สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 20/2562 วันพุธที่ 15 พฤษภำคม 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. กิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนกล้ำคิดกล้ำแสดงออก เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียน
หนองหญ้ำปล้อง /สพป.กำญจนบุรี เขต 1
2. อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ง่ำยนิดเดียว โรงเรียนบ้ำนก้อ / สพป.น่ำนเขต 1
3. Lesson Study กำรศึกษำชั้นเรียนวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนบ้ำนหนง
(รัฐรำษฎร์วิทยำ) /สพป.สุรินทร์ เขต 3
4. กำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดบำงน้ำผึ้งนอก /สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1
5. โครงกำรว่ำยน้ำเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนสนำมบิน /สพป.ขอนแก่น เขต 1
6. ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร “พิมเสนน้ำ” โรงเรียนฟ้ำใสวิทยำ จังหวัดนครปฐม /สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
7. ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสังเวียน อินทรประสงค์ โรงเรียนวัดด่ำนสำโรง ตอน ครูดี ศรี สพฐ. /สพป.สมุทรปรำกำร
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 10 พฤษภำคม
๒๕๖2 ว่ำโครงกำรศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงกำรตำมพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสำมำรถศึกษำ
และพัฒนำผลผลิตไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ทรงมีพระรำชดำริปี
2524 ให้จัดตั้งโครงกำรนี้ขึ้นในพื้นที่ 109 ไร่ เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรประกอบอำชีพแก่รำษฎรและสร้ำงแหล่งน้ำไว้
ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้ จำนวน 60 ไร่ สระเก็บน้ำ จำนวน 12 ไร่ และพื้นที่ว่ำงเปล่ำ จำนวน
37 ไร่ เพื่อทำกำรศึกษำ ทดลองทำงกำรเกษตร ซึ่งอยู่ในควำมควบคุมดูแลของกรมทหำรรำบที่ 21 รักษำพระองค์ฯ
และให้ประสำนกับหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงบำรุงดิน
พัฒนำระบบกำรส่งน้ำ และกำรปลูกไม้ผลตำมหลักวิชำกำร ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ มีกำรเลี้ยงหมูหลุม
เพื่อใช้มูลสุกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงไม้ผล เลี้ยงเป็ดเนื้อ เพื่อขยำยผลให้แก่เกษตรกร เลี้ยงชันโรง เพื่อให้ช่วยผสม
เกสรพืช ด้ำนกำรประมงได้ปล่อยปลำในแหล่งน้ำธรรมชำติในพื้นที่ 12 ไร่ และเลี้ยงปลำในสระน้ำขนำดเล็ก หลังจำก
ที่ได้ปฏิบัติโครงกำรของพ่อเป็นที่สำเร็จเป็นประจักษ์ในวันนี้ และได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ำชมในโครงกำรศูนย์พัฒนำไม้
ผลตำมพระรำชดำริศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ

-21.3 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. กล่ำวว่ำ วันนี้เป็นกำรมำพบเพื่อนครู ในรำยกำร พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.
ครั้งสุดท้ำย ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ภำพฉำกหลังวันนี้ ใช้คำว่ำ “Back
To School” เป็นบรรยำกำศที่เป็นควำมหวังของทุกคนที่จะเกิดขึ้นในปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนจะได้กลับไป
โรงเรียน ไปพบเพื่อน ไปทำกิจกรรมดีๆ หวังว่ำครู ผู้บริหำร บุคลำกรทุกคน มีควำมพร้อมที่จะทำกำรเปิดภำคเรียน
ในปีกำรศึกษำ 2562
กำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติด้ำนกำรศึกษำนั้น โครงกำรศูนย์พัฒนำไม้ผล
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระรำชดำริให้จดั ตั้งโครงกำรนี้
ขึ้นบนพื้นที่ 109 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นสวนไม้ผล พื้นที่ว่ำงเปล่ำ และอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็กไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งยังเป็น
