สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 20 มีนำคม 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” สัญจรโรงเรียนอนุบำลแม่เมำะ (ชุมชน 1) จังหวัดลำปำง ดังนี้
1. แนวทำงกำรขับเคลื่อนของ สพป.ลำปำง เขต 1
2. กำรยอมรับและกำรมีส่วนร่วมของต่อกำรพัฒนำโรงเรียนให้บรรลุเป้ำหมำย
ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
- ห้องเรียนภำษำอังกฤษและจีน
- ห้องสมุดโรงเรียนอนุบำลแม่เมำะ
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT
- ห้องเรียนสร้ำงอำชีพ
- ห้องเรียนดนตรี
- ห้องเรียนกีฬำ
- ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น
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 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบและนำ
หลักศำสตร์พระรำชำไปประยุกต์ใช้ ซึง่ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำจำกรำยกำรศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน ซึ่งนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้กล่ำวไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนำคม ๒๕๖2 ดังนี้
1) รัชกำลที่ 9 ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยสำหรับคอมพิวเตอร์ ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยพระองค์เอง
เครือ่ งกลเติมอำกำศ พัฒนำไปตำมลำดับ พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลปัจจุบัน ก็ทรงให้สืบสำน พัฒนำ ต่อยอดสิ่งที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ท่ำนทรงเริ่มไว้ แต่ทั้งนี้ต้องไปทำควำมเข้ำใจก่อนว่ำอะไรคือ 1.0 (1.0 คือ
เกษตรกร, 2.0 คือเกษตรกร หรืออุตสำหกรรมในครัวเรือน อะไรที่ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัยมำกนัก พอ 3.0 ขนำดใหญ่
ขึ้นเช่นบริษทั ใหญ่ บริษัทข้ำมชำติ ซึง่ ต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือมำทดแทนแรงงำนของมนุษย์ แรงงำนของคนให้
มำกขึ้น 1.0 - 2.0 - 3.0 และ 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นไปด้วยกันกับทุกคนคือดิจิทัล ออนไลน์
2) นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ไทยแลนด์ 4.0 รัฐบำลให้ควำมสำคัญ
กับกำรพัฒนำวิจัยนวัตกรรมนี้ ซึง่ จะนำพำไปสู่ 4.0 ได้ ซึง่ โลกกำลังเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม คนบริโภค พฤติกรรม
กำรผลิต เปลี่ยนไปทัง้ หมด คนรักควำมสบำยขึ้น เหล่ำนี้ถึงต้องมำเพิ่มกำรขำยออนไลน์ ทีบ่ อกว่ำเศรษฐกิจไม่ดี ไม่ดี
เพรำะว่ำถ้ำยังใช้กำรค้ำขำยแบบเดิม ต้นทุนมำกขึ้น ถ้ำเป็นรำยย่อยมำกเกินไปไม่รวมกลุ่มกัน ก็สนับสนุนไม่ได้ รัฐบำล
ไม่มีช่องทำงให้ ซึง่ ต้องถูกกฎหมำย ต้องจดทะเบียนให้ชัดเจน วันนี้รัฐบำลได้พยำยำมเตรียมโครงสร้ำงเหล่ำนี้ไว้ให้
กำลังอยู่ในขั้นกำรสร้ำงกำรเรียนรู้กับคนให้ทำงำนกับเครื่องจักรได้ก่อน อะไรที่จะไปสู่กำรใช้หุ่นยนต์ นั่นเป็นเรื่องของ
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ทั้งวิธีกำร ทั้งกฎหมำย อะไรต่ำง ๆ ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง แล้วปลำยทำง คือกำรตลำดด้วย
3) โอกำสที่ทำให้เกิดควำมเท่ำเทียมของทุกคน รัฐบำลต้องทำ โอกำสที่เท่ำเทียมกันได้แก่ กฎหมำย
เท่ำเทียมกัน กฎหมำยฉบับเดียวกัน และสิ่งที่ต้องทำคือโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพ ทำงดิจิตลั วันนี้รัฐบำลจัดให้
มีอินเทอร์เน็ต มี Wifi ให้มีกำรค้ำขำยสินค้ำออนไลน์ขึ้นมำ ซึ่งต้องมีมำตรกำรในกำรที่จะควบคุมมำตรฐำน ควบคุม
ควำมปลอดภัยให้ได้ อินเทอร์เน็ตหมู่บ้ำน อินเทอร์เน็ตประชำรัฐ 75,000 แห่ง ทุกหมู่บ้ำนทั่วประเทศ ทุกคน
จะต้องเข้ำถึงบริกำรภำครัฐตรงนี้ และจัดทำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ขึ้นไปอีก เช่น เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จะไวขึ้น
