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สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
แบบติดตามฯ รายการพุธเชา ขาว สพฐ.
ครั้งที่ 1 ป 2561 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

หัวขอเรื่องในรายการ “พุธเชา ขาว สพฐ. ครั้งที่ 1/2561 มีรายละเอียดดังนี้
1. ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๑.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวของกับ สพท.ซึ่งรับทราบและดําเนินการกอนหนานี้หรือกําลังดําเนินการเรื่องนี้
ของ สพท. และหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ
- เนื่องดวยในวันขึ้นปใหม 2561 ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานพรและความปรารถนาดี
แกปวงชนชาวไทยใหมีกําลังใจ กําลังกาย สติปญญาที่แจมใสและแข็งแรง อันเปนมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
อีกทั้งขอบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปกปอง คุมครอง รักษาใหทุกคนมีขวัญกําลังใจในการที่
เปนพลังที่เขมแข็งตอประเทศชาติบานเมืองตลอดไป นอกจากนี้ ยังมีพระราชดํารัสวา รอบปที่ผานมา
บานเมืองของเรามีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ ซึ่งพระองคทรงพระราชทานสติ ไมวา
เหตุการณใดจะเกิดขึ้น ขอใหเราคนไทยฝาฟนไปดวยกันอยางดี ดวยการมีสติ ใจเย็น คอยคิดคอยทํา
อยางตอเนื่อง อยางมีสติ มีเหตุผล ดวยความพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน
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- ป ญหาหนี้สิ น ซึ่ง เป นภาระของผูมี รายไดนอย จะตอ งมี วิธีการแกป ญหาดวยการเพิ่ม รายไดและ
การปรั บตัวของประชาชน ในการเพิ่ม วินัยการเงิ นและการออมมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ตอ งมีวัตถุป ระสงค
ในการออม ตอ งออมอยางมี เ ปาหมาย คือ ออมเพื่ อ ใชยามฉุก เฉิน เพื่ อ ซื้อ ของใชที่ ตอ งการ และ
ออมระยะยาวเพื่อใชจายหลังเกษียณ การออมจะตองปลูกฝงใหกับเยาวชนเพื่อสรางความมั่งคั่งยั่งยืน
ใหกับทุกคน แนวคิดในการออมมี 2 ขึ้นตอน คือ 1. ใชจาย 70% ออม 30% 2.โชคดีเหลือจายก็ได
เก็บเพิ่ม
- กิจกรรมสวดมนตขามปที่จัดตอเนื่องกันทุกป โดยมีสาธุชนเขารวมถึง 20 ลานคนจากทุกศาสนา
หรือราว 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ถือวาเปนนิมิตหมายที่ดี เมื่อคนไทยใฝธรรมะ และไดนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถยกระดับจิตใจ และพัฒนาศักยภาพของมนุษย
ดวย ซึ่งจะชวยในการพัฒนาประเทศอีกดวย ทุก ๆ ปใหมขอใหเกิดสิ่ง ดี ๆ เหลานี้และมอบความ
ปรารถนาดีใหแกกั น และให ทุก คนมองยอ นไปในอดีต และแกไขขอผิ ดพลาดของตนเองไม ให เกิ ด
ขอผิดพลาดซ้ําอีก
- การปลูกฝงเยาวชนในการดูหนัง ฟงเพลง ในโลกโซเชียล ควรใชวิจารณญาณในการชม สิ่งไหนที่ดี
ควรนําไปใชใหถูกตอง สิ่งไหนที่ไมดีไมควรเผยแพร มีความคิดสรางสรรคในการใชเทคโนโลยี
1.๒ การนําผลการประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือรวมมือปฏิบัติ รวมทั้งการสื่อสาร เผยแพร สรางความ
เขาใจกําหนดการ มาตรการกํากับติดตาม ผลการดําเนินการที่ไดรับ หรือที่กําหนดรายงานเปนระยะๆ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รับทราบ
1.3 ปญหา อุปสรรคหรือความเขาใจและการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนและแนวทางมาตรการที่ สพท.
ไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
- ไมมี
2. รายการ “พุธเชา ขาวโรงเรียน”
2.1 เรื่องเดิมทีเ่ กี่ยวของกับ สพป. ซึ่งรับทราบและดําเนินการกอนหนานี้หรือกําลังดําเนินการ
- รับชม VTR เรื่อง โปรแกรมสงเสริมการอาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 โปรแกรมพัฒนาการอานออกเสียงโดยใชคาํ พื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย
จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชสมารทโฟนโหลดโปรแกรมใหนกั เรียนฝกอานออกเสียง ใชไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ กรณีที่โรงเรียนไมมี Internet ก็สามารถลงโปรแกรมในคอมพิวเตอรไวได เพื่อแกไขปญหาให
นักเรียนในสังกัดอานออกเขียนไดทุกคน
- รับชม VTR เรื่อง รางวัลแหงชีวิต โรงเรียนบานใหมโสกสมกบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 โรงเรียนไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอดใหกับ
นักเรียนในชวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตาง ๆ ไดเรียนรู และเขาใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง เปนการฝกนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ 1.ขยัน 2.ประหยัด
3.ซื่อสัตยสจุ ริต 4.มีวินัย 5.ใฝเรียนรู 6.อยูอยางพอเพียง
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- รับชม VTR กิจกรรม PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โรงเรียนบานแมปะ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีมนุษยธรรม คุณธรรม
และการพัฒนาตนเองของขาราชการครู สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ แนวคิดของ PLC คือ การนํา
ขาราชการครูมารวมตัวกันเพือ่ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น โดยการนําปญหาการจัดการศึกษาในหองเรียน
แนวทาง วิธีการ และเครื่องมือใหม ๆ มาแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน
- รับชม VTR โครงงานขาวหลามพอเพียง โรงเรียนวัดน้ําพุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โรงเรียนไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกวัตถุดิบที่มีอยูม ากมาย
ในชุมชนและโรงเรียน คือ ไมไผ มาเพิ่มมูลคา สรางรายได สรางอาชีพใหกับนักเรียน
- รับชม VTR โรงเรียนบานทาแย สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 โรงเรียนตนแบบที่นอมนักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษา ทําให
คณะครูและผูป กครอง ผูบ ริหาร สามารถพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส จากโรงเรียนที่จะถูกยุบกลายมาเปนโรงเรียน
ตนแบบการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผเู รียนรับผิดชอบกิจกรรม ไดลงมือปฏิบัตจิ นมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ สามารถถายทอดความรูกบั ผูเ รียนคนอื่นในชุมชนได
- รับชม VTR โรงเรียนบานยางนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1 ใชกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายมาบูรณาการการมีสวนรวมในรูปแบบยางนอยโมเดล คือ
4 ประสาน ไดแก วัด บาน โรงเรียน ภาคีเครือขายหนวยงานในทองถิ่น
5 รวม คือ รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมพัฒนาทุกสิง่ รวมภาคภูมิใจ
6 คุณภาพ คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา คุณภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพแหลงเรียนรู คุณภาพการมีสวนรวม คุณภาพชีวิต เปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
2.2 การนําผลการประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือรวมมือปฏิบัติ รวมทั้งการสื่อสาร เผยแพรสราง
ความเขาใจ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รับทราบ
2.3 ปญหาอุปสรรค หรือความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติและแนวทางแกไข
- ไมมี
3. เลขาธิการ พบเพื่อนครู
