการเลีย้งไก่	และโภชนาการโปรตนีจากไข่ไก่	นำาไปสูก่ารขยายผลการเลีย้ง
ไกไข่สู่ชุมชน	 ผลการดำาเนินงานพบว่า	 สามารถแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการตำ่าให้เป็นไปตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น	 นักเรียนและผู้ปกครอง	 มีความรู้	
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าสารอาหารโปรตีนจากไข่ไก่และมีความรู้เรื่องการ
เลี้ยงไก่ไข่และสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้

จากการสังเกตว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	 ยังอ่านเขียนไม่คล่อง
และไม่สามารถแต่งประโยคได้	 เพราะที่ผ่านมานักเรียนท่องจำาอย่างเดียว	
โดยไม่รูค้วามหมายของคำา	ครจูงึคดิกจิกรรมการพฒันาทกัษะการอนการเขยีน
โดยใช้กจิกรรมนิทานแสนสนุกนำาสูก่ารอ่านออกเขยีนได้	รูค้วามหมาย		ผลการ
ดำาเนินกิจกรรมพบว่านักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอย่างดีส่งผลให้
นักเรียน	มีทักษะในการอ่านการเขียนและแต่งประโยคได้ดีขึ้นตามลำาดับ

จดหมายข�าว กศน.
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แนวปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง “ฝายมีชีวิต พลิกพื้นป่าต้นนำ้าบ้านแม่ปะกลาง”

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
เรื่อง “ต้าถ่ากิ๊เขว่ : ลายผ้ากอกะเหรี่ยงบ้านขุนหาด” 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม
เรื่อง “ออมดี มีเงินเก็บ” 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านอาชีพ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ปกาเกอะญอประยุกต์สร้างรายได้ ให้ชุมชน” 

นายสนัน่	เชยีงแก้ว	ครศูนูย์การเรยีนชมุชน
ชาวไทยภูเขา	 “แม่ฟ้าหลวง”บ้านแม่ปะ
กลาง	หมู่ที่	2	ตำาบลแม่สวด	อำาเภอสบเมย	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาววรินทิรา	ก้านคำา	ครูศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”
บ้านขนุหาด	ตำาบลยางเปียง	อำาเภออมก๋อย	
จังหวัดเชียงใหม่	

นางนงนุช	 วรรณวัตร	 ครูศูนย์การเรียน
ชมุชนชาวไทยภเูขา	“แม่ฟ้าหลวง”	บ้านกิว่
จันทร์	 หมู่ที่	 10	 ตำาบลขุนน่าน	 อำาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดน่าน

นางวราภรณ์	กนัธะรกัษา	ครศูนูย์การเรยีน
ชมุชนชาวไทยภเูขา	“แม่ฟ้าหลวง”	บ้านซอ
แข่วาคี	 หมู่ท่ี	 8	 ตำาบลแม่สอง	 อำาเภอ
ท่าสองยาง	จังหวัดตาก

ชุมชนบ้านแม่ปะกลางประสบปัญหา
ขาดแคลนนำ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค	 และขาด
ไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน	 ครูจึงนำาข้อมูลชุมชน
มาร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับ

ชาวบ้าน	เพือ่เร่งฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ป่าต้นนำา้เพือ่ให้มนีำา้ในการอปุโภคบรโิภค	รวมทัง้
การให้ชุมชนบ้านแม่ปะกลางจะได้ใช้ทรัพยากรนำ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า	
โครงการฝายมีชีวิตพลิกผืนป่าต้นนำ้าบ้านแม่ปะกลาง	 โดยจัดกิจกรรมแบบมี	
ส่วนร่วมทุกขั้นตอน	ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภายนอกทำาให้ชุมชน
บ้านแม่ปะกลางมนีำา้อปุโภคบริโภค	ใช้ในฤดแูล้งและนำา้ยงัเพยีงพอในการนำามา
เป็นพลงังานในหมูบ้่านซึง่ทำาให้ครสูามารถจดักจิกรรมเรยีนรูไ้ด้ทัง้กลางวนัและ
กลางคืนท้ังกลุ่มเดก็และผูใ้หญ่ได้ส่งผลให้ชาวบ้านมคุีณภาพชวีติทีด่มีากยิง่ขึน้