โรงเรียนบ่มเพำะประสบกำรณ์ในระบบกำรพัฒนำกำรเกษตรที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภำยใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งเสริมให้สำมำรถส่งออกให้จำหน่ำยได้ทั้งในและนอกประเทศ ควรหำ
โอกำสแวะมำชมไร่ผลไม้ของพ่อ เพื่อชิมผลไม้พันธุ์ดี ปลอดสำรพิษ เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ได้จริงและ
พัฒนำชีวิตเกษตรกรไทยให้ยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักเรียน
2) วันที่ 16 พฤษภำคม 2562 เลขำธิกำร กพฐ. ลงพื้นทีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ณ จังหวัดพิจิตร กำรเตรียมควำมพร้อมเปิดภำคเรียน 2562 โดยเฉพำะสัปดำห์แรกขอควำมกรุณำท่ำนผู้อำนวยกำร
โรงเรียนออกมำรับนักเรียนหน้ำโรงเรียนร่วมกับครูเวร และทุกวันควรมีครูเวรรับนักเรียน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ปกครอง
มำส่งลูกหลำนที่โรงเรียน ซึง่ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนได้มีโอกำสพบผู้ปกครอง ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ
กำรปรับปรุงพัฒนำโรงเรียน ได้รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล ขอย้ำให้ดูแลควำมปลอดภัยทุกจุด อุปกรณ์ต่ำงๆ ป้องกัน
สำยไฟ ประตูโรงเรียน จุดจอดรถโรงเรียน ควรมีลูกเสือจรำจรอำนวยควำมสะดวกให้นักเรียนข้ำมถนนอย่ำงปลอดภัย
ประสำนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจมำดูแลควำมปลอดภัยในกำรข้ำมถนน
3) กำรประชุมสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม “DLTV
TELETRAINING” ณ สถำบันวิชำกำร TOT งำมวงศ์วำน เพื่อพัฒนำผู้บริหำร ครูโรงเรียนปลำยทำงทั่วประเทศ
ศึกษำนิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติ ในรูปแบบของกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม สำมำรถประยุกต์กำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับบริบทได้ ถือ
เป็นพระมหำกรุณำธิคุณที่โรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำส โรงเรียนมัธยมศึกษำ ได้ใช้สัญญำณทำงไกล

-3จำกโรงเรียนวังไกลกังวล ดำเนินกำรถ่ำยทอดและส่งควำมรู้ไปถึงครูและนักเรียนทั่วประเทศ โดยมูลนิธิทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียมในพระบรมรำชูปถัมภ์ วันนี้เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๐0 น. โดยท่ำนประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียมในพระบรมรำชูปถัมภ์ พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่ำวเปิดงำนและบรรยำยพิเศษ
4) เลขำธิกำร กพฐ. ไปดำรงตำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยจะไปปฏิบัติงำน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป ถือโอกำสขอบคุณท่ำน ผอ.สพท. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ทีม สพท.
ทีมโรงเรียน เพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้สนับสนุนกำรทำงำนเพื่อกำรนำนโยบำยจำกรัฐบำล
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยต่ำงๆ ของทำงรำชกำร สู่กำรปฏิบัติซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกสพท. โรงเรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จนประสบควำมสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ และสุดท้ำยสิ่งที่คำดหวังไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยใดก็ตำม
ให้มีผลส่งถึงคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนโดยรวม ซึ่งปีนี้ทั้งผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET ถือว่ำดีขึ้น เป็นสัญญำณที่ดี
ที่ได้ทำงำนร่วมกันเพื่อประเทศชำติจนประสบควำมสำเร็จในระดับหนึ่ง และขอควำมกรุณำทุกท่ำนขอให้ร่วมแรง
ร่วมใจทำเพื่อประเทศชำติและประชำชนต่อไป
2.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . (โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.)
