สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมวิหำร/สพป.ชัยนำท
2. ส.ก.ธ.สุดยอดโรงเรียนน่ำทึ่งแห่งประเทศไทย โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี/สพม.1
3. กำรรณรงค์แยกประเภทขยะก่อนทิ้ง/สพป.เชียงใหม่ เขต 2
4. กำรจัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล/
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
5. นวัตกรรมสมใจโมเดล สร้ำงอำชีพด้วยลูกประคบสมุนไพร โรงเรียนเหลืองพนำวิทยำคม/สพม.32
6. ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูอุไร ทองขำว โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง 31 จังหวัดนครนำยก
ตอน อ่ำนออก เขียนได้ ด้วยสำยใยแห่งรัก /สพป.นครนำยก
รับชม “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ” ดังนี้
1. รับชม VTR ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน
กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท.ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำรเรื่องนี้ของ
สพท.และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำงควำมเข้ำใจ
กำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในสังกัดทรำบและนำหลักศำสตร์พระรำชำ
ไปประยุกต์ใช้ ซึง่ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำจำกรำยกำรศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึง่ นำยกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้กล่ำวไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ ๒๕๖2 ดังนี้
1.2.1 จำกกำรประชุมเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ปีนี้ หรือดำวอช 2019 ให้ควำมสำคัญกับประเด็น
สิ่งแวดล้อม และควำมวิกฤตเป็นพิเศษ โดยมีรำยงำนประเมินควำมเสี่ยงของโลกประจำปี 2019 ชีว้ ่ำ สภำพอำกำศ
สุดขั้วเป็นควำมล้มเหลว ในกำรแก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ รำยงำนล่ำสุด
ของคณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เมื่อเดือนตุลำคมปีที่แล้ว ชี้ชัดว่ำถ้ำจะ
รักษำสมดุลทำงสภำพภูมิศำสตร์ของโลกให้ได้ต้องป้องกันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น เกิน 1.5 องศำเซลเซียส
หมำยควำมว่ำ เรำต้องลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ให้ได้อย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งภำยใน 12 ปี ข้ำงหน้ำ ด้วยเป้ำหมำยนี้
จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ำย ทุกประเทศ ต้องร่วมมือปฏิวัติอย่ำงเต็มรูปแบบ ทั้งเศรษฐกิจ กำรผลิต และกำรบริโภค
ให้พึ่งพำเชื้อเพลิงจำกฟอสซิลให้น้อยที่สุด รัฐบำลได้จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ 20ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศในทุก
มิติที่เน้นกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศำสตร์พระรำชำมำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม ตลอด 4 ปีที่ผ่ำนมำ
มีผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ เช่น
1) กำกับดูแลกำรปล่อยมลพิษทำงน้ำ และมลพิษทำงอำกำศอย่ำงเคร่งครัดและจริงจังของ
สถำนประกอบกำร โรงงำน และนิคมอุตสำหกรรม

-22) กำรผลักดันกฎหมำยใหม่เพื่อส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรจัดกำร
ซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3) กำหนดให้กำรกำจัดขยะมูลฝอยเป็นวำระแห่งชำติ ซึ่งเน้นกำรจัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำง
โดยเพิ่มบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรขยะมูลฝอยตกค้ำงตำมหลักวิชำกำรได้ 21 ล้ำนตัน
จำกทั้งหมด 30 กว่ำล้ำนตัน
4) รณรงค์ลดกำรใช้โฟมและถุงพลำสติก โดยร่วมมือกับศูนย์กำรค้ำ ซูเปอร์มำร์เก็ต ร้ำน
สะดวกซื้อ สำมำรถลดขยะได้ประมำณ 370 ล้ำนใบ
5. ลดพลำสติกหุ้มฝำขวดน้ำดื่มได้กว่ำ 2,600 ล้ำนชิ้นต่อปี หรือประมำณ 520 ตันต่อปี
6. ห้ำมสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ชำยทะเล หรือในพื้นที่สำธำรณะ
7. จัดกำรของเสียอันตรำยชุมชนอย่ำงถูกต้องประมำณ 60,000 กว่ำตัน จำกทั้งหมด
600,000 กว่ำตัน
8. แก้ปัญหำหมอกควันภำคเหนือให้ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน
1.2.2 มำตรกำรลดปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก รัฐบำลได้มีกำรแถลงข่ำวรับทรำบทั่วกันแล้วตลอด
ช่วงสัปดำห์นี้ ประกอบด้วยมำตรกำรระยะเร่งด่วน ปำนกลำง ระยะยำว ที่ต้องกำรควำมร่วมมือจำกทุกๆ ฝ่ำย ให้
