
แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑  วันพุธที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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

1. นายพิเชฐร์  วันทอง  ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
2. นางสาววารุณีย์ บุญคง  รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
3. นายนิกูล จิตรบรรพต  รอง ผอ.สพป.สิงก์บุรี 
4. นายเรวัฒ ชมพูเจริญ  รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
5. นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์   ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
6. นายกฤษฎิ์ ทองค าปั้น   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางสาวอนงค์ บุญเอ่ียม   รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
8. นางสาวสมปอง สักการะ   รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางสาววิมล อรัญปาน  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางสายรุ้ง  ชื่นชม  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางศศิธร ครองศิล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๒. นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
๓. นายบุญทรง กลับทอง  ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ออกอากาศ เมื่อ 4 พฤษภาคม 2561 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
สรุปประเด็น 
(๑) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
(๒) การร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
(๓) การสร้างจิตส านึกของคนไทยและการน้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง 
เช่น การปลูกป่าเชิงผสมผสาน ได้แก่ การปลูกป่า 3 อย่าง ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง 
(๔) การขับเคลื่อนด้วยการผนึกก าลังจากทุกภาคส่วน 
๒. โครงการพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งท่ี ๔ 
- เป็นทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีพระราชปณิธานเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่อง 
- ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
- จังหวัดละ 2 คน 
- การด าเนินการ ต้องมีการศึกษา ติดตาม และพัฒนาแผนในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ 
- เป็นการลงพ้ืนที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษา เช่น  โครงการบัณฑติใหม่ /  การขับเคลื่อน
การศึกษา / การรับทราบการศึกษาพ้ืนฐาน / การดูผลประโยชน์เพื่อประเทศชาติ 



๒ 
๔. งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- การจัดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เมื่อวันที่ 8-9 พ.ค.61 จ.สงขลา 
- มีเทปการบรรยาย แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน / การแก้ปัญหาในชั้นเรียน / การน าแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน /การจัดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
๕. กิจกรรมว่ายน้ าเพื่อชีวิต 
- วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และต้องการให้เด็กว่ายน้ าเป็น  
- เป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ฝากเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ คิดวางแผนให้เด็กว่ายน้ าเป็น ดูแลเด็กไปตลอดชีวิต 
๖. งานสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ ๒ 
- การจัดงานสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล  
- มีนักเรียนจ านวน 3,000 กว่าคนร่วมงาน 
- เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา การแสดงความสามารถด้านกีฬา การสร้างมิตรภาพ การพัฒนา
ตนเอง 
๗. การรับมอบทุนการศึกษา 
- สพฐ.รับมอบทุนการศึกษา จ านวน 400,000 บาท จากมูลนิธิกาญจนรักษ์ เพ่ือมอบให้เป็นทุนการศึกษาของ
โรงเรียนสิรินทร จ.นครปฐม เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
๘. การสร้างขวัญและก าลังใจ 
- เลขาธิการ สพฐ. แสดงความเสียใจ กับครอบครัว ครูพิชัย เพชรเทพ ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน เสียชีวิตขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ เกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง สาเหตุติดตั้งราวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียน 
- ทั้งนี้ เลขาธิการ สพฐ. จะได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ เพื่อให้ก าลังใจแก่ครอบครัว 
๙. โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง 
(1) วัตถุประสงค์ 
- ร่วมกันท าดีอย่างมีปัญญา / ปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่ีอยากท า 
- ปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย ทางแก้ / ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
(2) กระบวนการ 
- ฝึกทักษะผู้น า/ การวางแผนโครงงาน / การเผชิญสถานการณ์ /การท างานกลุ่ม ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา 
(3) การด าเนินการ 
- สพฐ.คัดเลือกโครงงาน / จัดค่ายพัฒนา 
- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลเชิงประจักษ์ 
๑๐. โครงการรินน้ าใจสู่น้องชาวใต้ จ.นราธิวาส และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย  
- ชมวีดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอน /กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา / จุดเด่นการจัดการเรียนการสอน DLTV 

ผู้บันทึกการประชุม : นางศศิธร ครองศิล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กลุ่มอ านวยการ 



 


