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นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และ นายนรา เหล่าวิชยา ท้ังสองท่าน 
น�าข้าราชการ บคุลากรในสงักดั ร่วมพธิเีจรญิพระพทุธมนต์พระสงฆ์ จ�านวน 10 รปู พร้อมท้ังท�าบุญตกับาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จ�านวน 42 รปู 
เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ีประจ�าปีพทุธศกัราช 2562 จดัโดยกระทรวงศกึษาธกิาร ณ บรเิวณ
สนามหญ้า ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้น ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 
ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดี เป็นที่ยิ่ง

กศน.ร่วมกิจกรรมสำ�คัญ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินี ปี 2562

จดหมายข�าว กศน.
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นอกจากน้ี เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้ส�านักงาน กศน. 
กรุงเทพมหานคร โดย นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
กศน. กรุงเทพมหานคร น�าคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรมฝึก
ทักษะอาชีพแก่ประชาชน และบริการตัดผมฟรี ณ บริเวณมณฑลพิธี 
ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่  1 - 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีประชาชนสนใจ
ร่วมฝึกทักษะอาชีพเป็นจ�านวนมาก

จดหมายข�าว กศน.
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บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ

Highlights
เร�่องที่น่าสนใจ

พิสูจน์อักษร

ศิลปกรรม
บรรณาธิการ

ศรีชัย พรประชาธรรม
วิเลขา ลีสุวรรณ์
นรา เหล่าวิชยา
ณัฐพงษ์   นวลมาก

- 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

ส�านักงาน กศน.
ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ตรีนุช สุขสุเดช

- ผู้อ�านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
- ผู้อ�านวยการกลุ่มการคลัง
- ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน
- ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

ศรีชัย พรประชาธรรม
วิเลขา ลีสุวรรณ์
นรา เหล่าวิชยา

- ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
- ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอก
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
 การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กองบรรณาธิการ
- ผู้อ�านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
- ผู้อ�านวยการกลุ่มการคลัง
- ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน

ทองพิน ขันอาสา
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ   
สิชล เชยสมบัติ 
นิลรัตน์ มาเจริญ 
ชูชาติ ก�าลังงามบรรณาธิการ

นรา เหล่าวิชยา
ณัฐพงษ์   นวลมาก

- ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
 การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

วราทิพย์ ไตรรัตนวนิช
วิชุดา นาคนาวา
พนิตา จ�าจด

ตรีนุช สุขสุเดช

ตรีนุช สุขสุเดช
บรรณาธิการ

EDITIOR’S TALK

สวัสดีค่ะ วันนี้ บก.พี่แดงมาพร้อมกับจดหมายข่าว กศน.ฉบับที่ 4/2562 ที่น�าเสนอกิจกรรมดีๆ 
ของ กศน. ระหว่างวนัที ่16 พฤษภาคม – 30 มถินุายน 2562 ทีค่ดัสรรมา ซึง่เป็นช่วงเวลาทีส่ถานศกึษา
กศน.ของเราทั่วประเทศเปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงเวลาแห่งโอกาสทางการศึกษา โดยมีพี่น้องครู กศน. 
เป็นผูใ้ห้ และน้องๆ นกัศกึษา กศน.ทัง้ใหม่-เก่า เป็นผูร้บั ในขณะเดยีวกนัการส่งเสรมิพฒันาทกัษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพ ก็เป็นงานที่เราด�าเนินการคู่ขนานกันไป

ส�าหรับโอกาสส�าคัญส�าคัญอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิ ีวนัท่ี 3 มถินุายน 2562 จดหมายข่าว กศน.ฉบับน้ีกไ็ด้น�าเสนอกิจกรรมทีส่�านกังาน กศน.
ของเราได้ไปมส่ีวนร่วมในโอกาสดงักล่าว ณ มณฑลพธิท้ีองสนามหลวง ระหว่างวนัท่ี  1 - 3 มถินุายน  2562
เป็นไฮไลท์ของเล่มให้ด้วยค่ะ

นอกจากนี้ เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของ 
กศน.อ�าเภอภาชี การลงพื้นที่ถ่ายท�าการท�างานในเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยจาก
จังหวัดยะลา กิจกรรมการอบรม Boot Camp การสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศศช. 
“แม่ฟ ้าหลวง” ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เรื่องเด ่นจากเครือข ่ายแห่งกว ๊านพะเยา
การจัดชุมนุมลูกเสือทุกภูมิภาค การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ Smart Onie ที่น่าทึ่ง และเรื่องที่น่ายินดี
อีกเรื่อง คือส�านักงาน กศน.มีรองเลขาธิการ กศน.ครบจ�านวนแล้ว โดย นายณัฐพงษ์ นวลมาก 
รองเลขาธิการคนล่าสุดของเราพึ่งเดินทางมารายงานตัวรับต�าแหน่งหมาดๆ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2562 ที่ผ่านมานี่เองค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะ กลางปีแล้วทั้งผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของ 
กศน.คงต้องเร่งท�างานกันอย่างหนัก เราจะให้ก�าลังใจซ่ึงกันและกันนะคะ ไปพบกับเนื้อหาในเล่ม
กันเลยดีกว่าค่ะ
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 กศน.ร่วมกิจกรรมสำ�คัญ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ปี 2562



