
 
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ท่ี...................................................  วันท่ี  2 กรกฎาคม  2564 
เร่ือง รายงานการเข้าร่วมประชุม 

             
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
  ด้วยข้าพเจ้า นายยะนัย เลิศธนโยธิน  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้เข้ารับการประชุม
ส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคล่ือนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง video conference 
ณ สถานท่ีต้ังโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ในวันพุธ ท่ี 30 มิถุนายน 2564  
  บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการประชุม
ให้ทราบ ดังนี้ 
   ๑. กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
   ขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
เช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะไปสู่ศตวรรษท่ี 21 
และการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) 
  ๒. หัวข้อการประชุม 
   ๒.๑ บรรยายการประชุมออนไลน์ เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยคุณหญิงก ัลยา โสภณพนิช ร ัฐมนตรีช ่วยว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นดังนี้ 

 ๑) ตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคน 
อ่านออกเขียนได้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5 อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและขับเคล่ือนการศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านการใช้ภาษาไทยที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดจนการนำไปใช้ใน
การพัฒนาอาชีพต่อไป 
 ๒) สำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุก
คน” เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ แบ่งการดำเนินงานเป็น 
3 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อน
นโยบาย และการอบรมวิทยากรแกนนำ 
 ระยะท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียน 



 ระยะท่ี 3 การขยายผลสู่ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน และติดตามการนำองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติ 

   ๒.๒ บรรยายการประชุม“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื ่อยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีประเด็นสำคัญดังนี้ 

   1) นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  
  ๒) เป้าหมายสำคัญ 
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง 
   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีสมรรถนะการอ่านสูง 
  3) กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 

 - การวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 
 - การวินิจฉัยความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 - การว ิน ิจฉัยความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 - การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 - การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 2022 

   ๒.3 บรรยายเรื่อง การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติของนักเรียน
ไทยในยุคดิจิทัล โดยศาตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การประเมิน PISA ประเมินความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปี ในการใช้
ความรู้ และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริง 
 2) การประเมินความฉลาดรู้ของ PISA  
  - ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน มีดังนี้  

• การรู้ตำแหน่งข้อสนเทศในบทอ่าน  
• การมีความเข้าใจในบทอ่าน 
• การประเมิน และสะท้อนความคิดเห็นต่อบทอ่าน 

- ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ มีดังนี้ 
• การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
• การคิดสถานการณ์ของปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 
• การตีความและการประเมินผลลัพธ์ 

- ความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
• การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 



• การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 

• การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานใน
เชิงวิทยาศาสตร์ 

 
  ๓. รูปแบบการประชุม 
   ๓.๑ รูปแบบการประชุมเป็นแบบรับฟังการบรรยาย ผ่านช่องทาง video conference  
  ๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 

๑. เตรียมตัววางแผนการรับมือการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผล PISA 
3. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองนโยบาย   

  ๕. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี ้ ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน ดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบรับกับนโยบาย 
  2. วางแผนโครงการเพื่อรองรับนโยบาย 
 ๖. ข้อคิดเห็น 
  การประชุมเป็นการประชุมผ่านช่องทาง video conference ควรมีการกำหนดช่วงเวลาท่ี
ชัดเจนไม่คลาดเคล่ือนไปมากจนเกินไป เพราะผู้เข้าประชุมมีการสับสนในการเข้าร่วมประชุมตามเวลาท่ีแจ้ง 
  ๗. ข้อเสนอแนะ 
   ควรมีการกำหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจนไม่คลาดเคล่ือนไปมากจนเกินไป 
 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

                                                                          ........................................ 
                         (นายยะนัย เลิศธนโยธิน)    
                ตำแหน่ง ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................    
 
                 ........................................ 
           (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

User
Typewriter
เห็นสมควรนำความรู้ แนวทางที่ได้รับจากการประชุมไปเตรียมวางแผนในการพัฒนางานในหน้าที่ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและองค์กรต่อไป



ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................    
 
                                                                             
            ........................................ 
           (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย  

“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก

เขียนได้ทุกคน” เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




