สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 17/2562 วันพุธที่ 24 เมษำยน 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร “ตลำดนัดพัฒนำควำมคิดสู่เศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดแก่นจันทร์
(จันทร์เวียงทับทิมรำษฎร์บำรุง) /สพป.สมุทรสงครำม
2. กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ โรงเรียนชีลองวิทยำ จังหวัดชัยภูมิ /สพม.เขต 30
3. โครงกำรดูแลลูกหลำนอย่ำงไรให้ปลอดภัยในช่วงปิดภำคเรียน “ว่ำยน้ำเพื่อชีวิต”
โรงเรียนบ้ำนปลวกธำตุโสภำวิทยำ /สพป.สกลนคร เขต 2
4. กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตด้วยสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมยุวบรรณำรักษ์
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ำ อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ /สพม.เขต 39
5. กำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิเศษ /สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
6. ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูวรำภรณ์ อินต๊ะทำ โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม จังหวัดเชียงใหม่
ตอน ครูผู้มีเมตตำและปรำรถนำดีต่อศิษย์ /สพม.34
รับชม “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ” ดังนี้
1. เรือ่ ง ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ 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 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบและนำไป
ประยุกต์ใช้ ซึง่ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องจำกรำยกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษำยน
๒๕๖2 ว่ำโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชดำริศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชดำริ ตำบลหมอกจำแป่
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ได้ทรงมีพระรำชดำริให้จัดตั้ง
ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ำปรำย ตำมพระรำชดำริ หรือศูนย์โป่งแดงขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งถือเป็นศูนย์แห่งแรก
หรือกำรก่อกำเนิดโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชดำริขึ้นแล้ว ในปีต่อมำทรงมีพระรำชดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนำขึ้นมำอีก
แห่งหนึ่งบนพื้นทีส่ ูง เพรำะกำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพทั้งด้ำนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีควำมแตกต่ำงกันตำมควำมสูง
ของพื้นที่ จึงทรงมีพระรำชประสงค์ให้ศูนย์แห่งนี้ได้ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพให้รำษฎรชำวไทยบนพื้นที่สูงโดยตรง
ทรงเลือกพื้นที่ที่มีน้ำห้วยปำงตองไหลผ่ำนภำยในหุบเขำ ตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 36 กิโลเมตร และต่อมำได้ตั้งชื่อว่ำศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูง
ปำงตองตำมพระรำชดำริ หรือเรียกกันว่ำศูนย์ปำงตอง ศูนย์ปำงตองแห่งนี้มีพื้นที่โดยรวมประมำณ 5,483 ไร่เศษ
และเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของศูนย์ประมำณ 2,500 ไร่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชดำริให้

-2กรมชลประทำนจัดทำแผนผังแบ่งพื้นที่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ รับผิดชอบกำรดำเนินกิจกรรม และในปัจจุบันกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองได้จัดทำแผนผังอย่ำงละเอียดสมบูรณ์เป็นมำตรฐำนเพื่อใช้เป็นผังแม่บทต่อไป ภำรกิจของศูนย์ปำงตอง
คือกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพบนพื้นที่สูง กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว กำรดำเนินกิจกรรมของหน่วยงำนภำยในศูนย์บริกำร
และพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชดำริ มีดังนี้
1. ศูนย์ประสำนงำนกรมทหำรรำบ 21 รักษำพระองค์ มีภำรกิจในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของ
สถำนที่ อำนวยกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และดูแลรักษำเรือนประทับแรมปำงตอง
2. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบดูแลงำนในส่วนของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่สำธิตกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในแบบ Food Bank
และศูนย์ไผ่ศึกษำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่ำไผ่ธรรมชำติ เป็นแหล่งควำมรู้ และรวบรวมพันธุ์ไผ่ที่มีถิ่น