ในขณะท่ีคนท่ัวโลกให้ความส�าคัญกับการลดปริมาณขยะจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต
มาจากโฟม และพลาสติก กลุ่มศูนย์ฝึกมีชีวิต กศน. โดย กศน.อ�าเภอภาชี ก็ประสบความ
ส�าเรจ็ในการคดิค้นภาชนะรกัษ์โลก ทีท่�าจากใบผกัตบชวาและใบไม้อืน่ๆ ได้ส�าเรจ็ ซึง่ขณะ
นี้ได้พัฒนาเป็นจานก้นลึก และจานก้นตื้น จากใบผักตบชวาสด และแห้ง รวมถึงกาบต้น
ไผ่ กาบต้นหมาก ใบบัว ใบต้นสัก ก็สามารถน�ามาท�าจานใส่อาหารได้อย่างหลากหลาย
มีสไตล์ และที่ส�าคัญคือย่อยสลายได้ ทนความร้อนได้ ใช้กับของเหลวได้ในระดับหนึ่ง 
เหมาะในการน�ามาใช้ทดแทนบรรจภุณัฑ์แบบใช้แล้วทิง้ ใส่อาหารดสูวยงามน่ารบัประทาน 
นอกจากตอบโจทย์เรื่องการลดขยะพลาสติก ลดขยะโฟมแล้ว ยังช่วยก�าจัดวัชพืชต่างถิ่น
ที่กีดขวางทางล�าน�้า เราไม่ต้องกลัวเรื่องขาดแคลนวัสดุ เพราะวัสดุสามารถหาได้จาก
แหล่งธรรมชาติ ในอีกทางหนึ่ง เมื่อชุมชนผลิตเพื่อใช้กันเอง ก็สามารถแก้ปัญหาขยะที่เกิด
ในตลาด ลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่แหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย

 นอกจากน�าใบผักตบชวาไปใช้ท�าจานใส่อาหารแล้ว ยังมีการคิดค้นเพ่ิมเติมโดย
น�าล�าต้นผักตบชวาไปผ่านกระบวนการท�าเส้นใย และผ่านการผสมตามกรรมวิธี สุดท้าย
สามารถทอเป็นผ้ายกผนื ตดัเย็บเสือ้ผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสวมใส่ได้จรงิ น�าไปจ�าหน่าย
ทางตลาดออนไลน์ และบนสายการบิน ท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงการนี้ไปได้สวย เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และ นางสาวมุกดา แข็งแรง ผู้อ�านวยการ กศน. อ�าเภอภาชี ตลอดจนภาคีเครือข่าย
และชุมชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด สนใจสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มก็มีจัดจ�าหน่าย 
ส น น ร า ค า  จ า น โ ห ล ล ะ  6 0  บ า ท  ช า ม  โ ห ล ล ะ  1 2 0  บ า ท  ห รื อ
หากต้องการเข้าไปเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 
คุณครูดาธิณี ตามเติ้ง หรือครู เต ้ย ผู ้ผลักดันและผู ้ประชาสัมพันธ ์ผลิตภัณฑ์ 
โทร. 035-200411 หรือ 086-3731678 

ใครจะเชื่อ!!!
ผักตบชว�นำ�ม�ทำ�เสื้อผ้� และ ภ�ชนะกันได้แล้ว! 

กศน.ทำาได้ “ศูนย�ฝ�กมีชีวิต ณ กศน.ภาชี”

“ครูเต้ย สวมเสื้อที่ทอจากใบผักตบชวา”

จดหมายข�าว กศน.
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ส่งเสริมก�รอ่�นบนพื้นฐ�นของวิถีชีวิต
และภูมิปัญญา ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ 

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โดยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน เสริมสร้างพลังทางสังคม  
สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

นโยบายและจุดเน้นการด�าเนินงาน ส�านักงาน กศน. ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ด ้านยุทธศาสตร ์ด ้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ ได้ก�าหนดให้มีการเพ่ิมอัตราการอ่าน โดยจัดกิจกรรม 
ส่งเสรมิการอ่านในรปูแบบต่าง ๆ  ตามนโยบายในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั 
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับต�าบล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน พัฒนาการอ่านและศักยภาพการเรียนรู ้ของประชาชน  
โดยสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน และสอดคล้องกับ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทของชุมชน

  

บ้านหนงัสอืชมุชน เป็นภารกจิหนึง่ในการส่งเสรมิสนบัสนนุนโยบายด้านการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน. เป็นแหล่งการอ่านที่ใกล้ตัวทุกคนในชุมชน 
และเป็นแหล่งพบปะพูดคุยท�ากิจกรรมต่างๆ ถือเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีเจ้าของบ้านหนังสือหรืออาสาสมัครส่งเสริม
การอ่านเป็นผูด้แูลและจดักจิกรรมต่างๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน

บ้านหนังสือบ้านทุ่งเจริญ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นแหล่ง 
การอ่านในชุมชนภายใต้บริบทชาวไทลื้อ ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรม 
เป็นของตนเอง แม้ในสังคมยุคดิจิทัลจะมีช่องทางการสื่อสารหลากหลาย 
แต่ในบางพื้นท่ียังคงต้องอาศัยการอ่านหนังสือเพื่อรับรู ้ข ่าวสารท่ีทันสมัย 
และทันต ่ อสถานการณ ์  การบริหารจัดการของบ ้ านหนั งสื อชุมชน 
บ้านทุ่งเจริญ ด�าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากร 
กศน.อ�าเภอเชียงม่วน ได้แก่ ผู ้บริหาร ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ต�าบล 
และบรรณารักษ์ เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
ภูมิปัญญา ผู้น�าชุมชน และผู้แทนครูในชุมชน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและครอบคลุม อาทิ