กลุ่มออมทรัพย์บ้านกิ่วจันทร์	 จัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม	ด้านความสามัคคี	มีวินัย	และ
การเก็บออมเงิน	 รวมทั้งให้ประชาชนมี
ความรู ้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพยีง	และสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการดำาเนนิชวีติของตนเองได้	โดย
มีกระบวนการขั้นตอนการดำาเนินงาน	5	ขั้นตอน	พาคิด	พาทำา	ทำาให้ดู	ปล่อย
ให้เขาทำาเอง	และ	เราเป็นพ่ีเลีย้ง	ผลการดำาเนินงานพบว่า	ผู้ร่วมกลุม่ออมทรพัย์
มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 มีการออมเงินเป็นประจำาซึ่งสมาชิกกลุ่ม	
ออมทรัพย์	มียอดเงินฝากในบัญชี	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2559	ถึงเดือน
มกราคม	พ.ศ.2562	ระยะเวลา	2	ปี	5	เดือน	คนละ	900	บาท	รวม	28,800	บาท

คำาว ่า	 “ต ้าถำากิ๊ เขว ่”	 เป ็นภาษา	
กะเหรี่ยงสกอแปลว่าลายผ้าทอ	 เป็นการ
อนุ รั กษ ์ และสืบทอดวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินและของชาติไทย	

เพื่อรวบรวมและบันทึกผ้าทอลายต่างๆ	ของชุมชน	เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้	
และฝึกทกัษะการทอผ้าสำาหรับเดก็และเยาวชน	และสบืสานและอนรุกัษ์ประเพณี
วฒันธรรมของท้องถิน่ในการทอผ้าให้คงอยูใ่นวิถีชวิีตของคนในชมุชน	โดยร่วม
กันสำารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา	 ความต้องการของหมู่บ้านโดย
การจัดเวทีประชาคมเพ่ือนำาข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านโดยกำาหนด
กิจกรรมในการอนุรักษ์	 ได้แก่	 กิจกรรมวาดภาพลายผ้าทอจากเสื้อของจริง	
ศึกษาลายผ้าทอกะเหรี่ยงในหมู่บ้านขุนหาด	 โดยการสัมภาษณ์ผู้รู้ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับชื่อของลายผ้าทอ	พร้อมทั้งวาดลายผ้าทอต่างๆ	และจดบันทึกขั้นตอน
การทอผ้า	 เรียนรู้และฝึกทักษะการทอผ้ากับผู้รู้และภูมิปัญญา	และกำาหนดให้
นักเรียนและนักศึกษาแต่งกายมาเรียนด้วยชุดกะเหรี่ยง	(สกอร์)	ทุกวันศุกร์	ผล
ท่ีเหนือความคาดหมาย	คอืนกัเรยีนนักศกึษาสามารถนำาลายผ้าทัง้ลายเก่าและ
ลายใหม่มาผสมผสานเพ่ือเกิดผ้าทอลายใหม่	เช่น	กิเ๊คถาหรผิสมกบัลายดอกไม้

หญิงสาวชาวปกาเกอะญอ	 จะทอผ้า
เพือ่ใช้ทำาเครือ่งนุง่ห่ม	นอกจากนีย้งัมอีาชพี
เสริมเพื่อเพ่ิมรายได้	 คือการทอผ้าปกาเก

อะญอ	ผ้าพันคอปกาเกอะญอ	และผ้าพันคอโปร่ง	ส่งให้แก่ร้านภูฟ้า	สำานักงาน
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีแต่เน่ืองจากรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชวีติ
ประจำาวัน	 ครูและสมาชิกกลุ่มผู้ทอจึงร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มราย
ได้ในครัวเรือนจากน้ันได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ	 มาให้ความรู้
เกีย่วกบัการประยุกต์ผ้าทอปกาเกอะญอแบบสมยัใหม่	เพ่ือให้กลุม่แม่บ้านบ้าน
ซอแข่วาคี	สามารถทอผ้าแบบสมัยใหม่	ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
ได้	และสร้างรายได้เสรมิให้แก่ครอบครวั	โดยประยกุต์และเพิม่ลวดลายรปูแบบ
ทีทั่นสมยั	ทำาให้มคีนสนใจสวมใส่ชุดผ้าทอกนัมากขึน้โดยดไูด้จากการสัง่สนิค้า
ทางอ่อนไลน์ที่เสนอขายผ่านเฟซบุ๊กทำาให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

โอกาสนี้ ครู ศศช.ที่ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี จำานวน 6 รายได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง
จดหมายข�าว กศน.
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“ชะลอมบ้านไร่สุขขุม”
เกิดจาก กศน.มีรายได้ทุกวัน ไปรษณีย์ไปรับถึงที่

