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สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
แบบติดตามฯ รายการพุธเชา ขาว สพฐ.
ครั้งที่ 4 ป 2561 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

ชวงพุธเชา ขาวโรงเรี ยน การนําเสนอเรื่ องราวของนัก เรี ยน คุณครูและโรงเรี ยน รูป แบบการ
บริหารโรงเรียนหรือจัดการเรียนการสอนที่เปนเลิศ ผลงานนวัตกรรมของครู นักเรียนเพื่อเผยแพรใหทราบและ
นําไปเปนแบบอยางเพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป มีดังนี้
1. ชม VTR การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) ดีเดนดานวิทยาศาสตร
โรงเรียนบานดงลาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
2. ชม VTR โครงการพัฒนานักเรียนผูม ีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป ดนตรี และ
นาฏศิลป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 32
3. ชม VTR การเรียนรูมุงสูอาชีพ ซึงสะลอ เสนหเ สนเสียง โรงเรียนบานหวยกะโหลก
จ.ตาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตาก เขต 2
4. ชม VTR โครงการศูนยเรียนรูกุงเครฟช และกุงกามแดง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
5. ชม VTR การสงเสริมอาชีพชางตัดผม โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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ชวง พุธเชา ขาว สพฐ.
1. ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู
2.1. การสรางเครือขายสือ่ สารของเขตพื้นที่ ชื่นชมเขตพื้นที่ที่ไดสรางเครือขายในการจัดการสื่อสาร
ในชองทางตาง ๆ และการใชอุปกรณในการถายทอดสด Conference ทําใหไดรับขอมูลขาวสารทีร่ วดเร็วและ
ตรงกันสามารถนํามาซึ่งพัฒนาในดานตาง ๆ ได
2.2 การขับเคลื่อนนโยบาย ไทยนิยมของรัฐบาล
2.3 การลงพื้นทีป่ ฏิบัติราชการ ของ เลขา กพฐ.
- วันที่ 27 มกราคม 2561 เปนประธานเปดงานการจัดกิจกรรมภาพแหงความสําเร็จของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในภาคเหนือ กลุมลานนา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 อ.แมสะเรียง จ.
แมฮองสอน ซึ่งในภาคเหนือไดจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 22 – 28 มกราคม 2561
2.4 การติดตามการใชอินเทอรเน็ตของโรงเรียนเขตพื้นที่สูง จากการติดตามการใช Internet ของ
โรงเรียนในจังหวัดแมฮองสอน ก็สามารถจัด Internet ไดครบทุกโรง แตจะมีบางโรงที่มปี ญหานั่นคือ
โรงเรียนทีอ่ ยูในพื้นทีส่ ูง บนหุบเขาเปนตน ซึ่งในการนี้ เจาหนาที่ ICT ก็ไดใชอุปกรณตาง ๆ และวิธีการตาง
ๆ ในการแกไขปญหา ก็สามารถใชได และในวันที่ 28 มกราคม 2561ก็ไดประชุมทีจ่ ังหวัดเชียงใหม โดย
เชิญ ผอ.เขตพื้นที่ ครู และเจาหนาที่ ICT ของโรงเรียน ทั้งของจังหวัดเชียงใหม และลําพูน ก็พบวา มี
ปญหาเชนเดียวกันกับแมฮองสอน นั่นคือโรงเรียนที่อยูบนทีส่ ูงมีจุดอับสัญญาณ ทําใหการเขาถึงเครือขายไม
เสถียร แตก็ไดดําเนินการแกไขปญาโดยใชวิธีการตาง ๆ และสามารถใชไดแลว ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม
ภาพรวมคิดเปน 98% กวา ๆ และในจังหวัดลําพูน คิดเปนรอยละ 99% โดยเหลือโรงเรียนที่เปนสาขาอีก
6 สาขา
2.5 คาใชจายในการเชาใชอินเทอรเน็ต สพฐ.จะดูแลโรงเรียนที่มงี บประมาณนอย เชนโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม่ ีนักเรียนนอยกวา 100 คน สพฐ.จะชวยดานคาใชจาย 100% สวนโรงเรียนขนาดอื่น ๆ ก็จะ
