การประชุมทางไกล สพฐ. “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินการตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
และการประชุม คณะผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๒
..................................
ผู้มาประชุม
1. นายพิเชฐร์ วันทอง
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
ประธาน
2. นางสาววารุณีย์ บุญคง
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
3. นายนิกูล จิตรบรรพต
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
4. นายนิวัต เชื้อนาค
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
5. นายเรวัฒ ชมพูเจริญ
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
6. นายณรงค์ ชุณหะนันทน์
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
7. นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์
ผอ.กลุ่มอานวยการ
8. นางสุรินทร์ พวงทอง
แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
9. นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยม
รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
10. นางสาวสมปอง สักการะ
รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11. นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12. นางสาววิมล อรัญปาน
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางศศิธร ครองศิล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๒. นางสาวณฐมน ธนูศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวคณิตฐา คาภาค
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๔. นายบุญทรง กลับทอง
ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔
สรุปประเด็นการประชุม
1. ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
- ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกอากาศทางโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม 2561
(๑) เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561
- พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพรียงกัน เทิดพระเกียรติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน
วันอนุรักษ์มรดกไทย ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้วยพระปรีชาสามารถเพื่ออานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนได้น้อมนาความเป็นไทยและทรงเป็นแบบอย่างการบาเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอัน
งดงาม

๒
- นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนคนไทยทุกคน พร้อมใจกันราลึกพระเกียรติคุณ และ พระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่
ที่ได้ทรงบาเพ็ญและจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย พร้อมทั้งสนับสนุน การอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการ
แต่งกายแบบไทย ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมถือว่าเป็นกุศโลบายที่น่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้สัมผัส
และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
(๒) คุณอานาจ พรหมภินันท์ นักวิ่ง ทางดิ่ง วัย 66 ปี จากประเทศไทย
- ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการวิ่งขึ้นหอไอเฟล
(๓) วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน
- การยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่าบาบัดทุกข์ บารุงสุข การพัฒนาศักยภาพด้วยการให้หลักคิด มีความเป็นผู้นา
ให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหาการปฏิรูประบบราชการ
(๔) การเตรียมการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์
- ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ขอให้ใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง
ให้ปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ ง่วงก็ไม่ฝืน” และดูแลทั้งรถให้พร้อม ขับขี่มีน้าใจกับผู้ร่วมทางและรักษาวินัยจราจร ทุกคน
ถึงช้า ย่อมปลอดภัย ดีกว่า
2. เลขาธิการ กพฐ. ฝากการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(๑) เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561
- การเทิดพระเกียรติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ทรงปฏิบัติพระราช
ภารกิจด้วยพระปรีชาสามารถเพื่ออานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้น้อมนาความเป็นไทยและทรง
เป็นแบบอย่าง
(๒) นักวิ่ง ทางดิ่ง วัย 66 ปี จากประเทศไทย คุณอานาจ พรหมภินันท์
- ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการวิ่งขึ้นหอไอเฟล ฝากประเด็นการศึกษาเบื้องหลังและมีแรงบันดาลใจ
อย่างไร
(๓) ไทยนิยม
- ประวัติศาสตร์ของชาติไทย พร้อมทั้งการสนับสนุน การนาความสาเร็จของละครไทย เรื่องบุพเพสันนิวาส
ให้คนไทย ได้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการแต่งกายแบบไทย ๆล้วนเป็น
สิ่งที่น่าชื่นชมถือว่าเป็นกุศโลบายที่น่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้สัมผัส และภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย
(๔) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน
2561
- กิจกรรมการน้อมนาพระบรมราโชบายขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของชาติ กิจกรรมทาบุญ /พิธีประกาศ
เกียรติคุณผู้ทาประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ บทบาทกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับใช้แผ่นดิน จึงต้องมีการ
สรุปผลงานความก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ
(๕) การแต่งกายไทย และการไปท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์
- การนานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ฝากประเด็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติตน การเคารพ
สถานที่ การไม่ทาสิ่งที่ไม่อันควร เป็นหน้าที่ของคุณครูที่ต้องปลูกฝัง