กว้ำงขวำงขึ้น เป็นของประเทศไทยเอง 25,000 กิโลเมตร เชื่อมต่อทวีปเอเชีย แอฟริกำ และยุโรป และกำลัง
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงกำรคมนำคมขนส่งอีก 2.4 ล้ำนล้ำนบำท พัฒนำทั้งทำงบก ทำงทะเล ทำงอำกำศ ท่ำเรือ เพื่อจะ
ขนคน ขนสินค้ำ เคลื่อนย้ำยทรัพยำกรบุคคลเข้ำมำทำงำนในประเทศไทย เพื่อจะเปิดตลำดต่ำง ๆ ให้มำกยิ่งขึ้น ในส่วน
ของผู้ค้ำเอง เข้ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยรัฐบำลจะเพิ่มช่องทำงกำรทำธุรกิจ เปิดตลำดใหม่ สร้ำงกำรรับรู้กับ
ผู้บริโภคใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่ำง Logistics ต้องดูแลว่ำจะส่งอย่ำงไร ของจะส่งถึงภำยในกี่ชั่วโมง กี่วัน บำงทีเขำ
สั่งมำแล้ว ไม่ส่งสักที มี 2 อย่ำงคือ 1.ส่งไม่ได้ 2. คือทำไม่ทัน ซึง่ ต้องเร่งพัฒนำ กำรลงทุนต่ำง ๆ ต้องระมัดระวัง
สำมำรถที่จะตรวจสอบต้นทำงมำยังผู้ผลิตได้ เกิดกำรเชื่อมโยงวัตถุดิบ วันนี้มีตลำดประชำรัฐซึง่ เริ่มมำจำกทุกคน
กำรค้ำขำยออนไลน์นี่ สิ่งแรกคือกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ ผู้ขำย เพรำะฉะนั้นถ้ำไม่ทำตรงนี้ตกยุคทันที ทีเ่ ป็น
กังวลคือเกษตรกร ขำดที่ทำกินอะไรบ้ำง เป็นหนี้เป็นสินบ้ำง วันนี้รัฐบำลไปแก้ทุกอย่ำงแล้ว เพรำะฉะนั้นทำอย่ำงไร
จึงจะรวมกลุ่มได้ เอำอัตลักษณ์ แฮนด์เมดต่ำง ๆ รวมกลุ่มขึ้นมำให้ได้ เรื่องศูนย์ดิจิตัลชุมชน มีอยู่ประมำณ 7,000 –
8,000 ศูนย์ เรื่องกำรเรียนรู้จำกเว็บไซต์ของรัฐบำล เรื่องกำรประกอบกำร SMEs ไปเปิดเว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง
กดเว็บไซต์ดู Google ไทยเทรด ดอท คอม (Thaitrade.com)
1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
2. เรือ่ ง เลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู (โดยนำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ.)
2.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
2.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
และปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อสั่งกำร ช่วงเลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู ดังนี้
1) กำรนำศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ ในรำยกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวว่ำกำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ โดยท่ำนนำยกรัฐมนตรี ได้
เน้นย้ำไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคอนเซ็ปง่ำยๆ ทำน้อยได้มำก ต้องทำทุกอย่ำงด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภำรกิจ
ของพวกเรำคือต้องเตรียมคนของเรำซึ่งได้แก่นักเรียนที่อยู่ใน สพฐ. ถ้ำเรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 10 ปี ประเทศไทย
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กำรเพิ่มเติมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำหรับ Passive Learning เป็นกำรรับรู้สิ่งที่คนอื่นไปเรียนรู้มำ เด็กจะจำไม่ได้
ไม่ได้เรียนรู้เอง เรำเพิ่ม Active Learning ให้เด็กได้ค้นพบ เรียนรู้ ปฏิบัติ หรือได้ไปทดลองทำในสิ่งที่คนอื่นเรียนรู้มำ
ให้เกิดกำรเรียนรู้กับตนเอง สิ่งเหล่ำนั้นจะนำมำซึ่งกำรพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถค้นพบควำมรู้ด้วยตนเอง มีควำมคิด
วิเครำะห์สร้ำงสรรค์ เรำรู้ว่ำโลกนี้มีควำมจำเป็นต้องมีทักษะเหล่ำนี้ และปัจจุบันได้มีวิชำใหม่เกิดขึ้นในสำระวิทยำศำสตร์
เรียกว่ำ วิทยำกำรคำนวณ เป็นประเด็นที่จะทำให้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนกำรคิดวิเครำะห์คิดสร้ำงสรรค์ วิชำวิทยำกำร
คำนวณเข้ำมำเพิ่มเติม สิ่งทีเ่ ป็นห่วงขณะนี้ก็คือกำรถ่ำยทอด วิธีสอน ไปถึงโรงเรียนทั่วถึงแล้วหรือยัง ในปีที่ผ่ำนมำ
นักเรียนชั้น ป. 1, ม.1, ม.4 กำหนดให้เรียนวิชำวิทยำกำรคำนวณแล้ว ในปีนี้เรำต้องเร่งพัฒนำตั้งแต่ ผอ.สพท., ผอ.
