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เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ  ร่วมรับฟังนโยบาย  สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า         
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ซึ่งมีนโยบายการศึกษาท่ีสําคัญ ดังนี้  
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1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  1.1 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราสชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวัน
อนุรักษ์มรดกไทย 

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน ศกนี้   พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพรียงกัน
เทิดพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกําหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์          
เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยอีกด้วย ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ในงาน                              
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจทั้งปวงด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะ
อุตสาหะล้ําเลิศ เพ่ืออํานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนานาประการในการธํารงไว้ซึ่งความ        
เป็นไทยและทรงเป็นแบบอย่างการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงาม โดยทรงเจริญ                    
รอยตามเบื้องพระยุคคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์มรดกของชาติ ให้ยั่งยืน      
ตกทอดถึงลูกหลานไทย อันสอดคล้องกับพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา  ต่อยอด สร้างสุขมวลประชา 
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย  เป็นที่รู้ว่าพระองค์ใส่ใจเรื่องการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลกันดาร ชายขอบ ที่ใด     
ไม่มีความสมบูรณ์เรื่องการจัดการศึกษา พระองค์ก็จะไปเป็นมิ่งขวัญ ไปเป็นกําลังใจ และไปทรงแก้ไขปัญหา
ให้กับพวกเรา ซึ่ง สพฐ. มีโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลกันดารจํานวนมาก ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน 
 
 

 
 

 

  จึง เชิญชวนปวงชาวไทยทุกคน พร้อมใจกันรําลึกพระเกียรติคุณและพระราชภารกิจ                      
อันยิ่งใหญ่ ที่ได้ทรงบําเพ็ญและจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ                   
ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองตราบนานเท่านาน และขอให้ร่วมกันหมั่นทําความดี ด้วยหัวใจ ในทุกโอกาส เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศล 

 
/รายงาน... 
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1.2 การปฏิบัติตัวและการแต่งการชุดไทย ณ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
  ปัจจุบัน บรรยากาศไทยนิยมยังคงอบอวลทั่วไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและ ท่านขอสนับสนุนให้คงอยู่
เช่นนี้เรื่อยไป โดยเฉพาะการอนุรักษ์ความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายแบบไทยๆ ไปทํางานก็ดี หรือเพ่ือการ
ท่องเที่ยวก็ดี ล้วนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม อย่าให้เดือดร้อน บางกิจกรรมมีนโยบายลดราคา หรือให้บริการฟรี         
สําหรับผู้ที่แต่งกายย้อนยุค ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่น่าส่งเสริม ส่วนนักท่องเที่ยวเอง  การปฏิบัติตัว                                
ณ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ ก็ขอให้เชื่อฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ 
เคารพสถานที่ ช่วยกันดูแลรักษา ไม่ปีนปุาย ไม่ทําในสิ่งอันไม่สมควร เพ่ือเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สัมผัส                        
ได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ จึงขอความร่วมมือด้วย 
  เรื่องการแต่งกาย ทั้งเรื่องของการไปเท่ียวแหล่งประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่เราต้องปลูกฝัง
นักเรียนจริงๆ เพราะว่าเมื่อกระแสไปทางนี้แล้ว ผมเชื่อว่ามันเป็นไป ในทางท่ีถูกต้องแล้วที่จะนํานักเรียนเข้าไปสู่
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณคดีท่ีต้องศึกษาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้อง อยากให้เรา
ปลูกฝังการปฏิบัติตนในการไปเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ควรทําตัวอย่างไร เรื่องการเคารพสถานที่                  
เรื่องช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ การไม่ส่งเสียงดังไปรบกวนนักท่องเที่ยวอื่นๆ การไม่ปีนปุาย                    
หรือการกระทําในสิ่งที่ไม่ควร ซ่ึงเป็นหน้าที่ของคุณครูของเราที่ต้องช่วยกัน 

 