เรื่องเด่นจ�กเครือข่�ย

จดหมายข�าว กศน.
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บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ ่งเจริญ เน ้นการบริการท่ีเป ็นมิตรของ 
นายค�ารณ มูลศรี และนางประนอม มูลศรี ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นอาสาสมัครส่ง
เสรมิการอ่าน โดยอทุศิบ้านของตนเองให้เป็นบ้านหนงัสอืชมุชน ส�าหรบั กศน.
อ�าเภอเชียงม่วน ส่งเสริมการอ่านในชุมชนโดยใช้หลักการ Active Learning 
ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนานวัตกรรมโดยท�าเป็นกล่องความรู้
เรื่องต่างๆที่ผู้รับบริการสามารถเลือกเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ ในกล่อง
ความรู้จะมีใบความรู้ ตัวอย่างช้ินงาน วัสดุ และแบบประเมินอยู่ในกล่อง

   การบริการหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ โดยหมุนเวียนสื่อจากห้องสมุดประชาชนอ�าเภอเชียงม่วนการรับบริจาค ทอดผ้าป่าหนังสือ
โครงการหนังสือที่ฉันชอบมอบผู้อื่นอ่าน และสื่อสนับสนุนจาก TK Park 

   จัดกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนโดยเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนเป็นผู้สอน โดยไม่คิดค่าตอบแทน อาทิ การสอนอักษรล้านนา 
การตัดตุงไส้หมู ต่อมา กศน.อ�าเภอเชียงม่วน ได้คิดค้นสื่อนวัตกรรมตัวอักษรล้านนาเพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเองได้

   จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วย การเล่านิทาน การวาดภาพระบายสี เป็นต้น
   จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้กล่องความรู้ ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ได้แก่ การพับเหรียญโปรยทาน การตัดตุงไส้หมู 

การพับดอกไม้ใบเตย การปักพุ่มดอก การท�ายางยืดออกก�าลังกาย เป็นต้น 
   จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การฉายหนังกลางแปลง การจัดกิจกรรมร�าวงย้อนยุค 
   บริการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อ แหล่งเก็บรวบรวมอุปกรณ์การทอผ้าและเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของชาวไทลื้อ 
   บริการกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชน ชื่อ “อ่านตาม(อ�าเภอ)ใจ” ผู้อ่านสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้

ผู้เขียน : จารุณี แก้วประภา ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเชียงม่วน อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ทั้งหมด โดยมีเจ้าของบ้านหนังสือเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวก
ท�าให้ผู ้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการเลือกเรียนรู้ตามที่ตนเองสนใจ  
เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเป็นตัวขับเคลื่อน เน้นการสืบทอดภูมิปัญญาเพ่ือเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ 
เพือ่ให้เยาวชนได้เรียนรูแ้ละรกัษาให้คงอยู ่โดยใช้ฐานทุนจากเจ้าของบ้านหนังสือ
ที่ปวารณาตนเองในการสืบสาน และส่งเสริมการอ่าน ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า  
“การที่จะให้ผู้อื่นอ่านหนังสือ เจ้าของบ้านหนังสือจะต้องรักในการอ่านก่อน” 

จดหมายข�าว กศน.
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เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการ
ชุมนุมลูกเสือบ�าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภเิษก “ลกูเสอืจิตอาสาท�าความด ีรวมใจภกัด ีเทดิไท้องค์ราชนั” เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และน้อมน�าพระบรมราโชบาย สูก่ารปฏิบตัผ่ิานกิจกรรมลกูเสอื เพือ่ให้ลกูเสอืและผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่ง
กันและกัน เสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา และการบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
โดยมีส�านักงานศึกษาธิการภาค 2 5 8 10 และ 15 เป็นเจ้าภาพหลัก ใน 5 พ้ืนที่
โดยตั้งเป้าหมายลูกเสือจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานภาคละ 6,810 คน ประกอบด้วย
ส�านักงาน กศน. จ�านวน 900 คน/ภาค ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ�านวน 3.600 คน/ภาค ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�านวน 900 คน/ภาค 
ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน จ�านวน ๖๐๐ คน/ภาค และลกูเสอืต่างประเทศ 
จ�านวน 14 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 792 คน ก�าหนดจัดงาน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย

ง�นชุมนุมลูกเสือบำ�เพ็ญไประโยชน์เฉลิมพระเกียรต ิ
“ลูกเสือจ�ตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค�ราชัน”

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก

ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่   
700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 15 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็น
เจ้าภาพหลัก และพิธีเปิดงานชุมนุม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม ซึ่งมีลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเหนือ 17 จังหวัด 
รวมถึงลูกเสือจากเมียนมา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้าร่วม

ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 2 (จังหวัดปทุมธานี) เป็นเจ้าภาพหลัก มีพิธี
เปิดงานชุมนุมในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา 
เป็นประธาน

ภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
จังหวัดชลบุรี โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 8 (จังหวัดชลบุรี) เป็นเจ้าภาพหลัก มีพิธีเปิด
งานชุมนุมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดย นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการส�านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เป็นประธาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือ
หนองญาติ จังหวัดนครพนม โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 10 (จังหวัดอุดรธานี) เป็น
เจ้าภาพหลัก มีพิธีเปิดงานชุมนุมในวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 โดย นายประเสริฐ บุญเรือง 
เลขาธิการส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณแหลม 
สมิหลา จังหวัดสงขลา โดยมี ส�านักงานศึกษาธิการภาค 5 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ส�านักงานศึกษาธิการ ภาค 6 (จังหวัดภูเก็ต) ส�านักงานศึกษาธิการภาค 7 (จังหวัดยะลา) 
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ  
โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