รถยนต์ดีเซล ขสมก. รถยนต์ของทำงรำชกำรปรับเปลี่ยนมำใช้น้ำมันบี 20 ซึ่งน่ำจะส่งผลดีต่อตลำดไบโอดีเซล ทำให้
เกิดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์บี 20 ตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง ให้เป็นทำงเลือกของผู้บริโภคอีกด้วย นอกจำกนี้ ได้มี
กำรเปลี่ยนไส้กรองอำกำศ กรองน้ำมันดีเซล กรองน้ำมันเครื่อง และมีกำรล้ำงหัวฉีด อย่ำลืมกำรจอดรถให้ดับเครื่อง
ทุกครั้ง และห้ำมเผำในที่โล่งเด็ดขำด เป็นต้น โดยรัฐบำลจะรีบพัฒนำโครงข่ำยกำรให้บริกำรขนส่งสำธำรณะทุกระบบ
ตำมแผนที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นทำงเลือกในกำรเดินทำงแทนรถยนต์ส่วนบุคคล และเร่งรัดแผนกำรเปลี่ยนรถโดยสำร
ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้เป็นรถยนต์ที่ไม่มีมลพิษ เป็นต้น และขอให้ทุกคนช่วยกันรักษำ
สิ่งแวดล้อมของเรำให้เหมือนกับรักษำสุขภำพของตนเอง ดูแลทุกคนในครอบครัว และคนอื่นๆให้มีควำมสุขด้วยกัน
เพรำะเรำอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทยทุกคน
1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
2. เลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู
กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำรเรื่องนี้
ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
2.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำงควำมเข้ำใจ
กำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป. ตรัง เขต 1 แจ้งบุคลำกรในสังกัดทรำบ ปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อสั่งกำร ช่วงเลขำธิกำร
กพฐ. พบเพื่อนครู โดยนำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ. ดังนี้

-32.2.1) กำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ
เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวถึงกำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ ประเด็นที่ท่ำน
นำยกรัฐมนตรีกล่ำวถึงที่สำคัญว่ำ สพฐ.ซึ่งมีหน้ำที่จัดกำรศึกษำต้องมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ มีจิตสำนึกที่ต้องร่วมมือกันทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ไม่เป็นกำรสร้ำงผลกระทบไม่ทำให้เกิดโลกร้อน ตั้ง
ประเด็นให้นักเรียนใช้เป็นปัญหำ แยกปัญหำใหญ่ๆ ไปเป็นปัญหำย่อยๆ ว่ำเกิดอย่ำงไร จำกนั้นดูแนวโน้มในกำร
พัฒนำปรับปรุงแก้ไข ศึกษำรำยละเอียด หำวิธีกำรแก้ไขปัญญำ เป็นกระบวนกำรคิดเชิงคำนวณในวิชำวิทยำกำร
คำนวณ มุ่งให้เด็กได้ช่วยเหลือพัฒนำโลกด้วยกำรใช้วิชำนี้ สำหรับเรื่องฝุ่นละออง เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้เด็กมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้วยตนเอง กำรบอกเล่ำสร้ำงควำมรับรู้ว่ำเกิดจำกอะไร ที่ผ่ำนมำหลำยหน่วยงำนรวมทั้งโรงเรียน
ได้ให้ควำมร่วมมือทำหลำยกิจกรรม ขอให้ดำเนินกำรต่อไปในระยะสั้น แต่ในระยะยำวไปหำว่ำปัญหำนั้นเกิดจำก
สำเหตุอะไร จะช่วยเหลืออย่ำงไร ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5
2.2.2) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียนในโครงกำรคุณภำพประจำตำบล รุน่ ที่ 1 และรุ่นที่ 2
เลขำธิกำร กพฐ. เป็นประธำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียนในโครงกำร
คุณภำพประจำตำบล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 ที่จังหวัด
นครนำยก ได้ทำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรโรงเรียน จุดสำคัญของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ไม่ได้เน้นกำรก่อสร้ำง
เน้นที่กำรเรียนกำรสอน ให้มีครูครบชั้น ครบวิชำเอก ครบวิชำชีพ เตรียมจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพตำมวิชำชีพ
2.2.3) วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ณ โรงแรมซี. เอส ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) , เลขำธิกำร กพฐ. ลงพื้นทีป่ ระชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อน
พื้นทีน่ วัตกรรมศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ณ โรงแรมซี. เอส ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี มีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มคุณภำพ
กำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ หำกลไกในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยได้ระดมควำมคิดเห็นจำกจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ทุกภำคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำ สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนให้สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ และสะท้อนปัญหำให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ
2.2.4) นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อำคำร สพฐ. 4 ชั้น 2
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) เป็น
ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แนะนำประธำน กพฐ.คนใหม่ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
และได้ชี้นำกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยระบุไว้ ขับเคลื่อนนโยบำยและภำรกิจต่ำงๆ เพื่อเสนอแนะช่วยเหลือให้
ควำมคิดในกำรปฏิบัติ โดยมีเป้ำหมำยที่สำคัญคือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และได้มีกำรพิจำรณำเรื่องกำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรรับนักเรียนซึ่งได้รับกำรเสนอแนะจำกสำนักงำน ปปช. ที่เสนอแนะผ่ำนคณะรัฐมนตรี
2.2.5) วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิทยำกรพี่เลี้ยงหลักสูตรกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 เลขำธิกำร กพฐ. เปิดประชุมวำงแผนกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ซึ่งในวัน
ดังกล่ำวได้เน้นย้ำกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรแต่ละจุดกำรจัดกำรอบรมว่ำ กำรพัฒนำ
ผู้อำนวยกำรกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกำรพัฒนำผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำใหม่นี้ มีหลักกำรใหม่ๆ อยู่ 2-3 เรื่อง

-4ได้แก่ กำรใช้เทคโนโลยีทำงไกลในกำรจัดอบรมโดยกระจำยจุดไปทั่วทุกภูมิภำคของประเทศประมำณ 13 จุด
จำกนั้นเรื่องใดที่มีควำมจำเป็น ที่จะต้องรับฟังจำกส่วนกลำง ก็ ให้มีกำรถ่ำยทอดสด เรื่องใดที่จะใช้วิทยำกรร่วมกัน ก็จะ
บันทึกเทป ที่สำคัญในกำรอบรมครั้งนี้ ได้ใช้แนวทำงในกำรเรี ยนรู้ที่เรียกว่ำ Flipped Classroom คือได้จัดทำVTR
และได้จัดทำเอกสำร และอีกหลำยหลำยเรื่องรวมไปถึงสื่อกำรเรียนรู้ให้ผู้ที่จะเข้ำอบรมได้ศึกษำเรียนรู้ก่อน เน้นเรื่อง
กำรWorkshop โดยกำรเข้ำกลุ่ม ยกตัวอย่ำงกำรกรณีศึกษำ มำให้พิจำรณำแก้ไข ร่วมกันระดมควำมคิด โดยเรียกว่ำ
Active Training เน้นกำรกล้ำคิดกล้ำแสดงออก เพื่อ นำไปใช้กับโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งได้มีกำรประกำศผลกำร
คัดเลือกผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเรียบร้อยแล้ว กำรอบรมผู้อำนวยกำรโรงเรียนก็จะดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 20- 27
กุมภำพันธ์ 2562 และเมื่ออบรมเสร็จในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 จะมีกำรประกำศผลว่ำใครเป็นผู้ที่ผ่ำนกำร
อบรม และรำยงำนตัวเพื่อเลือกโรงเรียนในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 โดยได้ขอควำมกรุณำจำกสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจั งหวัดได้ ดำเนิ นกำรในกำรแต่งตั้งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำใหม่ ให้ส ำมำรถแต่งตั้งได้ภ ำยในวันที่ 1
มีนำคม 2562 เนื่องจำกวันดังกล่ำวนั้นจะเป็นวันที่นับตัวว่ำมีตัวบุคลำกรทำงรำชกำรนั้นอยู่ในหน่วยงำนใด หรือ
สถำนศึกษำใด และมีจำนวนเท่ำใด เพื่อที่จะได้คำนวณจำนวนเงินในกำรปรับขึ้นเงินเดือนในเดือนเมษำยน 2562
หำกแต่งตั้งช้ำหลังจำกวันที่วัน 1 มีนำคม 2562 จะทำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับกำร
เดิน ทำงไปปฏิบั ติห น้ำที่ ณ สถำนที่ใหม่ให้ เป็นไปตำมระยะเวลำที่เหมำะสม และส ำหรับผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำก็ได้มีกำรประกำศผลกำรคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 40 ท่ำน โดยมีกำรจัดกำรอบรมในวันที่ 25
กุมภำพันธ์ จนถึงวันที่ 8 เมษำยน 2562 โดยจะมีช่วงระยะเวลำกำรหยุดพักกำรอบรมเนื่องจำกเตรียมกำรเลือกตั้ง
ในช่วงวันที่ 14 -24 มีนำคม 2562
2.2.6) วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562 พิธีเปิดกำรประชุมโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล รุ่นที่ 3
โรงแรมหรรษำเจบี จังหวัดสงขลำ ซึ่งเป็นกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล จังหวัดชำยแดนภำคใต้
2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.
