สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. โรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวัน โรงเรียนบ้ำนหนองยำรักษ์ ลำโพง (รัฐประชำสรรค์) /
สพป.นครรำชสีมำ เขต 1
2. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้ำนห้วยหิน /สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
3. โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้ำนดอนไม้งำม /สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
4. กำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนปำงเป๋ย/ สพป.น่ำน เขต 1
5. กำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 47 /สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
6. ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสรำวุฒิ รินทรสกุล โรงเรียนบ้ำนปังหวำน ตอน ครูผู้เสียสละ /สพป.ชุมพร เขต 1
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 22 กุมภำพันธ์ ๒๕๖2 ดังนี้
1) รัฐบำลเร่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อที่จะนำพำประเทศก้ำวข้ำมกับดักรำยได้
ปำนกลำงและยกระดับกำรพัฒนำประเทศแบบก้ำวกระโดด โดยให้ควำมสำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรลงทุน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อจะก้ำวไปสู่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ตำมนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ ซึ่งหยุดนิ่งมำกว่ำ 10 ปี อำทิ (1) กำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมและขนส่ง
แบบไร้รอยต่อ เพื่อเชื่อมไทยเชื่อมโลก และปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรใน
อนำคต (2) กำรพัฒนำโครงข่ำยโทรคมนำคม ได้แก่ กำรขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต เน็ตประชำรัฐ ครอบคลุมทุก
หมู่บ้ำน กำรลงทุนโครงข่ำยเคเบิลใต้น้ำระหว่ำงประเทศ และกำรพัฒนำระบบดำวเทียมสำรวจเพื่อกำรพัฒนำ และ
(3) กำรปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนให้รองรับรูปแบบกำรค้ำ กำรเงิน กำรทำธุรกรรม สัญญำกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำรภำครัฐแบบดิจิทัลยุคใหม่ รวมไปถึงกำรแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นสำกล
2) ผลกำรจัดอันดับต่ำง ๆ ของประเทศไทยในระดับโลก ในปี 2561 ได้ปรับอันดับดีขึ้นในหลำยด้ำน
เช่น กำรวัดประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 32 กำรจัดอันดับควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันระดับโลก 4.0 (Global Competitiveness Index: GCI 4.0) และควำมยำกง่ำยในกำรประกอบ

-2ธุรกิจ (Ease of Doing Business) อยู่ในอันดับที่ 26 ล้วนเป็นผลโดยตรงและโดยอ้อมจำกกำรยกระดับโครงสร้ำง
พื้นฐำนของประเทศ โดยอยำกให้ประชำชนคนไทยมองโลกให้กว้ำง ให้เห็นประเทศอื่น ๆ ว่ำเขำมีกำรเมืองเศรษฐกิจ
วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงไรบ้ำง ซึง่ แต่ละประเทศมีรำกฐำน มีเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ที่แตกต่ำง ไม่ได้ต้องกำรสร้ำงกำรเปรียบเทียบ แต่อยำกให้รับรู้ภำพกว้ำงไปพร้อม ๆ กันและภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
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
เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวถึงกำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติว่ำ นำยกรัฐมนตรี
เน้นให้ควำมสำคัญกับกำรวิจัย กำรพัฒนำเทคโนโลยี พัฒนำทุนมนุษย์ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีที่เหมำะสมกับกำร
ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำง กำรใช้ กำรบำรุงรักษำ กำรต่อยอดให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม ล้วนแล้วแต่ต้องพัฒนำคนทั้งสิ้น กำรพัฒนำคนนั้นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่วำงรำกฐำนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย
ชั้นประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ คือหน่วยงำนของเรำ ที่ต้องทำให้นักเรียนพร้อมที่จะก้ำวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีกำร
ปรับหลักสูตร วิธีกำรเรียนรู้ วิธีกำรสอน สำระที่จะเรียนในแต่ละหลักสูตรต้องให้สอดคล้องกับโลกอนำคตด้วยเช่นกัน
2.2.2) เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562 เลขำธิกำร กพฐ. เป็นประธำนเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ภำคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่
เชียงรำย พะเยำ แพร่ น่ำน ลำปำง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ย้ำให้เห็นควำมสำคัญถึงกำรร่วมมือพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบลให้ทุกคนได้รับทรำบ สิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นคือ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลจะเป็นโรงเรียนที่มุ่งหวัง