หลังจากเสร็จสิ้นงานชุมนุมฯ ลูกเสือที่เข้าร่วมจะไปขยายผลโดยชักชวนเพื่อนลูกเสือไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาและบำาเพ็ญ
ประโยชนในพื้นที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562) สำาหรับลูกเสือที่ปฏิบัติจิตอาสา

และบำาเพ็ญประโยชนครบตามเงื่อนไขที่กำาหนด ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อขอรับแบดจจิตอาสาและบำาเพ็ญประโยชนต่อไป
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นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
(ศศช.) การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีครู ศศช. และภาคีเครือข่าย กว่า 1,700 คน เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวง
ศึกษาธกิารมบีทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิสนบัสนนุในด้านการจดัการศกึษาให้
ความรู ้แก่ประชาชนทุกกลุ ่มวัย เพื่อส ่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู ่  
ส�านักงาน กศน. เป็นหน่วยงานส�าคัญหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได ้มีโอกาสสนองงานตามพระราชด�าริ ของ 
สมเด็ จพระกนิษฐาธิ ราช เจ ้ า  กรมสมเด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีในด้านการจดัการศึกษาให้แก่เดก็ เยาวชน และประชาชน
ในถิ่นทุรกันดาร ซ่ึงการด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะในเร่ืองการลดความเหลื่อมล�้า และสร้างโอกาสทางการศึกษาให ้
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ให้การศึกษาเป็นกลไกในการ
พัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่น
ทุรกนัดารทีอ่ยูบ่นพืน้ทีส่งู ซึง่เป็นชนเผ่าและกลุม่ชาติพนัธุ ์ให้มคุีณภาพสามารถ
อ่านเขยีนและพูดภาษาไทยได้ รวมทัง้เข้าถงึบรกิารของรฐัในการพฒันาคณุภาพ
ชวีติความเป็นอยูใ่ห้ดขีึน้ เท่าเทยีมกนัในทกุ ๆ  ด้าน มคีวามภาคภมูใิจในความ
เป็นไทย  ซ่ึงส�านักงาน กศน. ได้ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
สามารถท�าให้ประชาชนในชุมชนบนพืน้ทีส่งูและพืน้ทีท่รุกนัดารได้รบัการเรยีน
รู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง
ได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วย
กระบวนการจัดการศึกษาชุมชน ทั้งนี้ครู ศศช. เป็นก�าลังส�าคัญที่ท�าให้ภารกิจ
ดังกล่าวประสบความส�าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จากการน�าเสนอผลงาน 
ของ ศศช.ต่างๆ ในวันนี้ พบว่าบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินโครงการทั้งการ
พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การให้โอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพ
ทางวิชาการ การงานอาชีพ จริยธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลาย
หน่วยงานมาร่วมมือกันนั้นมีการพัฒนาไปการจัดการเรียนการสอนของ ศศช.
ไปมาก สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นมาก

ด้าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กว่า 30 ปี 
ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 
และทรงมีพระราชด�าริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้จัดท�าแผน
พฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารพืน้ทีเ่ป้าหมายได้มโีอกาสทางการศกึษา 
ซึง่ปัจจบัุนเป็นแผนพฒันาระยะที ่5 (พ.ศ.2560-2569) ด�าเนนิการในพ้ืนที ่ศศช.
สังกัดส�านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน และศูนย์การ
เรียนชุมชนชาวไทยมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา รวม 5 จังหวัด ปีนี้ 
กศน.เน้นให้ทกุคนเข้าถงึองค์ความรูผ่้านสือ่เทคโนโลยใีห้มากขึน้ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ๆ กศน.ไม่สามารถจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้ทุกวัน ส่วนพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ต
ยังเข้าไม่ถึงหรือไม่เสถียรก็จะใช้ระบบสื่อ ออฟไลน์ หรือ ขอความอนุเคราะห์
ใช้สญัญาณร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆทีอ่ยู่ใกล้เคียง ซึง่การประชมุสมัมนาครัง้น้ีจดั
ขึน้ เพือ่ให้คร ูศศช.ได้มโีอกาสแลกเปลีย่น องค์ความรูแ้ละเพิม่ศกัยภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูให้สนองงานตามแผนพัฒนาฯต่อไป ดร.ศรีชัย กล่าวในที่สุด

กศน.จัดสัมมน�ครู ศศช.
สร้างกำาลังใจดันงาน กพด.ลดเหลื่อมล้ำาคนชายขอบ

จดหมายข�าว กศน.
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ส�านักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ก�าหนดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 โดยจะน�าไปออกอากาศทางสถานี ETV  
จ�านวน 20 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ นโยบายหลักสูตร
เกีย่วกบัการรูห้นงัสอืไทย แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ แนวทางการจดัการ
เรยีนรูต้ามหลักสตูรการรูห้นงัสอืไทย พุทธศกัราช 2557 การสาธติการ
จัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  
ในบริบทต่าง ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ในบริบทต่าง ๆ

โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และศูนย์เทคโนโลยทีางการศกึษา ได้ท�างานร่วมกนัในการก�าหนดพืน้ที่
ถ่ายท�าการสาธิตแผนการจัดการเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ 
เ รี ยนรู ้ ตามหลักสูตรการรู ้ หนั งสือไทย พุทธศักราช 2557  
ณ จังหวัดยะลา 3 เรื่องใน 3 พื้นที่ ได้แก่

ถ่ายท�าการสาธติแผนการจดัการเรยีนรู ้ตามหลกัสตูรการรูห้นังสอื
ไทย พุทธศักราช 2557 ในสภาพที่ 2 ชีวิตของเรา เรื่อง ร่างกายของ
เรา ณ กศน.อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ถ่ายท�าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้
หนังสอืไทย พุทธศกัราช 2557 ณ กศน.อ�าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา

ถ่ายท�าการจัดการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรการรู ้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ณ กศน.อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา

ขณะนี้การถ่ายทำาเสร็จแล้ว...อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ
สำาหรับวันและเวลาออกอากาศ กอง บก.