โรงเรียน, ครู ให้รู้จักวิชำวิทยำกำรคำนวณ สิ่งที่นำยกรัฐมนตรีได้พูดถึงเป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อน จะเตรียมนักเรียน
อย่ำงไรในกำรจัดกำรศึกษำใช้วิชำชีพครูไปแปลงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ใช้วิชำที่มีอยู่เตรียมนักเรียนเพื่ออนำคต
ของประเทศไทย ไทยแลนด์ 4.0
2) รัฐบำลเชิญชวนให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน แต่งกำยด้วยเสื้อสีเหลือง ในช่วง
พระรำชพิธีพระบรมรำชำภิเษก ระหว่ำงเดือน เมษำยน – กรกฎำคม 2562 พวกเรำในฐำนะที่เป็นข้ำรำชกำรใน
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ขอให้เตรียมแสดงควำมจงรักภักดี ทั้งนี้สำนักนำยกรัฐมนตรีได้ทำเสื้อมีตรำสัญลักษณ์ สนใจ
สั่งจองได้ที่เว็บไซต์สำนักนำยกรัฐมนตรี
3) วันที่ 18 มีนำคม 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธำนพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือโครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำพื้นที่นำโต่ ณ โรงเรียน ตชด.กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงรำย สืบเนื่องจำกพื้นที่นำโต่ มีโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ตชด. อำชีวศึกษำ โดยนักเรียนสังกัด สพฐ. เมื่อจบแล้วจะเคลื่อนย้ำยไปเรียนในพื้นที่แห่งนั้น ได้สร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรบริหำรทรัพยำกรร่วมกัน ดูว่ำมีควำมพร้อมในเรื่องบุคลำกรยังขำดแค่ไหน เชื่อมโยงบุคลำกรทั้ง 3 ระดับ และ
เพิ่มครูสอนวิชำสำมัญ 6 ตำแหน่ง ซึง่ สพฐ. จะสนับสนุนอีก 6 ตำแหน่ง เป็นกำรใช้บุคลำกรร่วมกัน 3 โรงเรียน ใน
ส่วนของ สพฐ. สนับสนุนบ้ำนพักครู พำหนะทีใ่ ช้ในกำรทำงำนร่วมกัน โดยเริ่มปีกำรศึกษำ 2562 ช่วงปิดภำคเรียน
จะมีกำรนำนักเรียนประถมและมัธยม มำปรับกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย
4) วันที่ 19 มีนำคม 2562 นักเรียนในโครงกำรยกระดับกำรสอนภำษำอังกฤษของประเทศ โรงเรียน
ถนนมิตรภำพ เข้ำพบนำยกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบำล และสำธิตกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
และนำยกรัฐมนตรีได้ให้นโยบำยกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษขั้นพื้นฐำนให้นักเรียนได้ใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
5) วันที่ 20 มีนำคม 2562 เป็นประธำนกำรประชุม High Scope ครูผู้สอนจุดที่ 1 โรงแรมเจริญธำนี
จังหวัดขอนแก่น เป็นกำรเน้นกำรเรียนรู้แบบลงมือผ่ำนมุมเล่นที่หลำกหลำย ทำด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมำะสม
สพฐ. จะเตรียมควำมพร้อมให้โรงเรียนอนุบำลประจำจังหวัดทั้ง 82 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในกำรนำกำรเรียนกำร
สอนแบบ High Scope ไปใช้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น
6) ควำมปลอดภัยในกำรไปทัศนศึกษำของนักเรียนแลครู ช่วงปิดภำคเรียน เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวถึงควำม
ปลอดภัยในกำรไปทัศนศึกษำของนักเรียนแลครู ช่วงปิดภำคเรียน มีเรื่องที่สะท้อนให้เห็นอยู่หลำยเรื่อง เรื่องที่เกิดขึ้น
นำมำซึ่งควำมเสียใจกับท่ำน รมว.ศธ. และท่ำน รมช.ศธ. เมือ่ เกิดเหตุทำให้เสียชีวิตและบำดเจ็บ อยำกแจ้งกับโรงเรียน
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พื้นที่มีควำมไม่เหมำะสม เรื่องที่อยำกทำควำมเข้ำใจอีกประกำรหนึ่งคือกำรเลือกเดินทำง โรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่จะเดินทำงกลำงคืน ขอให้คิดถึงเรื่องควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินให้มำก ขอขอบคุณพื้นที่จังหวัด
ปรำจีนบุรี เมื่อเกิดเหตุแล้วได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนครู ผอ.สพป. และผู้ใหญ่ของจังหวัดปรำจีนบุรีเข้ำไปช่วยเหลือ
อย่ำงดียิ่ง โดยจะมีกำรถอดบทเรียนว่ำกำรเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทั้งที่มีมำตรกำรแล้ว ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไรจึงมี
ช่องว่ำงทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ จะถอดบทเรียนว่ำเมื่อเกิดเหตุแล้วพื้นที่เกิดเหตุจะมีวิธีกำรช่วยเหลือดูแลเครือข่ำย