ยกระดับคุณภำพให้เทียบกับโรงเรียนอนุบำลจังหวัด กรณีระดับประถม สำหรับโรงเรียนคุณภำพประจำตำบลระดับ
มัธยม ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้เทียบกับโรงเรียนประจำจังหวัด
2.2.3) เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 เลขำธิกำร กพฐ. เป็นประธำนเปิดนิทรรศกำรทำง
วิชำกำร “กำรมัธยมศึกษำอุตรดิตถ์ คุณภำพก้ำวล้ำ นำสู่อนำคตที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สิ่งที่ย้ำเตือนอยู่เสมอว่ำ อยำกให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียน มีควำมกล้ำคิด กล้ำเป็นผู้นำทำง
วิชำกำร กล้ำบริหำรหลักสูตร ไม่ใช่ใช้หลักสูตรที่ทำมำตั้งแต่ปี 2544 หรือมีกำรคัดลอกต่อกันมำ รำยวิชำพื้นฐำน
เป็นรำยวิชำที่จะเหมือนกันทั่วประเทศ แต่รำยวิชำเพิ่มเติมต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับบริบทของตัวเอง หำก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนยังไม่มีควำมกล้ำเปลี่ยนหลักสูตรสถำนศึกษำ ไม่มีกำรทำ SWOT ไม่มีกำรทำแผนพัฒนำ
ไม่กำหนด Outcome ของโรงเรียนให้ชัดเจน หลักสูตรก็จะถูกคัดลอกปีต่อปี โดยหลักกำรแล้วหลักสูตรสถำนศึกษำ

-3ต้องพัฒนำขึ้นทุกปีที่มีกำรปิดภำคเรียน เพรำะโลกเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว กำรเตรียมตัวเด็กต้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่
โลกปัจจุบันเป็นอยู่ และโลกอนำคตที่จะมำถึงด้วย กำรดูงำนของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้รับทรำบว่ำ
สิ่งที่เป็นห่วงในควำมกล้ำหำญที่จะเป็นผู้นำทำงวิชำกำรของผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น มีควำม
หำยห่วง เพรำะท่ำนมีควำมมั่นใจที่จะต้องนำวิชำกำรที่ผ่ำนกำรบริหำรหลักสูตรไปเป็นรูปธรรมแล้ว นักเรียนมีโอกำส
เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องกำร อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ผู้อำนวยกำรโรงเรียนต้องพัฒนำต่อคือ เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำต้องมีกำรทบทวน
หลักสูตรสถำนศึกษำทุกปี งำนอำชีพ งำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมทักษะพิเศษของเด็กสอดคล้องกับโลกปัจจุบันและ
อนำคตหรือไม่ จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับชีวิตจริงทั้งในปัจจุบันและอนำคต
2.2.4) เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 เลขำธิกำร กพฐ. เยี่ยมให้กำลังใจกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ณ จังหวัด
อุดรธำนี ขอนแก่น และย้ำว่ำสิ่งที่ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรุ่นใหม่ต้องมีคือควำมมั่นใจที่จะต้องดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ใน
กำรทำงำนวิชำกำรร่วมกับครู เรียนรู้ภำรกิจในห้องเรียน เป็นเพื่อนร่วมทำง เพรำะว่ำภำรกิจของครูกับผู้อำนวยกำร
โรงเรียนเป็นภำรกิจเดียวกัน คือกำรพัฒนำผู้เรียน ซึง่ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้ที่จะเป็นแรงบันดำลใจให้ครูใส่ใจ
กิจกรรมในห้องเรียน สนใจนักเรียน ทั้งทีมของโรงเรียนจะประสบผลสำเร็จในกำรช่วยเหลือพัฒนำนักเรียน
2.2.5) เลขำธิกำร กพฐ. ร่วมงำนเพื่อรับและติดตำมผู้แทนพระองค์ฯ พลเอกดำวว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี ชมนิทรรศกำรโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์ “พระรำชูปถัมภ์รวมใจ เทิดไท้พระบำรมี สืบสำนรักษำต่อยอด
สร้ำงสุขปวงประชำ” ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) จังหวัดสมุทรสำคร จำกกำรชมนิทรรศกำร
จำนวน 15 โรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์ ทำให้พบว่ำโรงเรียนเหล่ำนี้มีควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำรสูง สิ่งที่มีควำม
โดดเด่นและมีควำมเป็นผู้นำอย่ำงเห็นชัดเจนคือ โรงเรียนได้นำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10
ไปสู่กำรปฏิบัติ 4 ด้ำน จัดทำเป็นกิจกรรม โครงกำร หลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน ทำให้เห็นได้ว่ำได้นำสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้โรงเรียนต่ำงๆ ในสังกัด สพฐ. จะได้รับนโยบำยให้นำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ทั้ง 4 ด้ำน สู่กำรปฏิบัติให้ชัดเจน สำหรับโรงเรียนจำนวน 5,000 โรง ที่จะมีผู้อำนวยกำรโรงเรียนใหม่จะเป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัดที่จะกำกับติดตำมใน 1 ปี ของกำรปฏิบัติหน้ำที่
2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . โดยนำยสมเกียรติ สรรคพงษ์ รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สพฐ.