จะแจ้งให้พี่น้อง กศน.ทราบอีกครั้ง ตั้งตารอนะจ๊ะ

ก�รถ่�ยทำ�ก�รส�ธิตแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
และแนวปฏิบัติที่ดีในก�รจัดก�รเรียนรู้

ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

จดหมายข�าว กศน.
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ส�านักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภาษา
และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตาม
โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(Boot Camp) ให้แก่ครูและบุคลากรสังกัด ส�านักงาน กศน. ระหว่างวันท่ี 
26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 โดยมีนางญาณิศา สุขอุดม  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ส�านักงาน กศน. เป็นประธานเปิด 
การอบรม ณ เดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรในสังกัด ส�านักงาน กศน. เพื่อน�าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะที่
หลากหลาย สามารถน�าเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการ
จดัการเรยีนรู ้รวมทัง้สร้างส่ือให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การ
สื่อสารที่ดีขึ้น รวมระยะเวลา 12 วัน (120 ชั่วโมง)  

ท้ังนี้ กศน. ในฐานะของหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน  
ในทุกระดับมากที่สุด ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษา  
ของส�านักงาน กศน. จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต ้องได้รับการพัฒนาทักษะ  
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสาร ตอบสนองต่อ
กลุ่มผู้เรียนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถพัฒนา 
ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี การใช้โซเชียลมีเดีย  และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบท 
ของพื้นท่ี สามารถน�าไปขยายผลต่อผู้เรียนและประชาชนท่ัวไปได้อย่างท่ัวถึง 
โดยได้รบัเกยีรตจิากคณะวทิยากร วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล และศนูย์ภาษา
และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาร่วมเป็น 
คณะด�าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามที่ก�าหนดรวมทั้งเป็นผู ้น�าในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กศน. จับมือ มหิดล-มทร.รัตนโกสินทร์
ปั้นครู กศน. ต้นแบบอัพเกรดทักษะ

การจัดการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

จดหมายข�าว กศน.
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Smart ONIE

“มโนธรรม  ชูแสง”
เกษตรกรผู้พอเพียงภูมิปัญญา
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2562

นายมโนธรรม ชูแสง หรือ “ต้น” อดีตหนุ่มหล่อติด 1 ใน 10 เวทีโดมอน
แมน ปีสุดท้าย เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2517 ปัจจุบันอายุ 44 ปี อาศัยอยู่ที่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านไร่ ชายน�้า ฟาร์มนก” ต�าบลปากแพรก 
อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 085-0688709 เกิดในครอบครัว
เกษตรกร เป็นบุตรล�าดับที่ 7 ของพ่อแม่จากจ�านวนบุตรทั้งสิ้น 8 คน ด้วยวิถี
ของลูกชาวนาชาวสวน เขาเรียนจบ เพียงประถมศึกษาปีที่ 6 เหมือนกับพี่น้อง
ทุกคน แต่ความรกัท่ีจะเล่าเรยีนทัง้การศกึษาพ้ืนฐาน และการเรยีนรูใ้นสิง่ทีส่นใจ
ไม่ได้จบไปพร้อมกับการเดินออกจากร้ัวโรงเรียนในวันนั้น เขามีโอกาสรู้จักกับ
การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.เป็นครั้งแรก ด้วยความเอื้ออาทรของ 
อ.บญุมา ครอูาสาฯ แห่ง กศน.อ�าเภอดอนสกั ผูใ้ห้โอกาสดงึเข้าสูก่ารเรยีน กศน.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงท�าให้มโนธรรม ได้ต่อเติมความฝัน และยัง 
ต่อยอดการเรียนรู้อีกมากมายแบบไม่มีวันจบส้ิน ช่วงชีวิตที่ก้าวผ่าน เขาเก็บ
ประสบการณ์เป็นการเรยีนรูไ้ด้มากมาย แม้แต่ช่วงเวลาทีเ่ขาต้องเดนิทางมาเป็น
ทหารเกณฑ์ในจังหวัดราชบุรี เป็นระยะเวลาสองปีเต็ม เก็บเกี่ยวทุกเม็ด
ประสบการณ์ ควบคู่กับการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับ กศน.ใน
จงัหวดัราชบรุ ีและทกุการเรยีนรู ้เขาสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จรงิจนน่าทึง่.. 