อย่ำงไร และขอเน้นย้ำในช่วงฤดูร้อนเด็กๆ ไม่ไปโรงเรียนแต่ชวนกันไปเล่นน้ำ มีข่ำวอยู่เสมอว่ำมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต
ขอให้โรงเรียนช่วยเตือนสติผู้ปกครอง ให้ควำมรู้กับผู้ปกครองและนักเรียนว่ำควรระมัดระวังอย่ำงไร ให้ผู้ปกครองดูแล
ลูกหลำนให้ใกล้ชิดในช่วงปิดภำคเรียน
2.7) เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2562 มีกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบำล มีมติอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงศึกษำธิกำร 2 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เนื่องจำกฝ่ำยเลขำนุกำร คปร. พบว่ำ จำกกรณีที่มำตรกำรฯ ฉบับเดิม กำหนดให้
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) สำมำรถจัดสรรอัตรำว่ำงฯ คืนตำแหน่งให้สถำนศึกษำได้
ในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ 250 คน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2561 ก.ค.ศ. จึงไม่สำมำรถ
จัดสรรอัตรำเกษียณคืนให้กับสถำนศึกษำทั้งระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ
250 คน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำและปัญหำกำรขำดแคลนครู
มำตรกำรฯ ฉบับนี้ จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยกำหนดให้ ก.ค.ศ. สำมำรถจัดสรรอัตรำว่ำงฯ คืนตำแหน่งให้
สถำนศึกษำที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปได้ ขอให้เขตพื้นที่เตรียมคำนวณโรงเรียนที่ดูแลกำกับอยู่ว่ำ
โรงเรียนจะได้อัตรำคืนกี่อัตรำ
เรื่องที่ 2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำร PISA แห่งชำติ [โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล
(Programme for International Student Assessment : PISA)] โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธำนกรรมกำร
2. ผู้อำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รองประธำนกรรมกำร
3. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รองประธำนกรรมกำร
4. รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นำยธงชัย ชิวปรีชำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นำยศรัณย์ โปษยะจินดำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นำงเนตรชนก วิภำตะศิลปิน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
8. อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรรมกำร
9. ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร กรรมกำร
10. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรรมกำร
11. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กรรมกำร
12. ผู้อำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กรรมกำร
13. ผูช้ ่วยผู้อำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมำย
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-514. ผู้อำนวยกำรสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
15. ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรวัดและประเมินผล สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
อำนำจหน้ำที่
1. กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ โดยเรียนรู้ผลกำรทดสอบ
PISA เพื่อยกระดับผลกำรทดสอบ PISA ของประเทศ
2. สนับสนุนหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศในทุกภำคส่วนให้ประสำน
ควำมร่วมมือกันอย่ำงจริงจัง และสร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนแบบบูรณำกำร เพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของประเทศ อันนำไปสู่กำรยกระดับผลกำรทดสอบ PISA ของประเทศ
3. เป็นตัวแทนประเทศไทยในกำรเข้ำร่วมประชุมกับองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ (OECD) ในกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA)
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะทำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำงที่กำหนดไว้ในข้อ 1.
2.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . (โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.)
