สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 6 มีนำคม 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. โครงกำรฝึกอบรม “สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่ำงพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ในกำรจัดทำฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น” โรงเรียนบ้ำนหำดไข่เต่ำ/สพป.พัทลุง เขต 2
2. ไส้เดือนตัวน้อย โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ จังหวัดสกลนคร /สังกัด สพม.32
3. กำรบริหำรจัดกำรขยะ โรงเรียนบ้ำนสำโรง (วิทยำรำษฏร์) /สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
4. สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี /
สังกัด สพม.11
5. กิจกรรมข้ำวสำมัคคี ทำดีเพื่อพ่ออยู่อย่ำงพอเพียง โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล จังหวัดน่ำน /สำนักงำน
กำรศึกษำพิเศษ
6. ครูดี ศรี สพฐ. คุณครูปำนทิพย์ ดอนขันไพร โรงเรียนวัดสระสี่มุม จังหวัดนครปฐม ตอน เทคโนโลยีกับกำร
สืบสำนวัฒนธรรมไทยดำ /สพป.นครปฐม 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 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบและนำหลัก
ศำสตร์พระรำชำไปประยุกต์ใช้ ซึง่ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำจำกรำยกำรศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ซึง่ นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้กล่ำวไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนำคม ๒๕๖2 ดังนี้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง โดยมีนำงสินจัย เปล่งพำนิช และนำยทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี เป็นผู้ร่วมซักถำม ในรำยกำร
1) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักเรียนเป็นนักวิทยำศำสตร์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นนำมพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งหมำยควำมว่ำ
โรงเรียนที่เป็นแหล่งควำมรู้ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัท ปตท. รับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ล้ำสมัย และที่
สำคัญ ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนทุกระดับ ถือว่ำเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จะผลิต
นักเรียนที่จะออกมำเป็นนักวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศต่อไป
2) กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ปัญหำในเรื่องควำมเหลื่อมล้ำส่งผลร้ำยต่อกำรพัฒนำ
ประเทศไปยำวนำน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม ควำมเหลื่อมล้ำมีหลำยอย่ำงด้วยกันเช่น ควำมเหลื่อมล้ำ
เรื่องทุนกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ำเรื่องโรงเรียน ควำมเหลื่อมล้ำเรื่องประสิทธิภำพของครู กำรบริหำรจัดกำร

-2อุปกรณ์กำรศึกษำ ทั้งหมดนี่คือปัญหำในเรื่องกำรศึกษำทั้งสิ้น สำหรับในขณะนี้รัฐบำลได้มีกำรจัดตั้งกองทุนกำรศึกษำ
มีกำรให้ทุนไปแล้วทั้งหมด 360,000 กว่ำรำย ในช่วงที่ผำ่ นมำตั้งเป้ำไว้ 400,000 รำย จ่ำยไปแล้ว 360,000 รำย
ซึง่ ยังไม่เพียงพอ คงต้องทำต่อไป งบประมำณตรงนี้ก็ใช้จำนวนหนึ่ง รอบแรกใช้ในสังกัดของ สพฐ. ในกำรที่จะดูแล
นักเรียนยำกจนพิเศษ แล้วมีระบบ IC ในกำรจะติดตำมผล ควำมเหลื่อมล้ำเรื่องโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนใหญ่
โรงเรียนเล็ก โรงเรียนที่มีชื่อเสียง เด่นดังต่ำงๆ โรงเรียนที่ยังพัฒนำได้น้อย เพรำะเด็กนักเรียนที่เข้ำเรียนในโรงเรียน
เหล่ำนี้ ถ้ำโรงเรียนดี โรงเรียนดัง ก็จะไปได้ไกล โรงเรียนขนำดเล็กเหล่ำนี้ไปได้ช้ำ เพรำะฉะนั้นต้องพัฒนำทั้ง
สถำนศึกษำ ครู ระบบกำรศึกษำ กำรคัดกรอง ขณะนี้เรำคัดกรองด้วยคะแนนสอบซึ่งยังไม่เพียงพอ กำรคัดกรอง