๓
(๖) งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- ส่งเสริมเรื่องการอ่านหนังสือ (อ่านหนังสือรอบที่ ๒) สามารถเก็บรายละเอียด ประเด็นความสนใจ
นาไปสอนนักเรียนให้ได้คิด
(๗) การรับนักเรียน
- โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง / ได้ปฏิบัติตามแนวทาง เป็นการให้โอกาสทางการศึกษานักเรียนได้ทั่วถึง
(๘) ขอชื่นชมนักเรียนได้รับรางวัล
- นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันโอลิมปิค เมื่อวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประเทศเวียดนาม ได้
รางวัล ๑๒ รางวัล ประเภทบุคคล และประเภททีม
- การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภททีม
(๙) การส่งเสริมนักเรียนหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน
- ฝึกให้นักเรียนรักการทางาน / ฝากประเด็นทักษะหาอาชีพ
(๑๐) การประชุม ก.ค.ศ.
- การย้าย รอง ผอ.เขตฯ เดิมกาหนด 4 อัตรา ให้เพิ่มเติม จาแนกตามปริมาณงาน โดย สพฐ.รับไว้
วิเคราะห์ และย้าย ไปในตาแหน่งที่ว่าง (รองฯเงื่อนไป รองฯโครงสร้าง) ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ที่เหลือไว้ดาเนินการสอบ
- การย้าย ผอ.โรงเรียน และรอง ผอ.โรงเรียน ในหลักการ จะนาคาสั่งศาลฯ มาเป็นแนวทาง
ดาเนินการ (ใช้ ว๙ นามาพิจารณาย้าย) ควรจะปฏิบัติมีขั้นตอนอย่างไร จะมีการประชุม ก.ค.ศ.พิเศษ
สพฐ.จะประกาศสอบ ๒ ตาแหน่ง
- การบรรจุครูผู้ช่วย มีมติในหลักการในการสอบ เหมือนปีที่ผ่านมา และดาเนินการตามแนวใหม่
ใช้ข้อสอบจากส่วนกลางทั้งหมด
- การขึ้นบัญชีศึกษานิเทศก์ ก.ค.ศ.ให้ใช้บัญขีข้ามเขตได้ แต่จะต้องเป็นเขตใกล้เคียงกันและเป็นการ
สมัครใจ
- การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สพฐ.จะนามาดาเนินการในส่วนของการผลิตครู ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๑๙ โดยศึกษาจากครู
ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ครูมีจิตวิญญาณในศตวรรษที่ ๑๙
(๑๑) เทศกาลสงกรานต์
- ฝากประเด็น ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ฝืนปฏิบัติตามแนวทาง “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้าคุ้มค่า ชีวาปลอดไทย”
๓. การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
- ให้ครูได้รับการพัฒนาเด็ก ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้พูดคุยกัน การวางแผนกันพัฒนาโรงเรียน
- สพฐ.จัดประชุมชี้แจง ให้แก่เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ / เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ให้ ผอ.โรงเรียน ได้ศึกษาหลักสูตร
๔. การจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย
- บทบาท ผอ.โรงเรียน/ครู ผู้สอนจัดการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความสาคัญ การนิเทศ ความร่วมมือ การ
สร้างเครือข่าย บทบาท ครู ผู้สอน จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน สังเกตผู้เรียน ครูนิเทศชั้นเรียน ของเพื่อนครู
เพื่อ PLC การประเมินผู้เรียนรายบุคคลแต่ละด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๖ กิจกรรม ให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ ฝึกความมีวินัย
๖. ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน

๔
๗. กิจกรรมว่ายน้าเพื่อชีวิต
วัตถุประสงค์ ทาอย่างไรไม่ให้ประสบเหตุ /กิจกรรมการสอนว่ายน้า เอาชีวิตรอดจากการจมน้า
นางศศิธร ครองศิล นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กลุ่มอานวยการ ผู้บันทึกการประชุม

