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เริ่มต้นด้วยการไปเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์รับฟังการชี้แจงศูนย์สอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหรรษา เจ บี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) ได้อธิบายว่า การทดสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จะสอบในวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จะสอบในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ภารกิจ
แรกของสถานศึกษาที่ขอให้ ศูนย์สอบย้าและกาชับได้แก่ การส่ งข้อมูลนักเรียนที่ถูกต้องและครบถ้วน ผ่าน
ระบบ O-net ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ได้เน้นย้าศูนย์สอบ สนามสอบและกรรมการ
คุมสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินการดาเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ และปฏิบัติ
ระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ.2557 เพื่อให้เป็นห้องสอบสีขาว สนามสอบสีขาว
และศูนย์สอบสีขาว สาหรับการนาผลไปใช้ขอให้คุณครูได้ไปศึกษารายงานผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน Onet ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ จะทาให้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมี
จุดอ่อนในมาตรฐานการเรียนรู้ใด และจะมีแนวทางการพั ฒนาอย่างไร ส่วนผู้อานวยการโรงเรียนให้ดูฉบับที่ 6
เป็นสาคัญ คือ ค่าสถิติระดับโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้ดีกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาในลักษณะทา
อย่างไร ให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน

กิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ภายใต้การนาของผู้อานวยการอัศวกรณ์ สิทธิศักดิ์ มีการประชุม
คุณครูเพื่อให้เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
การจัดทาวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21 สวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดตรัง และการทางานกันใน
กลุ่มโรงเรียน มีโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนหิ นจอกมาร่วมกิจกรรมด้วย ผมยืนยันว่าการทางานร่วมกันใน
กลุ่ มโรงเรี ย นยั งมีความส าคั ญและจ าเป็ น อย่า งยิ่ง จาได้ว่าครูบาอาจารย์ไ ด้ใ ห้ ข้ อ คิด ที่เป็ นหลั กวิช าไว้ ว่ า
เครือข่ายการพัฒนาทุกองค์กรในเครือข่ายต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ที่เท่าเทียมกัน นั้นหมายความว่าไม่มีองค์กรใด
ในเครือข่ายต้องอยู่ในสภาวะพึ่งพาองค์กรอื่น ๆ แต่มาสร้างเครือข่ายร่วมกันเพราะเห็นประโยชน์ในการทางาน
ร่วมกัน หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่เรียกว่า “สังคหวัตถุ 4”สามารถนามาประยุกต์ในการทางานร่วมกัน การให้เกียรติ
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ให้โอกาส ให้อภัย การพูดจาไพเราเสนาะหู คิดก่อนพูด พูดความจริง การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คงสร้างเสน่ห์ให้พวกเราได้นะครับ ส่ว นกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนบ้านหนองไทรของ
ผู้อานวยการบุญรักษ์ รมทอง น่าสนใจที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน คุณครูมาร่วมเล่นกีฬา
ด้วยกัน ผมเห็นความสุขของนักเรียนแล้วชื่นใจแทนผู้หลักผู้ใหญ่ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ให้แก่นักเรียน

สาหรั บ การไปเยี่ ย มโรงเรี ย นสั ป ดาห์ นี้ ไ ด้ 3 โรง โรงเรี ย นแรกเป็ น โรงเรี ย นบ้ า นทุ่ ง นา
ตั ้ ง อยู ่ อ าเภ อเมื อ ง ตรั ง จั งหวัดตรั ง มีท่านผู้ อานวยการอรุณศรี บัว ขวั ญ เป็นผู้ บริห าร นักเรียนในปี นี้
รวม 161 คน ผลการทดสอบโอเน็ตปีที่ผ่านมา โรงเรียนนี้ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาไทย ผมได้นั่งคุย
แลกเปลี่ยนความรู้กับ นางสาวจันทร์เพ็ญ ส่งชีพ ครูชานาญการ ซึ่งสอนวิชาภาษาไทย ท่านเล่าภูมิหลังให้ฟัง
ว่าท่านจบการศึกษาในวิชาเอกประถมศึกษา เกียรตินิยม การจัดการเรียนรู้จะยึดตัวชี้วัดและมาตรฐานเป็นหลัก
โดยศึกษาเนื้ อ หาแล้ ว น ามาจั ด ทาหน่ ว ยการเรี ยนรู้ แบบบู รณาการตามตัว ชี้วัด ท่านยกตัว อย่างให้ ฟั ง ว่ า
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เกี่ยวกับประเภทของคาทั้ง 7 ประเภท ก็มาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้
จะช่วยลดเวลาเรียนลงได้ เวลาที่เหลืออยู่ก็สามารถทบทวนทาแบบฝึกหัด โจทย์ ข้อสอบ O-net ย้อนหลัง
5-10 ปี แนะนาให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ตัดตัวลวงพร้อมเลือกตัวถูก ท่านย้าว่าครูผู้สอนต้องอ่านรายงาน
ผล O-net ฉบับที่ 2 จะทาให้รู้ว่านักเรียนของเรามีจุดอ่อนในตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ใด ซึ่งสอดคล้องกับ
สทศ. ที่ย้าให้ครูต้องอ่านรายงานผล O-net นอกจากนี้ท่านได้ให้ความสาคัญกับการจัดเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงนามาถ่ายทอด
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ต่อให้ถึงเพื่อนครูท่านอื่น ๆ นะครับ โรงเรียนที่สองโรงเรียนบ้านด่านของท่านผู้อานวยการสุดาพร มุสิกพันธ์
ทราบว่านักเรียนมีการเจ็บป่วยเป็นโรคมือเท้า ปาก ทางโรงเรียนจึงได้ปรึกษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบลน้าผุด ได้รับคาแนะนาให้ปิดโรงเรียนเพื่อมิให้มีการแพร่เชื้อ รวมทั้งได้ถือโอกาสทาความสะอาด
บริเวณห้องเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างเฝ้าป้องกัน ซึ่งได้กาหนดมาตรการในเรื่องของความสะอาดของเล่นและ
สิ่งแวดล้อมมาตรการเร่งรัดในการล้างมือ ส่วนโรงสุดท้าย ผมพบว่าเอกสารการลงเวลาปฏิบัติ ราชการไม่เป็น
ปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับสภาพการไป – มา ปฏิบัติราชการของบุคลากร เคยได้พูดคุยกันไปแล้วว่า สมุดตรวจ
ราชการกับสมุดเยี่ยมมีความแตกต่างกัน และนาไปใช้อย่างไรก็ฝากไปดูกันใหม่นะครับ