ด้วยวัย 44 ปี แต่มากด้วยประสบการณ์ด้านการเกษตรกว่า 20 ปีของเขา 
ท�าให้เป ็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู ้ ท่ีเขามี นั่นคือ  
“ เกษตรผสมผสาน” ตามหลักป รัชญาของ เศรษฐกิ จพอ เ พียง ที ่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรอันเป็นที่รักของพระองค์  
ผลงานดีเด่นที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์ ได้แก่ รางวัลเกษตรดีเด่น อันดับ 1 สาขา

ไร่นาส่วนผสมระดับจังหวัด ปี 2560 ผู้กระท�ากิจกรรมดีเด่น ด้านเกษตรกรรม 
ระดับจังหวัด และรางวัลอันดับที่ 2 ของภาคใต้ ปัจจุบัน เขาเป็นทั้งวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการท�าเกษตรและการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ถ่ายทอด 
ความรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายและ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ใช้พื้นที่บ้านเป็นฐานการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนและพื้นที ่
ใกล้เคียงตลอดจนหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ อาทิ กศน. อ�าเภอดอนสัก 
จดัอบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชนท้ังในพืน้ทีอ่�าเภอดอนสกั และในพืน้ทีต่่างๆ ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่มาอบรมดูงานในพื้นที่ 28 ไร่ถูกแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนๆ มีทั้งการปลูกพืช ที่มีพืชหลักคือยางพารา ในสวนยางพารา
มีการปลูกผักกินใบ กินหน่อ เช่น ผักเหรียง ไผ่ และมีการเลี้ยงสัตว์ ในสวน
ยางพารา เช่น นกกระทา ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ หมู เพื่อเป็นรายได้เสริม มูลสัตว์
ทีไ่ด้น�ามาท�าปุย๋หมกั ร่วมกบัปุ๋ยทีไ่ด้จากการเลีย้งไส้เดอืน มกีารขดุสระน�า้ เพือ่
ใช้น�า้ในการเกษตรและเลีย้งปลาเป็นอาหารและจ�าหน่าย ลดรายจ่ายในครวัเรอืน  
เพาะเห็ดนางฟ้าเป็นรายได้ประจ�าวัน ก้อนเห็ดที่หมดอายุสามารถน�ามาเป็นปุ๋ย
หมักร่วมกับมูลสัตว์เพื่อจ�าหน่ายและใช้เอง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ในด้านของแปลง
ปลูกปาล์ม มีการปลูกพืชเสริมในแปลงด้วย เช่น ฝรั่ง ข่า ผักหวาน สับปะรด 
กล้วย มะนาว กาแฟ หม่อนเบอรี่ อีกส่วนหนึ่งปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก ตะเคียน 
มะฮ๊อกกานี ประดู่ จ�าปา ไม้แดง พะยูง สะเดา ขี้เหล็ก และแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง 
ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้ในการท�าปุ ๋ยหมัก และอาหารสัตว์ เสริมด้วย
มะม่วงหิมพานต์ มะตูมแขก เสาวรส และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
แนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่ส�าคัญมโนธรรมถ่ายทอดความรักธรรมชาติ และความรักวิถีเกษตรกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ภรรยา บุตรชาย และบุตรสาว 
จากคนในเมืองมาเป็นครอบครัวเกษตรกร มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยง
ตามฐานความรูต่้างๆ และมแีนวโน้มจะสบืสานความเป็นเกษตรกรต่อจากผูเ้ป็น
บดิา นอกจากคนในครอบครัวและเกษตรกรใรชมุชนแล้วยงัมกีลุม่ผูส้นใจ หน่วย
งานต่างๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ตวัของมุโนธรรมเอง กถ่็ายทอดองค์ความรูท้กุอย่างทีม่ด้ีวยความสขุ ความเตม็ใจ
และภาคภมูใิจปลกูฝังให้มกีารปลกูต้นไม้ ด้วยสโลแกนทีว่่า “คิดอะไรไม่ถกู ปลกู
วันละสิบต้น” ให้ผู้เรียนรู้ที่ยังหาความสนใจและความถนัดของตัวเองไม่พบ ได้
มีกิจกรรมที่จะท�าให้ค้นพบตนเองได้ในที่สุด ในด้านของชุมชนเขาได้รวบรวม
พนัธุไ์ม้และน�ามาแบ่งปันแลกเปลีย่นในกลุม่สมาชกิ และเป็นจดุรวบรวมผลผลติ
ของสมาชกิเพือ่จ�าหน่ายโดยแบ่งรายได้อย่างเป็นธรรม  มใิช่ “นายหน้าขายของ” 
ที่หวังแต่จะรับแต่ผลก�าไรเป็นเป้าหมายหลัก เพราะเป้าหมายของเขา และทีม
งาน คือ “ความสุขจากความพอเพียง” เป้าหมายต่อไปคือการเปิดศูนย์เรียนรู้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบฟาร์มสเตย์ การฝึกใช้ชีวิตแบบพอเพียง และ
พฒันาตนเองครอบครวัและชมุชนโดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป 

ในด้านการพฒันาตนเอง เขาหาความรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัการค้าออนไลน์โดย
การเข้าอบรมกบัศนูย์ดจิิทลัชมุชน เข้าร่วมโครงการอบรม Smart ONIE เพือ่สร้าง 
Master Trainner พัฒนาตนเองในการเป็นต้นแบบของวิทยากรถ่ายทอด  องค์
ความรู้ด้านเกษตรกรมืออาชีพ โดยมี นางกัลยา แพเพชร ครู กศน.ต�าบล 
ปากแพรก พร้อมด้วย นายเทิดไท ธรรมธวัช ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอดอนสัก 
และนายสมเชาว์ กาญจนจรสั ผูอ้�านวยการส�านกังาน กศน.จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