กำเนิดในภำคเหนือ
3. ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีภำรกิจในกำรศึกษำและประยุกต์งำนวิชำกำรด้ำน
กำรเกษตรบนพื้นที่สูงไปสู่เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับศักยภำพของชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติ
รวมถึงกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพ โดยมีกิจกรรมสำคัญในศูนย์ปำงตองคือ กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ด้ำนพืชและพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นที่ควรรอนุรักษ์ ได้แก่ กล้วยไม้ป่ำ เฟิน ตลอดจนกำรผลิตต้นพันธุ์พืชชนิดต่ำง ๆ ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ ทำให้
เกิดควำมสวยงำมในพื้นที่ศูนย์เป็นสิ่งดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงดี
4. สถำนีประมงน้ำจืด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำกำรเลี้ยงปลำบนพื้นที่สูง ได้แก่ ปลำสเตอร์เจี้ยน ปลำกดหลวง
และที่สำคัญได้แก่กำรอนุรักษ์และกำรขยำยผลเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชำติ รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผลควำมสำเร็จ
อย่ำงต่อเนื่อง
5. สถำนีพัฒนำที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดทำระบบกำรปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ ผลิตปัจจัยกำรผลิตระบบเกษตร
อินทรีย์ กำรปลูกพืชเพื่อสร้ำงรำยได้ พืชสมุนไพร จัดตั้งกลุ่มยุวหมอดิน และกำรให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6. ศูนย์เพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำแม่ฮ่องสอน ทำกำรเพรำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำที่ใกล้
สูญพันธ์และหำยำก ได้แก่สัตว์ปีก และสัตว์ปีกชนิดต่ำง ๆ โดยศึกษำวิจัยกำรเพำะเลี้ยงในสภำพกรงเลี้ยง นอกจำกนั้น
ยังได้เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ ส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำเป็น
อำชีพเสริมแก่รำษฎรและจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยศูนย์แห่งนี้ถือเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
อีกด้วย
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตร แม่ฮ่องสอน มีภำรกิจในกำรวิจัยและพัฒนำ ทดสอบเทคโนโลยีเกษตร
และให้กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพืช มีงำนที่สำคัญ ได้แก่ กำรดูแลรักษำและขยำยพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก พืชผัก และพืชไร่
เมืองหนำว
8. ศูนย์วิจัยข้ำวแม่ฮ่องสอน จัดทำแปลงสำธิต และส่งเสริมกำรปลูกข้ำวบนพื้นที่สูงโดยจัดระบบกำร
ปลูกข้ำวไร่ ข้ำวนำปี และธัญพืช พืชเมืองหนำว
9. สถำนีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน มีภำรกิจในกำรผลิตพันธุ์สัตว์บนพื้นที่สูง มีภำรกิจส่งเสริม
กำรเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมกำรเลี้ยงแกะ เพื่อใช้ขนในกำรทอผ้ำขนแกะ ของกลุ่มสมำชิกศิลปำชีพ กำรผลิตพันธุ์สัตว์
แจกจ่ำยให้รำษฎร ได้แก่ เป็ด ไก่ และสุกร เป็นต้น และสนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพำหนะ ได้แก่ ม้ำ ลำ ล่อ ให้กับ
กรมทหำรรำบที่ 21 รักษำพระองค์ ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบกำรเลี้ยง และฝึกสัตว์ เพื่อใช้เป็นพำหนะตำมพระรำชดำริ
อีกด้วย

-310. สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกำรทำโครงสร้ำงปัจจัยพื้นฐำน โดยกำร
สำรวจ ออกแบบและก่อสร้ำงศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืช อำคำรรับรอง และอำคำรอื่น ๆ ภำยในศูนย์
11. โครงกำรชลประทำน แม่ฮ่องสอน มีภำรกิจ ในกำรบำรุงรักษำระบบส่งน้ำ ดูแลแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่
อ่ำงเก็บน้ำปำงตอง ฝำยปำงตอง ทั้ง 3 ฝำย และที่สำคัญรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำเรือนประทับแรมปำงตอง
อำคำรบริวำร และอำนวยกำรรับเสด็จในโอกำสที่พระรำชวงศ์ เสด็จประทับแรมในพื้นที่โครงกำรตำมพระรำชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. ในส่วนของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่สำคัญของศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองแห่งนี้
ดำเนินกำรกิจกรรมที่สำคัญ 2 ประกำร คือกำรอบรมและให้ควำมรู้แก่รำษฎรที่อยู่ในภำยในชุมชน ซึ่งอยู่ในควำม
รับผิดชอบของศูนย์ ได้แก่หมู่บ้ำนปำงตองซึ่งตั้งอยู่ภำยในศูนย์ และหมู่บ้ำนโดยรอบ ได้แก่ บ้ำนห้วยขำน บ้ำนห้วย