คะแนนสอบต้องมำตรฐำนเท่ำกันก่อน ถึงจะคัดกรองด้วยข้อสอบเดียวกันได้ วันนี้ใช้ข้อสอบ ทั่วประเทศ ซึง่ คัดกรอง
เด็กที่มีพื้นฐำนต่ำงกัน จะทำอย่ำงไรนี่ก็เป็นหัวข้อปัจจัยในกำรพิจำรณำ สิ่งสำคัญที่สุดในระบบกำรศึกษำคือ ครู
ครูต้องเรียนรู้ควบคูก่ ับเด็ก วันนี้ครูก็ไปเรียนต่ำงประเทศมำ ไปเรียน ไปร่วมมือ ไปสัมมนำ เสวนำ อะไรกันเยอะแยะ
ไปหมด แต่ทุกคนต้องเป็นครูให้เหมำะกับศตวรรษที่ 21 เหมือนกับนักเรียนศตวรรษที่ 21 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
ให้ควำมสำคัญในเรื่องสถำบันรำชภัฏ พัฒนำท้องถิ่น ต้องกำรให้สถำบันรำชภัฏทุกแห่งไปร่วมในกำรพัฒนำพื้นที่ของ
ตัวเอง สร้ำงบุคลำกร สร้ำงคนของเรำในกำรพัฒนำประเทศ ในพื้นที่ที่แต่ละมหำวิทยำลัย อีกประกำรหนึ่งมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ที่เป็นหน่วยงำนให้ภำคเอกชน นักศึกษำ SMEs, Start up มำเจอกัน ทำมำ 3 ปีแล้ว
3) กำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร รัฐบำลนี้ดำเนินกำรแล้วดังนี้
1) โครงกำรคูปองพัฒนำครู อันนี้ต้องไปดูด้วยเหมือนกันว่ำเขำนำหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำ
รับรองมำคัดเลือกให้เหมำะสมกับบริบทของครู ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ซีง่ ใน
ปีงบประมำณ 61 ครูได้รับกำรพัฒนำไปแล้ว 279,280 คน แต่ยังไม่ครบหมดทุกคน
2) โครงกำรปรับปรุงบ้ำนพักครู รัฐบำลได้ให้งบประมำณในกำรซ่อมแซมบ้ำนพักครูทั่วประเทศ
ตั้งแต่ปี 2560-2561 แล้วเสร็จไปแล้วจำนวน 7,311 หลัง
3) โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น มีเป้ำหมำยคัดเลือกบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร 10 รุ่น
รวมทั้งสิ้น จำนวน 48,374 คน คัดเลือกไปแล้วจำนวน 8 รุ่น ได้ 24,495 คน บรรจุเป็นครูไปแล้วปี 2559 2560 จำนวน 2 รุ่น รวม 6,371 คน นี่คือกำรพัฒนำคนให้ดี ให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น กำรเพิ่ม กระจำยโอกำส และ
คุณภำพกำรศึกษำ โครงกำรเมืองต้นแบบ "สำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
4) โรงเรียนประชำรัฐ กำลังพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง พัฒนำในเรื่อง
DLTV โครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียม จำนวน 15,191 แห่ง ครูทุกคนต้องมีกำรพัฒนำหมด พัฒนำด้วยตัวเอง
ด้วยหลักสูตร ด้วยคูปอง เพรำะฉะนั้นจะต้องมีกำรผลิตครูรุ่นใหม่ขึ้นมำ เพื่อสอดคล้องกับกำรพัฒนำเด็กศตวรรษที่
21 เป็นครูศตวรรษที่ 21 เหมือนกัน
1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
2. เลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู (ช่วงที่ 1 โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร)
กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำรเรื่องนี้
ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี

-32.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำงควำมเข้ำใจ
กำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป. ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อสั่งกำร ช่วงเลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู ดังนี้
2.2.1) กำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ
เลขำธิกำร กพฐ. มีรำชกำรด่วนในช่วงเช้ำ มอบหมำย นำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำร
ที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน ดำเนินรำยกำร นำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร กล่ำวถึงกำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำร
ปฏิบัติ สรุปประเด็นหลัก ได้ 3 ประเด็น
1. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นพระนำมพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งหมำยควำมว่ำเป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งควำมรู้ ก่อตั้งขึน้ โดยกลุ่มบริษัท ปตท. รับนักเรียน
