๑

คํานํา
แผนปฏิบั ติก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบั บ นี้ สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดจัดทําขึ้น เพื่อใหกลุมงานและสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการวิเคราะหความสอดคลอง ความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป กั บ นโยบายของรั ฐ บาล แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนกลยุทธ และนโยบายสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีสาระสําคัญประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
ทิศทางการจั ดการศึกษา จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัด กลยุท ธ แผนงานโครงการ กิ จกรรม และงบประมาณ
โดยกําหนดกลยุทธที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไว ตองไดรับความ
รวมมือจากกลุมงาน สถานศึกษาในสังกัด และการสนับสนุนจากหนวยงานทางการศึกษาและทุกภาคสวนใน
การระดมสรรพกําลังรวมกันผลักดันแผนสูการปฏิบัติ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เลมนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิ ท ธิผ ลสู ง สุ ดตอ การบริ ห ารจั ดการศึก ษา สามารถติดตามตรวจสอบประเมิ นผลความสํ าเร็ จ ไดตาม
เปาหมาย และตัวชี้วัดที่กําหนด
สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต ๑ ขอขอบคุณ คณะกรรมการจั ดทํ า
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกทาน และผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการ
จัดทําและพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จน
สําเร็จลุลวงดวยดี
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บทนํา
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ฉบั บ นี้ สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบและแนวทางการดําเนินงาน โดย
เปนแผนที่ระบุถึงความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แผนกลยุทธและนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ดังนี้

นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้
ขอ 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบั นพระมหากษัตริ ยเ ป น องคป ระกอบสํ า คัญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รั ฐบาลจึ งถือเปนหนาที่ สําคัญยิ่งยวดในอันที่จ ะเชิดชูสถาบั นนี้ไวดวย
ความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจ
หรือ ประสงคราย มุงสั่ นคลอนสถาบันหลั กของชาติโดยไมคํานึง ความรูสํ านึกและความผู กพั นภักดีของคน
อี ก เป นจํ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร ความรู ความเขาใจที่ ถูก ตอ งและเป นจริ ง เกี่ ยวกั บ พระมหากษัตริ ย
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมให
เจาหนาที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตาม
โครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวย
สรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
ขอ 3. การลดความเหลื่อมล้าํ ของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยสร างความเข ม แข็ ง และความพร อ มแก แรงงานไทยและร ว มพั ฒ นาระบบความคุม ครองทางสั ง คม
ของแรงงานอาเซียน
3.6 จั ดระเบี ยบสั ง คม สร างมาตรฐานดานคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบ าลให แก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
ขอ 4. การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกั น เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริม
คุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให
เปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรั บ เปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลัก ษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให เ ยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปมี สิ ท ธิเ ลื อ กรั บ บริ ก ารการศึก ษาทั้ ง ในระบบโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ย น
โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนท องถิ่น และประชาชน
ทั่ วไปมี โ อกาสร วมจั ดการศึก ษาที่ มี คุ ณภาพและทั่ วถึ ง และร ว มในการปฏิรู ป การศึ ก ษาและการเรี ยนรู
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ศัก ยภาพและความพร อ ม โดยให ส ถานศึ ก ษาสามารถเป น นิ ติ บุ ค คลและบริ ห ารจั ด การได อ ย า งอิ ส ระ
และคลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ในดานความรู ทัก ษะ การใฝเ รียนรู การแก ปญ หาการั บฟ งความเห็นผูอื่ น การมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส งเสริมอาชีวศึกษาและการศึก ษาระดับวิทยาลั ยชุม ชน เพื่อสรางแรงงานที่มี ทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ตและพั ฒ นาครู ที่ มี คุณภาพและจิ ต วิญ ญาณของความเป นครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเ ล็ก ทรอนิกส เป นตน รวมทั้ งปรั บระบบการประเมิ นสมรรถนะที่ สะท อนประสิท ธิภาพการจั ดการเรี ยน
การสอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา
มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร า งสั น ติ สุ ข และ
ความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟ นฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิป ญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึก ที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อ เปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค

๕

ขอ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถ
แขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ
ขอ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะ
พนกําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดจัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค
6.2 สานตอ นโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิ จ ตามที่ คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
ไดจัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให
ความสํ าคั ญ ในการบรู ณ าการงบประมาณและความพร อ มในการดํา เนิ นงานรวมทั้ ง นํา แหล ง เงิ นอื่ นมา
ประกอบการพิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให เกิดผลอยางเปนรู ปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซ อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนาที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน
และแสดงรายการลงทุนในระดับจัง หวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกั บ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อชวยสรางงานและ
กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
ขอ 10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในดานองคก รหรื อ หนวยงานภาครั ฐทั้ ง ในระดับ ประเทศ
ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมี
เสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบ
ใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแขงขันกั บนานาประเทศ และการรั ก ษาบุ คลากรภาครั ฐ ที่ มีป ระสิ ท ธิภาพไวในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถ
ดําเนินการได
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริหารเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูนยบ ริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุ มการใหบริ การที่ หลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง ตามที่ ชุมชนตางๆ
เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโ ดยสะดวกการใหบริ การถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนา
หนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
และระบบบูรณาการ
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10.4 เสริ มสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง และโยกยายบุ คลการภาครัฐ วางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รั ก ษาศัก ดิ์ศ รี ข องความเป น ข าราชการและความซื่ อ สั ตย สุ จ ริ ต ควบคู กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพเพื่ อ ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ชอบของเจ าหนาที่ ของรั ฐ ทุ ก ระดั บ
อยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร
หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ( พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย )
รัฐ มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหกับ
หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเปน 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบาย
เรงดวน ดังนี้

5 นโยบายทั่วไป
1. การพัฒ นาและปฏิรูป การศึก ษา จะตอ งยึดหลั กการมี สวนรวม การกระจายอํ านาจ และความ
ตองการของทุกภาคส วนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศัก ยภาพการแขงขันของ
ประเทศ รวมทั้งเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
2. การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมและ
เปนธรรม โดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดมี
โอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตไดอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม
3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับ
การยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
และปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
การมี จิ ต สาธารณะ ความตระหนัก ถึง ผลประโยชนข องส วนรวมมากกวาส วนตน และเสริ ม สร า งความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความแตกตางหลากหลาย
ทางความคิด อุ ดมการณ และความเชื่อ รวมทั้ งรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
4. การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับ
การสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรที่ไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางที่ดีใน
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน
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5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการบูร
ณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต
คอรัปชั่น ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดานการศึกษาที่ถูกตอง รวดเร็ว
และตรงกับความตองการของสังคม

7 นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ป)
1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม
เขามาประยุกตใช และแกไขปญหาการอานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนในพื้นที่อยางจริงจัง
1.3 สามารถพัฒนาระบบการใหคาตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่เสี่ยงภัยไดอยางเหมาะสม
1.4 มีมาตรการดานความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และสถานศึกษา
โดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่
1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย
รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ เปดโลกทัศนและสรางความหวัง การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ใหกับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง
1.6 สามารถเสริ มสรางความเขาใจที่ ถูก ตอ งใหกับ องคก ารระหวางประเทศ โดยเฉพาะองคการ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุมประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบาน และสื่อมวลชน อยางตอเนื่อง
2. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และการดํารงความตอเนื่อง
ภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
2.1 โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘
2.2 มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู ขยายความสั ม พั นธ และพั ฒ นาความร วมมื อ ทางการศึก ษา และการ
แลกเปลี่ยน ทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่อง
2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให
ความเคารพในอุดมการณความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหกับ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม
3. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
3.1 มีแนวทางการสงเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา และสามัญศึกษาให
เหมาะสมกับความตองการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
๘

3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานการพัฒนา
3.3 มีกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา
เพื่อการนําไปใชประโยชนและสรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อสงเสริมการผลิตกําลังคน ดานการอาชีวศึกษาตอบสนองตอภาค
การผลิตสินคาและอาหาร ภาคการทองเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนสง บุคลากรทางการแพทยและ
พยาบาลและอื่น ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมและการจัดทําความตกลงรวมระหวางภาครัฐและ
เอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคนทั้งระบบ
3.5 มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรความรู และการพัฒนาตอยอดความรูเพื่อใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคูไปกับการเผยแพรองคความรู
และแนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ในการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบอยางเปนรูปธรรม
4. การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูใหเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่ม
โอกาสใหมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษา
4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การยายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการใหการศึกษาและลดภาระงานที่ไมจําเปนรวมทัง้
ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพ และความกาวหนาในหนาที่การงานได
อยางเป นระบบ มี ร ะบบสนับสนุนการพั ฒนาตนเองและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู อ ยางตอเนื่อ ง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการระบบคลังความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดย
การพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุงการแกไขปญหาและใหการชวยเหลือที่ยั่งยืน และใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาหนี้สินอยางเปนระบบ
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
5.1 นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักใน
การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจะตอง
พิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุมคา ความจําเปน
ในการลดอุปสรรคและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเทาเทียมและ
ครอบคลุมพื้นที่
๙

5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน
อยางเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนํารองในการจัดทําหองเรียน Smart Classroom ออกสูสวนภูมิภาคมากขึ้น
5.4 สามารถใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและบู ร ณาการเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร เครือขายตาง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติขอมูลทางการศึกษา และประมวลผลขอมูลที่จําเปนสําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
6.1 สามารถถายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับดานการ
ศึกษาลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการนําสูการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
6.2 สามารถสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรูและความเขาใจในสาระ
สําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพใน
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณ เพื่อใหการปฏิบัติราชการในภาพรวมเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
6.3 หนวยงานสวนกลางสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่
6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการได
ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดทันตอ
เหตุการณ
6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจายงบประมาณ
เปนรายไตรมาสไดอยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแกไข
ปญหาอยางทันตอสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และจัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
7. การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
7.1 มีความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ และเปน
ไปตามเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ป พ.ศ. 2559 และสามารถดําเนินการจัดทํารางแผนการศึกษาแหงชาติใน
หวงระยะเวลาตอไป
7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและสงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการตอเนื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหเชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการ
เรียนรูยุคใหม ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการ
ปฏิรูปการเรียนรู การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดและสนับสนุนการศึกษา
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7.3 สามารถติดตามรายละเอี ยด แนวทางการปฏิรูป การศึก ษาของสภาปฏิรู ปแห งชาติ สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีไดอยางตอเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความกาวหนา
เปนรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสรางระบบงาน กฎหมาย
ระบบการบริหารจัดการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเปนระบบ

10 นโยบายเรงดวน (ดําเนินการใหเห็นผลใน 3 เดือน)
1. เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย โดยเร็ว
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการชวยเหลือ
เยียวยาและฟนฟู ใหสามารถทําการเรียนการสอนไดตามปกติอยางรวดเร็ว
2. เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
2.1 มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง
2.2 ไมมีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา
จนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาในชวง ๓ เดือนลดลงอยางชัดเจน
3. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลักษณและกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจใหนักเรียนนักศึกษา
พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
3.1 มีกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเขารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา โดย
เฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อยางเปนระบบและชัดเจน
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มีเวลาทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมทั้งปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก
มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อยางรอบดานทั้งรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา การปลูกฝงคานิยม 12 ประการ การเรียนรูประสบการณ
จากการทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม แตละชวงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทํางาน การศึกษาเพื่อ
อาชีพ
4.2 นํารองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเปนรากฐานและ
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว
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5. เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐ
และเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการชวยเหลือเด็ก
ยากจน พิการ และดอยโอกาส
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
5.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอน ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
5..2 สามารถใหการอุดหนุนและการชวยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
6. เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทําขอ
ตกลงระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชน ในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเขาทํางาน
หลังสําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในระบบการศึกษา
6.2 มีการจัดทําขอตกลงกับผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
7. เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู ใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมี
บุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสม เขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
แก ไ ขป ญหาการขาดแคลนครู แ ละบุ คลากรอาชี ว ศึก ษา และครู ส าขาขาดแคลนในระดับ การศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
7.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงปรับแกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมี
บุคลากรที่มีความรูและประสบการณเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8. เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนองทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
ใหเปนไปในแนวทางที่สรางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ
รวมทั้งไมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยใหมีผลบังคับ
ใชใหทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
8.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
9. เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง และการขนสงเปนหมูคณะของ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษา
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด

๑๒

เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
9.1 มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
10. เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ ดานการศึกษาทั้งที่เปน
หนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอย างเปนรูปธรรม และเปนไปตาม
เปาหมายและกรอบระยะเวลาที่กําหนด
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
10.1 มีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนที่ชัดเจน
10.2 มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอยางเปนรูปธรรม
10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
10.4 มี ระบบการวิเ คราะห และประมวลผล เพื่ อกํ าหนดมาตรการในการแก ไขปญ หาและลดผล
กระทบทางลบไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด
10.5 สามารถใหขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยตอคณะรัฐมนตรีและสังคมไดอยางรวดเร็ว

การขับเคลื่อนและกํากับดูแลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
1. นโยบายทั่วไปเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานทั้งปวงของทุกหนวยงาน และบุคลากรในสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๘ รองรับการดําเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลการปฏิบัตินโยบายของคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป (นโยบาย
เฉพาะและนโยบายเรงดวน) ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
รวมทั้งสื่อสารถายทอดใหหนวยปฏิบัติไดรับทราบทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใหการนําสูการปฏิบัติเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหแลวเสร็จภายในเดือนแรกของปงบประมาณ 2558
3. หนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนและดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
4. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรุปนําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้ งปญหาอุป สรรค
ขอขัดของและขอเสนอแนะ ดังนี้
4.1 จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดทายทุกไตรมาสของปงบ
ประมาณ ๒๕๕๘ (กอนวันจันทรสัปดาหสุดทายของเดือน ธันวาคม 2557 และ มีนาคม มิถุนายน กันยายน
2558)
4.2 จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเรงดวน ทุกเดือนตลอด 3 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2558 (กอนวันจันทรสัปดาหสุดทายของเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2557)
4.3 การจัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามขอ 4.1 และ 4.2 อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
จะมีการสั่งการใหทราบเพื่อใหการดําเนินการเกิดความเหมาะสมตอไป

๑๓

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2558
เพื่อใหการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เปนไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เปน
พื้นฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
2. เรง พัฒนาความแข็ง แกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และดอยโอกาส มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด
เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
3. เรงปรั บระบบสนับสนุนการจัดการศึก ษา ที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันมีก ารประสาน
สั ม พั นธกั บ เนื้อ หา ทั ก ษะ และกระบวนการเรี ยนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิ น
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอม การเรียนรู
4. ยกระดั บ ความแข็ง แกร ง มาตรฐานวิ ชาชีพ ครู และผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให ครู เ ป นผู ที่ มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียน สรางความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคลองกับวิชาชีพ
5. เร ง สร างระบบให สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา เป นองคก รคุณ ภาพที่ แ ข็ง แกร ง และมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานไดเปนอยางดี
6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มี ขอ มูล สารสนเทศ
และขาวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการประเมินผลอยางเปน
รูปธรรม
8. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และการประสานงาน สามารถใชเครือขายการ
พัฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกร
เอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น
9. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุงเนนความถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรมใหเปนปจจัย
หนุ น ในการเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ สร า งภาวะจู ง ใจ แรงบั น ดาลใจ
และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที่
10. มุ ง สร า งพลเมื อ งดี ที่ ตื่ นตั ว และอยู ร ว มกั บ ผู อื่ นในสั ง คมพหุ วัฒ นธรรมได และทํ า ให
การศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม
11. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไมไดคุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑๔

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
วิสัยทัศน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเปนไทย

พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา

เปาประสงค
1. นั ก เรี ย นระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการที่ เ หมาะสมตามช ว งวั ย และได ส มดุ ล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทํางาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ

กลยุทธ
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนด
กลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 4 กลยุทธ ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

๑๕

จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ โดยมีนโยบาย
ดานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนด 5 นโยบาย
ทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเรงดวน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดทํา
ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และไดกําหนดจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปง บประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใชง บประมาณที่ ไดรั บตามพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ ายประจํ าป
พ.ศ. 2558 ทั้ ง นี้ การดํ าเนิ นการตามจุ ดเนน จะเป นการขับ เคลื่ อ นนโยบายตามจุ ด เน นของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี 3 จุ ดเนน และในแตละจุดเนนไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และตัวชี้วัดความสําเร็จที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน ดังนี้

๑๖

ความเชื่อมโยงของจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรัฐบาล
จุดเนนที่ 1 ดานการพัฒนาผูเรียน
จุดเนน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ
สูมาตรฐานสากล

แนวทาง
1. เสริมสรางความสามารถดานภาษา
(Literacy) ดานคํานวณ(Numeracy) และ
ดานการใชเหตุผล (Reasoning Ability)
สูการยกระดับผลการประเมินระดับชาติ
(National Test)

กิจกรรม
1. วิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสรางความสามารถดาน
ภาษา ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผล
2. พัฒนาเทคนิคการวัด และประเมินผล
3. สรางความเขมแข็งใหชุมนุม นักวัดและ
ประเมินผลฯ แหงประเทศไทย

2. เรงรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 1. เรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได และ
เรียน กลุมสาระการเรียนรูหลัก(กลุมสาระ สงเสริมการอานใหเขาถึงนักเรียนทุกกลุมเปาหมาย
การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร
และเรงปญหาการอานของนักเรียน
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ
2. เสริมสรางความสามารถ ทักษะและการประยุกต
วัฒนธรรม)
ใชความรูท างคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน เนน
Collaborative Problem Solving
3. เสริมสรางความสามารถและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการประยุกตใชในชีวติ
ประจําวัน
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัดกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพของแตละกลุมสาระ เผยแพรใหครู
นําไปปรับการเรียนการสอน
5. ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมใหนักเรียนตระหนักและเขาใจ
รากเหงาความเปนชาติไทย ความเปนประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวิถีชีวิต
วัฒนธรรมไทย
6. พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลทั้งระบบ
ที่เนนการสรางขอสอบเชิงคิดวิเคราะห และการ
ประเมินผานระบบออนไลน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 ดานความ สามารถทาง
ภาษา ดานคํานวณ และดานการใช
เหตุผล เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3

นโยบาย สพฐ.
ขอ 1,2,3

นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 3
นโยบายเฉพาะ ขอ 1,2

นโยบายรัฐบาล
ขอ 4.9

คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3

๑๗

จุดเนน

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

3. เรงรัดความสามารถและทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษให
เนนทักษะการสื่อสาร
2. สงเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ทางเลือกที่เหมาะสม
3. ใชสื่อและโปรแกรม ICT เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ
ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและ
ผูเรียน
4. จัดระบบเครือขายและสรางความเขมแข็งกลไก
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรวมกับ
สถาบัน อุดมศึกษา และสถาบันผลิตครู/หนวยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ

1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
จําแนกระดับ
- โรงเรียนที่มีความพรอมสูง เพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา รอยละ 5
- โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง
เพิ่มขึ้น รอยละ 3-5
- โรงเรียนที่มีความพรอมนอย เพิ่มขึ้น
รอยละ 2-5
2. นักเรียนมีความสามารถดานทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
- โรงเรียนที่มีความพรอมสูง รอยละ80
- โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง
รอยละ 50
- โรงเรียนที่มีความพรอมนอย
รอยละ 30

4. เรงรัดสถานศึกษาใหมีความทัดเทียมสู
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

1. เสริมสรางนักเรียนใหมีลักษณะผูนําแหงอาเซียน
2. พัฒนาดานวิชาการ การบริหารจัดการ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ขยายศูนยอาเซียนและโรงเรียนศูนยเครือขาย
อาเซียนเพื่อพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการศึกษาใน
ภูมิภาค

นักเรียนทุกคนที่ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณลักษณะผูนํานักเรียนอาเซียน
- รอยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนที่
ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
- จํานวนศูนยอาเซียนและโรงเรียนศูนย
เครือขายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่
การศึกษา

นโยบาย สพฐ.

นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายรัฐบาล

๑๘

จุดเนน

แนวทาง
5. ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นักเรียนมีคุณธรรม
เรงรัด สงเสริม สนับสนุน การนําคานิยม
จริยธรรม รักสามัคคี
หลักคนไทย 12 ประการสูการพัฒนา
ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ
ศาสน กษัตริย ภูมิใจ ในความ
เปนไทย หางไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม

กิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. ทบทวนหลักสูตรในเรื่องเปาหมาย โครงสราง
เวลาเรียน สาระการเรียนรู ที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21
2. ปรับกระบวนทัศนในการบริหารจัดการ
หลักสูตร
3. ปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให
เชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
4. จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย เพื่อสรางความ
เขมแข็งดานการวัดและประเมิน
1. กําหนดจุดเนนคานิยมหลักคนไทย 12
ประการใหสอดคลองกับชวงวัยแตละระดับชั้น
ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
2. สรางความตระหนักและเสริมสรางคานิยม
หลัก คนไทย 12 ประการ ผานสื่อที่หลากหลาย
3. พัฒนาเครือขายโรงเรียนคุณธรรมใหเขมแข็ง
และครอบคลุมทุกพื้นที่
4. สงเสริมการจัดกิจกรรม/คายนักเรียนใน
รูปแบบตาง ๆ เชน คายเยาวชนคนดีของแผนดิน
กิจกรรมตอตานคอรรัปชั่นจัด ฝกอบรม ปปช.
สพฐ.นอย คายประวัติศาสตร คายดนตรี/ศิลปะ
กิจกรรมสภานักเรียน ชุมนุมตางๆ ที่สงเสริมการ
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมในโอกาสตาง ๆ
5. พัฒนาครูและบุคลากร ใหสามารถจัด
กิจกรรม/คาย เพื่อปลูกฝงคานิยมหลักเขาสู
หองเรียนใหไดอยางเปนรูปธรรม

มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- มีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ
(สวนใหญเปนครูและศึกษานิเทศก) ทุกคน
มีความเขมแข็งดานการประเมิน
ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรม
ใหผูเรียนมีคานิยมหลักคนไทย 12
ประการ ครบทุกตัว สอดคลองตามชวงวัย
(รอกําหนดเกณฑ)

นโยบาย สพฐ.

ขอ 3,10

นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายทั่วไป ขอ 3
นโยบายเฉพาะ ขอ 1,2
นโยบายเรงดวน ขอ 4

นโยบายรัฐบาล

ขอ 1, 3.5, 4.1,
4.4, 4.7, 4.8
,4.10, 5.5

๑๙

จุดเนน
3. นักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน
รายบุคคล

แนวทาง
พัฒนาและสงเสริมเด็กที่มีความตองการ
พิเศษใหสามารถพัฒนาไดเต็มตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล

กิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ (เด็กพิการ,เด็กดอยโอกาส
,เด็กที่มีความสามารถพิเศษ,เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา)
2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบเพื่อใหคนพิการมีโอกาสเขาถึงการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา
ที่หลากหลายสอดคลองกับอัตลักษณของผูเรียน
เปนรายบุคคลเต็มตามศักยภาพ
4. เรงรัดการยกระดับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา
5. สงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษสูค วาม
เปนเลิศ

1. รอยละ 80 ของเด็กที่มีความตองการ
พิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็ม
ตามศักยภาพ
2. รอยละ 80 ของเด็กที่มีความตองการ
พิเศษผานการพัฒนาตามศักยภาพเปน
รายบุคคล

นโยบาย สพฐ.
ขอ 2, 3, 10

นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 2, 3
นโยบายเฉพาะ ขอ 1,
2,3

นโยบายรัฐบาล
ขอ 4.1 , 4.2 , 4.3,
4.4 , 4.9

๒๐

ความเชื่อมโยงของจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรัฐบาล
จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเนน

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

นโยบาย สพฐ.

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

1.1 พัฒนาครูกลุมสาระคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร อังกฤษ และภาษาไทย
ใหมีความรูตามกลุมสาระ (ครูผูสอน 4
กลุมสาระ x 30,922 โรงเรียน)
1.2 พัฒนาศึกษานิเทศกใหสามารถ
นิเทศชวยเหลือครูใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.สงเสริมและสนับสนุน ครูและ
2. สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงาน
บุคลากรทางการศึกษาในการ
เขตพื้นที่การศึกษา/ครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองตาม
(ID Plan)
ID Plan

1.1 ครูกลุมเปาหมายจํานวน 123,688 คน
มีองคความรูตามเนื้อหาที่กําหนดในระดับดี
ขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 4 กลุมสาระ
จํานวน 225 เขต สามารถนิเทศและชวยเหลือ
ครูใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนได

ขอ 3, 4, 10

นโยบายทั่วไป ขอ 3,4
นโยบายเฉพาะ
1.3,1.4,2.2,2.3,3.2
3.3,4.3,4.4
นโยบายเรงดวน 1

ขอ
1,3.6,4.4,4.6,4.7,4.8,
4.9,4.10,10.5

1. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไดรับ
การพัฒนา
2. พัฒนาการบริหารวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 (สําหรับโรงเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง)

1. ผูบริหารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ขอ 4
เรียนต่ํากลุม 10% ลางจํานวน 3,000
โรงเรียนไดรับการพัฒนา
2. ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝน และโรงเรียนดี
ประจําตําบล) มีความรู ความสามารถในการ
บริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้น
ไป

นโยบายทั่วไป ขอ 3,4
นโยบายเฉพาะ
1.3,1.4,,2.3,4.3

ขอ
1,3.6,4.4,4.7,4.8,4.9,
4.10,10.5

1. ครูไดรับการพัฒนาความรู 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
และสมรรถนะผานการปฏิบัติ ศึกษาใหมีองคความรูและสมรรถนะ
จริง และความชวยเหลืออยาง สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ตอเนื่อง

2. พัฒนาผูบริหารสถาน
ศึกษากลุมที่มีความจําเปน
ตองไดรับการพัฒนาเรงดวน

1. สรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC
(Profesional Learning Community)
2. พัฒนาผูบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลโรงเรียนในฝน และ
โรงเรียนดีประจําตําบล

นโยบายรัฐบาล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง

๒๑

จุดเนน

แนวทาง

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจใหได
มาตรฐานและ มีความสอดคลอง
กับผลการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาใหเกิดความศรัทธาใน
วิชาชีพ และความภูมิใจในการ
มุงมั่นในการสรางสรรคผลงานแบบ
มืออาชีพ
4. องคกรและคณะบุคคลที่ 1. องคกรและคณะบุคคลไดรับการ
เกี่ยวของกับการจัดเตรียม
พัฒนาเพื่อสรางความตระหนัก
และการจัดสรรครู ตระหนัก จิตสํานึก ความรับผิดชอบและ
และดําเนินการในสวนที่
ผลประโยชนสวนรวม
เกี่ยวของ ใหครูและผูบริหาร 2. ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการที่
สถานศึกษาบรรจุใหม/ยายไป เกี่ยวของใหมีความสอดคลองกับ
บรรจุ มีความสามารถ
ความตองการของโรงเรียน ชุมชน
สอดคลองกับความตองการ
และสังคมโดยมีระยะเวลาการ
ของโรงเรียนชุมชนและสังคม ดําเนินการที่ชัดเจน
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เปนมืออาชีพมีผลงาน
เชิงประจักษไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม

กิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

นโยบาย สพฐ.

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายรัฐบาล

พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือกครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติทุกคน

ขอ 3,4

นโยบายทั่วไป ขอ 3,4
ขอ 1, 3.6, 4.4, 4.6,
นโยบายเฉพาะ 1.3, 1.4, 2.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
2.3, 3.2 ,3.3, 4.3, 4.4, 4.5 10.5
นโยบายเรงดวน 1

1. พัฒนาองคคณะบุคคลใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามภารกิจ อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบกํากับ ติดตามการ
บริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพในทุก
ระดับ

คณะอนุกรรมการขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 225เขต มีการบริหารงานบุคคล
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

ขอ 4

นโยบายทั่วไป ขอ 3, 4
ขอ 1, 3.6, 4.4, 4.6,
นโยบายเฉพาะ 1.3, 1.4, 2.2, 4.7, 4.8, 4.9,4.10, 8,
2.3, 3.2, 4.2
10.4, 10.5

๒๒

ความเชื่อมโยงของจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรัฐบาล
จุดเนนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
จุดเนน

แนวทาง

3.1 สถานศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ
การมีสวนรวมและการรับผิดชอบ
ตอการดําเนินงาน (Participation
and Accountabilit)

สงเสริมการบริหารจัดการแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ
การมีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบในทุกระดับและเนนการ
มีสวนรวมขององคคณะบุคคลที่
เกี่ยวของอยางเขมแข็งและเปน
กัลยาณมิตร

3.1.1 โรงเรียนที่ไมผานการรับรอง
คุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํากวา
คาเฉลี่ยของประเทศไดรับการแกไข
แทรกแซง ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล โดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทําหนาที่สงเสริม
สนับสนุน และเปนผูประสานงาน
หลักใหโรงเรียนทําแผน พัฒนาเปน
รายโรงรวมกับผูปกครองชุมขนและ
องคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

นโยบาย สพฐ.

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายรัฐบาล

1.1 เรงรัดใหหนวยงานทุกระดับ
ดําเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 อยางเครงครัด

เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอ 1, 5, 6, 7, 8, 11
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมไดไมนอยกวากวา รอยละ96
และงบลงทุนไมนอยกวา รอยละ 87

นโยบายทั่วไป ขอ 1,5
ขอ 4, 4.1, 4.2, 4.3
นโยบายเฉพาะ
ขอ 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6,2,
2.1, 3, 3.1, 5, 6
นโยบายเรงดวน ขอ 1, 4,
4.2, 5, 6, 9, 10

1.2 สงเสริมการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย เนนการมีสวน
รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และสนับสนุนการเขาถึงและ
ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง
เสมอภาค และเปนธรรม

สถานศึกษาทุกแหง (114 โรง) ใน
โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล มีความสามารถ
พัฒนารูปแบบ การบริหารโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ

นโยบายทั่วไป ขอ 1,5
ขอ 4, 4.1, 4.2, 4.3
นโยบายเฉพาะ
ขอ 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6,2,
2.1, 3, 3.1, 5, 6
นโยบายเรงดวน ขอ 1, 4,
4.2, 5, 6, 9, 10

ขอ 1, 5, 6, 7, 8, 11

1.3 ขจัดปญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน
ปรับปรุง แกไข ระเบียบ วิธีการ แนว
ปฏิบัติ ประกาศ กฎกระทรวงที่ไม
สอดคลองกับการกระจายอํานาจให
เกิดความคลองตัวและสามารถ
กําหนดผูรับผิดชอบไดอยางแทจริง
เปนตน

๒๓

จุดเนน

แนวทาง

กิจกรรม

3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการ
โดยมุงผลสัมฤทธิ์เนนการมีสวนรวม
อยางแทจริง และการมีความ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน

สงเสริมการบริหารจัดการแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ
การมีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบในทุกระดับและเนนการ
มีสวนรวมขององคคณะบุคคลที่
เกี่ยวของอยางเขมแข็งและเปน
กัลยาณมิตร

1.4 สรางความเชื่อมโยงของระบบ
ขอมูลสารสนเทศทุกระดับ ตามมิติ
การกระจายอํานาจ 4 ดาน (วิชาการ
บริหารบุคคล งบประมาณ และ
บริหารทั่วไป)

สถานศึกษาทุกแหง (114 โรง) ใน
โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล มีความสามารถ
พัฒนารูปแบบ การบริหารโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ

1.1 สงเสริม สนับสนุนและเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ สูความเปนเลิศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการ
ประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้น
ไป รอยละ 80

3.1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดย
มุงเนนการมีสวนรวมและความ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน มี
ระบบการนิเทศ เรงรัดติดตาม
ประเมินผล สถานศึกษา และครูที่
เขมแข็ง
3.1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตรา
การออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง
3.1.5 องคคณะบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาเรงรัดและ
ติดตามการดําเนินการของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางเขมแข็งเปน
กัลยาณมิตร
3.2 สถานศึกษาและสํานักงานเขต 1. กํากับ ติดตามการดําเนินงานให
พื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอยางมี เปนไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

นโยบาย สพฐ.
ขอ 1, 5, 6, 7, 8, 11

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายรัฐบาล

ขอ 4, 4.1, 4.2, 4.3
นโยบายทั่วไป ขอ 1,5
นโยบายเฉพาะ
ขอ 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6,2,
2.1, 3, 3.1, 5, 6
นโยบายเรงดวน ขอ 1, 4, 4.2,
5, 6, 9, 10

๒๔

จุดเนน

แนวทาง

กิจกรรม

3.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาไดมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายใน ไดระดับมาตรฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือผานการรับรองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

2.1 กํากับ ติดตามใหสถานศึกษา
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง ตามกฎ
กระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

นโยบาย สพฐ.
ขอ 3, 5, 6, 9, 11

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ขอ 5
นโยบายเฉพาะ
ขอ 1, 1.3, 4, 4.5, 6

นโยบายรัฐบาล
ขอ 6, 6.1, 6.2
ขอ 10, 10.1, 10.3

2.2 วิจัยและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเขมแข็ง
3. สงเสริมใหมีการแทรกแซง
ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อยางเขมแข็ง เพื่อใหสถานศึกษาได
รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก
สมศ.

จัดทําแผนพัฒนารายโรงรวมกับ
ผูปกครองชุมชนและองคกรอื่นๆ
สําหรับโรงเรียนที่ไมผานการรับรอง
คุณภาพภายนอก

4. สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่
นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง

คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการ หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ศึกษา สถานศึกษา และสํานักงานเขต คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเดนให
ทุกแหงมีผลงานที่เปนเลิศ
ไดรับการเชิดชูเกียรติ

รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่เขารับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
3 ผานการรับรองคุณภาพภาย
นอกจาก สมศ.

๒๕

สวนที่ ๑
สภาพการจัดการศึกษา
*****************
1. อํานาจหนาที่สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต 1 ไดดําเนินงานตามอํ านาจหนาที่ ที่
กํ าหนดไวในประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่ อ งการแบ ง ส ว นราชการในสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง หนา 40 วันที่ 14 กันยายน
2553 ) ไดแก
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให
สอดคลอ งกับ นโยบาย มาตรฐานการศึก ษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน และความ
ตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหและจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8. ประสานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคก รปกครองส วนท อ งถิ่นในฐานะสํ านัก งานผู แทนกระทรวงศึก ษาธิก ารในเขตพื้ นที่
การศึกษา
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

๒๖

โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
(กพป.)

คณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
(ผูอํานวยการ สพป.ยล.1)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

หนวยตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการ สพป.ยล.1
(จํานวน 5 คน)

กลุม
อํานวยการ

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (ITEC)

กลุมบริหาร
งานบุคคล

กลุมนโยบาย
และแผน

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย

ศูนยสงเสริม
อิสลามศึกษา
ศูนยเครือขายสถานศึกษา
(๑๓ ศูนย)

สถานศึกษา
(๑๑๑ โรง)

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๗

2. สภาพทั่วไปของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒.1 พื้นที่และอาณาเขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีพื้นที่ในการจัดการศึกษาในทองที่
3 อําเภอของจังหวัดยะลา คืออําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน และอําเภอกรงปนัง ประกอบดวย 34 ตําบล
193 หมูบาน มีพื้นที่ 1,343.271 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูตอนบนของจังหวัดยะลา โดย อําเภอเมืองยะลา มี
อาณาเขตติดตอกับอําเภอยะรังและอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี อําเภอรามันติดตอกับอําเภอกะพอ จังหวัด
ปตตานี และอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอกรงปนัง ติดตอกับอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
(ขอมูลจังหวัดยะลา)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนตําบล หมูบาน เทศบาล อบต.และพืน้ ที่ จําแนกรายอําเภอในเขต สพป.ยะลา เขต 1
ที่
1
2
3

อําเภอ
เมืองยะลา
รามัน
กรงปนัง
รวม สพป.ยะลา 1

ตําบล
14
16
4
34

หมูบาน
80
90
23
193

เทศบาล
4
2
6

อบต
11
15
4
30

พื้นที่ (ตร.กม.)
642.240
516.031
185.000
1,343.271

๒.2 ประชากรวัยเรียน
ประชากรวัยเรี ยน (อายุ 4-14 ป ) ณ 1 ธันวาคม 2556 รวมทั้ง สิ้ น 52,803 คน เพศชาย
จํานวน 27,061 คน คิดเปนรอยละ 51.25 เพศหญิง จํานวน 25,742 คน คิดเปนรอยละ 48.75 จําแนก
รายอําเภอ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรอายุ 4 – 14 ป ในพื้นที่ สพป.ยะลา เขต 1
อายุ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม
%

อ.เมืองยะลา
อ.รามัน
อ.กรงปนัง
รวม สพป.ยะลา 1
ชาย
หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
ชาย หญิง รวม
ชาย
หญิง
รวม
1298 1320 2618 851 854 1705 299 225 524 2448 2399 4847
1362 1283 2645 867 856 1723 311 243 554 2540 2382 4922
1334 1279 2613 833 818 1651 302 298 600 2469 2395 4864
1350 1239 2589 833 831 1664 271 271 542 2454 2341 4795
1262 1351 2613 787 745 1532 291 246 537 2340 2342 4682
1360 1241 2601 818 788 1606 262 306 568 2440 2335 4775
1312 1262 2574 798 787 1585 268 256 524 2378 2305 4683
1499 1316 2815 822 766 1588 280 263 543 2601 2345 4946
1329 1284 2613 784 748 1532 277 269 546 2390 2301 4691
1441 1307 2748 837 772 1609 313 246 559 2591 2325 4916
1348 1284 2632 772 755 1527 290 233 523 2410 2272 4682
14895 14166 29061 9002 8720 17722 3164 2856 6020 27061 25742 52803
55.04
33.56
11.40 51.25 48.75
100

จากตารางที่ 2 ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ สพป.ยะลา เขต 1 มีมากที่สุดในอําเภอเมืองยะลา
รอยละ 55.04 อําเภอรามัน รอยละ 33.56 และอําเภอกรงปนงั 11.40 ตามลําดับ
๒๘

2.3 ผลการจัดการศึกษา
ก. ดานการจัดบริการการศึกษา
การจัดการศึกษา ในที่นี้แบงการจัดบริการทางการศึกษาตามสภาพภูมิศาสตรเปน 3
เขตพื้นที่การศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ยะลา เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 มี
สถาบั น ที่ จั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน จั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ ก อ นประถมศึ ก ษาจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีจํานวนหนวยงาน/สถาบันที่จัด
การศึกษารวมทั้งสิ้น 976 แหง ดังนี้
ตารางที่ 3
ที่

แสดงจํานวนสถาบันที่จัดการศึกษาจําแนกรายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประเภท/องคกร/หนวยงาน/สถาบัน

สถานศึกษาของรัฐในระบบ
1
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
สพม.เขต 15
โรงเรียนกีฬา
สพป.ยะลา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนเทศบาล
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

สถานศึกษาของรัฐนอกระบบ
1
2
3
4
5
6
7

วิทยาลัยชุมชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สถานศึกษาเอกชนในระบบ
1
2
3

ประเภทสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญศึกษา
ประเภทสามัญศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา

สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
1
๒
3

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ประเภทสอนศาสนาอิสลามอยางเดียว
สถาบันศึกษาปอเนาะ
รวม

สพป. สพป. สพป.
ยะลา ยะลา ยะลา
เขต 1 เขต 2 เขต 3
134
73
45
1
5
4
3
1
111
58
33
1
1
3
6
5
2
1
4
1
2
66
39
25
1
58
36
23
1
1
3
3
2
1
1
33
17
7
21
17
3
10
4
2
331 162
44
242 133
42
31
4
58
25
2
564 291 121

รวม
252
1
12
1
212
5
11
2
1
5
2
130
1
117
1
1
8
1
1
57
41
14
2
537
417
35
85
976

ที่มา 1. สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 2. สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 3. สํานักงานปกครองทองถิ่นยะลา

๒๙

สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๕7 จําแนกตามระดับการศึกษาดังนี้
ตารางที่ ๔ จํานวนนักเรียนรายชั้น ปการศึกษา 2553 - 2557
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมกอนประถมศึกษา
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมประถมศึกษา
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ

2553
2,736
2,898
5,634
-3.21
3,862
3,410
3,520
3,575
3,630
3,545
21,542
-2.89
1,229
1,434
1,164
3,827
3.49
689
725
636
2,050
4.81

2554
2,746
2,712
5,458
-3.12
3,695
3,421
3,356
3,439
3,557
3,497
20,965
-2.68
219
200
237
656
-82.86
-

ปการศึกษา
2555
2,629
2,638
5,267
-3.50
3,619
3,317
3,427
3,330
3,455
3,445
20,593
-1.77
283
187
194
664
1.22
-

รวมทั้งสิ้น
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ
รอยละเทียบป 25๕3

33,053
-1.78
100

27,079
-18.07
81.93

26,524
-2.50
80.25

ชั้น

2556
2,080
2,596
4,676
-11.22
3,529
3,325
3,271
3,420
3,328
3,318
20,191
-1.95
304
226
152
682
2.71
-

2557
2,015
2,326
4,341
-7.16
3,427
3,269
3,264
3,259
3,409
3,201
19,829
-1.79
367
254
193
814
19.36
-

25,549
-3.68
77.30

24,984
-2.21
75.59

ที่มา : ขอมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ป งานขอมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๓๐

ตารางที่ ๕ แสดงจํานวนสถานศึกษา นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2557
ที่

โรงเรียน

๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
๑1
๑2
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
30
31
32
33
34
35
36
37

ไทยรัฐวิทยา 24
วัดหนาถ้ํา
บานถ้ําศิลป
บานสาคอ
บานบาโด
บานยุโป
บานคลองทราย
ศรีพัฒนาราม
วังธราธิปวิทยา
วัดชมพูสถิต
บานตนหยี
บานเหนือ
บานบาตัน
บานปอเยาะ
บานทุงคา
วัดลําใหม
บานจาหนัน
บานบุรินทร
บานปาพอ
บานวังพญา
บานเจาะบือแม
ธารแร
บานยะตะ
คีรีบูรวัฒนา
บานละแอ
บานปูลัย
บานนาเตย
บานบาโงย
บานกาดือแป
วัดรังสิตาวาส
บานโตะพราน
บานพรุ
บานบูเกะบือราแง
บานตะโละสดาร
บานปาดาฮัน
บานบือเล็ง
บานแหลมทราย
รวมทั้งสิ้น

อ.๑ อ.๒ ป.๑
10
4 14
3
8
3
4 12 14
27 13 15
3
8
8
4
3
4
1
2
3
8
2
7
9
5
9
4
8 17
6
3
7
12
3
7
10 21
6
8 12
9
5 11
4
8
1 15
14 15 14
3
4
8
7
9 17
8
9 12
4
9
9
4
8
8
14 13 13
7 12 10
9
8 16
7
7 16
8 13 14
12 12 15
6 11 14
10
9 13
10 14 16
9
7
8
2 12
4
7
5
5
7
9 11
9
9 13
12
5 16
291 316 394

ป.๒ ป.๓
13 25
5
7
18 16
10 15
8
8
11
6
3
3
8
5
5
7
8 14
4
4
9 10
21 13
11 14
5
9
4
7
16 19
12 11
8 10
13 16
15 18
8 14
15 16
11 12
16 18
13 12
9 13
11 17
4 10
9
5
14 18
8 10
2
9
4
7
7 11
9
6
15 19
362 434

จํานวนนักเรียน
ป.๔ ป.๕ ป.๖
14 20 18
10 10
8
14 15 16
17 13
9
10
5
6
7
7
6
4
2
3
9
7
5
14
9
8
12
9 15
11 11 14
16 14 19
15 12 14
13 12 16
7
7
9
8
9 10
16
9
6
16 14 16
13 13 18
17
8 17
9 12 12
10 12 10
10 17
3
9
9
8
12 10
8
13 13 11
10 11
9
10
9 14
6
8
8
4 10
4
13 23 11
8 14 10
9
9 10
7
9
6
9 14
8
17 12 12
20 15 16
419 413 393

ม.๑

ม.๒

9

8

9

8

ม.๓

รวม
118
54
109
119
56
48
21
51
66
87
60
90
112
95
57
62
109
84
95
100
88
74
101
78
97
92
87
100
67
9
90
119
74
57
50
75
87
118
9 3,048

ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕7 งานขอมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๓๑

ข. ดานโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ ๖ จํานวนประชากร อายุ 3 – 17 ป ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
(อําเภอเมืองยะลา รามัน และกรงปนัง) ณ เดือนธันวาคม ป 2552 – 2556
อายุ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม
%

ชาย
2,423
2,347
2,460
2,392
2,593
2,386
2,577
2,449
2,487
2,774
2,624
2,647
2,580
2,647
2,636

ป 2552
หญิง
2,331
2,336
2,324
2,297
2,368
2,346
2,357
2,289
2,372
2,569
2,682
2,586
2,472
2,577
2,404
74,332
-0.10

รวม
4,754
4,683
4,784
4,689
4,961
4,732
4,934
4,738
4,859
5,343
5,306
5,233
5,052
5,224
5,040

ชาย
2,482
2,454
2,341
2,461
2,393
2,599
2,380
2,577
2,447
2,487
2,778
2,620
2,644
2,590
2,642

ป 2553
หญิง
2,352
2,359
2,345
2,329
2,301
2,353
2,329
2,358
2,282
2,364
2,568
2,670
2,597
2,480
2,578
74,160
-0.23

รวม
4,834
4,813
4,686
4,790
4,694
4,952
4,709
4,935
4,729
4,851
5,346
5,290
5,241
5,070
5,220

ชาย
2,482
2,454
2,341
2,461
2,393
2,599
2,380
2,577
2,447
2,487
2,778
2,620
2,644
2,590
2,642

ป 2554
หญิง
2,352
2,359
2,345
2,329
2,301
2,353
2,329
2,358
2,282
2,364
2,568
2,670
2,597
2,480
2,578
73,798
-0.49

รวม
4,834
4,813
4,686
4,790
4,694
4,952
4,709
4,935
4,729
4,851
5,346
5,290
5,241
5,070
5,220

ชาย
2,447
2,545
2,472
2,463
2,354
2,441
2,382
2,611
2,387
2,569
2,425
2,488
2,741
2,605
2,626

ป 2555
หญิง
2,391
2,387
2,381
2,355
2,362
2,340
2,319
2,354
2,318
2,333
2,259
2,382
2,549
2,659
2,614
73,559
-0.32

รวม
4,838
4,932
4,853
4,818
4,716
4,781
4,701
4,965
4,705
4,902
4,684
4,870
5,290
5,264
5,240

ชาย
2,467
2,448
2,540
2,469
2,454
2,340
2,440
2,378
2,601
2,390
2,591
2,410
2,503
2,702
2,604

ป 2556
หญิง
2,308
2,399
2,382
2,395
2,341
2,342
2,335
2,305
2,345
2,301
2,325
2,272
2,374
2,548
2,655
72,964
-0.81

รวม
4,775
4,847
4,922
4,864
4,795
4,682
4,775
4,683
4,946
4,691
4,916
4,682
4,877
5,250
5,259

ที่มา จํานวนประชากร : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย : http://www.dopa.go.th/hpstat9/people2.htm

ตารางที่ ๗ จํานวนนักเรียนรายชั้น เพศ ตอประชากรวัยเรียน ปการศึกษา 2557
ชั้น
อ.1
อ.2
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมฯ
ม.1
ม.2
ม.3
รวมม.ตน
รวมทั้งสิ้น

ประชากรวัยเรียน ธันวาคม 2556
อายุ (ป)
ชาย
หญิง
รวม
4
5
4-5
6
7
8
9
10
11
6-11
12
13
14
12-14
4-14

1,042
1,333
2,375
1,908
1,697
1,628
1,789
1,769
1,687
10,478
173
100
74
347
13,200

1,037
1,263
2,300
1,621
1,628
1,643
1,631
1,559
1,631
9,713
131
126
78
335
12,348

2,079
2,596
4,675
3,529
3,325
3,271
3,420
3,328
3,318
20,191
304
226
152
682
25,548

จํานวนนักเรียน 2557
ชาย
หญิง
รวม
1,020
1,165
2,185
1,826
1,731
1,660
1,618
1,771
1,673
10,279
210
137
88
435
12,899

995
1,161
2,156
1,601
1,538
1,604
1,641
1,638
1,528
9,550
157
117
105
379
12,085

2,015
2,326
4,341
3,427
3,269
3,264
3,259
3,409
3,201
19,829
367
254
193
814
24,984

รอยละ นร.:
ประชากร
41.57
47.26
44.44
70.46
68.18
69.00
71.00
72.80
70.52
68.98
7.82
5.17
5.70
4.71
47.32

๓๒

ตาราง 8 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2552 – 2556
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมกอนประถมศึกษา
นักเรียนตนป
รอยละ
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมประถมศึกษา
นักเรียนตนป
รอยละ
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนตนป
รอยละ
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนตนป
รอยละ
รวมออกกลางคันทั้งสิ้น
รวมนักเรียนตนป
ออกกลางคันรวมรอยละ

ปการศึกษา/จํานวนนักเรียนออกกลางคัน/รอยละ
2552
2553
2554
2555
2556
2
2
1
2
2
1
5,821
5,634
5,267
5,267
4,675
0.03
0.04
0.021
29
14
2
9
2
1
2
8
6
2
1
7
8
1
1
12
6
1
1
1
9
4
6
3
3
74
40
11
4
10
22,176 21,542
20,593
20,593
20,191
0.33
0.19
0.05
0.019
0.050
11
1
1
13
4
9
4
7
33
9
8
0
0
3,698
639
664
664
682
0.89
1.41
1.20
0.000
0.000
3
2
1
6
1,956
0.31
115
51
19
4
11
33,651 27,815
26,879
26,524
25,548
0.34
0.18
0.071
0.015
0.043

ที่มา : ขอมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ป งานขอมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๓๓

ค. ดานคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการสอบ NT ชั้น ป.3 และ O-NET ชั้น ป.6, และ ม.3
จําแนกรายวิชา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2552 - 2556
ชั้น
ป.3

ป.6

ม.3

วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สังคม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2552
37.74
41.37
35.87
34.67
28.67
30.60
27.93
31.11
52.91
34.85
41.57
35.70
40.78
25.10
25.87
28.91
55.90
33.38
34.11

ปการศึกษา/คาเฉลี่ยรอยละ
2553
2554
2555
44.24
47.27
42.95
47.66
47.66
41.43
46.46
45.51
47.01
27.76
46.66
37.56
38.70
46.30
35.71
23.79
42.29
33.65
29.98
46.60
27.65
36.40
38.48
31.20
50.88
52.02
42.99
34.81
41.25
44.54
46.40
47.94
41.70
42.22
43.53
45.14
39.69
43.77
36.06
17.80
37.98
27.44
25.18
32.81
23.52
28.69
31.14
28.50
70.80
47.72
44.21
26.52
39.95
38.50
47.47
43.66
36.38

2556
41.43
32.71
37.31
35.71
30.95
30.20
31.16
31.13
48.40
39.76
40.27
32.49
29.99
27.95
20.37
30.07
45.43
34.45
32.92

ภาพประกอบ ๑ กราฟเสนแสดงคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓ ประถมศึกษาปที่ ๖
และมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒- ๒๕๕๖