/รายงาน... 
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   ไทยนิยม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้นําความสําเร็จของภาพยนตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส             
มาสร้างบรรยากาศของคนไทยให้มีความรักในความเป็นไทย มีสิ่งใดที่เราจะสนับสนุนนโยบายไทยนิยม 
กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลัก กระทรวงศึกษาธิการเราจะสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล และใน
กระทรวงศึกษาธิการจะมีคุณครู กศน. เป็นกลุ่มหลัก ครู สพฐ.นั้นร่วมด้วยช่วยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น                 
ที่สุดแล้วคือความเป็นชาติของพวกเราทั้งสิ้น และความเป็นข้าราชการของเราก็มีหน้าที่ที่จะรับใช้แผ่นดินให้ดี
ที่สุด 

1.3 “การวิ่ง” เพื่อสร้างเศรษฐกิจ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ 
  จากสัปดาห์แล้วไดก้ล่าวถึงเรื่องคุณอํานาจ พรหมภินันท์ นักวิ่งทางดิ่ง วัย 66 ปี เป็นนักวิ่งหนึ่ง
เดียวจากประเทศไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการวิ่งขึ้นหอไอเฟล ซึ่งมีความเป็นมายาวนานนับ 100 ปี                    
ผมอยากชวนทุกฝุายช่วยกันคิดต่อยอด ให้มองภาพที่ใหญ่ขึ้น คําถามคือทําอย่างไรให้การวิ่งนั้นสร้างเศรษฐกิจ 
สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และดึงรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ไม่ใช่แค่การจัดงานวิ่งแล้วก็จบไป เหมือนงานอีเวนต์หนึ่งๆ เท่านั้น แต่จะเป็น
อีกอุตสาหกรรมใหม่ของเรา รวมทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็เหมือนกัน ที่สามารถจะสร้างมูลค่าเพ่ิม                   
หรือต่อยอดจากการท่องเที่ยวได้หลายเท่าตัวผมขอยกตัวอย่างข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานวิ่งมาราธอน                        
ที่จัดในเมืองใหญ่ทั่วโลก และได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ที่เรียกว่าระดับ Majors มี 6 สนาม ได้แก่ บอสตัน จัด
มา 121 ปี รองลงมา นิวยอร์ก ซิตี 48 ปี เบอร์ลิน 44 ปี ชิคาโก 41 ปี ลอนดอน 37 ปี และ โตเกียว 36 ปี 
ยังมีสนามอ่ืนๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นท่ัวโลก งานเหล่านี้จะมีนักวิ่งจากทั่วโลกเข้าร่วมไม่ต่ํากว่า 35,000 คน 
สนามใหญ่ๆอย่าง นิวยอร์ก ซิตี้มาราธอน มีคนวิ่งจบ 50,000 กว่าคน มากกว่าโอลิมปิกที่มีนักกีฬาเข้าร่วม        
การแข่งขัน ราว 11,000 คน เท่านั้น ตัวอย่างของผลพลอยได้ที่จะตามมาก็คือ เม็ดเงินมหาศาลจะไหลเข้าสู่
ประเทศ โดยเฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าภาพ  เพราะนักวิ่งจากท่ัวโลกเหล่านี้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว วิ่งด้วย 
เที่ยวด้วย จับจ่ายใช้สอย  ที่พัก อาหาร ของฝากการจัดงานระดับประเทศ ถ้าหากได้รับความนิยมก็ถูกยกเป็น
ระดับโลก ช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เคยมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการจัด
ชิคาโก มาราธอน ในปี 2016 เฉพาะในเมืองชิคาโก ก็สูงถึง 9,000 ล้านบาท ส่วนลอนดอน มาราธอน เมื่อปีที่