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่ล้ำสมัย ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนทุกระดับ เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของไทยที่จะผลิตนักเรียน
ที่จะออกมำเป็นนักวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศต่อไป
2. กำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำมีหลำย
ประเด็น ประเด็นแรกโอกำสทำงกำรศึกษำ เด็กที่อยู่ในกำรศึกษำมีมำก อยู่ในพื้นที่ที่มีควำมพร้อมต่ำงกัน ควำม
สมบูรณ์แบบ โอกำสทำงกำรศึกษำอำจแตกต่ำงกัน กระทรวงศึกษำธิกำรกำลังแก้ปัญหำคือทำอย่ำงไรจะลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำของผู้เรียน ประเด็นที่ 2 เรื่องของคุณภำพ ควำมพร้อมของโรงเรียน กำรอำนวยควำมสะดวก
ของโรงเรียนมีควำมแตกต่ำงกัน โรงเรียนมีหลำยขนำด ควำมพร้อมของครู สื่อเทคโนโลยี กิจกรรมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนยังมีควำมเหลื่อมล้ำกันอยู่ในแต่ละโรงเรียน ประเด็นที่ 3 ควำมเหลื่อมล้ำในกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ควำมพร้อมในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ กำรบริหำรจัดกำรของแต่ละโรงเรียนมีควำมพร้อมต่ำงกัน ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรยังมีควำมเหลื่อมล้ำ ถึงแม้กระทรวงศึกษำธิกำรพยำยำมแก้ปัญหำ โดย สพฐ.ได้ดำเนินกำรโครงกำร
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม หรือ DLTV เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
3. กำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ำนนำยกรัฐมนตรี ได้กล่ำวถึงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ดำเนินกำรแล้ว เช่น คูปองพัฒนำครู สพฐ. ร่วมกับ คุรุพัฒนำ ในกำรสร้ำง
หลักสูตรและเปิดโอกำสให้ครูได้พัฒนำตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ เพื่อแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่หลำยประกำร เรำพยำยำมที่จะส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีสิทธิพัฒนำครูตำมโครงกำรคูปองพัฒนำครู
กำรปรับปรุงบ้ำนพักครู ท่ำนนำยกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อมูลกำรมอบงบประมำณจัดสรรแก้ปัญหำควำมเป็นอยู่ของครู
เพื่อไม่ให้เป็นปัญหำในกำรเรียนกำรสอน มีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน กำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เป็นอีก
โครงกำรหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ครูกลับมำพัฒนำท้องถิ่น
2.2.2) มหกรรมแสดงผลงำนทักษะกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำคุณภำพ โรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดำร จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2562 เลขำธิกำร กพฐ. มอบหมำย นำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร
ลงพื้นที่เยี่ยมมหกรรมแสดงผลงำนทักษะกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำคุณภำพ โรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร จังหวัด
เชียงรำย ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงชมรมโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำรของ
สพป.เชียงรำย ทั้ง 4 เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรจัดนิทรรศกำรและกิจกรรมของนักเรียน ทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ

-4และทักษะชีวิต กำรแก้ปัญหำอ่ำนออกเขียนได้ ทักษะภำษำไทย ส่งเสริมให้นักเรียนประกอบอำชีพได้ตำมเอกลักษณ์
ของแต่ละพื้นที่ ทักษะชีวิตกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . (โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.)