3.1 เรื่อง กำรเสริมทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพให้กับนักเรียน “SUMMER CAMP อำชีพ”
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 แจ้งกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรทรำบว่ำ ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรแนะแนว แจ้งรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรเสริมทักษะและประสบกำรณ์อำชีพดังนี้ ในปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ ในช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อนเป็นช่วงระยะ
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ติดเกมหรือมีโอกำสข้องเกี่ยวกับยำเสพติดหรือสิ่งที่ไม่เหมำะสม งำนแนะแนวจึงมีกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนได้ทำ
ช่วงปิดเทอมอย่ำงสร้ำงสรรค์
นำงสำวณัฐยำ บุญภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็กเยำวชนและครอบครัว สสส. กล่ำวว่ำ
ในช่วงปิดภำคเรียน สสส. เห็นว่ำเป็นโอกำสดีที่จะได้ฝึกฝนทักษะต่ำงๆ นอกห้องเรียน จึงได้เชิญภำคีเครื อข่ำยหลำย
หน่วยงำนจัดกิจกรรมรวบรวมเป็นหมวดหมู่ จัดทำเป็นฐำนข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองค้นหำ
แบ่งกิจกรรมเป็น 4 หมวด คือ 1) กิจกรรมตำมหำฝัน 2) แบ่งปันสังคม 3) ค้นหำตัวตน 4) สนุก ฝึกฝน เปิดโลกเรียนรู้
กิจกรรมที่ สสส.จัดขึ้นนี้ มีกิจกรรมที่ตรงกับงำนแนะแนว สพฐ. คือกิจกรรมค้นหำตัวตน เป็นกำรเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้มีกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกำสสัมผัส ทดลอง ทำอำชีพที่ตัวเอง
สนใจ เป็นกำรเปิดโลกทัศน์ด้ำนอำชีพ เพื่อนำข้อมูลไปวำงแผนประกอบกำรตัดสินใจเลือกเส้นทำงกำรศึกษำต่อและ
กำรประกอบอำชีพในอนำคต ตำมโครงกำร “ค้นหำตัวตนที่ใช่..พำกันไป Summer Camp อำชีพ” สำมำรถศึกษำ
กิจกรรมเพิ่มเติมได้จำกเอกสำรแนวทำงกำรเสริมทักษะอำชีพและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพให้กับนักเรียน ซึ่งได้
แจกให้ สพท.และโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว ซึ่งรำยละเอียดจะอยู่ในบทที่ 3 กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ ในช่วง
ท้ำยบทของภำคผนวก และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แนะแนว สพฐ. ผู้สนใจค้นหำกิจกรรม
ช่วงปิดเทอม สำมำรถค้นหำได้ที่ www.ปิดเทอมสร้ำงสรรค์.com
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่
สพท.ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง กำรเรียนรู้แบบ Active Learning กับกิจกรรมศูนย์กำรเรียนรู้ของ กฟผ.
