สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต จังหวัดปทุมธำนี
1. โรงเรียนนำ Technology Digital มำช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ในห้องเรียนมีกำรสอนหลักสูตรใหม่ที่
เรียกว่ำ “วิชำวิทยำกำรคำนวณ”
2. กำรใช้โปรแกรม Kidbright เพื่อให้นักเรียนมีกำรคิดแบบเป็นระบบขั้นตอน
3. นวัตกร และผลงำนที่เกิดจำกวิชำวิทยำกำรคำนวณซึ่งนักเรียนได้พัฒนำเป็นผลงำน
4. โครงงำนระบบเตือนภัยจำกก๊ำซพิษในรถยนต์
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 15 กุมภำพันธ์ ๒๕๖2 ดังนี้
1) กองทุนส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.)
ทุกปีมีเด็กและเยำวชนไทยที่มีศักยภำพมำกกว่ำ 670,000 คน หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ
เพรำะควำมยำกจน เด็ก/เยำวชนยำกจนที่สุดของประเทศมีโอกำสเรียนต่อระดับอุดมศึกษำเพียง 5% เพรำะต้องแบก
รับภำระค่ำใช้จ่ำยสูงมำกเมื่อเทียบกับรำยได้ครัวเรือน นักเรียนอำยุ 15 ปีในชนบทมีควำมรู้ควำมสำมำรถล้ำหลังกว่ำ
นักเรียนในเมืองใหญ่เกือบ 2 ปีกำรศึกษำ รัฐบำลเล็งเห็นว่ำปัญหำนี้ ต้องแก้ไขด้วยแนวทำงเสมอภำคเพรำะเด็ก
เยำวชนแต่ละคนมีควำมจำเป็นและโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำไม่เท่ำกัน ควำมเท่ำเทียมในกำรจัดสรรทรัพยำกร
ด้ำนกำรศึกษำจึงไม่อำจเพียงพอ แต่ต้องอยู่บนหลักกำรของควำมเสมอภำคที่คำนึงถึงข้อมูล ควำมจำเป็น และปัญหำ
ของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพำะบริบทของพื้นที่ซึ่งแตกต่ำงกัน กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) เป็น
หนึ่งในหน่วยงำนหลักที่ก่อตั้งขึ้นมำเพื่อแก้ปัญหำนี้อย่ำงยั่งยืนด้วยกำรใช้ควำมรู้เป็นตัวนำ มีสถำบันวิจัยเพื่อควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ ผลิตองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยร่วมมือกับหน่วยงำนวิจัยระดับนำนำชำติ
พัฒนำต้นแบบหรือนวัตกรรมปฏิรูปที่มีประสิทธิภำพสูงเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปขยำยผล และระดมควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ซึ่งล่ำสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำเกี่ยวกับกำรบริจำคเงินหรือ
ทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ สำมำรถหักลดหย่อนภำษีได้เป็นจำนวน 2 เท่ำของจำนวน
เงินที่บริจำคสำหรับบุคคลธรรมดำ ส่วนบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลสำมำรถหักเป็นรำยจ่ำยได้เป็นจำนวน 2 เท่ำ
ของรำยจ่ำยที่บริจำค ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-22) กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
จำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญเป็นรูปธรรม คือกำรทำงำนร่วมกัน
ระหว่ำง กสศ. กับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ในกำรดำเนินกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน
พิเศษ และจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษอย่ำงมีเงื่อนไขในปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 1,600 บำทต่อคน
ให้แก่นักเรียนยำกจนพิเศษจำนวนทั้งสิ้น 517,004 คนใน 26,557 สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เรื่องนี้ถือ
เป็นกำรปฏิรูปกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำแก่นักเรียนยำกจนที่สุดในระบบ
กำรศึกษำ ทำให้ สพฐ. เป็นหน่วยผู้จัดกำรศึกษำแรกในประเทศไทยที่สำมำรถจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนตำม
อุปสงค์ ตรงตำมควำมต้องกำรของนักเรียนเป็นรำยบุคคล
3) สำขำกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ตอบโจทย์ตลำดแรงงำนและเศรษฐกิจในอนำคต
รัฐบำลโดย กสศ. ได้มีโครงกำรทุนนวัตกรรมสำยอำชีพชั้นสูง สนับสนุนให้เยำวชนชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช.3 ที่ขำด
แคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกำส แต่มีศักยภำพ ปีละประมำณ 2,500 คน ในทุกภูมิภำคของประเทศไทยได้รับโอกำส
ศึกษำต่อสำยอำชีพ ในสำขำเป้ำหมำยของประเทศ สำขำขำดแคลน สำขำ STEM และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทุกสถำบันกำรศึกษำ
ที่ร่วมโครงกำรจะพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรโดยตรงทั้งในและต่ำงประเทศ จึงมั่นใจได้
ว่ำเมื่อเรียนจบแล้วมีโอกำสได้งำนทำทันทีเพรำะเป็นสำขำที่ตอบโจทย์ตลำดแรงงำนและเศรษฐกิจในอนำคต และที่
สำคัญคือ ตรงกับควำมฝันและควำมสนใจของผู้เรียน ทุนนวัตกรรมสำยอำชีพชั้นสูงเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18
กุมภำพันธ์ - 18 มีนำคม 2562 เยำวชนที่สนใจสำมำรถติดตำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนวัตกรรมสำยอำชีพชั้นสูง
รำยชื่อสถำบันสำยอำชีพที่ร่วมโครงกำรและสำขำที่เปิดรับได้ที่เว็บไซต์ : www.eef.or.th