3.1 เรื่อง เพศวิถีศึกษำ ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรเพศศึกษำ
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
โดย นำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน ผู้ดำเนินรำยกำร และเรียนเชิญผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำเสนอเรื่อง เพศวิถีศึกษำ : ในกำรจัด
ศึกษำขั้นพื้นฐำน ตอนที่ 1 กำรปรับปรุงหนังสือเรียนสุขศึกษำและพลศึกษำสำหรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน วันนี้ได้รับ
เกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหำรในกระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนำ เรื่อง เพศวิถีศึกษำ :
ในกำรจัดศึกษำขั้นพื้นฐำน เสวนำบทบำทในกำรปรับปรุงหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
พ.ศ. 2558 และ พรบ.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่ำ ให้
สถำนศึกษำดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3 ประเด็น คือ จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนเพศ
วิถีศึกษำให้เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียน กระทรวงศึกษำธิกำรมีหน้ำที่พิจำรณำและวิเครำะห์ประเด็นต่ำงๆ ให้
เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียน กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่ประกำศหลักสูตร จัดทำหรืออนุมัติ
แบบเรียน มีหน้ำที่พิจำรณำและวิเครำะห์ประเด็นต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับ พรบ.นี้ กระทรวงศึกษำธิกำรตระหนักถึงกำร
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ รวมถึงกำรกระทำหรือไม่กระทำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดกำรแบ่งแยก กีดกันหรือกำจัด
สิทธิประโยชน์ใดๆ โดยไม่คำนึงถึงควำมชอบธรรม เป็นเหตุให้บุคคลนั้นมีควำมแสดงออกที่แตกต่ำงโดยครูต้องปรับ
ทัศนคติ กระบวนทัศน์ วิธีกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้และเข้ำใจ นำไปสู่กำรปฏิบัติ สำระกำรเรียนรู้ที่
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และให้สถำนศึกษำไปปรับเป็นหลักสูตรสถำนศึกษำต่อไป
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อน พรบ.ควำม
เท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 มีกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อน พรบ. 3 ส่วน มีคณะกรรมกำรระดับชำติ
คณะกรรกำรวินิจฉัยกำรปฏิบัติ และคณะกรรมกำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ เรื่องหนังสือสุขศึกษำ
และพลศึกษำ ได้รับเรื่องร้องเรียนในส่วนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรปฏิบัติ ว่ำเนื้อหำสำระมีบำงส่วนที่ยังไม่
สอดคล้องกับ พรบ.ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ซึ่งได้มีควำมร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำร ตรวจสอบและปรับปรุง
เนื้อหำสำระเอกสำร จำกกำรประชุมเห็นว่ำเอกสำรที่มีกำรปรับปรุงจะมีประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรดำเนินกำร และ
สอดคล้องกับ พรบ.ฉบับนี้
กระทรวงสำธำรณสุข มีกำรนำเนื้อหำควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศนำมำใช้ คำนึงถึงควำมเป็นธรรม ลด
ควำมเหลื่อมล้ำ กำรเคำรพ ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และควำมเสมอภำคทำงเพศ หลักกำรดำเนินงำนกำรยุติ
ปัญหำเอดส์ มีนโยบำยไม่มีผู้ติดเชื้อรำยใหม่ กำรลดกำรเลือกปฏิบัติ บทบำทของกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องของเด็ก
และเยำวชน มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรม สุขภำพกำย สุขภำพจิต มำสะท้อนให้เห็นว่ำสถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร
กำรมีเพศสัมพันธ์จะมีปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม สะท้อนถึงกำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้สอดคล้องกันสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน บรรจุเนื้อหำหลักสูตรให้เหมำะสมกับนักเรียน ให้นักเรียนรู้และเข้ำใจประเด็นสำคัญ นำไปใช้ใชีวิตประจำวันได้
ผู้แทนภำคประชำสังคม พยำยำมรณรงค์ให้องค์ควำมรู้ และขอให้แก้ไขหลักสูตรแกนกลำง เพื่อนำไปสู่
กำรบรรจุตำรำที่เป็นที่ถูกต้องตำมธรรมชำติ จนมำสู่กำรแก้ไขตำรำในวันนี้
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ กล่ำวว่ำ สัปดำห์หน้ำ ขอเชิญรับฟังกำรเสวนำ ประเด็น
หนังสือเรียนสุขศึกษำและพลศึกษำ มีควำมโดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและครูผู้สอนอย่ำงไร
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง GSB เติมฝันปั้นดำวคุณธรรม นำสู่รั้วมหำวิทยำลัย
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
ว่ำดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ กล่ำวถึงเชิญชวนนักเรียน
ชั้นม.6 เข้ำร่วมโครงกำร GSB เติมฝันปั้นดำวคุณธรรม นำสู่รั่วมหำวิทยำลัย ปีที่ 3 ธนำคำรออมสิน ร่วมกับ สพฐ.