๓๔

ง. ดานการบริหารจัดการ
แม ผ ลการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ โรงเรี ยนสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จะไดรับการรับรองถึงรอยละ 80 แตการกระจาย
อํานาจการบริหารการจัดการสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการบริหารจัดการศึกษายังทําไดนอย สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพรอมสูงในการจัดการศึกษามี
เพียงสวนนอย การพัฒนาดานการบริหารจัดการศึกษา จึงมีขอสังเกตดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
พัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนควรมีการสรางความเขมแข็งขององคคณะบุคคลเครือขายทางการศึกษา ทั้งใน
สวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
2. ความรวมมือของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนมีความสําคัญ ตอการ
ส ง เสริ ม การจั ดการศึก ษา ซึ่ ง จะนํ าไปสู ก ารบริ ห ารจั ดการที่ มี ป ระสิ ท ธิภาพ ดัง นั้ น จึ ง ควรเนนการสร า ง
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน สรางเครือขายทางการศึกษาใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาให
มากขึ้น
3. การมีกลไกที่ใหทุกภาคฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทั้ง
ระบบการประเมิ นผลการทํ างานของครู ผู บ ริ หาร และกลไกการรายงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรียน โดยผูปกครอง ชุมชน และสวนกลาง จะสงผลใหประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนสูงขึ้นได
4. โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนประชากรไทยที่มีแนวโนมลดลง
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความชัดเจน มั่นคงตอเนื่อง จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และเครือขายทางการศึกษาจะตองรวมมือกันในการบริหารจัดการ
5. การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาควร
เนนหลักการสําคัญดังนี้
1) มุงสนับสนุนการทํางานลงสูระดับหองเรียนและโรงเรียนใหมากที่สุดตามหลักการพัฒนา
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ชวยเหลือ ติดตามความกาวหนาของโรงเรียนเปนรายโรง
และการชวยเหลือแกไขการทํางานของโรงเรียน หากไมสามารถดําเนินการได ตามเปาหมาย เพื่อใหผูเรียนได
เขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) มุ ง พั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึก ษาโดยใช ข อ มู ล ผลการประเมิ น คุ ณภาพทั้ ง ภายในและ
ภายนอกเปนฐานการพัฒนา
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บูรณาการการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ
สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายที่สวนกลางกําหนด ซึ่งจะสงผลใหเกิดการสรางสรรคผลงาน (creation)
และการมีสวนรวมของชุมชน เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสังคมทุกภาคสวนอยางกวางขวาง
4) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามุ ง เน น การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานศึกษาในสังกัด นํามาซึ่งผลลัพธทางการศึกษา ตามเปาหมาย
6. หนวยงานทุกระดับ บูรณาการการจัดการศึกษาและการใชทรัพ ยากรรวมกั บหนวยงาน
อื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว เพื่อสนับสนุน
การดูแลเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ

๓๕

สภาพปญหา ขอจํากัด และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปงบประมาณ 2557
จากผลการดําเนินงานการจั ดการศึก ษา ในปง บประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ ผานมา จะเห็ นไดวาใน
ปจจุบันประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัวทางการศึกษาสูง ชุมชนและองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น สงผลใหมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น นักเรียนมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ตามศักยภาพของนักเรียนอยางมีคุณภาพ แตเนื่องจาก
สภาพปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบัน สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาคอนขางมาก
กอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาอีกมากมาย
จากการศึกษาสภาพปญหา ขอจํากัด ในการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบวามีปญหาขอจํากัดที่เปนปญหาระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะตองหา
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตอไป สรุปไดดังนี้
ปญหา/ขอจํากัด
1. ดานวิชาการ
1.1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 นักเรียนชวงชั้นที่ 1 อานไมออกเขียนไมได และชวงชั้นที่ 2 อานเขียนไมคลอง ยังมีอยูมาก
1.3 นักเรียนทุกชวงชั้นขาดทักษะการคิดวิเคราะห
1.4 ครูสอนไมตรงตามวิชาเอกและความถนัด
1.5 ครูมีภาระงานมากนอกเหนือจากการสอน
1.6 บุคลากรทางการศึกษามีขอจํากัดในเรื่องความถนัดเฉพาะดาน
2. ดานงบประมาณ
2.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพื่อบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มี
ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
2.2 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรบางโครงการ/กิจกรรม ไดรับการจัดสรรลาชา แตการเบิกจาย
งบประมาณตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเปนขอจํากัด
ในการบริหารจัดการใหไดคุณภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
2.3 การกําหนดราคากลางตามมาตรฐานที่ตงั้ ไวมีราคาต่ํากวาสภาพความเปนจริง ในปจจุบันทํา
ใหมีขอจํากัดในการจัดซื้อจัดจาง หาผูวาจางในพื้นที่ยาก และดําเนินการไดลาชา
2.4 การจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาลาชา
และบางรายการไมมีความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน สงผลใหสถานศึกษาเบิกจายงบประมาณไดลาชา จึงไมสามารถรายงานการเบิกจายงบประมาณ
ไดตรงตามไตรมาส
3. ดานบริหารงานบุคคล
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพไมทั่วถึงและเทาที่ควรจะไดรับ
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโยกยายอยูอยางตลอดเวลา เนื่องจากสถานการณความ
ไมสงบในพื้นที่
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
4. ดานบริหารจัดการทั่วไป
4.1 สภาพปญหาความไมสงบในพื้นที่ ทําใหการนิเทศติดตามประเมินผล ขาดความเขมแข็ง
๓๖

4.2 สภาพชุมชนและครอบครัวของประชากรวัยเรียนมีฐานะยากจนอยูจํานวนมาก
4.3 การสงเสริมสนับสนุนการใชภูมิปญญาชาวบานและแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อการจัดการเรียน
การสอน ยังทําไดไมทั่วถึงทุกพื้นที่ และงบประมาณไมเพียงพอในการสนับสนุน
4.4 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงบอยและอยางไมตอเนื่อง
4.5 ประชากรในพื้นที่สวนใหญขาดความรูความเขาใจในระบบการจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
1. ดานการบริหารจัดการ ควรสงเสริมใหมีการจัดทําวิจัยเพื่อกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพในดานการศึกษา ใหมีความสอดคลองในการจัดการศึกษาใหกับคนในพื้นที่ มีความคลองตัวและ
มีเอกภาพในการทํางาน สอดคลองกับสภาพทางสังคม และวัฒนธรรม สรางเครือขายการทํ างานในการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิดการเชื่อมโยงชวยเหลือเกื้อกูลและสัมพันธกัน และพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนอยาง
ยั่งยืน
2. ดานการพัฒนาหลักสูตร ควรปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับทองถิ่น มุงให
ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งดานวิชาสามัญ วิชาชีพ และวิชาศาสนา สามารถใช
ภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง ชัดเจน มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได นําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนพื้นฐานของศาสนาอยางถูกตอง
3. ดานการพัฒนาสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใหมีคุณภาพทางวิชาการมากขึ้น ควร
ทําใหโรงเรียนของรัฐเปนเสมือนโรงเรียนของชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
4. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ควรจัดทํา ID-Plan เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาของแตละบุคคล
สรางแกนนําหรือเครือขายในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหครอบคลุมทุกโรงเรียน
5. ดานการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ควรสงเสริมสวัสดิการและความกาวหนาในวิชาชีพ
ครู ปรับครูอัตราจาง พนักงานราชการเปนขาราชการเพื่อความมั่นคงในหนาที่การงาน ดูแลความปลอดภัยครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยางทั่วถึง
6. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาในเขตพื้นที่
6.1 สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมดวยการใชทรัพยากรของทองถิ่น เชน คน
งบประมาณ สถานประกอบการ ภูมิป ญญาทองถิ่น ปราชญชาวบ าน องคการบริหารสวนท องถิ่น (อบจ.
,อบต.) และการนําโรงเรียนเขาสูชุมชนโดยการนําทรัพยากรทางการศึกษาที่มีในโรงเรียนใหบริการชุมชน และ
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษาใหมากขึ้น
6.2 การจัดการศึกษาแบบพหุภาคี โดยใชวิธีบูรณาการการจัดการศึกษาใหเกิดขึ้นพรอมกันทุก
ดาน เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงตอเนื่องกันในกระบวนการเรียนรู
6.3 การสรางความตระหนักและการยอมรับในกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อให
ประชาชนเห็นวาเปนหนาที่และภารกิจที่ตนเองจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สรางความเปน
เอกภาพทางการศึกษาไมแปลกแยกจากวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
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สวนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
*************************
การกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
เปนกระบวนการที่บุคคลทุกฝายรวมกันตั้งปณิธาน ความคาดหวัง ตั้งมั่น ใฝฝน ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ไปสูความสําเร็จ โดยรวมกันระดมพลังปญญา
วิจารณญาณ และแรงบันดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง จัดวาง สรางสรรคสภาพที่พึงประสงค
ทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประกอบดวย การศึกษา
สถานภาพของหนวยงาน โดยใหความสําคัญระหวางสภาพแวดลอมในเชิงโอกาสและอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงไป
กับศักยภาพที่เปนจุดแข็งและจุดออนของหนวยงาน เพื่อการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
จุดเนน ใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ภายใต
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ดังนี้

วิสัยทัศน
ภายในป ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป นองคกรที่มี
คุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา บนพื้นฐานของความเปนไทย พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

เปาประสงค
๑. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เปน
บุคคลที่มีคุณธรรมและมีความสํานึกในความเปนชาติไทย มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา มี ก ลไกบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง เน น
ประสิทธิภาพ มีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนสังคมและเครือขายทางการศึกษา มีสวนรวม
ในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสูคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผูเ รียน พัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอม
เอื้อตอการเรียนรู และพรอมกาวสูป ระชาคมอาเซียน
๓๘

กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดาน
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู (Raising the bar)
2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Moral and Ethics)
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ (Filling the gap)
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ งระบบ ใหสามารถจัดการเรี ยนการสอนไดอ ยางมี
คุณภาพ (Teacher Enhancement)
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)
6. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุข (Education for Peace and Harmony) ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. สถานศึกษาทุกโรงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-NET เพิ่มขึ้นจาก
ฐานเดิมรอยละ ๕
2. สถานศึกษาทุกโรงจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงผลใหสถานศึกษาไดรับการรับรองการประเมินภายนอกรอบที่สาม รอยละ ๑๐๐
๓. สถานศึกษาทุกโรงสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ สามารถอานออก –
เขียนไดและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ สามารถอานคลอง – เขียนคลอง รอยละ ๑๐๐
๔. สถานศึกษาทุกโรง พั ฒนาสภาพแวดลอ มทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให สะอาด
รมรื่น สวยงาม นาดู นาอยู นาเรียน เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
๕. สํ านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาทุ ก โรง จั ดระบบการบริ ห ารจั ดการดาน
งบประมาณ ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ โปรงใส ตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล
๖. ทุกเครือขายมีการทํางาน การบริหารแบบกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการพัฒนา
อยางมีคุณภาพ
๗. เสริมสร างขวัญและกําลังใจขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาทุก คน ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการทํางานเชิงสรางสรรค
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีผลงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
อยางนอย ๑ กิจกรรม
๙. สํานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง บริ หารจั ดการศึกษาที่ เตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
๑๐. สํานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาและสถานศึกษาทุ กโรง บริ หารจัดการศึกษาสนองนโยบาย
รัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม การจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง คานิยมหลัก 12 ประการ เปนตน

หลักการทํางาน : รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ใสใจบริการ
๓๙

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม
และสติปญญา ที่สมดุลเหมาะสม
กับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข

- พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

- รอยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัยที่
ไดรับการเตรียมความพรอม

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุม
สาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 5

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 กลุมสาระการเรียนรู โดยเนน 5
กลุมวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาตางประเทศ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 5
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 5

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - พัฒนาความสามารถดานภาษา
มีความสามารถดานภาษา ดาน
ดานการคํานวณ และดานการใช
คํานวณ และดานการใชเหตุผล
เหตุผล

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มี
ความสามารถทางดานภาษา ดาน
คํานวณ และดานการใชเหตุผลเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา รอยละ 5

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 - สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถ
แสวงหาความรูดวยตนเองไดดวย
วิธีการสอนที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพตามบริบท

- รอยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง

5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
และทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรค อยางนอย 2 ภาษา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรู
เหมาะสมตามชวงวัย

- ระดับความสําเร็จตามจุดเนนการ
พัฒนาผูเรียนตามนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 25522561) ระดับ 5
- รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนํานักเรียน
อาเซียน
- รอยละ 100 ของโรงเรียนไดรับการ
พัฒนาตามมาตรฐานสากล

- สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนใหนักเรียนเกิดทักษะชีวิต
สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
และทักษะการสื่อสาร โดยกระตุน/
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งใน/
นอกหองเรียน
- สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน

สนองนโยบาย
สพฐ

ขอ 1,2,3

๔๐

กลยุทธ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนองนโยบาย
สพฐ..

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รัก
สามัคคี ปองดอง สมานฉันท รักชาติ
ศาสน กษัตริย ภูมิใจความเปนไทย
หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

- สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ใฝเรียนรู ใฝดี และ
อยูรวมกันกับผูอื่นได มีทักษะการ
แกปญหาและอยูอยางพอเพียง มี
ความมุงมั่นในการศึกษาและการ
ทํางาน สามารถปรับตัวเขากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐาน วัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย

- รอยละ 95 ของนักเรียนที่มี
จิตสํานึกและคานิยม ซื่อสัตย สุจริต
และถูกตองชอบธรรม
- รอยละ 100 ของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอ 3,10

- สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย สังคม
ศึกษา ประชาธิปไตย มีความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก

- รอยละ 100 ของนักเรียนได
เรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย สังคม
ศึกษา มีความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก

- กําหนดจุดเนนคานิยมหลักคนไทย
12 ประการใหสอดคลองกับชวงวัย
แตละระดับชั้นตั้งแตระดับประถม
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
- สรางความตระหนักและเสริมสราง
คานิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ผานสิ่งที่หลากหลาย
- พัฒนาเครือขายโรงเรียนคุณธรรม
ใหเขมแข็งและครอบคลุมทุกพื้นที่

- ระดับความสําเร็จการดําเนิน
กิจกรรมใหผูเรียนมีคานิยมหลักคน
ไทย 12 ประการ ครบทุกประการ
สอดคลองตามชวงวัย (ตามเกณฑที่
สพฐ. กําหนด)

- สงเสริมการดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ขยายผลโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

- รอยละ 100 ของโรงเรียนจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- รอยละ 80 ของโรงเรียนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงผานการประเมิน
ตามเกณฑมาตรฐาน

๔๑

กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. เด็กพิการไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบ
ที่หลากหลาย

- สงเสริม สนับสนุน การพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเปนรายบุคคล

- รอยละ 90 ของเด็กพิการ ผาน
เกณฑการพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

2. เด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรและ
อัตลักษณแหงตน

- สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบ เพื่อใหประชากรวัยเรียนมี
โอกาสเขาถึงการศึกษา

- รอยละ 100 ของผูเรียนตอ
ประชากรวัยเรียนที่ไดรับการศึกษา
- อัตราการออกกลางคันลดลง
รอยละ 0.2

3. นักเรียนที่เรียนภายใตการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ องคกรเอกชน และ
สถานศึกษาทางเลือก ไดรับการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพ

- พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัด - รอยละ 80 ของเด็กที่มีความ
การศึกษาที่หลากหลาย สอดคลอง ตองการพิเศษผานการพัฒนาตาม
กับอัตลักษณของผูเรียน
ศักยภาพเปนรายบุคคล

4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ - เสริมสรางเด็กที่มีความสามารถ
ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศ พิเศษ ใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีพื้นฐาน ศักยภาพสูความเปนเลิศ
ทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร
ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผู
มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับ 5

5. เด็กกลุมที่ตองการการคุมครอง
และชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับ
การคุมครองและชวยเหลือเยียวยา
ดวยรูปแบบที่หลากหลาย

- นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสาร
เสพติดลดลง รอยละ 100
- รอยละ 100 ของเด็กกลุมที่
ตองการการชวยเหลือเปนกรณี
พิเศษ ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
เปนรายบุคคล

- เสริมสรางระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเนน
เด็กกลุมที่ตองการการคุมครองและ
ชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ

สนองนโยบาย
สพฐ.

ขอ 2,3,10

๔๒

กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนองนโยบาย
สพฐ.

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนและ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

- สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการพัฒนาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
- พัฒนาครูดานกระบวนการคิดดวย
วิธีการหลากหลาย
- พัฒนาครูดานทักษะการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- รอยละ 100 ของครูที่ไดรับการ
พัฒนา มีคุณภาพดานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
- รอยละ 100 ของครูที่ผานการ
พัฒนากระบวนการคิด
- รอยละ 80 ของครูที่ไดรับการ
พัฒนาการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอ 3,4,10

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
สื่อสาร อยางนอย 1 ภาษา และมี
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

- เรงรัด พัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหไดรับการเตรียม
ความพรอมดานภาษา สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียนเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน

- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการเตรียมความ
พรอมดานภาษา สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู

- พัฒนาครูผูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษาใหสามารถใช
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู

- รอยละ 80 ของครูผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อเปนเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิและไดรับ
การจูงใจในการพัฒนาผูเรียน
เต็มศักยภาพ

- สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ - รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ศึกษา มีขวัญกําลังใจและมุงมั่น
ทางการศึกษามุงมั่น ตั้งใจในการ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สงเสริมครูและบุคลากรทางการ
มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพ
ศึกษาใหเปนมืออาชีพ
การสอนอยางมืออาชีพ เชิงประจักษ
และไดรับการยกยิ่งเชิดชูเกียรติอยาง
เหมาะสม

- รอยละ 100 ของครูมีผลงานการ
สอนที่แสดงศักยภาพการสอนอยาง
มืออาชีพ ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติทุกคน

๔๓

กลยุทธที่ 4 (ตอ)
จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนองนโยบาย
สพฐ.