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
2.2.1) กำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ
1) กำรนำศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ
จำกกำรที่ท่ำนนำยกรัฐมนตรีได้กล่ำวว่ำมีเด็กและเยำวชนไทยที่มีศักยภำพมำกกว่ำ
670,000 คน หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำเพรำะควำมยำกจน เด็ก/เยำวชนยำกจนที่สุดของประเทศ มีโอกำส
เรียนต่อระดับอุดมศึกษำเพียง 5% เพรำะต้องแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยสูงมำกไม่ได้เมื่อเทียบกับรำยได้ครัวเรือน
นักเรียนอำยุ 15 ปีในชนบท มีควำมรู้ควำมสำมำรถล้ำหลังกว่ำนักเรียนในเมืองใหญ่ถึง 2 ปีกำรศึกษำ ที่ผ่ำนมำสพฐ.
ได้ดำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรศึกษำ 3 ด้ำน ได้แก่

-31. ประกันโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้เด็กได้เรียน 100 % เช่น โครงกำรจัดกำรศึกษำพื้นที่สูง
โครงกำรของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (นักเรียนพักนอน จัดอำหำรให้ 3 มื้อ) โครงกำร
โรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนใต้ (ประจำพักนอน) ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังมีระบบกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษ เด็กผู้ยำกไร้ในโรงเรียนประชำนุเครำะห์ ศูนย์ศึกษำสงเครำะห์ เป็นต้น
2. ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คุณภำพกำรศึกษำขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้บริหำร และครูใน
โรงเรียน สำมำรถรับรู้ได้จำกคะแนน O-Net ของแต่ละปีกำรศึกษำ สำหรับระดับประถมศึกษำจะเห็นได้ว่ำโรงเรียน
อนุบำลประจำจังหวัดมีคะแนน O-Net สูง โรงเรียนที่อยู่รอบนอกมีคะแนนต่ำลง เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง ซึ่งเป็นปัญหำหลักของสพฐ. และรัฐบำล สพฐ.ได้จัดตั้งโรงเรียนโครงกำรพิเศษ เช่น
โรงเรียนสำนพลังประชำรัฐคอนเน็กซ์-อีดี, โรงเรียน Partnership School, โรงเรียนดีใกล้บ้ำน, โรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล เป็นต้น
3. ประกันประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ ปรับปรุงระบบบริหำรให้มีประสิทธิภำพกระจำย
ไปยังโรงเรียนต่ำง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ จัดหำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนครบ 100%
และจำกกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำสพฐ.สำมำรถจัดทำโปรแกรมนักเรียนยำกจน นักเรียนยำกจนพิเศษเพื่อให้กองทุน
เสมอภำคได้จัดงบประมำณให้แก่นักเรียน ในครำวที่จัดเก็บข้อมูลนักเรียนดังกล่ำวสพฐ.ได้ขอควำมร่วมมือสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียนเก็บข้อมูลนักเรียนถึงบ้ำน โดยถ่ำยภำพสภำพบ้ำนนักเรียน บุคคลที่อยู่ภำยในบ้ำน ซึง่
ข้อมูลดังกล่ำวได้นำมำใช้เพื่อเติมเต็มทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่ยำกจนเป็นพิเศษ ขอขอบคุณสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ผู้บริหำร ครู ที่ให้ควำมร่วมมือเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลนักเรียนที่ยำกจนที่หลำยหน่วยงำนนำไปใช้
2) วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตำมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) สพฐ. รุ่นที่ 3 เพื่อทำควำมเข้ำใจ และเน้นให้
เห็นว่ำ โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล เป็นอย่ำงไร ดำเนินกำรอย่ำงไร ไม่เน้นเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณใน
กำรสร้ำงอำคำรเรียน หรือจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ แต่เน้นกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรโรงเรียน เน้นให้มีครูครบชั้น ครู
ครบวิชำเอก เด็กนักเรียนได้เรียนเต็มเวลำ เต็มหลักสูตร
3) วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนพิธี
ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project รุ่นที่ 2
มีองค์กรเอกชนจำนวน 27 องค์กร ขอเป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนของ สพฐ. โดยในงำนนี้ได้พบปะบริษัทเอกชนใหญ่ ๆ
โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project จะเน้นควำมก้ำวหน้ำในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำร
ศึกษำด้ำนกำรประกันคุณภำพ ต้องยกระดับคุณภำพเด็กในชนบทห่ำงไกลให้เท่ำเทียมกับโรงเรียนในเมืองให้ได้
4) วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 เป็นประธำนประชุมปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำน
สถำนศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ทำงำนอย่ำงหนักหน่วง ต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะ แบกรับภำระมำก มีสิ่งใดที่ สพฐ.