เป็นผู้ให้การสนับสนุน ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิ
สมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ กล่าวถึงความคู่ควรในการได้รับการคัดเลือก
ของมโนธรรม ว่าสิ่งที่โดดเด่นมี 4 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก คือ การเป็นคน 
สู้ชีวิต เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ในทุกช่วงชีวิตมาใช้ประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการท�างาน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ เช่นเดียวกับองค์กร กศน.ที่ท�างานเพื่อ
ประโยชน์และโอกาสทางการศกึษาของประชาชน ประเดน็ต่อมา คอื การน้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักน�าวิถีชีวิต รวมถึงเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ยิ่งยากจน ยิ่งต้องใช้ทุนให้น้อย ทุกกระบวนการของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้อยู่
ในกรอบของความพอเพยีง เน้นพฒันาความคดิให้คนท่ีมาเรยีนรูก้ลบัไปทดลอง
ท�าเองท่ีบ้าน แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ประเด็นท่ีสาม การน�า
หลักปรัชญา “คิดเป็น” มาใช้ ระเบิดจากข้างใน ก่อนการเรียนรู้ต้องมีการ 
พูดคุย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตนเอง ข้อมูลทางสังคม แล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะเลือกฐานเรียนรู้เกี่ยว
กบัเรือ่งอะไร ด้วยการลงมือปฏบัิตจิรงิ โดยมีครพูีเ่ลีย้งดแูลในแต่ละฐาน ประเดน็
สดุท้าย เป็นการท�างานเกษตรผสมผสานโดยองิกฎของธรรมชาติ เรยีนรูจ้ากการ
ท�างานที่ต้องอยู่กับธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ และไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติ เพราะ
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นวงจร เป็นวัฏจักร ผลลัพธ์ที่เรามอง
เห็นคือการบริหารจัดการชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการท�าการ
เกษตรผสมผสาน แต่สิง่ทีเ่รามองลกึลงไปอกีคอืการให้ความส�าคญักบัการเรยีน
รูข้องเขา ซึง่คูค่วรกบัค�าว่า “ภมูปัิญญา ด้านการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย” เป็นอย่างยิ่ง

ปรบมือสิคะ รออะไร!!!!!!!!
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เมือ่เรว็ๆนี ้ผูบ้ริหารจากกรมการศกึษานอกโรงเรยีน สปป.ลาว ได้เดนิทางศกึษาดงูานด้านนโยบายส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ การด�าเนนิงานและกรอบ
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย ณ ส�านักงาน กศน. และหน่วยงานในสังกัด อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน.ต�าบล 
บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี บางละมุง กศน.อ�าเภอบางละมุง ศูนย์การศึกษานอกระบบกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สาขา
ตลาดน�้า 4 ภาค และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการจัดท�า
นโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การด�าเนินงานและกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

นายณัฐพงษ์ นวลมาก รายงานตัวเข้ารับต�าแหน่งรองเลขาธิการ กศน. คนใหม่
กับนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ผู้บังคับบัญชา ณ ส�านักงาน กศน. 
กระทรวงศกึษาธกิาร และกราบสกักระสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้ 5 จดุ ของกระทรวงศกึษาธกิาร
เพื่อเป็นสิริมงคล
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นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อ�านวยการส�านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
องค์กรให้แก่ผู้บริหารข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ระหว่าง
วันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนท์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กศน. และคณะได้แก่ นายสุรพงษ์  ทองเนียม 
นางสาวนภัสสรณ์  ธนิพัฒน์วรเมธ และนายนพนันท์  สิงหเสนี เป็นวิทยากร 
ให้ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนข่าว มีทักษะด้าน
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานการ ศึกษานอกร ะบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี เหมาะ สมและมี
ประสิทธิภาพพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากการท�างานที่ ไม่มีทาง
หาพบจากในต�ารา

นางวบูิลผล เปิดเผยว่า ส�านกังาน กศน.จงัหวดันครปฐม มภีารกจิหลกั
ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัย ให้แก่ประชาชนผูด้้อย ผูพ้ลาด และผูข้าดโอกาสทางการศกึษา
 ให้ได้รบัโอกาสทางการศกึษาในรปูแบบการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  การศกึษาต่อเนือ่งและการศกึษาตามอธัยาศยัทีม่คีณุภาพอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมาย เพ่ือยกระดบัการศกึษา สร้างเสรมิและปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม 
และความเป็นพลเมอืงอนัจะน�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชีวติและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู ่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติที่เหมาะสม สามารถคิด
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันรวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนา
คณุภาพชีวติได้อย่างสร้างสรรค์ได้รบัการสร้างและมนีสิยัรกัการอ่านเพือ่การ
แสวงหาความรู ้ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนและภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและตลอดมา

กศน.นครปฐม ป��นครูตำ�บล
เป�นนักสื่อสารมืออาชีพสวมหมวกใบใหม� “PR กศน.”

นางวิบูลผล กล่าวต่อไปว่าตนมองว่าการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร
เป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิดตลอดจนขจัดและ
ลดสาเหตุของความขัดแย้งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากน้ี
ยงัเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการประชาสมัพนัธ์เพือ่สนบัสนุนนโยบายและการด�าเนิน
งานขององค์กร ดังนั้น การน�ากิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ในพื้นที่ของส�านักงาน 
กศน.จังหวัดนครปฐมไปเผยแพร่สู่สาธารณชน จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถและทักษะในด้านการเขียนข่าวและการจัดท�าข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับท่ีใช้การได้ ซึ่งจ�าเป็นต้องเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะสื่อสารภารกิจงานต่างๆให้แก่ประชาชนและชุมชนใน
พื้นที่ได้รับรู้โดยใช้ทรัพยากรบุคลที่เรามี ด้วยการปันบุคลากรในสังกัดทุกคน 
สู่การเป็น “นักประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรมืออาชีพ” เพราะเรามีความเชื่อว่า 
บุคลากรของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน กศน.ดีที่สุด และจะเป็นผู้ที่
จะสามารถถ่ายทอดภารกิจที่ กศน. ด�าเนินการสู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

เชื่อเถอะ คุณก็ทำาได้!!