3.1 เรื่อง กำรสร้ำงนวัตกรรมเครื่องมือวัดค่ำฝุ่น PM 2.5, PM 10
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 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบว่ำ
ดร.โชติมำ หนูพริก ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำเสนอกำรสร้ำงนวัตกรรมเครื่องมือวัดค่ำฝุ่น PM 2.5, PM 10 มีเครื่องมือใช้วัดปริมำณฝุ่นละออง
นำยนพพล แสงอำทิตย์ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กล่ำวถึงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีกำรเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำกำรคำนวณ กลุ่มพัฒนำ
กำรศึกษำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ เห็นประโยชน์และมุ่งให้ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำกำรคำนวณ จึงเกิด
แนวคิดในกำรจัดโครงกำรนี้ขึ้น สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันมีปริมำณฝุ่นละอองเป็นจำนวนมำก จึงจัดโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงนวัตกรรมวัดปริมำณฝุ่นละอองด้วยบ่อสมองกลฝังตัว KidBright จัดให้กับนักเรียนและครู
ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหำนคร 43 โรง มีผู้เข้ำร่วมอบรม เป็นครู 43 คน และนักเรียน 43 คน
และนักเรียนที่เข้ำรับกำรอบรมได้มำพูดถึงนวัตกรรมที่ได้รับกำรอบรมและกระบวนกำรเรียนรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม
ทำให้ได้ทักษะและควำมรู้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมวัดปริมำณฝุ่นละออง และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โครงกำรต่อไปที่จะต่อยอดทำงด้ำนกำรเขียนโค้ดดิ้ง คือจะสร้ำงสถำนีวัดอำกำศน้อยทั่วประเทศ จะเลือกโรงเรียน
จังหวัดละ 1 โรงเรียน จะมีสถำนีวัดอำกำศน้อย 77 แห่งทั่วประเทศ จะมีกำรพัฒนำและต่อยอดให้เด็กมีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนสะเต็มศึกษำและวิทยำกรคำนวณ
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่
สพท.ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง สื่อกล่องหรรษำของ คุณครูธีระพล พงษ์พิมำย
3.2.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี

-53.2.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดย ดร.ดวงใจ บุญยะภำส ผู้อำนวยกำรสถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
กล่ำวถึงนโยบำยกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย เป็นนโยบำยที่ สพฐ.ให้ควำมสำคัญมำโดยตลอด ในวันนี้ได้รับเกียรติจำก
คุณครูธีระพล พงษ์พิมำย โรงเรียนบ้ำนบำละ จังหวัดยะลำ มำร่วมรำยกำร นำเสนอรูปแบบกำรอ่ำนกำรเขียน
ภำษำไทยโดยใช้สื่อกล่องหรรษำ เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย รับชมวีดิทัศน์กำรผลิตสื่อกล่องหรรษำได้
จำกเว็บไซต์สถำบันภำษำไทย
3.2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.3 เรื่อง เลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู (ช่วงที่ 2 โดยนำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ.)
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 แจ้งบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ ปฏิบัติตำมนโยบำยและ
ข้อสั่งกำร ช่วงเลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู ดังนี้
1) กำรนำศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ ในรำยกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ท่ำนนำยกรัฐมนตรี ได้พูดถึงควำมก้ำวหน้ำ ควำมสำเร็จ ควำมภำคภูมิใจ ในเรื่องของกำรศึกษำ ที่ สพฐ.ได้ดำเนินกำร
และส่งผลกระทบทำงบวกในกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศเรำหลำยเรื่อง เช่น คูปองครู มูลนิธิทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม ส่งสัญญำณให้โรงเรียน 15,191 โรงเรียน ได้ใช้กำรเรียนกำรสอนทดแทนกำรขำดแคลนครู เพิ่มคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู เป็นควำมสำเร็จร่วมกัน โดยกำรนำของ รมว.ศธ. และ รวช.ศธ. ทั้ง 2 ท่ำน ได้ให้
นโยบำย แนวทำงสนับสนุนแนวทำงกำรทำงำน
