สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 14/2562 วันพุธที่ 3 เมษำยน 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. VTR ศำสตร์พระรำชำสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงยั่งยืน รร.บ้ำนพัฒนำสำมัคคี /สพป.ชัยภูมิ เขต 1
2. VTR กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย รร.ศรีสองรักษ์วิทยำ จังหวัดเลย /สพม. เขต 19
3. VTR ธนำคำรโรงเรียน รร.อนุบำลเคหะบำงพลี (10 ปี สปช.) /สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2
4. VTR สิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนำม รร.เบญจมรำชูทิศ จังหวัดรำชบุรี /สพม. เขต 8
5. VTR กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือในพระบรมรำชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ /
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
6. VTR ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยำคม จังหวัดเลย ตอน ครูผู้สร้ำงพลเมืองดี
ด้วยแผนที่ชีวิต /สพม. เขต 19
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 29 มีนำคม ๒๕๖2 ดังนี้
1) ขอขอบคุณประชำชนคนไทยทุกคน ที่ได้ให้ควำมสนใจติดตำมรำยกำร “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน” มำโดยตลอด รำยกำรนี้ได้น้อมนำยุทธศำสตร์พระรำชทำนของในหลวงรัชกำลที่ 9 คือ “เข้ำใจ
เข้ำถึง พัฒนำ” หนึ่งในศำสตร์พระรำชำที่สำคัญ โดยกำรให้หลักคิดและยกระดับจิตใจ เพื่อให้สำมำรถนำไปสู่กำร
พัฒนำประเทศในภำพรวม เนื้อหำสำระของรำยกำรนอกจำกจะน้อมนำศำสตร์พระรำชำในมิติต่ำง ๆ มำกล่ำวกับ
ประชำชนทั้งประเทศ ทุกกลุ่มทุกภำคส่วน เพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ ส่งเสริมควำมเข้ำใจ และขอควำมร่วมมือไป
พร้อม ๆ กัน รวมทัง้ ถ่ำยทอดไปยังข้ำรำชกำรทุกระดับ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือกำร
แปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ถือว่ำเป็นช่องทำงสื่อสำรที่สำคัญของนำยกรัฐมนตรีกับพลเมืองไทยทุกคน ทุกอำชีพ
และทุกวัย ในกำรแถลงแนวคิด นโยบำย รำยงำนผลกำรดำเนินงำน และแจ้งเตือนภัย อีกทั้งเป็นกำรปลูกต้นไม้ในใจ
คนไทย ด้วยกำรกระตุ้นเตือนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ที่เริ่มแห้งเหือดไปจำกสังคมไทย และกำรปลูกจิตสำนึกควำม
รักบ้ำนเมืองแผ่นดินเกิด ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตยที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ควำมเป็นไทย ภำยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำร ด้วยกำรช่วยกัน “สืบสำน รักษำ ต่อยอด” ตำมพระรำโชบำยของ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวด้วย หลังจำกนี้เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของประเทศชำติและประชำชนไทย สำหรับพระรำชพิธี

-2บรมรำชำภิเษก ที่ใกล้จะมำถึง ในห้วงวันที่ 4, 5 และ 6 พฤษภำคม ศกนี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษำยน จนถึง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดือนพฤษภำคม ดังนั้น เนื้อหำรำยกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไปจะ
เป็นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ เพื่อเป็นกำรถวำยพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รวมทั้งกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระรำชพิธีครั้งสำคัญของประวัติศำสตร์ชำติไทยนี้อีกครั้งหนึ่ง ตำมโบรำณรำชประเพณี
ซึ่งก็มีอยู่หลำยเหตุกำรณ์ อำทิเช่น กำรเตรียมน้ำอภิเษกจำกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ กำรจำรึกพระสุพรรณบัฏ
แกะดวงพระบรมรำชสมภพ และแกะพระรำชลัญจกร และกำรเสด็จออกสีหบัญชร ให้ประชำชนได้เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท
ถวำยพระพรชัยมงคล และขบวนพยุหยำตรำทำงสถลมำรค (ทำงบก) และทำงชลมำรค (ทำงน้ำ) เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้
ประชำชนได้รับทรำบและมีส่วนร่วมอย่ำงพร้อมเพรียงกัน โดยรัฐบำลขอเชิญชวนพสกนิกรชำวไทย พร้อมใจกันสวม
เสื้อสีเหลือง เป็นเวลำ 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยนนี้ เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลข่ำวสำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
ในรำยละเอียด สำมำรถติดตำมได้จำกช่องทำงต่ำง ๆ ที่ (www.phralan.in.th /FB : พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
พุทธศักรำช 2562 /โทร 1257/ ศูนย์สื่อมวลชนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ กรมประชำสัมพันธ์)
2) ฝำกให้รัฐบำลใหม่ได้ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกที่รัฐบำลนี้ได้เริ่มไว้แล้ว เพื่อประโยชน์ของคนในชำติ
อำทิเช่น กำรจัดพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกให้สมพระเกียรติ กำรทำหน้ำที่ประธำนอำเซียนให้สมบูรณ์ กำรดูแล
ประชำชนกลุ่มฐำนรำก ค้ำปลีก ค้ำออนไลน์ และอำชีพอิสระ กำรดูแลคนทุกช่วงวัย ตำมขีดควำมสำมำรถของแต่ละ
บุคคล หรือศักยภำพครอบครัว กำรพัฒนำเด็กแรกเกิด โดยดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำ ให้มีพัฒนำกำรที่ดี สมวัย
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จัดหำที่อยู่อำศัย ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภทเพื่อพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ และสร้ำงแรงงำนทักษะสูงในอนำคต ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ลดกำรพึ่งพำรัฐ เข้มแข็งด้วยตนเอง จัดกำรศึกษำให้หลักคิดที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน
โลกำภิวัตน์ โลกดิจิทัล พัฒนำครู ยกระดับฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นของเรำเอง กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงศรัทธำในกระบวนกำรยุติธรรม ตำรวจ อัยกำร
และศำล แก้ปัญหำหนี้นอกระบบ ผลักดันกฎหมำยขำยฝำก เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งทุน ตั้งธนำคำรชุมชน ส่งเสริม
กำรรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มอำนำจต่อรอง ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรเกษตรทุกประเภททั้งในและนอกเขต
ชลประทำน ลดต้นทุนรำคำปุ๋ย กำรใช้ Area based ในกำรบริหำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืช กำรบริหำรจัดกำรน้ำ
แบบบูรณำกำรทั้งระบบ กำรแก้ปัญหำที่ดินทำกินและที่อยู่อำศัย กำรปรับโครงสร้ำง กลไก กฎ ระเบียบ ลดข้อจำกัด
ปรับปรุงบริกำรรัฐ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ปรับปรุงระบบภำษี ให้เกิดควำมเป็นธรรม สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
เพิ่มรำยได้ให้กับประเทศ สอดคล้องกับรำยจ่ำย ที่ต้องพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด กำรหำรำยได้ของประเทศเพิ่ม และ
ผลักดันกำรลงทุนเพื่ออนำคต กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรจัดตั้ง EEC และ SEZ 10 แห่ง เปิดช่องทำงและ
โอกำสให้กับทุกฝ่ำย ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง สร้ำงควำมมั่นคงและเสถียรภำพทำงพลังงำน พลังงำนหลัก
พลังงำนหมุนเวียน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม PDP (แผนพัฒนำกำรผลิตพลังงำนของประเทศ) ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
กระแสสื่อโซเชียล ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ และภำษำอำเซียน ตลอดจนกำรเจรจำทำงกำรค้ำ RCEP +
ACMECS + GMS แม่น้ำโขงและอื่น ๆ เป็นต้น และให้ประชำชนคนไทยทุกคน นักกำรเมือง พรรคกำรเมือง ช่วยกัน