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีจิตวิญญาณและอุดมการณที่มุงมั่น
พัฒนาการศึกษาของชาติและเปน
แบบอยางที่ดีแกสังคม
7. ผูบริหารสถานศึกษากลุมที่มี
ความจําเปนตองไดรับการพัฒนา
เรงดวน

- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
- ยกระดับจิตวิญญาณ และอุดม
การณครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
- พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไดรบการ
พัฒนา
- พัฒนาการบริหารวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับผูบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนใน
ฝนและโรงเรียนดีประจําตําบล

- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

ขอ 3,4,10

8. องคกรและคณะบุคคลที่
เกี่ยวของกับการจัดเตรียมและการ
จัดสรรครู ตระหนักและดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ ใหครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา บรรจุใหมยาย
ไปบรรจุที่ มีความสามารถสอดคลอง
กับความตองการของโรงเรียนชุมชน
และสังคม

- ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการที่
เกี่ยวของ ใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของโรงเรียนชุมชน
และสังคม โดยมีระยะเวลาการ
ดําเนินการที่ชัดเจน

- คณะอนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ดําเนินการ
บริหารงานบุคคลเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

- รอยละ 100 ของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา กลุม 10% ลาง ไดรับการ
พัฒนา
- ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล,โรงเรียนในฝนและ
โรงเรียนดีประจําตําบลทุกโรงมี
ความรูความสามารถในการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี
ขึ้นไป

ขอ 4

ขอ 4

๔๔

กลยุทธที่ 5 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ตามแนวทางการกระจายอํ า นาจทาง
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
มาตรการ

1. สถานศึกษาที่ไมผานการรับรอง
คุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํากวา
คาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข
แทรกแซง ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

- สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาที่
ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก จัดทํา
แผน พัฒนาการศึกษาเปนรายโรงรวมกับ
ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
- แทรกแซง ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพ
ภายนอก และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ

- รอยละ 100 ของสถาน ศึกษาที่ ขอ 1,5,6,
7,8,11
ไมผานการรับรองคุณภาพ
ภายนอก มีแผนพัฒนาการศึกษา
เปนรายโรงที่รวมจัดทํากับ
ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ

2. สถานศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ
การมีสวนรวม และความรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชน
สูงสุดของนักเรียน สรางความ
เชื่อมั่นแกผูใชบริการและสังคม
(Paticipation and
Accountabilit)

- สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็งเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก

- รอยละ 100ของสถานศึกษา มี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่
เขมแข็งครบองคประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ

- บริหารจัดการ โดยมุงการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน

- รอยละ 100 ของสถาน ศึกษาที่
ไดรับการติดตามประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาอยางมีคุณภาพ

- เรงรัดดําเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณรายจาย
ประจําป อยางเครงครัด

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวมไดไมนอย
กวารอยละ 96 และงบลงทุนไม
นอยกวารอยละ 87

- นิเทศ ติดตาม กํากับ ดูแล สงเสริม
สนับสนุน ชวยเหลือ และพัฒนา
สถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง

- รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่
เขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ผานการับรอง
จาก สมศ.

- พัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามมาตรฐาน

- ทุกองคคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา ดําเนินการ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
หนวยงานตามบทบาทหนาที่อยาง
เขมแข็ง

3. องคคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางเขมแข็ง เปน
กัลยาณมิตร เพื่อประโยชนสูงสุด
คือคุณภาพการจัดการเรียนรู เพื่อ
นักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ตามศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนองนโยบาย
สพฐ.

จุดเนน

๔๕

กลยุทธที่ 5 (ตอ)
จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมี
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียง
กับประเทศผูนําดานคุณภาพ
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

- สงเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผูนํา
ดานคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผาน
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ 80

- สงเสริม นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ความดีเดนใหไดรับการเชิดชูเกียรติ

- สถานศึกษาทุกแหงและเขตพื้นที่
การศึกษามีผลงานที่เปนเลิศ

สนองนโยบาย
สพฐ.

ขอ 1,5,6,
7,8,11

กลยุทธที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
จุดเนน

มาตรการ

1. นักเรียน ครู และบุคลากร
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
ทางการศึกษาทุกคน สถานศึกษาทุก พืน้ ฐานใหสอดคลองกับอัตลักษณ
แหง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ของจังหวัดชายแดนภาคใต
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพ สอดคลอง
กับอัตลักษณของตน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนองนโยบาย
สพฐ

ขอ 1,2,3,5,
- รอยละ 100 ของนักเรียน
6,10,11
กลุมเปาหมายไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางมีคุณภาพสอดคลอง
กับอัตลักษณของตน
- รอยละ 100 ของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

- เสริมสรางโอกาสใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

- รอยละ 100 ของนักเรียน มีอัตรา
การเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนของรัฐไมต่ํากวา
ระดับเฉลี่ยของภาคใต

- เสริมสรางระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและสวัสดิการในชีวิตและ
ทรัพยสินใหสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระบบ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และการจัด
สวัสดิการ

๔๖

สวนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 ไดจั ดทํ าแผนงาน/โครงการที่
สอดคล อ งกั บ งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรจากสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนน
โดยกํ าหนดกลยุท ธ มาตรการ โครงการ งบประมาณ แนวทางการดําเนิ นงาน และผู รั บ ผิ ดชอบในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งมีโครงการตามกรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 ดังนี้
1. งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ (กลยุทธ 1-5)
จํานวน 3,000,000 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย
จํานวน 2,000,000 บาท
(งบบริหารจัดการตามความจําเปนพื้นฐาน)
3. งบพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษฯ จชต. (กลยุทธ 6) จํานวน xxxxxx,xxx,x บาท
รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
ลําดับที่

กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปน
เครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิง่ แวดลอม
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเ รียนให
ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนว
ทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
รวมงบประมาณตามโครงการ สพป.ยล.1
กลยุทธที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
รวมงบประมาณตามตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2558

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

6

1,437,750

4

630,000

3

293,000

4

750,700

7

1,888,550

24
27

5,000,000
Xxxxxxxxxx
(รอรับจัดสรรจาก สพฐ.)

24

5,000,000
๔๗

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

1

โครงการ
งบประมาณ/บาท ผูรับผิดชอบโครงการ
งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ /งบพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย (กลยุทธ 1-5)
กลยุทธที่ 1
การพัฒนาศักยภาพครูสูการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
344,100 กลุมนิเทศฯ
พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
453,950 กลุม นิเทศฯ
การพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน
110,500 กลุม นิเทศฯ
การนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดสูการสรางองคความรูของนักเรียน
52,000 กลุม นิเทศฯ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
126,200 กลุม นิเทศฯ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
351,000 กลุม นิเทศฯ
รวม 6 โครงการงบประมาณรวม
1,437,750
กลยุทธที่ 2
การสะทอนผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
42,500 กลุม นิเทศฯ
งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ประจําป 2558
500,000 กลุม สงเสริมฯ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
57,500 กลุม นิเทศฯ
การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2558
30,000 กลุม สงเสริมฯ
รวม 4 โครงการงบประมาณรวม
630,000
กลยุทธที่ 3
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
218,000 ศูนยอิสลามศึกษา
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
50,000 กลุมสงเสริมฯ
แนะแนวพัฒนาอาชีพกาวไกลสูประชาคมอาเซียน ประจําป 2558
25,000 กลุมสงเสริมฯ
รวม 3 โครงการงบประมาณรวม
293,000
กลยุทธที่ 4
ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1” ประจําป
130,000 กลุมบริหารงานบุคคล
2558

2 พัฒนาศักยภาพลูกจางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
3 สัมมนาองคคณะบุคคลเครือขายทางการศึกษายะลา เขต 1
4 อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม
รวม 4 โครงการงบประมาณรวม
กลยุทธที่ 5
1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขาย 13 ศูนย
2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3 การแขงขันกีฬา “สพป.ยะลา 1 เกมส” ประจําป 2558
4 การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป 2558
5 การประชุมผูบริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ยล.1 และผูอํานวยกลุมใน สพป.ยล.1
6 การจัดกิจกรรมวันสําคัญ ประจําป 2558
7 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รวม 7 โครงการงบประมาณรวม
รวม 24 โครงการงบประมาณรวม

210,000 กลุมบริหารงานบุคคล
370,700 กลุม บริหารงานบุคคล
40,000 กลุม บริหารงานบุคคล

750,700
1,040,000
138,750
450,000
90,000
85,900
56,900
27,000
1,888,550

กลุมนโยบายและแผน
กลุมนโยบายและแผน
กลุมสงเสริมฯ
กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน

5,000,000
๔๘

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
โครงการสํารอง
ที่

โครงการ
งบพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย ผอ.สพป.ยล.1
1 การประชุมสัญจรคณะกรรมการเขต สพป.ยล.1 ประจําปงบประมาณ 2558
(สัญจรศูนยเครือขาย)
2 ติดตามการดําเนินงานตามแผนการกํากับและติดตามฯ ปงบประมาณ 2558
3 การสรางเครือขายประชาสัมพันธเพื่อการเสนอขาวสาร
4 ประชุมเครือขายปองกันและปรามปรามทุจริต
5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา ประจําป 2558
6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. ประจําป 2558
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน
8 พัฒนาบุคลากรเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน
9 การจัดทําขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2558
10 การประชุมสัมมนาและเชิดชูเกียรติขาราชการครูและลูกจางประจําที่
เกษียณอายุราชการ ประจําป 2558
11 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน
12 ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
13 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
รวม 13 โครงการงบประมาณรวม

งบประมาณ/บาท

ผูรับผิดชอบโครงการ

60,000 กลุมนโยบายและแผน
35,000
30,000
46,000
210,000
75,000
60,000

กลุมนโยบายและแผน
กลุมอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ

30,000 กลุมบริหารงานบุคคล
30,000 กลุม นโยบายและแผน
148,000 กลุม อํานวยการ
70,000 กลุมอํานวยการ
50,000 กลุม อํานวยการ
636,000 กลุม บริหารงานบุคคล

1,480,000

๔๙

สรุปโครงการงบพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โครงการ
งบประมาณ/บาท ผูรับผิดชอบโครงการ
งบพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. / กลยุทธที่ 6
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
12,000,000 ศูนยอิสลามศึกษา
อัตลักษณและวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต
1,332,000 กลุม นิเทศฯ
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น)
1,220,000 กลุม นิเทศฯ
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใน จชต.
9,155,100 ศูนยอิสลามศึกษา
สนับสนุนโรงเรียนคูขนานศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
497,000 ศูนยอิสลามศึกษา
รักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
4,968,000 กลุมบริหารงานบุคคล
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
18,801,000 กลุมบริหารงานบุคคล
สงเสริมโอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ
250,000 กลุมนิเทศฯ
ใหกับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต
สงเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับอําเภอใหมีคุณภาพ
60,000 กลุมนิเทศฯ
และสอดคลองกับอัตลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใต
พัฒนาหมูบานครูแบบยั่งยืน
900,000 กลุมนโยบายและแผน
พัฒนาสภาพแวดลอม กอสรางรั้วและถนนภายในโรงเรียน
2,350,730 กลุมนโยบายและแผน
พัฒนาโรงเรียนที่มีศักยภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความพรอมในการจัด
กลุมนโยบายและแผน
การศึกษาและอิสลามวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
12.1 คากอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดลอม
600,000
12.2 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งประกอบ
31,780,800
สงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
Xxxxx กลุมนิเทศฯ
การแขงขันกีฬานักเรียน/กีฬาบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต
Xxxxx กลุมสงเสริมฯ/กลุมอํานวยการ
สงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
Xxxxx กลมสงเสริมฯ
มหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต
Xxxxx กลุมสงเสริมฯ
งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต
Xxxxx กลุมสงเสริมฯ
สงเสริมประสบการณอาชีพนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต
Xxxxx กลุมสงเสริมฯ
ทุนการศึกษาภูมิทายาท
Xxxxx กลุมสงเสริมฯ
การพัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสาร
Xxxxx กลุมอํานวยการ
School Safe Zone (ติดตั้งระบบกลอง CCTV)
Xxxxx กลุมอํานวยการ
ทุนการศึกษาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จชต.
Xxxxx กลุมบริหารงานบุคคล
สงเสริมศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาในตางประเทศ
Xxxxx กลุมบริหารงานบุคคล
พัฒนารูปแบบเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณชายแดน
Xxxxx กลุมสงเสริมฯ
สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จชต. (อบรมครูสอนไมตรงวุฒ)ิ
Xxxxx กลุมบริหารงานบุคคล
สงเสริมการมีสวนรวมองคกรเครือขายการจัดการศึกษาในพื้นที่ จชต.
Xxxxx กลุมสงเสริม/อํานวยการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน
Xxxxx กลุมนิเทศฯ
รวม 12 โครงการงบประมาณรวม 83,914,630
รวม 27 โครงการงบประมาณรวม
Xxx,xxx,xxx

๕๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
โครงการ การพัฒนาศักยภาพครูสูการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
ระยะเวลา
การปฏิบัติ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อใหครูสามารถวิเคราะห
มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร
และวิเคราะหขอสอบระดับชาติ
O-NET
2. เพื่อใหครูสามารถนํา
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
3. เพื่อใหครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในการยกระดับ O-NET

1. รอยละ 80 ของครูที่ไดรับ
การพัฒนาสามารถวิเคราะห
มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
และวิเคราะหขอสอบระดับชาติ
O-NET
2. รอยละ 80 ของครูที่ไดรับ
การพัฒนาสามารถสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตร
3. รอยละ 80 ของครูที่ไดรับ
การพัฒนาสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในการยกระดับผลการ
สอบ O-NET

1. วิเคราะหผลการสอบ Pre-O-net

1. ครูผูสอนระดับประถมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูละ 1 คน 8
กลุมสาระ 111 โรงเรียน
จํานวน 888 คน
2. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูละ 1 คน 8
กลุมสาระ 9 โรงเรียน จํานวน
72 คน

3,000

8-15 ธ.ค.57

11,500

15 ธ.ค.57

326,600

20-21 ธ.ค.57

-

ธ.ค.57-ม.ค.58

2. ประชุมวิทยากรรวมกับ
คณะทํางานเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
4. ติดตามผลการพัฒนาผูเรียนเพื่อ
ยกระดับผลการสอบ O-NET
5. สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

3,000

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
นางปราณี อองหลี
น.ส.มานีซะห หะยีดือรานิง

ม.ค.-มี.ค.58

รวมเงิน 344,100

๕๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
โครงการ พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. เพื่อวัดและประเมินผูเรียนชั้น
ป.2 ป.4-5 ม.1-2 ปการศึกษา
2557 ดวยขอสอบกลาง
2. เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ
และสรางขอสอบที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรได
3. เพื่อสรางคลังขอสอบระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ป.
2 จํานวน 2 กลุมสาระ
(คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร)
ชั้น ป.5 จํานวน 2 กลุมสาระ
(สังคมศึกษาฯ
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ))

1. นักเรียนทุกคนในกลุม
เปาหมายไดรับการประเมิน
ดวยขอสอบกลาง
2. รอยละของครูมีความรู
ความเขาใจและสรางขอสอบที่
สอดคลองกับตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
2. รอยละของขอสอบที่มี
คุณภาพชั้น ป.2 จํานวน 2
กลุมสาระ (คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร) ชั้น ป.5 2 กลุม
สาระ (สังคมศึกษาฯ
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ))

1. การประเมินโดยใชขอสอบกลาง
สําหรับชั้น ป.2 กลุมสาระภาษาไทย
ชั้น ป.4-5 กลุมสาระภาษาไทย
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ชั้น
ม.1-2 กลุมสาระภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา และภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

เชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้น ป.2,ป.4,ป.5
ม.1,ม.2 โรงเรียนในสังกัด สพป.
ยล.1 จํานวน 10,291 คน
ครูผูสอน จํานวน 48 คน
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 มี
คลังขอสอบ
ป.2 จํานวน 2 กลุมสาระ
ป.5 จํานวน 2 กลุมสาระ

407,825

ม.ค. – มี.ค.58

46,125

ม.ค. – มี.ค.58

2. การจัดทําคลังขอสอบของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ชั้น ป.2
จํานวน 2 กลุมสาระ (คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร) ชั้น ป.5 จํานวน
2 กลุมสาระ (สังคมศึกษาฯ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ))

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
นางปราณี อองหลี
น.ส.มานีซะห หะยีดือรานิง

เชิงคุณภาพ
สพป.ยล.1 มีขอสอบที่มีคุณภาพ
และจัดเก็บเปนระบบ
สถานศษึกษาสามารถนําไปใชใน
การวัดและประเมินผลผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

รวมเงิน

453,950
๕๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
โครงการ การพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. พัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู
3. พัฒนาการนิเทศของ
ศูนยเครือขายโรงเรียน

1. รอยละของครูที่ไดรับการ
นิเทศดานการจัดการเรียน
การสอน
2. รอยละของครูที่มีความ
พึงพอใจในการนิเทศภายใน
3. รอยละของครูที่มีความ
พึงพอใจตอการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก
4. รอยละของโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น

1. จัดทําคูมือการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การนิเทศภายในของโรงเรียน
สําหรับใหศึกษานิเทศกและโรงเรียนใชเปน
แนวดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครู
2. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาเพื่อสราง
ความเขาใจในการพัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรียน ปการศึกษา 2558
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนในสังกัด
4. ประชุมคณะกรรมศูนยเครือขายการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพื่อดําเนินการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนในเครือขาย
3. เผยแพรการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนที่เปนแบบอยาง
4. จัดทํารายงานผลการนิเทศโรงเรียนใน
สังกัด

1. เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนทุกโรงไดรับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ดานการจัดการเรียนการสอน
1.2 โรงเรียนทุกโรงมีการ
นิเทศภายใน
1.3 ครูทุกคนไดรับการนิเทศ
ดานการเรียนการสอน
1.4 ทุกศูนยเครือขายมีการ
นิเทศติดตาม และประเมินการ
นิเทศภายในของโรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนมีระบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ครูจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
2.3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

110,500

รวมเงิน

110,500

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

พ.ย.57-ก.ย.58 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

น.ส.อรวรรณ ปลองไหม
นางพรรณี ปานทอง

๕๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
โครงการ การนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดสูการสรางองคความรูของนักเรียน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหครูเขาใจการจัด
กิจกรรมพัฒนาการคิดสู
การสรางองคความรูของ
นักเรียน
2. เพื่อใหครูสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาการคิด
เพื่อสรางองคความรูของ
นักเรียน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความ
สามารถในการคิดในการ
สรางองคความรูดวย
ตนเองได
4. เพื่อเผยแพรแนวการ
จัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
เพื่อสรางองคความรูของ
นักเรียนใหกับสถานศึกษา
ทุกโรง

1. รอยละของครูใน
โรงเรียนเปาหมาย
ไดรับการนิเทศดาน
การจัดกิจกรรม
พัฒนาการคิดสูการ
สรางองคความรูของ
นักเรียน
2. รอยละของครูใน
โรงเรียนเปาหมาย
สามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาการคิดเพื่อ
สรางองคความรูของ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. รอยละของ
นักเรียนในโรงเรียน
เปาหมายสรางองค
ความรูดวยตนเองได

กิจกรรม
1. นิเทศและติดตามการจัด
กิจกรรมพัฒนาการคิดสูการ
สรางองคความรูของนักเรียน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูการสราง
องคความรูของนักเรียน
3. จัดทําเอกสารเผยแพร
แนวทาง “การจัดกิจกรรม
พัฒนาการคิดเพื่อสรางองค
ความรูของนักเรียน”
4. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูทุกคนในโรงเรียนเปาหมายไดรับการนิเทศ
การจัดกิจกรรมการคิดสูการสรางองคความรูของ
นักเรียน
1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ของโรงเรียน
เปาหมาย จํานวนรอยละ 80 สรางองคความรูดวย
ตนเองได
1.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนไดแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาการคิดเพื่อสรางองคความรูของนักเรียน
1.4 ไดเผยแพรแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
เพื่อสรางองคความรูของนักเรียนใหกับสถานศึกษาทุก
โรง
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูในโรงเรียนเปาหมายจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิดสรางองคความรูของนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 นักเรียนในโรงเรียน เปาหมายมีความสามารถ
ในการคิดในการสรางองคความรูดวยตนเองได

-

รวมเงิน

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

ธ.ค.57-ก.ค.58 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

น.ส.อรวรรณ ปลองไหม
นางพรรณี ปานทอง

13,000

ก.ค.58

39,000

ส.ค.58

-

ส.ค.58

52,000
๕๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระยะเวลา
การ
ปฏิบัติ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูทรงคุณวุฒิในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ในการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
3. เพื่อใหสถานศึกษานํา
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน

ผูทรงคุณวุฒิในระดับเขต
พื้นที่การศึกษานําคูมือและ
บันทึกภาคสนามไป
ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ทั้ง
การศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. จัดทําคูมือ แบบบันทึกภาคสนาม เพื่อ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกรณีสถานศึกษามีผลการประเมิน
ภายนอก “ไมรับรองมาตรฐาน” ระดับ
ปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน 59 โรง
3. จัดประชุมสัมมนาการใชคูมือ แบบ
บันทึกภาคสนาม ใหแกผูทรงคุณวุฒิระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาในการติดตาม
ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. ผูทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(ประกอบ ดวยผูบริหารสถานศึกษา รอง ผอ.
สพป.ยล.1 และศึกษานิเทศก จํานวน 130
คน)
2. เอกสารคูมือและบันทึกภาคสนาม จํานวน
140 เลม โรงเรียนในสังกัด จํานวน 111 แหง
เชิงคุณภาพ
1. ผูทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่ ไดรับความรู
ความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและสามารถใชคูมือในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนนําผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินของผูทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาไปพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและ
ระดับขั้นพื้นฐาน

14,000

20-25
ม.ค.58

18,350

28 ก.พ.58

66,600

1-30
มี.ค.58

18,000

1-30
เม.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
น.ส.เนตรนพิชญ
จําปาทองเทศ
นางสุชาดา ดวงแกว

รวมเงิน 126,200
๕๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551
2. เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูของครู
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

1. รอยละของโรงเรียนที่มี
หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน
2. รอยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. รอยละของโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูที่
สอดคลองกับธรรมชาติวิชา
วิทยาศาสตร
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
4. พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป)
5. พัฒนากระบวนการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา
6. นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนทุกโรงพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
2. ครูทุกคนไดรับการพัฒนาให
จัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน
2. ครูจัดกระบวนการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. รอยละของโรงเรียนที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

76,700

รวมเงิน

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

ก.พ. – ส.ค.58 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

70,400

มี.ค.-ก.ค.58

18,000

พ.ค. 58

81,900

มี.ค.-ก.ค.58

94,400

ม.ค.-ก.ค.58

9,600

มิ.ย.-ส.ค.58

นายกัมปนาท จูฑังคะ
นางภรณี สุวารักษ
น.ส.จิราวรรณ ยืนยง

351,000
๕๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โครงการ การสะทอนผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. ยกระดับสถานศึกษาพอเพียง
ใหเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา
2. เพิ่มจํานวนสถานศึกษาทั่วไป
ใหเปนสถานพอเพียง
3. เผยแพรการจัดกิจกรรมการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติของ
สถานศึกษาพอเพียง

1. จํานวนสถานศึกษา
พอเพียงไดรับการยกระดับ
เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา
2. รอยละของสถานศึกษา
ทั่วไปที่ผานการประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียง

1. จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา
ทั่วไปและครูแกนนํา
2. นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาพอเพียง
3. ประเมินสถานศึกษาทั่วไปที่เปน
เปาหมายรับการประเมินสถาน
ศึกษาพอเพียงป 2558
4. สนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงให
มีความพรอมรับการประเมินเปน
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา
4. จัดทําเอกสารเผยแพร “รายงาน
การจัดกิจกรรมสรางอาชีพเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะพอเพียง”
5. สรุปจัดทํารายงานผลโครงการ

1. เชิงปริมาณ
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
1 มีสถานศึกษาพอเพียงจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 90
1.2 สถานศึกษาพอเพียง
ยกระดับเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
จํานวน 1 โรง
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สถานศึกษามีความ
พรอมเปนศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
2.2 สถานศึกษาสามารถนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ

-

ธ.ค.57

-

ธ.ค.57-ส.ค.58

10,000

มิ.ย.-ส.ค.58

10,000

มี.ค.58

22,500

ก.ค.58

-

ส.ค.58

รวมเงิน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
น.ส.อรวรรณ ปลองไหม
นางพรรณี ปานทอง

42,500

๕๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โครงการ งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ประจําป 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของ
พระบาทสมเด็ดพระเจาอยูหัว พระ
ประมุขลูกเสือไทย
2. เพื่อพัฒนาใหเยาวชนมีความรักชาติ
ศาสน กษัตริย ยึดหลักคานิยมไทย 12
ประการ
3. เพื่อใหลูกเสือ- เนตรนารี ไดมาอยูคาย
พักแรม ประกอบกิจกรรมรวมกัน อัน
นํามาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสราง
ความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มพูนทักษะพัฒนาสติปญญาและความรู
เพื่อความเปนพลเมือง ที่มีคุณภาพและ
การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข และ
กาวไกลสูประชาคมอาเซียน
4. เพื่อเปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 104
ปการลูกเสือไทย
5. เพื่อใหลูกเสือมีทักษะสัมพันธโดยใช
กระบวนการลูกเสือและมีจิตอาสา

รอยละ 100
ของจํานวน
ลูกเสือ เนตร
นารีที่เขา
รวมงานชุมนุม
ไดรับความรู
ประสบการณ
ตรง

1. ประชุมคณะกรรมฝาย
ตางๆ เพื่อรวมกันวางแผน
เพื่อกําหนดกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธโครงการไป
ยังสถานศึกษาในสังกัด
3. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
แจงรายชื่อลูกเสือ-เนตรนารี
เพื่อเขารวมงานชุมนุม
4. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
5. ประสานสถานที่จัด
กิจกรรม
6. จัดงานชุมนุมลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1
7. สรุป/รายงานผลการ
ดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนไดรับความรู ความเขาใจ
หลักคานิยม 12 ประการ นอมนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
2. ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนา
ในการแกปญหา ทั้งดานการเรียนรูและ
ความสามารถในการตัดสินใจ
3. ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
มีความอดทนทั้งดานรางกาย จิตใจ
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ เนตรนารีไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณซึ่งกันและกัน
2. ลูกเสือ เนตรนารีมีความรัก ความสามัคคีในหมู
คณะ
3. ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม เสริมสรางประสบการณและทักษะชีวิต
สรางภาคีเครือขายการมีสวนรวมและสงเสริม
ความสัมพันธอันดีในศูนยเครือขาย

4,275

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ม.ค.-เม.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมฯ
นางวัฒนา ทิพยภักดี
นายบัสรี ปูลาเล็ง

491,425

4,300

รวมเงิน 500,000
๕๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โครงการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ระยะเวลา
การปฏิบัติ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อสรางความตระหนัก ปลูกฝง
พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 8 ประการ
ใหเกิดแกเยาวชนของชาติตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานดาน
การปลูกฝง คานิยมหลัก 12 ประการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 8 ประการ
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมดานอื่น ๆ
ที่เปนเอกลักษณอัตลักษณของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. เพื่อเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกความ
เปนไทย ตลอดจนคานิยม 12
ประการ ใหเกิดกับบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด

บุคลากรทางการ
ศึกษาที่รับผิด
ชอบดานการ
เสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา
มีความรูความ
เขาใจในการสราง
จิตสํานึกความเปน
ไทย การปลูกฝง
คุณ ลักษณะอัน
พึงประสงคตาม
หลักสูตรฯ และ
คานิยม 12
ประการจนเกิด
เปนรูปธรรมที่เปน
แบบ อยาง (Best
Practice)

1. จัดทําคูมือการดําเนินงานการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา เพื่อการปลูกฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8
ประการ และคานิยม 12 ประการ
2. จัดประชุมสัมมนาการใชคูมือ
การดําเนินงานการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
เพื่อการปลูกฝงคุณลักษณะอันถึง
ประสงค 8 ประการ และคานิยม
12 ประการ
3. จัดประกวดสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาดีเดนดาน
การขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาที่เปน
แบบอยาง (Best Practice)
4. สรุป-รายงานผลการดําเนินงาน
เผยแพรประชาสัมพันธ

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบดานการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 111 คน
2. เอกสารคูมือการดําเนินงานดานการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมในสถาน ศึกษาจํานวน 120
เลม
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบดานการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ไดมี
ความรูความเขาใจในการสรางจิตสํานึก ดาน
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถนําไปประยุกตใช
จนเกิดเปนรูปธรรมที่เปนแบบอยาง (Best
Practice) และสามารถนําคูมือการดําเนินงานไป
ประยุกตใช เปนแบบอยาง (Best Practice)
2. โรงเรียนสวนหนึ่งไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ดานการดําเนินงานการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา จิตสํานึกความเปนไทย
คานิยม 12 ประการ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

9,600

10-25
มี.ค.58

16,820

28 มี.ค.58

28,200

25 ก.ค.58

2,880

1-15 ส.ค.
58

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
น.ส.เนตรนพิชญ
จําปาทองเทศ
นางสุชาดา ดวงแกว

รวมเงิน 57,500
๕๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โครงการ การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. เพื่อพัฒนาสถาน
ศึกษาใหเปนโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา
2. เพื่อพัฒนาใหสถาน
ศึกษาในสังกัดทุก
โรงเรียนมีสภานักเรียน
3. เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของผูปกครอง
ชุมชนในการพัฒนา
สถานศึกษา

รอยละ 100
ของสถานศึกษา
ในสังกัดไดรับ
การพัฒนาสภา
นักเรียน

1. ประชุมผูรับผิดชอบสภานักเรียนในสถานศึกษา จํานวน
111 คน
2. ประชาสัมพันธโครงการใหกับโรงเรียนในสังกัดใน
บทบาทหนาที่ของสภานักเรียน
3. ศูนยเครือขายแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน
ภายในศูนยเครือขาย
4. ศูนยเครือขายสงรายชื่อโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกศูนย
เครือขายละ 1 โรง เพื่อเขารับการประกวดในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
6. สพป.ยล.1 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
7. คณะกรรมการระดับเขต พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาม
วิธีการและหลักเกณฑที่กําหนด
8. ประกาศผลและมอบรางวัล

เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาในสังกัดเขารวม
โครงการ 111 โรง
- สถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก
เปนตนแบบสภานักเรียน จํานวน
13 โรง
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาในสังกัดไดรับการ
พัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบสภา
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานศึกษาในสังกัดไดพัฒนาให
เด็กไดรับความรูความเขาใจใน
ระบอบประชาธิปไตย การใช
หลักธรรมมาภิบาล การสมานฉันท

16,900

เม.ย.-ก.ค.58

-

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมฯ
นางวัฒนา ทิพยภักดี
น.ส.นูรฮายาตี ยูโซะ

6,450
6,650

รวมเงิน 30,000
๖๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โครงการ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ รอยละ 100 ของผูรับ
จัดการศึกษาทางไกลผาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ดาวเทียมไปสูการปฏิบัติไดอยาง กําหนดเวลาของหลักสูตร
มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรูที่มี
คุณภาพ
3. เพื่อเปนตนแบบในการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานและเปนเลิศ
4. เพื่อยกระดับการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. พัฒนาศักยภาพครูผูสอนทุกกลุม
สาระ ที่สอนทางไกลผานดาวเทียม
2 รุน ๆ ละ 1 วัน
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบที่จัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ระยะเวลา 5 วัน
3. นิเทศ ติดตาม

1. เชิงปริมาณ
- ครูในโรงเรียนสังกัด สพป.
ยะลา เขต 1 เขารวมโครงการ
45 โรง
2. เชิงคุณภาพ
- ครูและผูบริหารในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัด สพป.ยล. 1 ที่
รวมโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม จํานวน
45 โรงมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพตรงตาม
หลักสูตร และตอเนื่องตลอดป
การศึกษา

37,200

รวมเงิน

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

2 ก.พ.-30
มิ.ย.58

ศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา
นายมะหามะเพาซี แซการี
น.ส.สารีปะ โตแว

180,800
-

218,000

๖๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โครงการ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการวิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได
2. เพื่อสงเสริมใหครูประจําชั้น
บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง
ชุมชน หนวยงาน และองคกร
ภายนอกมีสวนรวมในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
3. เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลือและสงเสริมพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เปนคนที่
สมบูรณทั้งทางดานรางกาย
อารมณ สังคมและสติปญญา

นักเรียน รอยละ 100 ไดรับ
การดูแลชวยเหลือและสงเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปน
คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย
อารมณ สังคมและสติปญญา

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแล
ชวยเหลือและพัฒนาดาน
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
2. ติดตามขยายผลโครงการพัฒนา สภาพแวดลอมทางสังคมอยาง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยจัด ทั่วถึง
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนว
2. นักเรียนทุกคนไดรับการ
ทางการเยี่ยมบานนักเรียนและจัดทํา สงเสริมพัฒนาปองแกไขปญหา
ขอมูลสารสนเทศตามโปรแกรมการ ทั้งดานการเรียนรูและความ
รายงานของ สพฐ. ใหกับครูที่
สามารถพิเศษ
รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน
3. นักเรียนรอยละ 100 ไดรูจัก
ตนเอง สามารถปรับตัวใหมี
ทักษะทางดานสังคมและอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา เปนคนดี
คนเกง และสามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข

40,680

รวมเงิน

50,000

1. จัดอบรมพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ใหกับครูที่
รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
1 ธ.ค.57 31 มี.ค.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมฯ
นางอุบลรัตน กิมาคม
นายอุสมัน วามะ

9,320

๖๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โครงการ แนะแนวพัฒนาอาชีพกาวไกลสูประชาคมอาเซียน ประจําป 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความ รอยละ 100 ของนักเรียน
เขาใจในวิชาสามัญและสายอาชีพ โรงเรียนขยายโอกาสที่ไดรับ
สามารถนําไปศึกษาตอและ
การพัฒนาดานอาชีพ
ประกอบอาชีพ
2. เพื่อแนะแนวการศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับ ปวช. ปวส. สายสามัญและ
สายอาชีพตามความถนัดของ
นักเรียนและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
3. เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาและรูจักตนเอง รักและเห็น
คุณคาของการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอ
4. เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกในการประกอบอาชีพที่
สุจริต

กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียด
2. ประชาสัมพันธโครงการไปยัง
สถานศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวของ
3. ประสานวิทยากรใหความรู
4. จัดอบรมใหความรูแนะแนว
อาชีพทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
5. ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
ยะลา
6. การสํารวจความตองการศึกษา
ตอหรือประกอบอาชีพที่สุจริต

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 193 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ
ในการเลือกสายสามัญหรือสาย
อาชีพที่ถูกตอง
2. นักเรียนไดพัฒนาและรูจัก
ตนเองในการเลือกศึกษาตอสาย
อาชีพหรือสายสามัญ
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสํานึกที่ดีในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต

-

ก.พ.-ส.ค.58

25,000

รวมเงิน

25,000

-

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมฯ
นางวัฒนา ทิพยภักดี
นายอฐิฎสฎาณิส จันทร
ประสิทธิ์

-

๖๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
โครงการ ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1” ประจําป พ.ศ.2558
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานและ
มีผลงานดีเดน
2. เพื่อเผยแพรผลงานดีเดน
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3. เพื่อพัฒนาและเสริมสราง
ขวัญกําลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑการ
ประเมินและไดรับรางวัลยก
ยองเชิดชูเกียรติ รางวัล
“เพชรเสมายะลา เขต 1”

กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
เครื่องมือประเมินครูฯ
2. ประเมินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- ระดับศูนยเครือขาย
- ระดับเขตพื้นที่

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 100 คน
- รางวัลดีเดน 60 คน
- รางวัลชมเชย 40 คน

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

130,000

8-22 ม.ค.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางสุมาลี พลรักษ
นางธนกร พิมเสนศรี
นายนิกร แซฟุง

8-12 มิ.ย..58
29 มิ.ย – 10 ก.ค.58

เชิงคุณภาพ
3. จัดงานยกยองเชิดชูเกียรติครูและ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญกําลังใจและมีความสุขใน
บุคลากรทางการศึกษารางวัล
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
“เพชรเสมายะลา เขต 1”
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. จัดนิทรรศการนําเสนอ Best
มีกระบวนการทํางานที่เปนเลิศ
practice
และเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่น

1-15 ส.ค.58

1 – 15 ส.ค.58
17-30 ส.ค.58

5. สรุป/ประเมินผล/รายงาน

รวมเงิน 130,000

๖๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
โครงการ พัฒนาศักยภาพลูกจางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดน
2. เพื่อสรางเครือขายลูกจางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาสมรรถนะลูกจางใหมี
ทักษะและประสบการณ สามารถ
นําความรูที่ไดรับไปพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ

รอยละของลูกจางใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ที่ไดรับ
การพัฒนา

ระยะที่ 1
- ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานการ
จัดภูมิทัศนสวนไมดอกเมืองหนาว
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
ระยะเวลา 2 วัน
ระยะที่ 2
- ผูเขารับการพัฒนา สงแผนการ
พัฒนางานใน 1 ภาคเรียน
ระยะที่ 3
- คณะกรรมการติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนางาน

เชิงปริมาณ
ลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จํานวน 120 คน
เชิงคุณภาพ
ลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
มีความรู และมีเจตคติที่ดี มีเครือขาย
ลูกจางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
พัฒนาสมรรถนะลูกจางใหมีทักษะ
ประสบการณ สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปพัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ

210,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

10 ม.ค. - 30 กลุมบริหารงานบุคคล
นางธนกร พิมเสนศรี
พ.ค. 58
นายนิกร แซฟุง

รวมเงิน 210,000

๖๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
โครงการ สัมมนาองคคณะบุคคลเครือขายทางการศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
ตอการมีสวนรวมการจัด
การศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่
เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่
ขององคคณะบุคคลในฐานะ
เครือขายทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1

- องคคณะบุคคลเขารวม
โครงการไมนอยกวารอย
ละ 80
- องคคณะบุคคลไดนํา
ความรูที่ไดรับจากการ
สัมมนา ศึกษาดูงานมา
พัฒนาตอยอดการจัด
การศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. จัดประชุมสัมมนาองคคณะ
บุคคลเครือขายทางการศึกษา
สพป.ยล.1 จํานวน 1 วัน ณ หอง
ประชุมบุหงาตันหยง สพป.ยล.1

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/คณะ
กรรมกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา/คณะกรรมการ ก.ต.ป.น./
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 45 คน

5,200

มี.ค.58

2. อบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูขององคคณะบุคคล และ
ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานเขตพื้น
ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 2 จํานวน 4 วัน

365,500

มี.ค.58

3. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล

-

เม.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ
นายนิกร แซฟุง

รวมเงิน 370,700

๖๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
โครงการ อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหครูบรรจุใหมมี
รอยละของครูบรรจุใหมที่
คุณลักษณะเปนครูมืออาชีพ
ไดรับการอบรม
และครูที่ดีตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู
2. เพื่อใหครูบรรจุใหมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
3. เพื่อใหครูบรรจุใหมมีทิศทาง
และแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน

กิจกรรม
1. อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม
2. นิเทศติดตามหลังการอบรม
ปฐมนิเทศ

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. ครูผูชวยที่บรรจุใหม
2. พนักงานราชการที่บรรจุใหม
3. ครูอัตราจางที่บรรจุใหม
รวมทั้งสิ้น จํานวน 60 คน

40,000

27- เม.ย.

รวมเงิน

40,000

1-7 ก.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางสุมาลี พลรักษ
นางธนกร พิมเสนศรี

15-30 ส.ค.58

3. สรุปผลประเมินผลและรายงาน
ผล

๖๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายเรืองวิทย
ระยะเวลา
การปฏิบัติ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป 3 และ 6 กลุม
สาระภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ
ทุกระดับชั้น
2. เพื่อสรางความพัฒนาอันดี
ระหวางครูและบุคลากรภายใน
ศูนยเครือขาย
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูใหมี
ความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองดานการจัดการเรียนการ
สอนสูเปาหมาย ในการพัฒนา
ผูเรียนใหทักษะทางการเรียนรู
เปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

1. นักเรียนชั้น ป.3 ป.6
รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระ
สูงขึ้น ผลการสอบ NT,O-Net
ผานเกณฑ
2. ครูผูสอนมีทักษะหรือ
วิธีการสอนที่หลากหลายใน
การสอนเสริมความรูและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหนักเรียนระดับ ป.3,
ป.6
3. มีแนวขอสอบประกอบ
การสอนเพื่อเสริมความรูใน
ทุกกลุมสาระ สําหรับครูและ
นักเรียนชั้น ป.3,ป.6 ใหมี
มาตรฐานเดียวกัน
4. ครูและบุคลากรมี
ความสัมพันธอันดีตอกัน

กิจกรรมที่ 1
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ของศูนยเครือขายเรืองวิทย
ไดรับการสอนเสริมและติวเขมโดยวิทยากรที่มีความ รู
ความสามารถ สามารถฝกปฏิบัติทําขอสอบ NT, O-Net
ไดเขารับการทดสอบทุกระดับชั้นเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขั้น
2. บุคลากรในศูนยเครือขายเรืองวิทยเขารวมกิจกรรม
การแขงขันกีฬา
3. นักเรียน ป.5 ไดเขารวมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป3, ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีการทดสอบผานเกณฑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
2. ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมสรางความสัมพันธ
3. นักเรียนชั้น ป.5 มีความรูความเขาใจในการเขา
คายลูกเสือ-เนตรนารี

20,000

ธ.ค.57.ม.ค.58

40,000

12-14
ม.ค.58

20,000

เม.ย.58

กิจกรรมที่ 2
- การแขงขันกีฬาเสมา
ยะลา 1 เกมส
กิจกรรมที่ 3
- การเขาคายลูกเสือ –
เนตรนารี ในศูนย
เครือขายเรืองวิทย

ผูรับผิดชอบ
นางสมบูรณรัตน
สุวรรณราช

รวมเงิน 80,000
๖๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาศูนยเครือขายคุรุมิตร
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อยกระดับคุณภาพผล
การสอบ O-Net ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ศูนย
เครือขายคุรุมิตร
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหเต็มศักยภาพดานกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี
3. เพื่อสรางขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่ของครูและ
บุคลากรศูนยเครือขายคุรุมิตร

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
เพิ่มขึ้น
2. รอยละ 80 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู
รวมกันได
3. รอยละ 80 ของบุคลากร
ในศูนยเครือขายมีความรัก
สามัคคีกัน มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
- การสอบ Pre O-Net
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6
กิจกรรมที่ 2
- การแขงขันกีฬาเสมา
ยะลา 1 เกมส
กิจกรรมที่ 3
- การเขาคายลูกเสือ –
ยุวกาชาดและเนตรนารี
ในระดับ สพป.ยล.1

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในศูนยเครือขาย
คุรุมิตร จํานวน 487 คน สอบ Pre O-Net
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ในศูนยเครือขาย
คุรุมิตร จํานวน 60 คน รวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ–
ยุวกาชาด และเนตรนารี ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนในศูนยเครือขายคุรุมิตร
จํานวน 210 คน เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาเสมา
ยะลา 1 เกมส
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพรอมในการ
สอบ O-Net และมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net สูงขึ้น
2. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนในศูนยเครือขายคุรุมิตร
มีความรัก ความสามัคคี และมีขวัญกําลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติหนาที่

20,000

ธ.ค.57.ม.ค.58

50,000

12-14
ม.ค.58

10,000

เม.ย.58

ผูรับผิดชอบ
นางเพ็ญศรี วองภาณุสกุล
นายดุสิต ณ สุวรรณ

รวมเงิน 80,000
๖๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายรมเกลา
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผล
การสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ใหเพิ่มขึ้น
จากฐานเดิม
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในศูนย
เครือขายรวมเกลาใหได
มาตรฐานการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ
นักเรียน โดยใชกิจกรรมเขาคาย
ลูกเสือและเนตรนารี
3. เพื่อสงเสริมทักษะดนกีฬา
และสรางความสามัคคีใหกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพป.ยล.1

1. รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย
เครือขายรวมเกลา ไดรับ
ความรูเพื่อเตรียมความ
พรอมในการสอบ O-NET
2. รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ป.6 ของ
โรงเรียนในศูนยเครือขาย
รมเกลา ไดรับการพัฒนา
ทักษะชีวิตดวยการเขาคาย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
3. รอยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ศูนยเครือขายรวมเกลามี
ทักษะดานกีฬาและมีความ
สามัคคีตอกัน

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
เขาคายวิชาการแบบเขม
นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย
เครือขายรมเกลา
กิจกรรมที่ 2
การเขารวมแขงขันกีฬา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สพป. ยะลา 1 เกมส
กิจกรรมที่ 3
การเขาคายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี นักเรียนชั้น ป.6
ในศูนยเครือขายรมเกลา

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนยเครือขายรมเกลา
จํานวน 200 คน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนยเครือขาย
รมเกลา จํานวน 140 คน

30,000

ธ.ค.57. ม.ค.58

เชิงคุณภาพ
- นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนยเครือขายรมเกลาไดรับ
ความรูเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET
- นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนยเครือขายรมเกลา ไดรับ
การพัฒนาทักษะชีวิต ดวยกิจกรรมเขาคายลูกเสือเนตรนารี
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย
เครือขายรมเกลา มีทักษะดานกีฬาและมีความ
สามัคคีตอกัน

25,000

12-14
ม.ค.58

25,000

เม.ย.58

รวมเงิน

80,000

ผูรับผิดชอบ
นางเครือวัลย จันทสุบรรณ
นายบันดิษฐ อะตะราใจ
นายวิสุทธิ์ แกวคงทน

๗๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายไตรสัมพันธ
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
โดยใชศูนยเครือขายรวม
พัฒนา
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมโดยใช
กระบวนการลูกเสือ
4. เพื่อสรางขวัญกําลังใจและ
ความสามัคคีแกบุคลากร

1. โรงเรียนจํานวน 12 โรงใน
ศูนยเครือขายมีความเขมแข็ง
ในการบริหารและจัดการเรียน
การสอนไดมาตรฐานมี
คุณภาพ
2. นักเรียนชั้น ป.6 มี
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติเพิ่มขึ้น
รอยละ 5
3. รอยละ 80 ของนักเรียน
ชั้น ป.5 มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถอยูรวมกันได
4. รอยละ 80 ของบุคลากร
ในศูนยเครือขายมีความรัก
สามัคคีกัน มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
เขาคายวิชาการแบบเขม
นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย
เครือขายไตรสัมพันธ
กิจกรรมที่ 2
การเขารวมแขงขันกีฬา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สพป. ยะลา 1 เกมส
กิจกรรมที่ 3
การเขาคายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี นักเรียนชั้น ป.5
ในศูนยเครือขายรมเกลา

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียน 12 โรงเรียนรวมกันจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. ศูนยเครือขายไตรสัมพันธรวมกิจกรรมพัฒนา
O-Net สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 จํานวน 170 คน
(2 วัน)
3. ศูนยเครือขายไตรสัมพันธรวมกิจกรรมคายพักแรม
ลูกเสือ สําหรับนักเรียนชั้น ป.5 จํานวน 175 คน
(3 วัน)
4. ศูนยเครือขายไตรสัมพันธรวมกิจกรรมกีฬายะลา
1 เกมส ครูและบุคลากร จํานวน 149 คน (3 วัน)
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียน 12 โรงเรียนในศูนยเครือขายมีความ
เขมแข็งในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได
มาตรฐานมีคุณภาพ
2. นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนชั้น ป.5 มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู
รวมกัน
4. บุคลากรในศูนยเครือขายมีความรักสามัคคีกัน

23,650

ธ.ค.57.ม.ค.58

22,350

12-14
ม.ค.58

34,000

เม.ย.58

ผูรับผิดชอบ
นายสุจิน บุญลิ่มเต็ง

รวมเงิน 80,000
๗๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายมิตรภาพ
ระยะเวลา
การปฏิบัติ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อใหครูไดยกระดับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
2. เพื่อใหนักเรียนรูจักคิด
วิเคราะหประสบการณและ
แนวทางการตอบคําถาม
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระ
และผลสอบ O-Net ปที่ 3 ให
มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูครอบคลุมตาม
มาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตร

1. รอยละ 100 ของนักเรียน
ในศูนยเครือขายมิตรภาพที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นรอยละ 5
2. รอยละ 80 ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ของโรงเรียนในศูนยเครือขาย
มิตรภาพทั้ง 8 โรง สามารถทํา
ขอสอบ O-Net และบรรลุตาม
เปาหมายของโครงการ

1. อบรมครูทุกกลุมสาระใน
การวิเคราะหขอสอบตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนในศูนยเครือขายมิตรภาพ จํานวน
300 คน

10,000

ธ.ค.57.