แล้ว ก็สามารถหาเงินเข้าองค์กรการกุศลได้มากถึง 2,700 ล้านบาท แล้วก็ถือเป็นสถิติโลกด้วย เราลองมอง
ย้อนกลับมาท่ีตัวเอง ผมก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกัน ว่าประเทศไทยเราก็จัดมีการจัดวิ่งมาราธอนไม่แพ้เขา จัดมา
นาน 30 กว่าปี พอๆ กับที่ลอนดอนและโตเกียว เท่าที่ทราบสนามแข่งขันมี 6 สนามท่ีเป็นสมาชิกเอมส์ ซึ่งเป็น
สมาคมท่ีรับรองว่าการวัดระยะในสนามแข่งขันมีความถูกต้อง ทําให้สถิติของนักวิ่งได้รับการรับรองและสามารถ
เอาไปใช้สมัครเพื่อแข่งขันในสนามระดับโลกได้ แต่เรายังไม่มีสนามใดเลยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก 
IAAF Label ซึ่งมีข้อกําหนดอีกมากท่ีต้องปฏิบัติตาม เช่น ต้องมีระบบการแพทย์ดูแลนักกีฬา หากมีคนล้มใน
สนามต้องสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว หากเรายกระดับการจัดเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวได้     ก็จะ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ในที่สุด ผมเห็นหลายประเทศเขาดําเนินการในรูปแบบมูลนิธิ                      
โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนมาช่วยจัดงาน และหน่วยงานของรัฐก็เข้าไปสนับสนุน อํานวยความสะดวก สรุปแล้ว                 
ก็เป็นกลไกหนึ่ง ที่ประชารัฐในแต่ละท้องถิ่นสามารถจะทําได้ ตามนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ที่สามารถประสบ
ความสําเร็จมาแล้วหลายกิจกรรม เช่น ประชารัฐ พีพี โมเดล ช่วยปฏิรูปการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ทํา
ให้สามารถจัดเก็บรายได้ท่ีไม่เท่าไหร่ แต่ปี 57 เก็บได้ 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปี 60 เก็บได ้    
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2,400 ล้านบาท และปีนี้ คาดว่าจะถึง 3,000 ล้านบาท ก็ขอให้รักษาระบบนิเวศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ด้วย 
รายได้ที่ได้มาก็ไม่ได้ไปที่ไหน ก็จะอยู่ที่ชุมชนที่เป็นเจ้าภาพ จากการมีส่วนร่วมของประชาชนและอาสาสมัคร
สําหรับเงินที่ได้จากการจําหน่ายตั๋วจากผู้สนับสนุน ก็สามารถนําไปส่งเสริมนักวิ่งกีฬาให้กับเยาวชนทําการกุศล 
เป็นกองทุน ได้อีกด้วย ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันคิด ให้เป็นระบบ ต้องทําตามมาตรฐานสากลให้ได้โดยเร็ว เชื่อว่า
ประเทศไทยเราสามารถจัดงานวิ่งมาราธอน ที่มีเส้นทางท่ีสวยงาม  น่าประทับใจไม่แพ้ที่ใดในโลก ทั้งเส้นทาง       
วิ่งชมวัฒนธรรม ชุมชน วัดวาอาราม สถาปัตยกรรม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หรือเส้นทางธรรมชาติ 
แม่น้ํา ลําคลอง ชายทะเล ภูเขา ปุาไม้ เรามีครบหมด นอกจากนั้น ก็เส้นทางสายไหม เส้นทางผ้า เส้นทางอาหาร 
เส้นทางต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันได้ ในท้องถิ่น ในชุมชน เมืองหลัก เมืองรอง เราทําได้ท้ังหมด   ผมอยากให้ทุกคน
ช่วยกันคิด และช่วยกันทําอย่างจริงจัง สร้างชื่อเสียง สร้างคุณค่า เอาไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเรา ใช้สปิริต
ของการกีฬา มาสร้างชาติ สร้างสังคมท่ีดีขึ้นด้วยกัน  