ช่วยได้ขอให้บอกจะได้เร่งช่วยเหลือ ร่วมมือให้ประสบควำมสำเร็จโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องโอกำสควำมก้ำวหน้ำ
บุคลำกรให้พอเพียงกับโรงเรียน ซึ่งต้องทำอย่ำงเร่งด่วน เป็นต้น

-45) วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนกำรใช้ Digital ในกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภำพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม
วิชำวิทยำกำรคำนวณ (Computing science) เป็นวิชำใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ำมำในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
โดยสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งจะเริ่มต้นใน 4 ชั้นเรียนก่อน คือ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในเดือนพฤษภำคม ปีกำรศึกษำ 2561
ปีต่อไปก็จะเริ่มต้นในชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ในปีกำรศึกษำ 2563 จะเริ่มชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6
สพฐ. จะดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยแนวคิดวิทยำกำรคำนวณสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยจัดอบรมผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำทั่วประเทศ และศึกษำนิเทศก์แบบ face to
face และอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียน ผ่ำนระบบทำงไกล หลังจำกนั้นให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่ครูทุกคน
6) วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 กำรประชุม Conference เพื่อชี้แจงภำรกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งกำหนดกำรเลือกตั้ง ในวันอำทิตย์ ที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๒ สพฐ.ได้กำหนด
กิจกรรมออกเป็น ๖ สัปดำห์ เป็นสัปดำห์ประชำธิปไตย เพื่อให้สอดคล้องเหมำะสมกับห้วงเวลำของกำรสร้ำง
ตระหนักควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เลขำธิกำร กพฐ.แจ้งเน้นกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง เน้นกำรให้ควำมร่วมมืออำนวยควำมสะดวกใน
กำรจัดกำรเลือกตัง้ และสำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจะได้นำทีมไปพบปะกับเพื่อนครูผู้บริหำร 4 ภูมิภำคทั่ว
ประเทศตำมที่กำหนดไว้แล้ว ขอเน้นย้ำเรื่องควำมร่วมมือในกำรเลือกตั้ง กำรปฏิบัติตนในกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
7) วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 พิธีเปิดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ซึ่งมีกำรอบรม 16 จุด และแต่งตั้งในวันที่ 1
มีนำคม 2562 ขอเรียนว่ำกำรเลือกโรงเรียนจะเลือกตำมลำดับที่สอบได้
2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.
3.1 เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
3.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี

-53.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และประชำสัมพันธ์
ให้บุคลำกรทรำบว่ำ นำงสำวกำนจุลี ปัญญำอินทร์ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ ศูนย์พัฒนำโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ สพฐ. แจ้งว่ำ สพฐ. จะแต่งตั้งศึกษำนิเทศก์ เป็นผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น ( Local Network : LN ) จำนวน
183 เครือข่ำย และแต่งตั้งครูเป็นวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น ( Local Trainer : LT) ซึ่งได้ดำเนินกำรมำแล้วจำนวน 8 รุ่น
 ปฏิทินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
- มกรำคม 2562 กำรอบรมขั้นพื้นฐำนสำหรับผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (LN) และวิทยำกร
เครือข่ำยท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอำยุ ลำออก เปลี่ยนสำยงำน
- มีนำคม – เมษำยน 2562 กำรอบรมเฉพำะทำงสำหรับผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (LN)
และวิทยำกรเครือข่ำย (LT)
- มิถุนำยน 2562 กำรอบรมขั้นพื้นฐำนทำงไกลให้กับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรใน
รุ่นที่ 9 และกำรอบรมทดแทนโรงเรียนในโครงกำร
- พฤษภำคม – สิงหำคม 2562 กำรอบรมเฉพำะทำงให้กับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรในรุ่นที่ 1 - 8