3.1 เรื่องเดิมทีเ่ กี่ยวของกับ สพป. ซึ่งรับทราบและดําเนินการกอนหนานี้หรือกําลังดําเนินการ
- วันเด็ก ประจําป 2561 ทานนายกรัฐมนตรีไดมอบคําขวัญวันเด็ก “รูคิด รูเ ทาทัน สรางสรรค
เทคโนโลยี” การจัดงานวันเด็กประจําปนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดนํางานวันเด็กทัง้ หมดมารวมจัดที่
กระทรวงศึกษาธิการเปนครัง้ แรก โดยจัดใหมีนิทรรศการ จํานวน 200 กวาบูท และทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจะเปดหองใหนกั เรียนเขาไปนั่งเกาอีร้ ัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในวันเด็กดวย
และเกาอี้ผูใหญทานอื่น ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ พรอมทัง้ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแจก
หนังสือพรอมลายเซ็นของทานสําหรับนักเรียนที่ไดนั่งเกาอี้ดงั กลาว อีกทัง้ มีการเปดตัวเว็บไซตติวฟรี.com
ซึ่งมีเนื้อหาและการทบทวนบทเรียนของติวเตอรชื่อดัง และนําแอพพลิเคชั่น Echo English มาใหดาวนโหลด
ดวย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
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- การอนุมัติทุนนักเรียนทีส่ ถาบันโคเซน ประเทศญี่ปุน จํานวน 12 คน ซึ่งจะเปนเด็กจุฬาภรณ
ที่เรียนเกงดานสายวิทย ซึ่งเปนสถาบันทีส่ อนในเชิงวิทยาศาสตรเหมือนอาชีวะ เปนเรื่องที่นาสนใจอยากใหครู
แนะแนวไดติดตามดูวา โคเซน คืออะไร จบแลวจะประกอบอาชีพอะไร จากทีท่ านเลขาฯ ไดคุยกับผูเทนโคเซน
วาเด็กที่ไดรับทุนกลุมนี้สามารถปอนเขาระบบการพัฒนาประเทศในกลุมจังหวัด ECC เพื่อพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเทศได
- ทบทวนเรื่องของขวัญปใหมจากรัฐบาลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเปนตัวแทนมอบ มี 3 เรื่อง คือ
1. ไฮสปด Internet หรือถนนดิจิตอล ที่จะนําองคความรู ประสบการณตาง ๆ ไปใหนักเรียนถึง
หองเรียน
2. ติวฟรี.com ซึ่งจะเปดตัวในวันที่ 13 มกราคม 2561 นี้
3. การเปดโรงเรียนประชารัฐ ใหกบั โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใตเปนโรงเรียนพักนอนใหกับ
โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก
อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบายอย และผลสรุปยอดการรับนักเรียนเขารวมโครงการโรงเรียน
ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 17.40 น. รวมทั้งหมด 1,279 คน
- วันที่ 10-17 มกราคม 2561 สพฐ.ลงพื้นที่จงั หวัดสตูล 7 เกาะ 10 โรงเรียน เพือ่ ชวยเหลือ
ในเรื่องใดบาง เชน สภาพอาคารเรียน ดานการเรียนการสอน สิ่งที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลน รวมทั้งเรื่อง
การเรียนการสอนทางไกลผาน DLTV ของโรงเรียนไกลกังวลวามีขอปรับปรุงชวยเหลือ สนับสนุน และรวมถึง
Internet อยางไรบาง
3.2 การนําผลการประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือรวมมือปฏิบัติ รวมทั้งการสื่อสาร เผยแพรสราง
ความเขาใจ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รับทราบ
3.3 ปญหาอุปสรรค หรือความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติและแนวทางแกไข
- ไมมี
จํานวนผูรบั ฟงหรือเขาประชุม ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1. มีบุคลากร สพท.รับฟงการประชุม ณ หองที่จัดไวหรือหองคอนเฟอรเรนซ
ประกอบดวย 1.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
1 คน
1.2 ผอ.กลุม (รวม รก.) ตาง ๆ รวม
5 คน
1.3 ศึกษานิเทศก
รวม
- คน
1.4 เจาหนาที่กลุมตางๆ
รวม
5 คน
1.5 อื่นๆ (ระบุ) ……
รวม
- คน
รวมทั้งหมด
11 คน

5
2. มีบุคลากร สพท.รับฟงการประชุม ณ หองหรือที่โตะทํางาน
ประกอบดวย 1.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
1.2 ผอ.กลุม (รวม รก.)ตาง ๆ รวม
4
1.3 ศึกษานิเทศก
รวม
2
1.4 เจาหนาที่กลุมตางๆ
รวม 10
1.5 อื่นๆ (ระบุ) ……
รวม
รวมทั้งหมด
16

คน
คน
คน
คน
คน
คน
ชื่อผูรับรอง

(นายจีรยุทธ วิชญรักษ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ สพท.