  1.4 การต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ําคุ้มค่า ชีวา
ปลอดภัย”   
  การเตรียมการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ําคุ้มค่า ชีวา
ปลอดภัย" ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ให้ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ฝืน ดูแลทั้งรถ ทั้งคนขับ                  
ให้พร้อม ขับขี่มีน้ําใจกับผู้ร่วมทาง อากาศร้อนก็อย่าใจร้อนตาม เอาน้ําเย็นเข้าลูบ และรักษาวินัยจราจรทุกคน 
ถึงช้าแต่ปลอดภัยย่อมดีกว่า พลขับ คนขับรถ ต้องรับผิดชอบตัวเอง ครอบครัวตัวเอง และครอบครัวคนอ่ืน             
เขาด้วย อย่าไปใช้ยาเสพติดโดยเด็ดขาด จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 
  2.1 วันคล้ายวันสถาปนา 126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 
  วันที่ 1 เมษาที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 126 ปี พร้อมพัฒนา
ประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีการทําบุญที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ 

 
/รายงาน... 
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  2.2 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46  
  ในวันพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปีนี้มีการเปิดในวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีงานมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม จนถึงวันที่ 8 เมษายน 
2561 ภายใต้แนวคิดนิทรรศการว่า “อ่านอีกครั้ง” 

  2.3 ติดตามการรับนักเรียน โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 
   การรับนักเรียน ขอขอบคุณผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่ ผู้อํานวยการโรงเรียนแข่งขันสูง ที่ปฏิบัติ
ตามนโยบายของ สพฐ. 

  2.4 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
  นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ดําเนินรายการ ดังนี้ 
  -  นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
ขณะนี้ได้ประกาศหลักสูตรแล้ว 2 ฉบับ ปีนี้ยกการบริหารทั้งหมดไปไว้ที่ สพท. เพ่ือเป็นการเตรียมการ สพฐ.
กําหนดจัดประชุมเพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
  1) เจ้าหน้าที่จากเขตพ้ืนที่ การบริหารงานบุคคล 1 คน และเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการเงินของเขตพ้ืนที่ 1 คน เชิญเจ้าของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินมาหลักสูตรละ 1 มาประชุมชี้แจงให้
เข้าใจตรงกัน จะจัดประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถือโอกาสนี้ย้ําไปยังท่าน                
ผอ.สพท. ได้คัดเลือกตัวแทนบุคคล และตัวแทนการเงิน ซึ่งคิดว่าสองคนจะเป็นตัวแทนของท่านในการที่จะเป็น
ตัวประสาน เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  2.5 ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก (HOMC 2018)  
  ขอชื่นชมนักเรียนไทยที่กวาดรางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษา Hanoi 
Open Mathematics Competition เมื่อวันที่ 26-30 มีนาคม ที่ประเทศเวียดนาม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
ไปแข่งทั้งหมด 12 คน ที่ได้รางวัลมา เหรียญทอง 1 รางวัล เหรียญเงิน 5 รางวัล เหรียญทองแดง 5 รางวัล 
ประเภททีม เหรียญทองแดง 1 รางวัล   

  2.6 การแข่งขัน Asia Cheerleading Invitational  Championship 2018 ของโรงเรียน
บ้านหนองนกกะเรียน  
  ขอชื่นชมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 ไปชนะท่ีหนึ่งได้แชมป์
อาเซียน จากการแข่งขัน Asia Cheerleading Invitational Championship 2018 ที่ประเทศสิงค์โปร์           
ถือว่าสุดยอด เราสามารถแข่งขันงานประเภททีมชนะชาวต่างชาติ 
  2.7 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทํางานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน 
  ขณะนี้ สพฐ. ได้มีโควต้าจะให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ได้มาฝึกทํางานให้เป็นประโยชน์ในช่วง
ปิดเทอม 250 คน ทํางานตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 มีรายได้ 4,800 บาท/คน 
ที่ประชุม : รับทราบ  