เมื่อกล่าวถึงชะลอม หลายคนคงคิดว่าก็งานจักสานใส่จากไม้ไผ่ ไว้ผลไม้ธรรมดาทั่วไป แต่มายุคนี้บอก
เลยว่า กศน.พัฒนากลุ่มสร้างจุดขายที่สร้างเสียงตอบรับ ถึงขนาดผลิตไม่พอขาย ต้องขยายเพิ่มหลาย
กลุ่ม หลายอำาเภอ แต่ก่อนต้องไปส่งเอง เดี๋ยวนี้รถขนส่งไปรษณีย์ ขอจองมารับถึงที่ ครู กศน.ร่วมกับกลุ่ม
ทำาจริงจังจึงเห็นผล 

สืบเน่ืองจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน	 ของสำานักงาน	 กศน.	 กระทรวง
ศึกษาธิการ	 ตั้งแต่ปี	2561	 สนับสนุนศูนย์จำาหน่ายสินค้าชุมชน	OOCC	 โดย		
นายสุวิทย์		ถาวร	ครู	กศน.ตำาบลห้วยยั้ง	กศน.อำาเภอพรานกระต่าย		สำานักงาน	
กศน.จังหวัดกำาแพงเพชร	 ได้ประชุมประชาคมร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน	 หมู่ที่	4		
บ้านไร่สุขขุม	 ตำาบลห้วยยั้ง	 อำาเภอพรานกระต่าย	 จังหวัดกำาแพงเพชร		
โดยชาวบ้านได้เสนอให้หน่วยงานราชการ	 มาส่งเสริมอาชีพจักสาน	 เพราะ	
ชาวบ้านมีพ้ืนฐานในเรื่องของการจักสาน	 และมีภูมิปัญญาอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว		
กศน.ตำาบลห้วยย้ัง	อำาเภอพรานกระต่าย	จงัหวดักำาแพงเพชร	จงึได้ประสานงาน
กับ	นางเอื้อมเดือน	หอมรื่น	เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพจักสาน	30	ชั่วโมง	วิชาการ
จักสานชะลอม	ซึ่งได้ภูมิปัญญาในหมู่บ้านเป็นวิทยากร	

ทั้งนี้	 นางสาวประเสริฐ	 ดุลนีย์	 ผู้อำานวยการ	 กศน.อำาเภอพรานกระต่าย		
ได้ให้การสนับสนุนร่วมกับนางเอ้ือมเดือน	 โดยได้หาตลาดหลายรูปแบบ	
เช่น	การขายออนไลน์	ประชาสัมพันธ์	Facebook	และหน่วยงาน	กศน.	ตาม
นโยบาย	OOCC	การขายออนไลน์	โดยจัดทำาเพจชะลอมบ้านไร่สุขขุม	และมีผู้
สนใจสินค้าชะลอมบ้านไร่สุขขุม	 เป็นจำานวนมาก	 ชาวบ้านจึงมีงานทำา	 และมี
รายได้ทุกวัน	 มีผู้สนใจสั่งชะลอมบ้านไร่สุขขุม	 เป็นจำานวนมาก	 แต่เดิมบรรจุ
กล ่ อ งและนำ าส ่ ง กับบริ ษัท เอกชนหลายแห ่ ง รวมทั้ ง ไปรษณีย ์ ด ้ วย		
แต่พอเปรียบเทียบราคาแล้ว	ของไปรษณีย์จะถูกกว่า	และในปัจจุบันไม่ต้องนำา
ไปส่งเองแล้วรถของไปรษณีย์จะเข้ามารับทุกวันเพราะมีปริมาณการสั่งจาก	