มะเขือส้ม และบ้ำนรวมไทย เป็นต้น
13. กำรฝึกอบรมเยำวชน โดยมีโรงเรียนร่มเกล้ำปำงตอง ซึ่งตั้งอยู่ภำยในศูนย์เป็นต้นแบบ มีลักษณะ
เป็นนักเรียนชำวเขำอยู่ประจำ นอกจำกจะศึกษำตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว ยังฝึกอบรมกำรประกอบ
อำชีพ โดยใช้หน่วยงำนภำยในศูนย์ เป็นฐำนกำรเรียนรู้ เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว สำมำรถไปประกอบอำชีพได้ทันที
นอกจำกนั้นยังฝึกอบรมให้กับโรงเรียนต่ำง ๆ ในพื้นที่อีกด้วย จำกแนวทำงพระรำชดำริที่ได้พระรำชทำน
ไว้จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลำกว่ำ 30 ปี ศูนย์ปำงตองแห่งนี้ ได้วิวัฒนำกำรมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำตำมลำดับ ถือ
เป็นศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สมบูรณ์ ใช้เป็นแหล่งถ่ำยถอดควำมรู้ให้แก่รำษฎรและบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี จึงนับเป็น
ฐำนกำรเรียนรู้ต้นแบบที่สมบูรณ์ และมีควำมยั่งยืนตลอดไป
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) เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวถึงกำรนำโครงกำรตำมพระรำชดำริไปสู่กำรปฏิบัติด้ำนกำรศึกษำ
ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอนตำมพระรำชดำริ เปิดให้เข้ำชมทุกวัน บริเวณพระตำหนักมีแปลงสำธิตกำรปลูก
ดอกไม้ ผลไม้ กำรเลี้ยงสัตว์ ฤดูหนำวมีบรรยำกำศสำยหมอกยำมเช้ำที่ป่ำสน ริมอ่ำงเก็บน้ำ เป็นกิจกรรมที่ได้รับควำม
นิยมลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่มีคนไปเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สูงปำงตอนตำมพระรำชดำริ นอกจำกนีย้ ังมี
โครงกำรตำมพระรำชดำริปำงตอน 1 ห้วยมะเขือส้ม โครงกำรตำมพระรำชดำริปำงตอน 2 ปำงอุ๋ง โครงกำรตำม
พระรำชดำริปำงตอน 3 แม่สงำ และหงอกจำแป่ และโครงกำรตำมพระรำชดำริปำงตอน 4 พระตำหนักปำงตอน
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ของพระมหำกษัตริย์ ที่มีควำมห่วงใย ควำมทุกข์สุขของประชำชน ซึ่งเรำต้องให้โอกำสเด็กได้เรียนรู้ รับรู้รับทรำบใน
พระมหำกรุณำธิคุณในสถำบันพระมหำกษัตริย์ นอกจำกแสดงควำมจงรักภักดีแล้ว นักเรียนต้องเติบโตในท้องถิ่น กำร
เข้ำไปเรียนรู้ในโครงกำรตำมพระรำชดำริ คือ อนำคตข้ำงหน้ำที่ค่อนข้ำงจะ 100% จะเป็นกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ปัจจุบันและชีวิตในอนำคตของนักเรียน
2) วันที่ 15-17 เมษำยน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่
ได้รับผลกระทบจำกพำยุฤดูร้อน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองปลิง สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และ
โรงเรียนสังกัด สพม.41
- วันที่ 15 เมษำยน 2562 เลขำธิกำร กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.
พิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับผลกระทบจำกพำยุฤดูร้อน ฝำกเรียน ผอ.สพท. สพฐ. มีงบประมำณสนับสนุนทันที ขอให้
รีบเร่งแก้ไขปัญหำก่อนเปิดภำคเรียน ไม่ให้นักเรียนเห็นสภำพควำมไม่พร้อม
- วันที่ 17 เมษำยน 2562 เลขำธิกำร กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองปลิง
สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และโรงเรียนสังกัด สพม.41 ทีไ่ ด้รับผลกระทบจำกพำยุฤดูร้อน และเร่งให้ควำม
ช่วยเหลือต่อไป
3) วันที่ 19 เมษำยน 2562 เลขำธิกำร กพฐ. เป็นประธำนเปิดกำรประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลกับกำรบริหำรตำมรอยพระยุคลบำท และบรรยำยพิเศษเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ ณ โรงแรมบำงกอกพำเลส
กรุงเทพฯ แก่ ผอ.สพท.และผู้แทน ผอ.สพท. รวม 289 ท่ำน โดยดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลกับกำรบริหำร
ตำมรอยพระยุคลบำท เพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำลงสู่ผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม
4) วันที่ 20 เมษำยน 2562 ประธำนเปิดโครงกำรว่ำยน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) สำหรับ
นักเรียนประถมศึกษำ ประจำปี 2562 ณ สระว่ำยน้ำโรงเรียนสนำมบิน จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้อง
มีควำมตระหนักว่ำชีวิตของนักเรียนที่เกิดจำกกำรจมน้ำขณะนี้มีมำก โดยเฉพำะช่วงปิดภำคเรียน เด็กว่ำยน้ำไม่เป็น
อำกำศร้อนหนีผู้ใหญ่ไปเล่นน้ำ ถึงแม้จะว่ำยน้ำเป็นถ้ำไม่ได้เรียนรู้เรื่องกำรช่วยเหลือคนตกน้ำ ก็ทำให้เสียชีวิตเป็น