ลดหลั่นกันไปตามจํานวนนักเรียนทีม่ ีในโรงเรียน สวนโรงเรียนขนาดใหญอยากใหมีการตอรองราคากับผู
ใหบริการใหไดราคาและคุมคาทีส่ ุด และโรงเรียนขนาดเล็กที่ตองใชอุปกรณพิเศษก็มอบใหสํานักเทคโนโลยีฯ
จัดสรรงบประมาณใหติดตั้งอุปกรณพเิ ศษใหในจํานวนวงเงินหลักพันบาท
2.6 การประชุม กพฐ. วันที่ 31 มกราคม 2561 (วันนี้) จะมีการประชุม กพฐ. โดยจะเริ่ม
เวลา 10.30 น. เปนตนไป โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเขารวมประชุม ขอใหติดตามผลการ
ประชุม และจะมีการนําเสนอผลการออกติดตามสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะสตูล และแมฮองสอน
รวมถึงโรงเรียนพักนอน
2.7 การมอบรางวัลชนะเลิศ การแขงขันคิดเลขเร็วแบบอินเดีย วันนี้จะมีการมอบรางวัลชนะเลิศ
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ซึ่งขอเนนย้ําใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่นําเอาวิธีการคิดเลขเร็วนี้มาชวยใน
การพัฒนาทักษะของนักเรียน
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2.8 การปฏิบัตริ าชการของ เลขา กพฐ. สัปดาหหนา
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เขารวมอบรมการบังคับใชกฎหมาย จ.ชลบุรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 รวมกิจกรรม ครม.สัญจร จังหวัดจันทบุร,ี ระยอง
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ ผอ.สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
3. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560
แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค สูก ารพัฒนาชุมชนและสังคม” เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรมและจิตสํานึกความเปนไทยเพื่อสรางโอกาสใหเด็กแสดงผลงานตอสาธารณชนและเปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหนกั เรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถที่เปนเลิศในดานวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป
ศิลปะ การแสดง และทักษะดานวิชาชีพ โดยจัดงานในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนย
ประชุมธรรมศาสตรรังสิต และสถานศึกษาและสถานที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี และ จ.นนทบุรี โดย
ทั้งนี้ขอเชิญผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีร่ วมพิธีเปดในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตรรงั สิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิต
นายสมเกียรติ สรรคพงษ ผอ.สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
4. การบริหารจัดการเครือขายอินเทอรเน็ต ขอชื่นชมสํานักงานเขตพื้นทีที่ไดดําเนินการและใหการชวยเหลือ
โรงเรียนไดเปนอยางดี โดยทัง้ นี้ คณะ สพฐ. ไดดําเนินการติดตามระบบ Internet ของโรงเรียนดังนี้
วันที่ 24 มกราคม 2561 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ลงติดตามที่ สพป.เชียงใหม เขต 1, เขต
4 และลําพูน เขต 1
วันที่ 26 - 27 มกราคม 2561 ดร.บุญรักษ ยอดเพชร ลงติดตามในพื้นที่ จ.แมฮอ งสอนและ
จ.เชียงใหม
ซึ่งจากการติดตามขอชื่นชมผูบ ริหารและเจาหนาที่ ICT ที่ตั้งใจ และมุง มั่นกันอยางเต็มกําลัง แต
ในสวนของโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ที่มปี ญหา สพฐ.จะดําเนินการชวยเหลือโดยจะประสานการดําเนินงานโดยจะ
ใช Internet ผานดาวเทียม และสําหรับโรงเรียนใดทีม่ ีปญ
 หาเรือ่ งของระบบไฟฟา เนื่องจากไมมีไฟฟาใช