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่
สพท.ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง โครงกำรค่ำย “เยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี” ประจำปี 2562
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
บุคลำกรในสังกัดทรำบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำร
จัดกำรศึกษำ กล่ำวว่ำโครงกำรค่ำย “เยำวชน...รักษ์พงไพร” เป็นโครงกำรหนึ่งที่เกิดจำกควำมร่วมมือจำกหลำย
หน่วยงำน เช่น อุทยำนแห่งชำติ กรมป่ำไม้ รวมทั้งหน่วยงำนอื่น ๆ ที่มำร่วมพลังกันจัดกิจกรรมฯ เพื่อมุ่งหวังให้เด็ก
เยำวชน ได้เรียนรู้หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในทุก ๆ ปีที่ผ่ำนมำจะเห็น
ผลสำเร็จที่ยั่งยืนขึ้น ในปีนี้อยำกให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียน เด็กเข้ำค่ำยสำมำรถเป็นนักเรียนแกนนำ
ขยำยผลไปไปยังโรงเรียนอื่น และต่อยอดสู่ชุมชนซึ่งเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ดร.สมพร สำมทองกลั่น ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำกำรเรียนกำรสอน
กล่ำวว่ำได้ดำเนินโครงกำรค่ำย “เยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี” ภำยใต้กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ และภำคีเครือข่ำย

-6–
13 องค์กร มุ่งเน้นกำรปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยำวชนเห็นถึงคุณค่ำทรัพยำกรธรรมชำติ เกิดควำมรักควำมหวงแหน
และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกิจกรรมค่ำยที่บูรณำกำรสหวิชำกำรที่เกี่ยวข้องบนฐำน
ทักษะกำรเรียนรู้สังคมและอำรมณ์ ด้วยรูปแบบ Active Learning ผนวกกับกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำก
แหล่งศึกษำธรรมชำติจริงในพื้นที่ เสริมสร้ำงให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบบูรณำกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรในท้องถิ่น รวมถึงกำรนำไปต่อยอดขยำยผลในโรงเรียนและชุมชนได้อย่ำง
เข้มแข็ง
ดร.วสันต์ สุทธำวำศ นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำกำร
เรียนกำรสอนกล่ำวว่ำ สำหรับกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำโครงกำรค่ำย “เยำวชน... รักพงษ์ไพร” ได้เพิ่มศูนย์กำรเรียนรู้
2 ศูนย์ (จำก 29 ศูนย์เป็น 31 ศูนย์ทั่วประเทศ) ได้แก่ ศูนย์กำรเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ตำมแนว
พระรำชดำริ ศรร.แม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์ของกรมป่ำไม้ จ.แม่ฮ่องสอน ศูนย์ที่ 2 ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำ
ศธส.น่ำน จังหวัดน่ำน ของกรมอุทยำนแห่งชำติและพันธุ์พืช และเพิ่มหลักสูตรกำรเรียนรู้ 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรที่ 1 เรียนรู้ภำษำไทยกันเถอะ หลักสูตรที่ 2 สวนพฤษศำสตร์ในโรงเรียน และหลักสูตรที่ 3 Weste to Forest
จำกในปีที่ผ่ำนมำ สพฐ.ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน จำนวนมำกกว่ำ 7,000 กว่ำคน โรงเรียนมำกกว่ำ
500 โรงเรียน โดยมีคุณครูได้รับกำรพัฒนำเกือบ 2,000 คน จำกกำรเข้ำค่ำยพบว่ำนักเรียนมีควำมสุข เรียนรู้จำก
กำรปฏิบัติจริง โดยได้เรียนรู้จำกคุณครูป่ำไม้ ครูสหกรณ์ และคุณครูมืออำชีพจำกภำคีเครือข่ำยทั้ง 13 องค์กร
นอกจำกนั้นได้นำนักเรียนที่มีภำวะผู้นำ มำพัฒนำผู้นำนักเรียนโครงกำรค่ำย “เยำวชน...รักษ์พงไพร” สร้ำงจิตสำนึก
ต่อพระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์ และนักเรียนนำไปขยำยผลต่อยอดในพื้นที่ตนเองต่อไป นอกจำกนั้น
ในปีที่ 5 จะจัด workshop หัวหน้ำศูนย์กำรเรียนรู้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ รวมทั้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
กำรอนุเครำะห์จำกกรมอุทยำนแห่งชำติในกำรเป็นสถำนที่ในกำรฝึกอบรม และในปีนี้สพฐ.มุ่งพัฒนำขยำยผลและ
กำรตอบโจทย์เชิงพื้นที่ บริบทท้องถิ่นให้มำกที่สุดผ่ำนกลไกลเครือข่ำยเชิงพื้นที่ จึงขอเชิญชวนนักเรียน ครู และ
ผู้สนใจสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนมิถุนำยน 2562 โดยติดตำมได้ที่เว็บไซต์
www.rakpongprai.innoobec.com และ facebook : ค่ำยเยำวชน รักษ์พงไพร
3.2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