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 นำยภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชำกำรศึกษำ สพฐ. กล่ำวถึงรำยละเอียด
กำรจัดกิจกรรมศูนย์กำรเรียนรู้ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ว่ำ ได้กำรขับเคลื่อนกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย หน่วยงำน และองค์ภำยนอก ถือเป็นมิติใหม่ของกำรบูรณำกำรกำรศึกษำในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนไทย เป็นคนดี
เป็นคนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมสุข วันนี้ได้รับเกียรติจำกภำคีเครือข่ำย
ดร.สมพร สำมทองกล่ำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กล่ำวถึง
ควำมเป็นมำของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning โดยโครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ มีกำรขับเคลื่อน
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย หน่วยงำน และองค์ภำยนอก ซึ่งตอบโจทย์ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ของกระทรวงศึกษำธิกำรที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เสริมประสบกำรณ์นอกห้องเรียน กลไกในกำรขับเคลื่อนที่จะนำพำให้กำรจัดกำรเรียนรู้มี
ควำมสนุกสนำน กำรที่ผู้เรียนจะมีควำมสุข ไม่ได้เริ่มจำกสถำนศึกษำเพียงอย่ำงเดียว มีภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนนอก
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ภำครัฐ เอกชน ภำคประชำสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนโครงกำร มีกำรร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมสร้ำง ร่วมแบ่งปัน มีมำกกว่ำ
20 หน่วยงำนที่จะมำเสริมสร้ำงทักษะของผู้เรียนที่ให้เรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้จริง เน้นให้
นักเรียนมีกำรเรียนรู้ใน 3 มิติ คือ 3 มิติ 3 ด้ำน 3 ทักษะ คือ ทักษะวิชำกำร วิชำชีพ และวิชำชีวิต โดยผ่ำนกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning ของกระทรวงศึกษำธิกำร
นำงตติยำ สำครพันธ์ หัวหน้ำกองศูนย์กำรเรียนรู้ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กล่ำวถึงกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต โดยที่มำของศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ. จัดตั้ง
ขึ้นตำมยุทธศำสตร์กำรแบ่งปันควำมรู้สู่สังคม กฟผ. มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเรื่องพลังงำนไฟฟ้ำกว่ำ 50 ปี ผลิตไฟฟ้ำ
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และไม่อยำกให้ควำมรู้นี้หำยไป จึงได้จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ของ กฟผ. มีทั้งหมด 8 แห่ง
ขณะนี้เปิด 5 แห่ง กระจำยทั่วทุกภูมิภำคของไทย สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยำวชนในกำรที่จะลดเวลำ
เรียนเพิ่มเวลำรู้ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกจะมีนิทรรศกำรแล้ว กิจกรรมที่น่ำสนใจคือ โครงกำรมัคคุเทศก์น้อย จัดทำที่
พิพิธภัณฑ์ศึกษำลิกไนต์เหมืองแม่เมำะ และศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก อีกกิจกรรมที่น่ำในใจในเชิงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับทิศทำงของพลังงำนยุคใหม่ คือ โครงกำรแข่งขันรถไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ รับอำยุ 7 – 15 ปี จัดขึ้นที่
ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก หำกสนใจสำมำรถติดต่อที่เว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th/learningcenter และ
ศึกษำรำยละเอียดได้ที่ Facebook : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย Line : EGAT Official
3.2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.3 เรื่อง กำรพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
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 แจ้งบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบเกีย่ วกับกำรพิจำรณำ
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยนำยสำนิตย์ พิมพ์วงศ์ ตำแหน่งนิติกร ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนิติกำร สพฐ. ชี้แจงรำยละเอียดกำรพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
3.3.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.4 เรื่อง กำรเปลี่ยนสนำมสอบ PAT5 รอบพิเศษ
3.4.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี

-63.4.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในสังกัดทรำบว่ำสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ มีกำรประกำศเปลี่ยนสนำมสอบ PAT5 รอบพิเศษเหตุสุดวิสัย โดยเปลีย่ นสถำนที่สอบจำกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
เป็นโรงเรียนบำงประกอกวิทยำคม กำหนดสอบในวันที่ 5 มีนำคม 2562 เวลำ 13.00 – 16.00 น. สำหรับนักเรียน
ทีไ่ ด้รับผลกระทบที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมในรอบพิเศษ ขอให้ดำเนินกำรตำมที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ ได้กำหนดไว้
3.4.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

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