ท่ัวประเทศมากขึ้น	 ข้อสำาคัญท่ีทำาให้จำาหน่ายดีมีมูลค่า	 คือ	 กลุ่มจะเน้นและ	
ให้ความสำาคัญกับการสานฐานให้แน่น	 การสานขึ้นทรงตามแบบกระป๋อง	
กระบอกพลาสติกขนาดต่างๆ	 ท่ีนำามาเป็นแม่พิมพ์	 ส่วนมากลูกค้าจะมีความ
ต้องการชะลอมขนาดเล็ก	3	นิ้ว	กับปานกลาง	6	นิ้ว	หรือตามที่กำาหนดมาให้	
ตามความต้องการ	โดยมอบเป็นของชำาร่วย	ของที่ระลึก	ในโอกาสต่างๆ	ซึ่งจะ
นำาไปใส่ผลไม้สด	ผลไม้แปรรูป	ขนมไทย	หรือของใช้อื่นๆ	แม้แต่ชุดสังฆทาน
ถวายพระ	 แต่ที่เพ่ิมเสน่ห์และมูลค่าอีกอย่างคือการนำาไปตกแต่งผูกโบว	์
แบบคลาสกิ	เพราะลกูค้าส่วนใหญ่ในปัจจบุนัมแีนวคิดรกัษ์โลก	ลดโลกร้อน	นยิม
ความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้น

ปัจจุบันกลุ่มมีรายได้เสริม	ในช่วงว่างเว้นจากการทำาไร่และทำานา	บางราย	
กล่าวว่าขณะนี้มีรายได้เป็นหลักเลยทีเดียว	 ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิต	
ที่ดีขึ้น	 บางรายมีความชำานาญมากก็จะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้แก่	
ผู้ท่ีสนใจในอาชีพจักสาน	 จากหน่วยงานอื่นเช่น	 เกษตรอำาเภอ	 พัฒนาชุมชน
อำาเภอ	รวมถึง	นางสาววันวิสาข์	วิจารณ์	ครู	กศน.ตำาบลไทรงาม	กศน.อำาเภอ
ไทรงาม	 ที่ขยายผลไปกลุ่มสานชะลอม	 ไปในอำาเภอไทรงามจนเข้มแข็ง		
และต่อยอดไปที่	 กศน.อำาเภอทรายทองวัฒนา	 อีกด้วย	 เน่ืองจากการผลิตยัง	
ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด	จนสร้างชื่อเสียงและส่งผลให้กลุ่มได้รับ
เกียรติบัตร	 รางวัลชุมชนต้นแบบ	 ในครั้งที่ผ่านมา	 โดยกลุ่มมีความภาคภูมิใจ
และมีความสุขมากขึ้น

เรื่องเด่นจากเครือข่าย

กำาจร หัดไทย
เครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.กำาแพงเพชร

จดหมายข�าว กศน.
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สำานักงาน กศน. :
Thailand Social Expo

2019

ดร.ศรีชัย		พรประชาธรรม	เลขาธิการ	กศน.	ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ	“กศน.	ร่วมใจสร้างสรรค์ไทย	ยั่งยืน”	ในงาน	Thailand	Social	Expo	2019	ที่สำานักงาน	
กศน.	ร่วมจัดแสดงผลการดำาเนินงานการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	และผู้สูงอายุ	กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	
2	ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

จดหมายข�าว กศน.
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 เมื่อวันท่ี	4	 ธันวาคม	2661	 เห็นชอบในหลักการ
มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ	 เร่ือง	 สังคมสูงอายุ	 ซ่ึงมีมาตรการ
หลัก	2	 มาตรการ	 	 และมาตรการย่อย	10	 มาตรการ	 กระทรวงศึกษาธิการ		
โดย	 สำานักงาน	 กศน.	 ได้รับมอบหมายให้เป็น	 “หน่วยงานหลัก”	 รับผิดชอบ
มาตรการย่อยที่	1.6	การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุก
มิติ	 ซึ่งอยู่ภายใต้มาตการหลักที่	 1	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ	
คนทุกวัย

จากโจทย์ใหม่ที่สำานักงาน	กศน.	ได้รับนี้	มีพัฒนาการมาตั้งแต่ปี	2559	เมื่อ
เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง	7	กระทรวง	2	หน่วยงาน	ช่วงเวลานั้น
ประเด็นที่	กศน.	ได้รับมอบหมาย	คือ	ให้ช่วยผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ	(Care	Giver)	
เพื่อสนับสนุนระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง	(Long	
Term	Care)	 ของกระทรวงสาธารณสุข	 และจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
กลุม่ผูส้งูอาย	ุเพือ่แก้ปัญหาภาวะซมึเศร้า		สขุภาพกาย	และสร้างอาชพีเพือ่เพิม่
รายได้

จากการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุตั้งแต่ปี	2559	จนถึงปี	2560	หน่วยงาน	
บูรณาการได้ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์	พบว่า	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ความไม่พร้อมในการดำารงชีวิตใน	4	มิติ	คือ