2) เลขำธิกำร กพฐ. เป็นประธำนเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียน ในโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล รุ่นที่ 7 ระหว่ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท
จังหวัดนครนำยก และรุ่นที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 5 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี หลักกำร
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล มุ่งที่จะลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ไม่ทิ้งนักเรียนไว้ข้ำงหลังแม้แต่คนเดียว ให้
โรงเรียนที่มีคุณภำพได้นำคุณภำพไปดำเนินกำรบริกำรให้ครบทุกตำบล ยกระดับคุณภำพโรงเรียนทั้งประเทศให้
เทียบเท่ำโรงเรียนประจังหวัด
ปัจจัยเบื้องต้นที่จะเป็นโรงเรียนคุณภำพ 1) ครูครบชั้น 2) ครูครบวิชำเอก 3) ครูครบ
วิชำชีพที่จะเปิดสอนให้เด็ก เพื่อเตรียมอำชีพแห่งอนำคต ให้ดูจำกจำนวนโรงเรียนเดิมที่ได้รับกำรคัดเลือก จำกนั้นดู
Outcome มำจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ ยังขำดครูสำขำอะไร นำครูจำกตำบลเดียวกันหรือครูอัตรำจ้ำงในเขตพื้นที่มำ
ช่วยสอน หรือหำครูจิตอำสำมำช่วยสอนวิชำชีพ

-6ขณะนี้ สพฐ.จัดกำรเรียนกำรสอน NEW DLTV ปรับปรุงระบบจำกอนำล็อกเป็นดิจิตอล และ
มูลนิธิทำงไกลผ่ำนดำวเทียม คัดเลือกครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจบวิชำนั้นโดยตรง เช่น วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
เทคโนโลยี ก่อนสอนต้องทำแผนกำรสอน ทบทวนแผนกำรสอน บันทึกเทป อัพโหลดบนเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้ำ 3 วัน
ถ้ำโรงเรียนประจำตำบลขำดแคลนครูวิชำใด สำมำรถนำบทเรียนใน DLTV มำใช้ได้
3) วันที่ 2 มีนำคม 2562 เลขำธิกำร กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ
2561 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ จังหวัดสุโขทัย สอบถำมนักเรียนเรื่องกำรสอบ
นักเรียนมีควำมมั่นใจในกำรสอบ และเป็นควำมตั้งใจของครูที่จะดูแลนักเรียนให้เรียนรู้ในหลักสูตรได้ตรงกับกำรสอบ
สิ่งสำคัญต้องยึดหลักว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องยึดที่มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ไม่ยึดหนังสือเรียนอย่ำงเดียว
4) วันที่ 3 มีนำคม 2562 เลขำธิกำร กพฐ. ลงพื้นที่สำรวจและร่วมประชุมวำงแผนกำรพัฒนำ
โรงเรียนตำมพระรำชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ จังหวัดเชียงรำย
- โรงเรียน ตชด. บ้ำนนำโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) สพป.เชียงรำย เขต 3
- โรงเรียน ตชด. กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย
- เยี่ยมศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนนำโต่ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรำย
มีวิทยำลัยเกษตรตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ เป็นกำรเรียนที่ถือว่ำเป็นรูปแบบตัวอย่ำงที่โรงเรียนขยำย
โอกำสควรไปศึกษำดูงำนวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5) วันที่ 4 มีนำคม 2562 เลขำธิกำร กพฐ.ติดตำม รมว.ศธ. มอบนโยบำยในกำรประชุมผอ.สพท.
ทั่วประเทศ และกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.
ณ โรงแรมภูเขำงำมรีสอร์ท จังหวัดนครนำยก
ประเด็นแรก นักเรียนจำกโรงเรียนจุฬำภรณ์พิษณุโลก ได้รับทุนจำกรัฐบำลไปเรียนที่โรงเรียน
โคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เป็นนักเรียนที่ไปรุ่นแรก ได้ที่ 1 ของประเทศ เล่ำถึงกำรปลูกฝังนักเรียนในกำรปฏิบัติตนเป็น
ต้นแบบที่ดี จำกนั้น รมว.ศธ. ได้บรรยำยถึงลักษณะของโรงเรียนที่ดี ซึ่งหน้ำที่ของ ผอ.สพท. ต้องเข้ำไปช่วยส่งเสริม
สนับสนุน กำกับดูแล ให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่ดี ส่วนผู้อำนวยกำรโรงเรียนและครูจะได้รู้ว่ำทำอย่ำงไร
โรงเรียนของเรำจะเป็นโรงเรียนที่ดี และฝำกให้ สพฐ. กับ ผอ.สพท. ช่วยขับเคลื่อนงำนอย่ำงน้อย 4 ประกำรคือ
1) ทำอย่ำงไรจะปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีให้นักเรียนด้วยวิธีกำรทำงกำรศึกษำ 2) กำรอ่ำนจำกหนังสือเป็นเรื่องสำคัญ
แม้กำรอ่ำนอินเทอร์เน็ตจะเป็นกำรค้นคว้ำที่รวดเร็ว แต่กำรที่เด็กได้อ่ำนจำกหนังสือจะปลูกฝังนิสัย เป็นเรื่องที่ สพฐ.