3.1 เรื่อง ตรวจเยี่ยมกำรจัดกำรเรียนรู้บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
3.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งประชำสัมพันธ์บุคลำกรในสังกัดรับชม VTR กำรตรวจเยี่ยมกำรจัดกำร
เรียนรู้บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เลขำธิกำร กพฐ. และผู้บริหำรระดับสูง สพฐ. ตรวจเยี่ยมกำรจัดกำรเรียนรู้บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนรวมมิตร จังหวัดเชียงรำย สพป.เชียงรำย เขต 1

-53.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง วิทยำกำรคำนวณกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำประเทศ
3.2.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.2.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์
บุคลำกรในสังกัดทรำบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวว่ำ นำยเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง (ครูชำนำญกำร โรงเรียนคณะรำษฎร์บำรุงปทุมธำนี
ช่วยรำชกำร สวก.) ได้ชี้แจงทำควำมเข้ำใจว่ำ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง)
พุทธศักรำช 2560 ได้จัดให้วิทยำกำรคำนวณนั้นเป็นมำตรฐำนหนึ่ง ที่อยู่ในสำระที่ 4 เทคโนโลยี ในรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์วิทยำกำรคำนวณนั้น มีลักษณะเป็นวิชำที่มุ่งเน้นทำงด้ำนทักษะเพื่อให้นักเรียนสำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ
ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้ควำมคิดเชิงคำนวณ หรือเรียกว่ำ (Computational Thinking) รวมทั้งเป็นผู้ที่รู้เท่ำทันสื่อ
และใช้สื่อรวมถึงโซเชียลมิเดียและเทคโนโลยีต่ำงๆอย่ำงมีจริยธรรม ทั้งนี้โคดดิ้งหรือทักษะอย่ำงหนึ่งที่มีควำมสำคัญ
มำกในยุคนี้ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้เกิดทักษะของกำรโค้ดดิ้งนั้น จำเป็นจะต้องทำควำมเข้ำใจถึงทักษะ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยแบ่งทักษะออกมำเป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ ทักษะพื้นฐำน ซึ่ง
เป็นทักษะที่เรำทุกคนนั้นได้เรียนรู้และฝึกฝนมำตลอดช่วงระยะเวลำในกำรเรียน ตัวอย่ำงเช่น ทักษะกำรอ่ำน ทักษะ
กำรคำนวณ เช่น กำรบวก ลบ คูณ หำร กำรแก้สมกำรต่ำงๆ ประเภทที่ 2 คือ ทักษะที่สำมำรถถ่ำยโอนได้ เช่น
ทักษะที่สำมำรถบูรณำกำรใช้ให้ได้หลำยหลำยวิชำเช่น ทักษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรคิด เป็นต้น
ซึ่งทักษะพื้นฐำนและทักษะที่ถ่ำยโอนได้นั้นเวลำนำมำใช้ควบคู่กันจะสำมำรถต่อยอดไปยังทักษะ ประเภทที่ 3 คือ
ทักษะเฉพำะงำนได้ ตัวอย่ำง เช่น ถ้ำหำกนำเอำทักษะพื้นฐำนที่เป็นควำมรู้ทำงดิจิตอล รวมทั้งกำรคำนวณมำรวมกับ
ทักษะกำรถ่ำยโอนได้ เช่นทักษะกำรสื่อสำรและทักษะกำรแก้ปัญหำและทักษะกำรคิดนั้นก็จะกลำยเป็นแนวคิดเชิง
คำนวณที่จะเป็นพื้นฐำนของทักษะเฉพำะก็คือกำรโคดดิ้ง กำรเขียนโปรแกรม และกำรทำสิ่งต่ำงๆให้เหมำะสมกับงำน
ยิ่งๆ ขึ้น
แนวคิดเชิงคำนวณนั้นสำมำรถที่จะประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่ำงๆของเด็กนักเรียนได้ โดยไม่จำเป็น
จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมอไป แต่อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักเรียนจะสำมำรถ
นำเอำสิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้ ไปใช้ในกำรวำงแผนเขียนโค้ด หรือแสดงผลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม
หรือชิ้นงำนของนักเรียนขึ้นมำได้ ทั้งนี้เมื่อนักเรียนมีทักษะจำกกำรจัดกำรเรียนรู้แล้ว หำกเอำทักษะนั้นไปผนวกกับ
ควำมรู้และเจตคติ รวมถึงค่ำนิยมของนักเรียน โดยกำรเอำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือทำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเรำ
จะเรียกสิ่งนั้นว่ำ “สมรรถนะ” ซึ่งสมรรถนะนั้นถือว่ำเป็นคำตอบของกำรจัดกำรศึกษำในยุคนี้ สมรรถนะเป็นส่วนหนึ่ง
ของคำตอบที่จะต้องใช้ในกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมยั่งยืนในอนำคต

-6“ทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนำควำมคิดเชิงคำนวณ รวมถึงลักษณะของสมรรถนะเหล่ำนี้ให้เกิดขึ้นใน
ประชำกรไทย” คำตอบ คือ หำกนักเรียนสำมำรถที่จะพัฒนำเทคโนโลยีทำงด้ำนดิจิตอล มีแนวคิดเชิงคำนวณที่ดีและ
สำมำรถที่จะนำไปใช้ในกำรประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำชีวิตประจำวันได้ จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจได้