3.1 เรื่อง โครงกำรกำรอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีกำรสร้ำงข้อสอบตำมแนว PISA
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 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ว่ำโครงกำรกำรอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีกำรสร้ำงข้อสอบตำมแนว PISA ดร.ณัฐำ เพชรธนู ผู้อำนวยกำรศูนย์
PISA สพฐ. และผู้เชี่ยวชำญจำก Combridge Assessment ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีกำร
สร้ำงข้อสอบตำมแนว PISA โดยจุดเริ่มต้นเกิดจำกนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรต้องกำรให้บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประเมินสมรรถนะตำมแนว PISA ที่ถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ
โดยได้ร่วมหำรือกับผู้เชี่ยวชำญประเทศอังกฤษ ซึง่ กำรอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพให้บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้สำมำรถออกแบบและสร้ำงข้อสอบตำมแนว PISA โดยส่งผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้มำให้กำรอบรม
นอกจำกนั้น สพฐ.ขยำยผลองค์ควำมรู้ตำมแนว PISA ภำคภำษำไทยให้กับศึกษำนิเทศก์จำก
สพท. 225 เขตพื้นที่ จัดอบรมในรูปแบบ face to face โดยทีมวิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำธนบุรี และ
ทีมวิทยำกรจำก สพฐ.ที่ผ่ำนกำรอบรมจำก Combridge Assessment แบ่งเป็น 5 รุ่น

-6รุ่นที่ 1 ภำคกลำง วันที่ 25 – 29 มีนำคม 2562 กรุงเทพมหำนคร
รุ่นที่ 2 ภำคอีสำนตอนบน วันที่ 6 – 10 เมษำยน 2562 จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 3 ภำคอีสำนตอนล่ำง วันที่ 22 - 26 เมษำยน 2562 จังหวัดอุบลรำชธำนี
รุ่นที่ 4 ภำคเหนือ วันที่ 29 เมษำยน – 3 พฤษภำคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 5 ภำคใต้ วันที่ 11 - 15พฤษภำคม 2562 จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ขอควำมร่วมมือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งศึกษำนิเทศก์ เขตละ 2 คน เข้ำร่วมอบรมในภูมิภำค
ตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง โครงกำรยกระดับกำรสอนภำษำอังกฤษของประเทศ
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 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ว่ำตำมโครงกำรยกระดับกำรสอนภำษำอังกฤษของประเทศ โรงเรียนถนนมิตรภำพ จังหวัดนครรำชสีมำ ได้นำนักเรียน
ไปพบกับท่ำนนำยกรัฐมนตรี นำยขวัญชัย พรมแสน ได้จัดกิจกรรมตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี ในกำรยกระดับ
กำรสอนภำษำอังกฤษของประเทศ และนำเสนอเทคนิคกำรสอนภำษำอังกฤษที่ประสบผลสำเร็จ สำมำรถให้นักเรียน
จดจำคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่ำงดี ทำให้ผลกำรสอบระดับชำติ O-NET สูงขึ้น 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2558 –
2560 นักเรียนภำคภูมิใจ มีกำรแสดงออก มีควำมสุขกับกำรเรียนรู้
3.2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.3 เรื่อง กำรประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ รุ่นที่ 2
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 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ว่ำนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน เป็นประธำนกรรมกำรกำรประเมินต้นแบบโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยำ รุ่นที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 52 (ชุมชนบ้ำนต้นไพ) จังหวัดปัตตำนี เป็นโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ที่มีกำรพัฒนำส่งเสริมโดยควำมมุ่งมั่นทุ่มเท มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีวัตถุประสงค์

-7เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ รุ่น 2 ซึ่งจะเป็นแบบอย่ำง แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้กับโรงเรียนใน
เครือข่ำย หรือโรงเรียนที่สนใจต่อไป
3.3.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่
สพท.ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี

จำนวนผู้รับฟังหรือเข้ำประชุม ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. มีบุคลำกร สพปตรังเขต 1 .รับฟังกำรประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องคอนเฟอร์เรนซ์
ประกอบด้วย 1.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
3 คน
1.2 ผอ.กลุ่ม (รวม รก.) ต่ำง ๆ รวม
7 คน
1.3 ศึกษำนิเทศก์
รวม
5 คน
1.4 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มต่ำงๆ
รวม
2 คน
1.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวม
- คน
รวมทั้งหมด 17 คน
2. มีบุคลำกร สพปตรัง เขต 1 รับฟังกำรประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทำงำน
ประกอบด้วย 2.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
1 คน
2.2 ผอ.กลุ่ม(รวม รก.) ต่ำง ๆ รวม
3 คน
2.3 ศึกษำนิเทศก์
รวม
5 คน
2.4 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มต่ำงๆ
รวม
11 คน
2.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวม
- คน
รวมทั้งหมด 20
คน
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