ทำหน้ำที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศชำติเดินหน้ำไปได้ ร่วมมือกันสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและประชำชน ด้วย
ควำมรู้คู่คุณธรรมให้มำกที่สุดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี

-32. 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. กล่ำวถึงกำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติว่ำ ต่อจำกนีไ้ ป
รำยกำรศำสตร์พระรำชำจะเป็นเนื้อหำรำยกำรที่จะนำเสนอควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจเพื่อ
ถวำยพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 ซึ่งเป็นกำรเตรียมดำเนินกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เป็น
กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระรำชพิธีครั้งสำคัญของประวัติศำสตร์ชำติไทยอีกครั้งหนึ่งตำมโบรำณรำชประเพณี ซึ่งมีอยู่
หลำยเหตุกำรณ์ที่ท่ำนนำยกรัฐมนตรีได้กล่ำวไว้คือ กำรเตรียมน้ำจำกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ กำรจำรึกพระสุพรรณบัฏ
แกะดวงพระบรมรำชสมภพ และแกะพระรำชลัญจกร เรำในฐำนะหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเป็นผู้เชื่อมโยงเรื่องของ
ทำงรำชกำรสู่ประชำชนผ่ำนนักเรียน ผู้ปกครอง ซึ่งกระจำยอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ต้องช่วยกันทำเรื่องนี้ให้เป็นที่
ปรำกฏชัดแจ้ง เรื่องที่อยำกนำเรียนกับเพื่อนครูคือ ในงำนพระรำชพิธีครั้งนี้ถ้ำเพื่อนครู ผู้บริหำรท่ำนใด มีเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับทำงจังหวัด อำเภอ กระทรวง ทบวง กรม ที่จะต้องสนับสนุนให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระ
รำชพิธีหรือกำรถวำยพระเกียรติ ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันอย่ำงเต็มที่ โดยเฉพำะกำรเชิญชวนสวมเสื้อเหลือง ตั้งแต่วันที่
1 เมษำยน เป็นต้นไป เชื่อว่ำขณะนี้เพื่อนครูทั่วประเทศคงได้ดำเนินกำรในเรื่องนี้แล้ว
2) วันที่ 1 เมษำยน 2562 ร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงศึกษำธิกำร ครบรอบ
127 ปี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธำนในพิธี ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กระทรวงศึกษำธิกำร และ
มีกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำย
3) วันที่ 1 เมษำยน 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธำนในพิธีเปิด
“โครงกำรสำมัคคีสัมพันธ์ สำนฝันกำรกีฬำ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ สนำมกีฬำกลำง จังหวัดขอนแก่น พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
(รมช.ศธ.) เป็นประธำนในพิธีเปิด เป็นกำรพบปะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้ำงควำมสัมพันธ์ของนักเรียนทั่วประเทศ
ที่เป็นนักเรียนในโครงกำร สพฐ. ส่งเสริมหลักสูตรกำรเรียนกีฬำเพื่อกำรเตรียมเป็นนักกีฬำของประเทศ เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศ ปลูกฝังทั้งเรื่องกีฬำ กำรออกกำลังกำย ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรศึกษำศำสตร์พระรำชำ
เพื่อให้เป็นเยำวชนที่มีควำมเข้มแข็ง เทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
4) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 มีคะแนน
สูงทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นควำมร่วมมือร่วมใจ ควำมสำมัคคี ควำมเสียสละของเพื่อนครูและผู้เกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์
ที่นำเสนอวันนี้จะส่งต่อภำรกิจให้เขตพื้นที่ได้มีกำรวิเครำะห์ในรูปแบบเดียวกันนี้และลงรำยละเอียดที่ลึกลงไป ตำมผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรทำงำน วิชำที่น่ำเป็นห่วงคือ คณิตศำสตร์
ให้วิเครำะห์และวำงแผนให้ตรงจุด มีกำรติดตำมเรื่องกำรขำดแคลนครู อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ทำให้กำรสอบมี
