
แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  วันพุธที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๑ 

.......................................... 
ผู้มาประชุม  

1. นายพิเชฐร์ วันทอง  ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
2. นางสาววารุณีย์  บุญคง   รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
3. นายนิกูล จิตรบรรพต   รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
4. นายนิวัต เชื้อนาค  รอง ผอ.สพป.สิงหืบุรี 
5. นายเรวัฒ ชมพูเจริญ  รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
6. นายณรงค์ ชุณหะนันทน์  รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
7. นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์   ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
8. นายกฤษฎิ์ ทองค าปั้น   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นางสาวอนงค์ บุญเอ่ียม   รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
10. นางสาวสมปอง สักการะ   รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11. นางเยาวภา รัตนบัลลังค์   รก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
12. นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
13. นางสาววิมล อรัญปาน  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
14. นางสายรุ้ง ชื่นชม   แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางศศิธร ครองศิล   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๒. นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
๓. นางสาวคณิตฐา ค าภาค นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
๔. นายบุญทรง กลับทอง  ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ 
๕. นายกิตติ มุดเทศ   พนักงานคอมพิวเตอร์ 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม 25๖๑ 
ประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษา เรื่อง การออมเงิน 
โดยการปลูกฝังให้เยาวชนไทย รู้จักการออมเงิน เพ่ือความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืนของประเทศชาติ  
มีหลักการ ๒ ประเด็น คือ  ๑. ใช้ ๗๐ ออม ๓๐ ๒. เก็บเพ่ิม เมื่อเหลือใช้ 
๒. นโยบายเลขาธิการ กพฐ. 

๒.๑ การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ปฏิบัติ 
- การน าไปสู่การเรียนการสอนเรื่องการออมเงิน การฝึกฝนวินัยทางการเงิน  
- การน าไปจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง 
- ให้สถานศึกษาพิจารณาน าปรับใช้ 
 
 
 



๒ 
๒.๒ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ 
- ค าขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา                            

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" 
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดการจัดงาน ณ บริเวณ

กระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีกิจกรรม เช่น 
- การจัดแสดงบู๊ทให้นักเรียนร่วมชมและเรียนรู้เทคโนโลยี จ านวน ๒๐๐ กว่าบู๊ท 
- การเปิดห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนได้นั่งเก้าอ้ี และนักเรียนที่ได้ไปเยี่ยม

ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะแจกหนังสือพร้อมลายเซ็นต์ให้ 
๒.๓ การเปิดตัวเว็บไซต์ "ติวฟรีดอทคอม"  
- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าถึง เป็นการน าสาระหลักสูตรแกนกลางมาจัดท าข้อสอบที่เป็น 

แกนกลาง เป็นการทบทวนองค์ความรู้ เพ่ือเด็กนักเรียน มีบทเรียนดี ๆ มีคลังข้อสอบได้ท า ไม่ต้องเสียเงิน ทั้งนี้ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเป็นการน าเข้าถึงนักเรียนโดยตรง โดยมีถนนหรือเส้นทาง เพื่อเข้าถึง
นักเรียนทุกคน คือ ถนนดิจิตอล ระบบ Internet ความเร็วสูง 

๒.๔ ความก้าวหน้าระบบการศึกษาไทย 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้อนุมัติทุนการศึกษา 

ไปเรียนต่อ ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเก่ง ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๒ คน ของ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ ไปศึกษาต่อ ขอให้คุณครูได้ศึกษาโครงการดังกล่าว ว่า เด็กไปเรียนแล้วได้อะไร 

๒.๕ ของขวัญรัฐบาล จากกระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบของขวัญ ๓ เรื่อง 
เรื่อง ๑ Hi speed Internet ความเร็วสูง 
เรื่อง ๒ เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม 
เรื่องท่ี ๓ การเปิดโรงเรียนประชารัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนพักนอน 
- เปิด ๓ จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 
- รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว ๑,๒๐๐ คน 
สิทธิและสวัสดิการ  
- จัดที่พักนอนที่ปลอดภัยให้ 
- จัดอาหารให้ ๓ มื้อ 
- ดูแลทักษะชีวิตและฝึกวินัยให้นักเรียน 
- จัดวิชาชีพพ้ืนฐานให้ 
คุณสมัครผู้สมัคร 
- เป็นผู้ที่มีผู้ปกครองรายได้น้อย (๓๐,๐๐๐ บาท/ปี) 
- เป็นบุคคลที่ขาดผู้อุปการะดูแล 
- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
- เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจาก นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมหรือสนับสนุนให้ 
เข้าเรียน 
 