ดำเนินโครงกำร จัดติวให้นักเรียน ม.6 วิชำ GAT ภำษำไทย และ GAT เชื่อมโยง ให้เด็กมีกระบวนกำรเรียนรู้ สำมำรถ
ทำคะแนนได้ดี ให้นักเรียนได้มีโอกำสติวและฝึกทำข้อสอบก่อนกำรสอบ โดยเน้นเด็กดีมีคุณธรรม จัดติว 3,000 คน
6 ห้อง มีวิทยำกรที่ธนำคำรออมสินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย มีทุนกำรศึกษำให้นักเรียนที่สมัคร 200 ทุนๆ ละ 10,000 บำท
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www.vitheebuddha.com ข้อ 269 สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ คุณจำรุวรรณ
และคุณภวรัญชน์ โทร. 02 288 5889 ถึง 5890
3.2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่
สพท.ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.3 เรื่อง กำรเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนำครูเพื่อนับชั่วโมงกำรพัฒนำ มำประกอบกำรขอมีและเลื่อน
วิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู สำยงำนกำรสอน
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
ว่ำดร.เกศทิพย์ ศุภวำนิช ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำครูและบุคลำกรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เชิญชวนทุกท่ำนที่มี
หลักสูตรและได้มีกำรพัฒนำครูเพื่อให้มีช่องทำงกำรสะสมชั่วโมงกำรพัฒนำใช้ประกอบกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
นอกจำกโครงกำรพัฒนำคูปองครู ยังมีช่องทำงที่ กคศ.มีมติให้ส่วนรำชกำรเป็นผู้พิจำรณำรับรองหลักสูตรกำรพัฒนำ
ให้เป็นไปตำมกรอบหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนกำรสอน เมื่อรับรองแล้ว
ให้รำยงำน กคศ.เพื่อทรำบ เมื่ออบรมครูแล้วสำมำรถให้ครูนำประโยชน์จำกกำรนับชั่วโมงไปสะสมไว้เพื่อประกอบ
หลักฐำน กำรที่จะเข้ำช่องทำงนี้ได้ต้องมีงบประมำณเป็นของตนเอง คือ เป็นช่องทำงที่สำนักงำนต่ำงๆ ดำเนินกำร
ซึง่ กคศ.ได้ประกำศไปแล้วเช่น เรื่อง STAM, BootCamp และอีกหลำยหลักสูตร ประมำณ 44 หลักสูตร สพฐ.ได้
จัดตั้งคณะกรรมกำร ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 และได้เชิญชวน สพท. ที่ได้อบรมพัฒนำครูแล้ว
สำมำรถส่งหลักสูตรตำมที่ กคศ.กำหนด หลักสูตรที่จะมีกำรพัฒนำต่อไป รวม 82 หลักสูตรที่จะประกำศว่ำสำมำรถ
สะสมชั่วโมงได้ ประกอบด้วยหน่วยงำนภำยนอก เช่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีกำรจัดอบรมตำมกรอบ กคศ.กำหนด ซึ่ง 82 หลักสูตรยังไม่เพียงพอกับครูทั้งประเทศ
จึงขอเชิญชวนให้เขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกำรอบรมครู ส่งหลักสูตรให้คณะกรรมกำร สพฐ.รับรองหลักสูตรเพื่อประกำศ
ให้ครูได้ใช้อบรม
หน่วยงำนที่สำมำรถเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนำครูเพื่อนับชั่วโมงกำรพัฒนำประกอบกำรขอมี
และเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู สำยงำนกำรสอนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กคศ.กำหนด คือ 1) สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำทุกแห่ง 2) สถำนศึกษำทุกแห่ง (ส่งผ่ำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
3.3.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
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จำนวนผู้รับฟังหรือเข้ำประชุม ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. มีบุคลำกร สพปตรังเขต 1 รับฟังกำรประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องคอนเฟอร์เรนซ์
ประกอบด้วย 1.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
4 คน
1.2 ผอ.กลุ่ม (รวม รก.) ต่ำง ๆ
รวม
8 คน
1.3 ศึกษำนิเทศก์
รวม
8 คน
1.4 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มต่ำงๆ
รวม
1 คน
1.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวม
- คน
รวมทั้งหมด 21 คน
2. มีบุคลำกร สพปตรัง เขต 1 รับฟังกำรประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทำงำน
ประกอบด้วย 2.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
- คน
2.2 ผอ.กลุ่ม(รวม รก.) ต่ำง ๆ รวม
2 คน
2.3 ศึกษำนิเทศก์
รวม
3 คน
2.4 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มต่ำงๆ
รวม
18 คน
2.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวม
- คน
รวมทั้งหมด 23

คน

ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นำยพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1