คะแนนดีขึ้นแต่ยังไม่ครบทุกวิชำ กำรใช้ DLTV ในกำรเรียนกำรสอนจะสำมำรถปรับกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุง
พื้นฐำนให้โรงเรียนเข้ำใจมำกขึ้น ให้ดูว่ำโรงเรียนที่มีครูไม่ครบวิชำเอก ควรใช้ครูจำก DLTV หรือไม่ ซึ่งกำรใช้ DLTV
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ให้ดำวน์โหลดไปใช้สอนแทนตัวเอง ครูเป็นผู้ช่วย ผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้โรงเรียน ในเดือนเมษำยนนี้ ให้วิเครำะห์
ข้อมูล สำรวจข้อมูล และดำเนินกำรให้พร้อม และขอรับกำรสนับสนุนในส่วนที่ยังขำดมำยัง สพฐ. เพื่อวำงแผนกำร
พัฒนำต่อไป
5) สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) กำหนดให้ผู้เข้ำสอบในแต่ละประเภทกำรสอบ
มีสิทธิขอดูกระดำษคำตอบของตนเองได้ โดยยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทน ณ ที่ทำกำรของ สทศ. อำคำร
พญำไทพลำซ่ำ ชั้น 35 แขวงทุ่งพญำไท กทม. เวลำ 09.00 – 16.00 น.
6) วันที่ 2 - 6 เมษำยน 2562 งำนจัดประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อกำรเรียนรู้ “OBEC HACKATHON
2019” ภำยใต้หัวข้อ “Apps for Thailand 4.0” ณ โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร สพฐ.ได้จัดกำรประกวด
กำรสร้ำง Application ทำให้เห็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็ก เรื่องของวิทยำกำรคำนวณ กำรเขียนเครื่องวัดฝุ่น
ละออง PM2.5 กระทรวงสำธำรณสุขได้ประสำนติดต่อขอข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อไป
2.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . (โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.)
3.1 เรื่อง โครงกำรฝึกอบรมและสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์สำหรับผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
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
เกี่ยวกับโครงกำรฝึกอบรมและสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์สำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ณ มหำวิทยำลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลน์ ระหว่ำงวันที่ 13 – 20 มีนำคม 2562
ได้รับเกียรติ เลขำธิกำร กพฐ.ให้เกียรติเป็นประธำนในกำรเดินทำงครั้งนี้ กำรเดินทำงประกอบด้วย ครู 10 คน
ศึกษำนิเทศก์ 2 คน และนักวิชำกำรจำกส่วนกลำง ซึ่งวันนี้นักวิชำกลำงส่วนกลำงได้มำนำเสนอและถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ในรำยกำร ได้แก่ ดร.โชติมำ หนูพริก ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
อำจำรย์พรเพ็ญ ทองสิมำ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ และอำจำรย์เอกสิทธิ์ ปิยะแส ครูชำนำญกำร ช่วยรำชกำร
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ เป็นผู้ร่วมรำยกำร ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวมีกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 6 เรื่อง
ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปรำกฏกำรณ์เป็นฐำน เน้นกำรบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร ทักษะที่ถ่ำยโอนได้บน
พื้นฐำนของควำมรับผิดชอบ เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสำมำรถสังเกตปรำกฏกำรณ์ผ่ำนประสำทสัมผัส
ทั้งห้ำและปฏิบัติได้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน เวลำที่ใช้จัดกำรเรียนรู้มี
ควำมยืดหยุ่น เน้นกำรปฏิบัติ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ มีกำรจัดกลุ่มนักเรียนที่มีอำยุต่ำงกัน นักเรียนสำมำรถเลือก
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สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเหมำะสม
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