โรงเรียนบางโรงจึงใชพลังงานทดแทนในรูปแบบของโซลาเซลนั้น ซึ่งทําใหระบบโซลาเซลสวนใหญเสียหาย ก็
ขอใหสํานักงานเขตพื้นทีป่ ระสานกับโรงเรียนทีม่ ีอุปกรณเหลานี้ชํารุดเสียหายก็ขอใหโรงเรียนรายงานความ
ตองการที่จะซอมแซมอุปกรณ เชน เปลี่ยนแบตเตอรี่ แลวใหเขตพื้นทีร่ ายงานมายัง สพฐ. แตมีขอจํากัดอยู
วาในสวนของบางโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ มูลนิธิตาง ๆ จะตองโอนเปนครุภัณฑของ
โรงเรียนกอน สพฐ.จึงจะใหการสนับสนุนงบประมาณได แตหากโรงเรียนใดที่เปนครุภัณฑของโรงเรียนแลวก็
สามารถดําเนินการไดเลย โดยทั้งนีส้ ํานักเทคโนโลยีจะออกแบบสํารวจในการซอมแซมในสวนนี้
ขอใหสํานักงานเขตพื้นทีท่ ี่มี Internet ครบทุกโรงเรียน 100% รายงานคาใชจายที่โรงเรียนได
จายใหกบั ผูใหบริการเพื่อจัดทําของบประมาณ
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การติดตามขอมูลการลงพื้นที่ ดังนี้
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 รมต.และผูบริหารระดับสูง ลงพื้นที่ โรงเรียนบานคลอง
ครก อ.แกงหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ผช.รมต.ศธ ลงพื้นที่ สพป.อุดรราชธานี เขต 1 และ
สพป.หนองบัวลําภู เขต 1
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ผช.รมต.ศธ ลงพื้นที่ จ.ระนอง
นางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผอ.สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
6. โครงการประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปการศึกษา 2560 จะประกาศผลการประกวดในวันที่ 2
กุมภาพันธ 2561 ซึ่งขอความรวมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามารวมกันพัฒนานักเรียน
ใหอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหมีนสิ ัยรักการ
อานเพื่อการเรียนที่ยงั่ ยืนของเด็ก ๆ ตอไป
นายธีร ภวังคนันท ผอ.ฉก.ชน./ผชช.ดานการพัฒนาการแนะแนว
7. VTR บทบาทของครูกับเด็กซึมเศรา
ใหครูรวมมือกันใสใจ รับฟงและการสังเกต เรียนรูอาการ/วิธีการดูแลเด็กภาวะซึมเศราและ
ไบโพลา ฝกฝนใหมีทัศนคติเชิงบวก เห็นคุณคานักเรียนทุกคน
ผูบริหารและสถานศึกษา ควรดําเนินการ ตรวจสอบผูม ีภาวะเสี่ยงในโรงเรียนทุกคน สรางทีม
ตรวจสอบเฝาระวัง เพิ่มองคความรูใหครูและบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงผูปกครองดวย พัฒนานักเรียน YC
ที่มีองคความรูเ รือ่ งนี้
เขตพื้นที่การศึกษา ควรพัฒนาเครือขายในการดูแลชวยเหลือนักเรียน พัฒนาทีม ฉก.ชน.สพท.
ใหชวยสนับสนุนโรงเรียนได รวบรวมขอมูลรายงานและเฝาระวังสม่ําเสมอ
สพฐ. ดําเนินการ กํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุน ใหรางวัล
นายศราวุธ เดชมณีรัตน ปฏิบัติหนาที่ ผอ.สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต
8. โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการรับสมัครนักเรียนตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงปจจุบัน มีนักเรียนสมัครเปนจํานวน
3,800 กวาคน โดยไดรับและคัดเลือกตามหลักเกณฑที่ไดจัดตั้งขึ้น และพรอมทีจ่ ะเปดการเรียนการสอนใน
ปการศึกษา 2561
9. ประชุม ผอ.สพท. ครั้งตอไป ณ จังหวัดนครราชสีมา

๕
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
7 คน
1.3 ศึกษานิเทศก
รวม
- คน
1.4 เจาหนาที่กลุมตางๆ
รวม
3 คน
1.5 อื่นๆ (ระบุ) ……
รวม
1 คน
รวมทั้งหมด
12 คน
ชื่อผูรับรอง

(นายจีรยุทธ วิชญรักษ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ สพท.