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ได้จัดทำโครงกำรทั้งในส่วนของสำนักวิชำกำรเอง และร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นในกำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในส่วนของวิทยำกำรคำนวณในหลำยหลำยโครงกำร
ยกตัวอย่ำง 3 โครงกำร โครงกำรที่ 1 Coding by kidbrigh โครงกำรที่ 2 New DLTV โครงกำรที่ 3 Coding
by kidbrigh โดยควำมร่วมมือของ สพฐ. และ สวทช.
จำกตัวอย่ำงโครงกำรทั้ง 3 โครงกำรจะเห็นได้ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พยำยำมที่จะส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณไปสู่ชีวิตจริงให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศไทยให้เท่ำเทียมกับประเทศต่ำงๆ ในระดับนำนำชำติ ซึ่งทั้งสำมโครงกำรที่ได้ยกตัวอย่ำงมำนั้นมี
ควำมน่ำสนใจและสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริงในอนำคต
3.3.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.3 เรื่อง กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2562
3.3.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.3.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งประชำสัมพันธ์บุคลำกรในสังกัดทรำบถึงรำยละเอียดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2562 กำหนดเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 24 มีนำคม 2562 กกต. และกระทรวงศึกษำธิกำร
มีกำรทำ MOU ร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้ครูและนักเรียนในสังกัด บทบำทที่สำคัญในกำรรณรงค์กำร
เลือกตั้ง ในส่วนของสำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีบทบำท 2 ส่วน
1. กำรจัดประชุมหัวหน้ำส่วน ชี้แจงทำควำมเข้ำใจในระดับจังหวัด สำนักปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร จัดชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง ให้กับ ผอ.สพท. โดยมีกำรจัดประชุม
4 ภูมิภำค ดังนี้
ภำคกลำง วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ภำคเหนือ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1 มีนำคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น
ภำคใต้ วันที่ 5 มีนำคม 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. กำรรำยงำนผลกำรรณรงค์กำรเลือกตั้ง เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งในกำรรำยงำน
ผลผ่ำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในส่วนของ สพฐ. มีบทบำทสำคัญ 2 ส่วนคือ
1) วันที่ 14 - 15 กุมภำพันธ์ 2562 มีกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ สพท. ที่ทำหน้ำที่
รับผิดชอบกำรเลือกตั้ง ที่โรงแรมรอยัลเบญจำ กรุงเทพมหำนคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้รับผิดชอบและ
ประสำนงำนกับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกครั้ง

-72) จัด 6 สัปดำห์ ประชำธิปไตย รณรงค์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ลงไปสู่สถำนศึกษำ
ใน 6 สัปดำห์ ตั้งแต่สัปดำห์หน้ำเป็นต้นไป จะมีรำยละเอียดว่ำแต่ละสัปดำห์ต้องทำอะไรบ้ำง จะชี้แจงให้ผู้เข้ำประชุม
ทรำบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโรงเรียนต้องนำผลกำรรณรงค์รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำรวบรวมรำยงำนไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด
สำนักอำนวยกำร สพฐ.ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องกำรเลือกตั้งฯ จะจัดประชุมทำงไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้บริหำรกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อรณรงค์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 09.00 น.
3.3.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.4 เรื่อง ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3.4.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท.ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำรเรื่องนี้
ของ สพท.และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.4.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำงควำม
เข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งประชำสัมพันธ์บุคลำกรในสังกัดรับชม VTR กำรปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนทุ่งฝำงวิทยำ จังหวัดลำปำง ซึง่ เป็นกำรดำเนินกำรกิจกรรมแยกขยะในโรงเรียน
3.4.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี

ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