กลุ่มได้ ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สิ่งที่อยำกได้คือทักษะวิชำกำร กำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร ทักษะกำร
ดำรงชีวิต กำรเรียนรู้ควำมถูกต้องในกำรสื่อสำรต่ำงๆ ทักษะกำรว่ำยน้ำ ภัยคุกคำมยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ สำหรับ
เรื่องทักษะกำรดำรงชีวิตมีควำมจำเป็นต่อชีวิตจริง กำรหลีกเลี่ยงกำรจมน้ำ สพฐ.ได้จัดโครงกำรนี้โดยมีวัตถุประสงค์
2 เรื่องหลัก คือ 1) ให้นักเรียนสำมำรถว่ำยน้ำได้เป็น สำมำรถว่ำยน้ำแข็ง ดูแลชีวิตตัวเองได้ 2) มีควำมสำมำรถใน
กำรช่วยเหลือเพื่อนที่ตกน้ำ มีสติ ช่วยเหลือตัวเอง เอำชีวิตให้รอด ย้ำไปยัง ผอ.สพท. จัดกำรศึกษำในเรื่องนี้ให้กับเด็กๆ
5) แสดงควำมชื่นชมยินดีกับนักเรียนจำกโรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04 ในพระอุปถัมภ์ จังหวัด
สุรินทร์ เข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์นำนำชำติ รำยกำร International micro : coding Championship 2019
ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่ำงวันที่ 16 - 19 เมษำยน 2562
เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวแสดงควำมชื่นชมยินดีกับนักเรียนจำกโรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04
ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์นำนำชำติ รำยกำร
International micro : coding Championship 2019 ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่ำงวันที่ 16 - 19
เมษำยน 2562 ผลกำรแข่งขันได้รับรำงวัล 3 รำยกำร ได้แก่ 1.รำงวัลชนะเลิศ รำยกำร Maze Runner รุ่น senior
2.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รำยกำร LineTracing รุ่น senior และ 3.รำงวัล Creative Performance Award

-5รำงวัลผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบหุ่นยนต์ ปัญหำที่กังวลคือ ขณะนี้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือไม่ มี
ข้อจำกัดด้ำนองค์ควำมรู้ของครูหรือไม่ สพฐ. อยู่ในช่วงวำงแผนพัฒนำทั่วประเทศ ให้เรียนรู้เรื่องวิชำวิทยำกรคำนวณ
2.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . (โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.)
3.1 เรื่อง โรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรู้ที่มีสติและสมำธิเป็นฐำน
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
เกี่ยวกับกำรแนวทำงกำรดำเนินงำน โดย ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำสื่อและกำรเรียนรู้ และทีมงำน
นำเสนอกำรดำเนินงำนโรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรู้ที่มีสติและสมำธิเป็นฐำน ซึง่ เป็นนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
ดำเนินกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่จะทำให้เยำวชนมีควำมรู้ที่เหมำะสมกับยุค
ปัจจุบัน เป็นคนดี มีคุณธรรม กำรดำเนินงำนโรงเรียนต้นแบบจะครอบคลุมทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ เขต ละ 2 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 450 โรงเรียน แบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่ ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 โดยเริ่มนำร่องตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ขณะนี้กำรดำเนินงำนมีควำมพร้อมสมบูรณ์แล้ว และได้ตั้งอนุกรรมกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนพระพุทธศำสนำใน
สถำนศึกษำ ดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ที่มีสติและสมำธิเป็นฐำน มีสื่อในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มีประสิทธิภำพ กำรวัดประเมินผลใช้วิธีวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยเพื่อพัฒนำและประเมินเพื่อตัดสินผล
กำรเรียน กำรประเมินควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำกกำรเรียนรู้ที่มีสติและสมำธิเป็น
ฐำน โดยประเมินจำกพฤติกรรม ผลงำน กำรกระทำ จำกหลำยๆ แหล่ง เรียนทำ Portfolio รวบรวมผลงำนครู
ประเมินควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนจำก Portfolio กำรประเมินจะเป็นตัวตรวจสอบว่ำนักเรียนบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังหรือไม่ กิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณำกำรเข้ำสู่สถำนศึกษำได้ 3 รูปแบบ คือ 1) กำรบูรณำกำรในวิถีชีวิตใน
โรงเรียนหนึ่งวัน 2) กำรบูรณำกำรภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ 3) กำรบูรณำกำรในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