 



๓ 
๒.๖ การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมของ สพฐ. (จังหวัดสตูล) 
- เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหาร สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพ้ืนทีจ่ังหวัดสตูล จ านวน ๓ วัน  
๗ เกาะ ๑๐ โรงเรียน ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน 
(๒) ดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
(๓) ดูเรื่องสื่อการเรียนการสอน DLTV 
(๔) ดูระบบ Internet ความเร็วสูง 
- เพ่ือช่วยเหลือ และสนับสนุนให้มีคุณภาพอย่างไร เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๓. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
(๑) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ก าหนดการสอบ 
- ชั้น ป.๖ วันสอบ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันประกาศผลสอบ  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- ชั้น ม.๓ วันสอบ วันที่ ๓- ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันประกาศผลสอบ  วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- ชั้น ม.๖ วันสอบ วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ วันประกาศผลสอบ  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.๖ และ นักเรียนชั้น ม.๓  และ ม.๖ ทุกสังกัดทั่วประเทศ 
ขอบเขตเนื้อหา  
- ชั้น ป.๖ และ ม.๓  สอบ ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ 
 ชั้น ม.๖ สอบภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ 
(๒) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ก าหนดการ 
- วันสอบ วันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
- วันประกาศผลสอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.๑ ทุกสังกัดทั่วประเทศ 
ขอบเขตเนื้อหา  
- ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง 
 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 
(๓) การทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ก าหนดการ 
- ระดับประถมศึกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- ระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๑๒ –๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนทุกสังกัดในระดับ ชั้น ป.๒ , ๔ , ๕ ชั้น ม.๑ , ๒ 
ขอบเขตเนื้อหา 
ป. ๒ ภาษาไทย 
ป. ๔ ป.๕ ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ 
ม.๑ ม.๒ ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ 
 
 



๔ 
(๔) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน ระดับชาติ NT 
ก าหนดการ  
- วันสอบ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- วันประกาศผลสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.๓ ทุกสังกัดทั่วประเทศ 
ขอบเขตเนื้อหา 
- ความสามารถด้านภาษา 
- ความสามารถด้านค านวณ 
- ความสามารถด้านเหตุผล 

๔ การเปลี่ยนแปลงศูนย์จัดการอบรม Boot Camp  
- เดิม ศูนย์การอบรม อยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
- ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงศูนย์จัดการอบรม ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง ๑๕ ศูนย์ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์/มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย/มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม/มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์/มหาวิทยาลัย                   
ราชภัฎอุบลราชธาน/ีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา/มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา/มหาวิทยาลัยราชภัฎ                   
เทพสตรี/มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี/มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

- พิธีเปิดศูนย์จัดการอบรมฯ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขอเชิญ ผอ.เขตพ้ืนที่ฯ รอง ผอ.เขต 
พ้ืนที่ฯ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ  

- ส าหรับพื้นที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์ฯ สพฐ.จะมีรายละเอียดหนังสือแจ้งให้เขตพ้ืนที่ทราบต่อไป 
๕. สรุปประเด็นการรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน 

(๑) การน าเสนอผลการด าเนินงาน โรงเรียนบ้านแม่ปะ 
เรื่อง การน าขบวนการ PLC มาพัฒนาการเรียนการสอน 

(๒) การน าเสนอผลการด าเนินงาน โรงเรียนบ้านน้ าพุ 
เรื่อง การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

(๓) การน าเสนอผลการด าเนินงาน โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑  
- เป็นโรงเรียนต้นแบบ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ มีฐานการเรียนรู้และ 

มีนักเรียนรับผิดชอบ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการลงมือปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ 
(๔) การน าเสนอผลการด าเนินงาน โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.ยโสธร 

- เป็นโรงเรียนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยมีภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานร่วม บ้าน วัด โรงเรยีน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 

………………………………….                  
 
 

นางศศิธร ครองศิล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
                                                                 ผู้บนัทึกการประชุม  

 