สพท. ต้องหำกลยุทธ์ วิธีส่งเสริมกำรอ่ำน โดย สพฐ.ไม่มีนโยบำยที่จะจัดสรรงบประมำณให้ไปซื้อหนังสือจำนวนมำก
ต้องหำวิธีในพื้นที่ว่ำจะบริหำรอย่ำงไรให้มีหนังสือในห้องสมุด 3) ภำษำอังกฤษเป็นเรื่องจำเป็น ได้กรุณำนำเทปกำร
สัมภำษณ์นักเรียนไทยที่ไปเรียนอังกฤษประสบควำมสำเร็จ หัวใจสำคัญคือ ภำษำอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ทุกคนต้อง
ทุ่มเท ขยันท่องศัพท์ ขยันใช้ จะสำมำรถเรียนรู้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงดี ถ้ำเรำจะพัฒนำประเทศ ข้อจำกัดอย่ำงหนึ่งคือ
กำรเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตในโลกกว้ำง ต้องเรียนรู้จำกภำษำอังกฤษ ถ้ำไม่สำมำรถวำงพื้นฐำนภำษำอังกฤษให้กับ
นักเรียนแล้ว กำรพัฒนำประเทศจะมีขีดจำกัดอยู่กับกำรที่จะออกสู่โลกกว้ำงโดยไม่รู้ภำษำอังกฤษ เรื่องสุดท้ำย
ระบบประเมินประกันคุณภำพรอบ 4 ประกำรที่ 1 ให้โอกำสโรงเรียนได้กำหนดกำรประเมินตนเองว่ำโรงเรียนมี
คุณภำพอยู่ระดับไหน ประกำรที่ 2 มีหลักฐำนอะไรที่จะดูว่ำโรงเรียนมีคุณภำพ ประกำรที่ 3 มีแผนปฏิบัติอย่ำงไรใน
กำรทำให้โรงเรียนพัฒนำขึ้นอีกหนึ่งระดับ หรือมำกกว่ำหนึ่งระดับ

-76) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระทรวงศึกษำธิกำร โดย นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมว.ศธ. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร อำชีวศึกษำ และ สพฐ. ร่วมกันพิจำรณำกรณีที่เกิดจำกนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคำ
เสียชีวิตบนรถเมล์ ได้สร้ำงควำมสูญเสียให้กับครอบครัว ซึ่งบ่งบอกถึงระบบกำรดูแลของเรำว่ำจะทำอย่ำงไรไม่ให้เกิด
ปัญหำ ในเบื้องต้น สพท. สพฐ. โรงเรียนใกล้เคียง ได้ระดมควำมช่วยเหลือเงินให้กับครอบครัว แต่สิ่งที่ทำงรำชกำรและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ควำมสนใจคือ ทำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถแก้ปัญหำเหล่ำนี้ได้อย่ำงยั่งยืน จะสร้ำงมำตรกำรที่ถำวรได้
อย่ำงไร สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะทำอย่ำงไร น่ำจะมีแนวทำงในกำรใช้สำรวัตรนักเรียน 4.0 สำหรับ สพฐ. ได้รับนโยบำยใน
กำรปรับปรุงเรื่องนี้และมอบให้ทุกคนดูแล มอบให้ ฉก.ชน. ศึกษำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้ลดควำม
รุนแรงในประเทศไทย ช่วงอยู่ระหว่ำงกำรปรับ ขอย้ำ สพท. ซึ่งเป็นผู้แทน สพฐ. ต้องรับผิดชอบแทนทุกเรื่องในเด็กที่
ดูแลอยู่ ต้องติดตำมสถำนกำรณ์ ให้ครูนักเรียนสร้ำงควำมตระหนักในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ให้ทุกคนมีจิตใจที่โอบอ้อมอำรี
รู้ผลเสียของกำรสูญเสียไม่ว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง กำรพกพำอำวุธเข้ำไปในสถำนศึกษำ ต้องออกมำตรกำรว่ำจะมีกำร
กำกับดูแลอย่ำงไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก ให้ติดตำมกำรดูแลนักเรียน ใช้ทั้งหลักวิชำกำรและประสบกำรณ์
มำวำงระบบกันใหม่
3.3.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