•	ด้านสุขภาพ	พบว่า	มีปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(NCDs	หรือ	
non-communicable	diseases)	อันเป็นผลจากพฤติกรรมจากช่วงวัยที่ผ่านมา

•	ด้านเศรษฐกิจ	พบว่า	มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำาเนินชีวิต	 ไม่มีบุตร
หลานเกื้อหนุน	ไม่มีเงินออม	ไม่มีอาชีพ

•	 ด้านสังคม	 พบว่า	 ผู้สูงอายุไทยมักใช้เวลาช่วงกลางวันในการนอนอยู่
ภายในบ้าน	ไม่ค่อยมีกิจกรรม

•	ด้านสภาพแวดล้อม	พบว่า	สภาพแวดล้อมภายในบ้านไม่เหมาะกับการ
อยู่อาศัย	 มีหลายจุดมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม	 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
การเป็นผู้มีภาวะพ่ึงพิงในอนาคต	 รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นพ้ืนที่
สาธารณะไม่เอื้อให้ผู้สูงอายุและคนพิการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้ด้วยตนเอง

สิง่ทีภ่าครฐัดำาเนนิการกบักลุม่ผูส้งูอายจุงึเป็นเพยีงการประคบัประคอง	หาก
ไม่มีการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกกลุ่มวัย	เมื่อคนกลุ่มนี้เข้าสู่วัย
สูงอาย	ุ	สภาพปัญหาทีเ่กดิกบัผูส้งูอายใุนปัจจบุนักจ็ะเกดิกบัผู้สงูอายใุนอนาคต
ด้วยเช่นกัน	 และจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรทีแ่ต่ละครวัเรอืนจะไม่สามารถรบัมอืกบัปัญหาของผูส้งูอายุ
ในครอบครัวตนเองได้	 	 จึงเป็นที่มาของ	มาตรการย่อยที่	1.6	การสร้างความ
รอบรูใ้ห้คนรุน่ใหม่เตรยีมความพร้อมในทกุมติ	ิทีค่าดหวงัให้คนรุน่ใหม่เป็นผูส้งู
อายุที่มีความพร้อมทั้ง	4	มิติข้างต้น	ด้านสุขภาพ	มีสุขภาพแข็งแรง	ทั้งร่างกาย	
จิตใจและสมอง	ด้านเศรษฐกิจ	มีอาชีพที่มั่นคง	มีเงินออม	เป็นหลักประกันใน
อนาคต	ด้านสงัคม	มกีารทำากจิกรรมเพ่ือสงัคม	และด้านสภาพแวดล้อม	มสีภาพ
แวดล้อมภายในบ้านที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย	และมีสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระด้วยตนเอง

ในปีงบประมาณ	2563	สำานักงาน	กศน.	ได้เสนอโครงการของบประมาณ	
หมวดรายจ่ายอื่น	จาก	สำานักงบประมาณ	จำานวน	3	โครงการ	คือ	โครงการ
ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ	หลักสูตร	420	ชั่วโมง	ระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข	 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลัง
การสร้างความรอบรูใ้ห้คนรุน่ใหม่เตรยีมความพร้อมในทุกมิต	ิและโครงการการ
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย	จิต	และ
สมองของผู้สูงอายุ	ซึ่งทั้ง	3	โครงการ	จะถูกขับเคลื่อนในลักษณะบูรณาการทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่	จึงขอฝาก	กศน.	ในพื้นที่ว่า	จะออกแบบและ
วางแผนการทำางานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชนในพื้นที่	เพื่อ	“เชื่อมโยง	หนุนเสริม	และต่อยอด”		ให้ภารกิจของ
ตนเองและของภาคเครือข่ายตอบโจทย์ความจำาเป็นของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
ทุกกลุ่มวัยได้อย่างไร	 สำาหรับเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณของทั้ง	 3	
โครงการ	 ในปีงบประมาณ	2563	ที่เกิดจากความพร้อมและความต้องการจริง
ของพื้นที่อย่างแท้จริง

ความท้าทายของ กศน. กับการสร้าง
นวัตกรรมบูรณาการรองรับ สังคมสูงอายุ

กศน. กับระเบียบวาระแห่งชาติ 
เรื่อง สังคมสูงอายุ

จดหมายข�าว กศน.
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กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเร�ยนที่ 1 ป�การศึกษา 2562
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551

(รายว�ชาบังคับและรายว�ชาเลือกบังคับ)