/รายงาน... 
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แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 
  3.1 บทบาทของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาปฐมวัย/สกบ. สพฐ. 
  นางนิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ กล่าวถึง บทบาทของ
ผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3.2 ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน/สทศ. สพฐ.  
  นายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อํานวยสํานักทดสอบทางการศึกษา กล่าวถึง การพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบมาตรฐาน ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเลขาธิการ กพฐ.  มีนโยบายอยากให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีความเสมอภาคในการเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง               
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น สํานักทดสอบทางการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน เพ่ือ
บริการข้อสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ให้บริการสําหรับสถานศึกษาท่ัวประเทศ โดย
วัตถุประสงค์สําคัญในการที่จะพัฒนาระบบคลังข้อสอบ  
  1) เพ่ือให้บริการข้อสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรให้กับ
สถานศึกษาท่ัวประเทศ  
  2) เพ่ือให้บริการทดสอบวัดความรู้และความสามารถแบบ Online ให้แก่นักเรียนและบุคคล
ทั่วไป มีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ระยะ ระยะท่ี 1 พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน ระยะที่ 2 พัฒนาข้อสอบ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระยะท่ี 3 ทดลองระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน ระยะที่ 4 เปิดใช้ระบบและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน มี 2 ระบบ  
  1) ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพฐ.(ระบบปิด)  ผู้ที่เข้าได้ต้องมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้
ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ดึงข้อสอบไปใช้ในการวัดและประเมินผลไปใช้ในชั้นเรียน และวัดและประเมินผล  ใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2) ระบบการบริการทดสอบแบบ Online (ระบบเปิด) สําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
ช่องทางที่จะเข้าใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานผ่านเว็บไซต์ http://bet.obec.go.th โดยระบบพร้อมใช้               
ต้นเดือน มิถุนายน 2561 
  3.3 นางสาววัลลา เรือนไชยวงค์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กล่าวถึง โครงการ 
“ว่ายน้ําเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กมีชีวิตรอดจากการประสบอุบัติเหตุทางน้ํา สพฐ.      
ได้จัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนที่ทุกเขตพ้ืนที่แล้ว เพื่อจะดําเนินกิจกรรมช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน               
เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ํากับเขตทุกเขตเรื่องของการจัดกิจกรรม ไม่จําเป็นต้องเป็นสระว่าย
น้ําที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาแพง เราสามารถใช้แหล่งน้ําธรรมชาติ และจะให้ชมวีทีอาร์ โครงการว่ายน้ําเพื่อ
ชีวิต สอนว่ายน้ําในลําน้ําธรรมชาติให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ปีนี้ สพฐ.ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย มีสระ
ว่ายน้ําขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร แจกจ่ายไปยังโรงเรียน 20 โรงเรียน สามารถใช้สระ
ดังกล่าวเป็นที่จัดกิจกรรมว่ายน้ําเพื่อชีวิตได้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการทักท้วงจาก สตง. เรื่องของค่าใช้จ่ายที่
เป็นค่าอาหาร ค่าเช่าสระ และค่าตอบแทนวิทยากร ที่แพงเกินจริง ขอเน้นย้ําทุกเขตให้ ขอให้ใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ชมวีทีอาร์ว่ายน้ําเพื่อชีวิต “ตะโกน โยน ยื่น” ท่านณรงค์ แผ้วพลสง  ฝากทุกท่าน คือ “ตะโกน 
โยน ยื่น” ฉะนั้น คนที่เก่ียวข้องต้องมีสติ โดยเฉพาะเด็กท่ีเล่นน้ํา ถ้าตั้งสติได้  และ ฝากสถานศึกษา 

/รายงาน... 

http://bet.obec.go.th/
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ดําเนินการเรื่องนี้ 3.5 ชมวีทีอาร์ การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สู่การเป็น
โรงเรียนศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนวัดตากวน และโรงเรียนวัดเนินกระปรอก สพป.ระยอง 1  

 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 09.00 นาฬิกา  
 

    ลงชื่อ.............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวลลิตา สุขเมือง)  
        พนกังานพิมพ์ดีด  
 
 

    ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
              (นางพนิตสิรี  แพ่งสภา)  
         ผูอํ้านวยการกลุม่อํานวยการ  