นางวิบูลผล กล่าวต่อไปว่าตนมองว่าการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรนางวิบูลผล กล่าวต่อไปว่าตนมองว่าการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร
เป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจและความสัมพันธ์เป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจและความสัมพันธ์

จดหมายข�าว กศน.
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เวลา เวลาจันทร� อังคาร

ผังรายการสถานีว�ทยุศึกษา

พ�ธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย�

06.00 น.

06.15 น.

06.30 น.

07.00 น.

07.30 น.

08.00 น.

09.00 น.

09.10 น.

10.00 น.

10.10 น.

11.00 น.

11.15 น.

12.00 น.

12.30 น.

13.00 น.

14.00 น.

14.10 น.

15.00 น.

15.10 น.

15.30 น.

16.00 น.

16.15 น.

17.00 น.

18.00 น.

18.20 น.

18.30 น.

19.00 น.

19.30 น.

20.00 น.

20.15 น.

20.30 น.

22.00 น.

23.00 น.

23.50 น.

24.00 น.

18.00 น.

18.20 น.

19.00 น.

19.30 น.

20.00 น.

20.30 น.

22.00 น.
22.50 น.

23.00 น.

24.00 น.

ธรรมะเพ�่อชีว�ต 

หน�าต�างบานเช�า

เส�นทางทำกิน

ถ�ายทอดข�าวจาก สวท.

ภาษาต�างประเทศ : อังกฤษ , จ�น , พม�า , เว�ยดนาม , อังกฤษ

รอบรั้วเสมา

ข�าว

หยิบมาเล�าเอามาฝาก

ข�าว / พยากรณ�อากาศ

ที่นี่ 92

ข�าว / สารคดีสั้น (เบิกเง�น)

ดนตร�กานต�

ถ�ายทอดข�าวจาก สวท.

ก�าวไปกับการศึกษาไทย : สป. , สอศ. , ก.ค.ศ. , สพฐ. , สกอ.

ตามตะวัน (1)

ข�าว

ตามตะวัน (2)

ข�าว / 360 องศา ภาษาอังกฤษ (เบิกเง�น)

ตามตะวัน (3)

เพลินวรรณกรรม

ข�าว / สารคดีสั้น (เบิกเง�น)

เพ�่อนยามเย็น

โลมา…ลั้ลลา

ถ�ายทอดเสียงจาก คสช. / เที่ยวทั่วไทยไปกับมณฑิกานต�

น�ารู�เร�่องไอที

สูงวัย สบายมาก

ถ�ายทอดข�าวจาก สวท.

แบ�งป�นเร�่องดีดี

ถ�ายทอดข�าวในพระราชสำนัก จาก สวท.

ถ�ายทอดเสียงจาก คสช.

มุมความสุข

บุหลันลอยเลื่อน

มิวสิก 92

ธรรมะเพ�่อชีว�ต*

ป�ดสถานี

มิวสิกโมเมนต�

ถ�ายทอดเสียงจาก คสช.

รวมใจเป�นหนึ่ง

ถ�ายทอดข�าวจาก สวท.

สร�างเสร�มเติมความรู�ภาษาไทย

ถ�ายทอดข�าวในพระราชสานัก จาก สวท.

มุมความสุข

สนทนาประสาอาเซียน/สยามหลากมิติ/
เที่ยวทั่วไทยไปกับมณฑืกานต�

เร�่องเล�าคนทำเพลง

ป�ดสถานี

FM 92  MHz   AM 1161 kHz  |  www.moeradiothai.net 
 รับฟ�งผ�านดาวเทียม ระบบ KU Band  ช�อง FM 92

ส�วนรายการและออกอากาศทางว�ทยุ ศูนย�เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศร�อยุธยา เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� : 0 - 2354 - 5730 - 40 ต�อ 327 - 330, 0 - 2354 - 5714  |  โทรสาร : 0 - 2354 - 5741

14.00 น.

14.05 น.

15.00 น.

15.10 น.

16.00 น.

17.00 น.

เพ�่อนคู�คิดมิตรเกษตรกร

ถ�ายทอดข�าวจาก สวท.

ภาษาต�างประเทศ : อินโดนีเซีย , เขมร

ถ�ายทอดเสียงจาก คสช. /สนทนาประสาอาเซียน คุยกันวันอาทิตย�

ข�าว

คลินิกรักษ�สุขภาพ/จ�ตแจ�มใส กายเป�นสุข

ข�าว / พยากรณ�อากาศ

คลินิกรักษ�สุขภาพ/จ�ตแจ�มใส กายเป�นสุข

ข�าว / สารคดีสั้น (เบิกเง�น)

รักษ�ลูกทุ�ง

ถ�ายทอดข�าวจาก สวท.

ดนตร�ไทย

พ�ดจาภาษาไทย/ชั่วโมงนักอ�าน

สารคดีสั้น (เบิกเง�น)

ชีว�ตธรรมชาติ

ข�าว/สารคดีสั้น (เบิกเง�น)

สยามหลากมิติ

สรวล…สนุก

06.00 น.

06.30 น.

07.00 น.

07.30 น.

08.00 น.

09.00 น.

09.10 น.

10.00 น.

10.10 น.

11.00 น.

11.15 น.

12.00 น.

12.30 น.

13.00 น.

ธรรมาภิรมย� 