2. ครูทุกกลุมสาระ
ดําเนินการวิเคราะหขอสอบ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
และจัดทําแนวขอสอบตาม
กลุมสาระ

เชิงคุณภาพ
นักเรียนในศูนยเครือขายมิตรภาพ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 5

25,000

ธ.ค.57

45,000

ม.ค.58

3. ทุกโรงเรียนจัดติวขอสอบ
ตามกลุมสาระที่ไดจัดทํา
และศูนยเครือขายจัดติว
ขอสอบ O-NET
4. สรุป/รายงานผลโครงการ

ผูรับผิดชอบ
นางวรรณี เสือสิงห
นายประทีป ยาวงศ

มีนาคม 58

รวมเงิน 80,000

๗๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาศูนยเครือขายสามพญา
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อยกระดับยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนชั้น ป.6 ใน 8 กลุมสาระการ
เรียนรู
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการ
วัดผลและประเมินผล เปนกลไกการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
3. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ
มีรางการแข็งแรงในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด
การปฏิบัติจริงกระบวนการกลุม
4. เพื่อพัฒนาการอานออก เขียนได
อานคลองของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6
5. เพื่อใหนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 8
ขอตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1. นักเรียนชั้น ป.6 ใน
ศูนยเครือขายสามพญา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใน 8 สาระการ
เรียนรูเพิ่มขึ้นจากฐาน
เดิม รอยละ 5
2. นักเรียนชั้น ป.3 ป.6
ศูนยเครือขายสาม พญา
มีพัฒนาการดานอาน
ออก เขียนได อานคลอง
เขียนคลอง อยูในระดับ
ดีขึ้นไปไมนอยกวารอย
ละ 80
3. รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย
เครือขายสามพญาได
พัฒนาทักษะชีวิต

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-Net ใน 8

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในศูนย
เครือขายสามพญา จํานวน 153 คน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในศูนย
เครือขายสามพญา จํานวน 183 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปที่ 6 ใน 8 สาระการ
เรียนรูในเครือขายสามพญาเพิ่มขึ้นจาก
ฐานเดิม รอยละ 5
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6
ในศูนยเครือขายสามพญา มีผลการ
ประเมินการอานออก เขียนได อานคลอง
เขียนคลอง อยูในระดับดีขึ้นไปไมนอยกวา
รอยละ 80

15,000

รวมเงิน

80,000

สาระการเรียนรู
2. พัฒนาการอานออก
เขียนได อานคลอง เขียน
คลอง นักเรียนชั้น ป.3
และ ป.6
3. กิจกรรมแขงกีฬาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนยเครือขายสาม
พญา
4. กิจกรรมเขาคายพัก
แรมการชุมนุมลูกเสือ
สามัญศูนยเครือขายสาม
พญา

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
พ.ย.57. –
มี.ค.58

ผูรับผิดชอบ
นางถนอม พรหมจันทร
นายโดมร สุวารักษ

20,000

35,000

10,000

๗๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายรามัน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีคุณภาพไดมาตรฐานเทา
เทียมกันโดยใชศูนยเครือขาย
รามันรวมกันพัฒนา
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยาง
นอยเฉลี่ยรอยละ 5
3. เพื่อสรางขวัญกําลังใจให
บุคคลและสรางความสามัคคี
ในหมูคณะโดยใชกิจกรรม
กีฬา

1. โรงเรียนทุกโรงในศูนย
เครือขายรามันมีความเขมแข็ง
ในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ
2. นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย
เครือขายรามันมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํา
กวารอยละ 5
3. รอยละ 80 ของบุคลากร
ในศูนยเครือขายรามันมีขวัญ
กําลังใจและมีความสามัคคีใน
หมูคณะ

กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมโอเน็ตแคมป
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนใหสูงขึ้น
อยางนอยเฉลี่ยรอยละ 5

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนจํานวน 6 โรงในศูนยรามันรวมกันจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ศูนยเครือขายรามันจัดกิจกรรมโอเน็ตแคมป สําหรับ
นักเรียนชั้น ป.6 จํานวน 200 คน (2 วัน)
3. ศูนยเครือขายรามัน รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
กิจกรรมที่ 2
เสมายะลา 1 เกมส (3 วัน)
- กิจกรรมการแขงขันกีฬา เชิงคุณภาพ
เสมายะลา 1 เกมส ของ 1. โรงเรียนจํานวน 6 โรงในศูนยเครือขายมีความ
บุคลากรทางการศึกษา
เขมแข็งในการการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
เพื่อสรางความสามัคคีใน 2. นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนยเครือขายรามันมีผลทดสอบ
หมูคณะ
ระดับชาติเพิ่มขึ้น
3 บุคลาการในศูนยเครือขายไมนอยกวารอยละ 80 มี
ขวัญกําลังใจและมีความสามัคคีในหมูคณะ
รวมเงิน

44,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ธ.ค.57 ม.ค.58

ผูรับผิดชอบ
นายสมาน หงะหงอ
นายอาบัส สาเหล็ม

36,000

80,000

๗๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายโกตาบารู : กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
: กิจกรรมการแขงขันกีฬายะลา 1 เกมส
ระยะเวลา
การปฏิบัติ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
(O-net) ทุกกลุมสาระของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ทุกโรงเรียนในศูนย
เครือขายโกตาบารูใหสูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในศูนยเครือขายใหได
มาตรฐานการศึกษา
3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในศูนย
เครือขายโกตาบารู ไดรวมแขงขันกีฬา
และออกกําลังกายรวมกัน
4. เพื่อสรางความสามัคคีระหวาง
บุคลากรภายในศูนยเครือขายโกตาบารู

1. นักเรียนในศูนย
เครือขายไดรับความรูและ
มีความพรอมในการสอบ
(O-net) รอยละ 100
2. ผลสัมฤทธิ์ในการ สอบ
(O-net) ของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 6 ทุก
โรงเรียน ในศูนยเครือขาย
เพิ่มขึ้น รอยละ 5
3. รอยละ 90 ของ
บุคลากรในศูนย
เครือขายโกตาบารูได
เขารวมแขงขันกีฬาและ
ออกกําลังกาย

กิจกรรมที่ 1
- การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-net) ของ
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ในศูนย
เครือขายโกตาบารู

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในศูนย
เครือขายโกตาบารู จํานวน 203 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 47 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของศูนยเครือขายโก
ตาบารูรอย 100 ไดรับการติวเขม
2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของศูนยเครือขายโก
ตาบารู มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ (O-net) เพิ่มขึ้นรอยละ 5
2.3 บุคลากรภายในศูนยเครือขายโกตาบารูไดเขารวม
แขงขันกีฬาและออกกําลังกายอยางทั่วถึง
2.4 ไดรวมสรางพลังความสามัคคีระหวางบุคลากรภายใน
ศูนยเครือขาย

30,000

ธ.ค.57 –
ม.ค.58

นายไพศาล วองภาณุสกุล
นายอารีเพ็ง ดาราหะ

50,000

ธ.ค.57 –
ม.ค.58

น.ส.รัชดาพร แกวชาฎก
นางสุขุมา อนันตเสถ

กิจกรรมที่ 2
- การแขงขันกีฬา
ยะลา 1 เกมส

ผูรับผิดชอบ

รวมเงิน 80,000

๗๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายพญางาม
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการสอบ
(O-net) เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
รอยละ 5
2. เพื่อพัฒนานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 สามารถ
อานออก-เขียนได และ
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาป
ที่ 6 สามารถอานคลอง เขียนคลอง
3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
คํานวณของนักเรียน
4. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของนักเรียน

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มากกวา
รอยละ 60
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 อานออกเขียนได
และนักเรียนชั้ประถมศึกษา
ปที่ 6 อานคลอง เขียน
คลอง รอยละ 80

1. จัดกิจกรรมการแกไข
ปญหาอานไมออก-เขียนไมได
และอานไมคลอง-เขียนไม
คลอง

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนในศูนยเครือขายพญางามทุก
ระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียน
ในศูนยเครือขายพญางามอานออก-เขียนไดและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนอาน
คลอง-เขียนคลอง
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนศูนยเครือขายพญางามมี
ทักษะการอาน การเขียนภาษาไทย ทักษะการคิด
วิเคราะหและคิดคํานวณและมีเจตคติที่ดีในการ
เรียนรูทุกกลุมสาระและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

20,000

รวมเงิน

80,000

2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห
3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดคํานวณ
4. จัดกิจกรรมวิเคราะห
ขอสอบ O-NET ชั้น ป.6

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
1 พ.ย.57–
31 มี.ค.58

ผูรับผิดชอบ
นายเดชนธรรมการ
สุธาพงศอมร

10,000

10,000
40,000

๗๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายลุม น้ําสายบุรี
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการสอบ(O-net) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ใหเพิ่มขึ้นจากฐาน
เดิมรอยละ 5 ทุกสาระ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในศูนยเครือขายลุมน้ําสายบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ใหไดมาตรฐาน
การศึกษา
3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียน
โดยใชกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีของนักเรียนในศูนยเครือขายลุม
น้ําสายบุรี
4. เพื่อสงเสริมทักษะดานกีฬาและสราง
ความสามัคคีใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

1. รอยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ป.6 ในศูนยเครือขายลุม
น้ําสายบุรี ทั้ง 12 โรงไดรับ
การเตรียมความพรอมในการ
สอบ O-net
2. รอยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ป.4 ป.6 ในศูนยเครือขาย
ลุมน้ําสายบุรี ทั้ง 12 โรง
ไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต
ดวยกิจกรรมเขาคายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
3. รอยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศูนย
เครือขายลุมน้ําสายบุรี มี
ทักษะดานกีฬาและมีความ
สามัคคี

กิจกรรมที่ 1
เขาคายวิชาการ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-net) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในศูนย
เครือขายลุมน้ําสายบุรี
ระยะเวลา 5 วัน (ไมคางคืน)

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้น ป.4,ป.6 ในศูนย
เครือขายลุมน้ําสายบุรี 12 โรง
จํานวน 250 คน
- คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนยเครือขายลุมน้ําสาย
บุรี 12 โรง จํานวน 138 คน
2. เชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 2
- นักเรียนชั้น ป.4, ป.6 ในศูนย
- การแขงขันกีฬาครูและ
เครือขายลุมน้ําสายบุรี 12 โรง
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการเตรียมความพรอมในการ
ยะลา 1 เกมส รวม 3 วัน
สอบ O-net
- นักเรียนชั้น ป.4,ป.6 ในศูนย
กิจกรรมที่ 3
- เขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตร เครือขายลุมน้ําสายบุรี 12 โรง ได
พัฒนาทักษะเขารวมกิจกรรมเขา
นารี รวม 3 วัน
คายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
- คณะครูและบุคลากรทางการ
- สรุป/ประเมินผล/
ศึกษาของศูนยเครือขายลุมน้ําสาย
รายงานผล
บุรี 12 โรงมีทักษะดานกีฬา

30,000

พ.ย.57 –
ม.ค. 58

24,800

12-14
ม.ค.58

รวมเงิน

80,000

25,000

200

ผูรับผิดชอบ
วาที่ ร.ต.อับดุลรอแม
การีอูมา
น.ส.อายีรีนา สะมะแอ

เม.ย. 58

เม.ย. 58

๗๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายสันกาลาคีรี
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการสอบ(O-net) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหเพิ่มขึ้น
จากฐานเดิมรอยละ 5 ทุกสาระ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในศูนยเครือขายสันกาลาคีรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ใหได
มาตรฐานการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียน
โดยใชกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีของนักเรียนในศูนยเครือขาย
สันกาลาคีรี
4. เพื่อสงเสริมทักษะดานกีฬาและสราง
ความสามัคคีใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

1. รอยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ป.6 ในศูนยเครือขายสัน
กาลาคีรี ทั้ง 10 โรงไดรับการ
เตรียมความพรอมในการสอบ

กิจกรรมที่ 1
เขาคายวิชาการ เพื่อยก ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 ในศูนยเครือขายสันกาลาคีรี
ระยะเวลา 5 วัน (ไมคางคืน)

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ไดรวมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาทุกคน จํานวน 10
O-net
โรงเรียน
2. รอยละ 100 ของนักเรียน
2. บุคลากรศูนยเครือขายสันกาลาคีรี
ชั้น ป.4 ป.6 ในศูนยเครือขาย
ไดรวมกิจกรรมแขงขั้นกีฬา สพป.ยล.
กิ
จ
กรรมที
่
2
สันกาลาคีรี ทั้ง 10 โรง ไดรับ
1 เกมสทุกคน
การแข
ง
ขั
น
กี
ฬ
าครู
แ
ละบุ
ค
ลากร
การพัฒนาทักษะชีวิตดวย
3. ลูกเสือ-เนตรนารีไดรวมกิจกรรม
ทางการศึกษา ยะลา 1 เกมส
กิจกรรมเขาคายพักแรม
เขาคายพักแรม จํานวน 10
รวม 3 วัน
ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน
3. รอยละ 100 ของครูและ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาในศูนย กิจกรรมที่ 3
1. เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
เครือขายสันกาลาคีรี มีทักษะ - เขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ความรูเพิ่มขึ้นและมีความพรอมใน
รวม 3 วัน
ดานกีฬาและมีความสามัคคี
การสอบ O-net
- สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
จากฐานเดิม

25,625

รวมเงิน

80,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
พ.ย.57มี.ค.58

ผูรับผิดชอบ
นางสาวปรีดา ไชยศรี
นายอนันต กะดะแซ

33,000

20,500

875

๗๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายดงตาล : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกโรงในศูนยเครือขายดงตาลใหสูงขึ้น (O-NET)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อใหนักเรียนไดมีการ
เรียนรูอยางถูกตองวิธีและ
เหมาะสมในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู
2. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
ความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในศูนย
เครือขายดงตาลสูงขึ้น

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ในศูนยเครือขายดงตาล มี
ทักษะสามารถเรียนรู อาน
คลอง เขียนคลอง คิดเปน ทํา
เปน แกปญหาได รอยละ 80
2. ผลการสอบ O-net ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในศูนยเครือขายดงตาล ทุก
กลุมสาระสูงขึ้นเกินรอยละ 5

จัดติวเขมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ทุกโรงเรียนในศูนยเครือขาย
ดงตาลใหสูงขึ้น (O-Net)

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในศูนยเครือขายดงตาล จํานวน
9 โรงเรียน นักเรียน 155 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในศูนยเครือขายดงตาล
สามารถอานคลอง เขียนคลอง คิดเปน ทําเปน
แกปญหาได สามารถเรียนรูทุกกลุมสาระไดเปน
อยางดี
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในศูนยเครือขายดงตาล มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ 5

80,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
พ.ย.57ม.ค.58

ผูรับผิดชอบ
นายมูฮํามัดมารซูกี ยีเฮง
นายหามิ เจะเตะ

รวมเงิน 80,000

๗๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนยเครือขายกรงปนัง : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ปการศึกษา 2557
ใหสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 5
2. เพื่อสรางความตระหนักให
นักเรียนเห็นความสําคัญของ
การทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน

1. รอยละ 100 ของนักเรียน
ในชั้น ป.6 และ ม. 3 ในศูนย
เครือขายกรงปนัง ไดรับการ
เตรียมความพรอมและความรู
เพื่อยกระดับผลสอบ O-Net
2. รอยละ 80 ของนักเรียน
ป.6 และ ม.3 ศูนยเครือขาย
กรงปนังทุกคนสามารถทํา
ขอสอบ O-Net และบรรลุตาม
เปาหมายของโครงการ

กิจกรรม
1. เขาคายวิชาการ
2. นิเทศติดตาม
4. สรุปรายงานผล

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในศูนยเครือขายกรงปนัง
จํานวน 400 คน
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2557 สูงขึ้น
รอยละ 5 จากฐานเดิม

80,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ธ.ค.57.ก..พ.58

ผูรับผิดชอบ
นายพลวัฒน บุญชวย
ศูนยเครือขายกรงปนัง

รวมเงิน 80,000

๘๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 เปนกรอบทิศทางและ
เปนเครื่องมือในการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ
2. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ สามารถ
สงเสริมและสนับสนุนให
สถานศึกษาการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
รางแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558
5. ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองรางแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
6. นํารางแผนปฏิบัติการ เสนอตอ
คณะกรรมการ เขตพื้นที่
7. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
เปนรูปเลม
8. เผยแพรประชาสัมพันธ

1. เชิงปริมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนงานโครงการ จํานวน 55 คน
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทําราง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 จํานวน 55 คน
3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
รางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 15 คน
2. เชิงคุณภาพ
- สพป.ยล.1 มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปน
กรอบทิศทางและเครื่องมือในการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ

138,750

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.57 - ม.ค. กลุมนโยบายและแผน
นางสมถวิล ทองตะเภา
58

นางอังคณา เดนปรีชาวงศ

รวมเงิน 138,750
๘๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การแขงขันกีฬา “สพป.ยะลา 1 เกมส” ประจําป 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมแขงขัน
กีฬาและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีสุขภาพที่สมบูรณ
แข็งแรง ตลอดจนเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี
2. เพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดและการพัฒนากีฬาในเขตพื้นที่การศึกษา
ใหมีความเจริญกาวหนาใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดย
การออกกําลังกาย การเลนกีฬาและเปนการปองกันไมไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุขทั้งหลาย
3. เพื่อเปนการแสดงถึงความพรอมเพรียงของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สรางความมีน้ําใจเปน
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และมีทัศนคติที่ดีตอการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา
4. เพื่อสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรักความสามัคคีในหมู
คณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบและเสียสละเพื่อกาวไกลสูประชาคมอาเซียน

1. รอยละ 100
ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
2. รอยละ 100
ของโรงเรียนใน
สังกัดและ
หนวยงานทางการ
ศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

1. การแขงขันกีฬาสากล
ประกอบดวย กีฬาฟุตบอล
กีฬาวอลเลยบอล กีฬาเซปก
ตะกรอ และกีฬา
เปตอง
2.การแขงขันกีฬาพื้นบาน
ประกอบดวย วิ่งผลัด
กระสอบ เตะปบวิ่งสามขา
วิ่งผลัดซุปเปอรแมน วิ่งผลัด
เสียบ กอลฟคนจน และ
วิ่งผลัดอุมลูกโปง
3. การประกวดขบวน
พาเหรด
4. การประกวดกองเชียร
5. การแสดงในพิธีเปดและ
พิธีปด

1. เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จากศูนยเครือขายตาง
ๆ และ สพป.ยล.1 จํานวน
3,000 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรวมการแขงขันกีฬา
สากลและกีฬาพื้นบานอยาง
สนุกสนาน
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรัก ความสามัคคี
ในหมูคณะ
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสัมพันธอันดีตอ
กัน

450,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

ม.ค.-ก.พ. 58 กลุมสงเสริมฯ

นางวัฒนา ทิพยภักดี
นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะ

รวมเงิน 450,000
๘๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อรําลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารยและสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผู
ประกอบวิชาชีพครู
3. เพื่อสงเสริมความสามัคคี
ระหวางครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

รอยละของขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
งานวันครูจังหวัดยะลา

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. การบริจาคโลหิต วันที่ 15 เชิงปริมาณ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
มกราคม 2558 ณ หอง
จังหวัดยะลา
ประชุมรายา สพป.ยล.1
2. ครูอาวุโสนอกประจําการ
2. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 3. หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารการศึกษา
และพิธีละหมาดฮายัดของ
หัวหนาหนวยงานทางการศึกษา องคกร
ศาสนาอิสลาม วันที่ 16
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยะลา
มกราคม 2558
เชิงคุณภาพ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
3. พิธีรําลึกพระคุณ
ความกตัญูกตเวที และรําลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย วันที่ 16
บูรพาจารย
มกราคม 2558 ณ
2. ขาราชการครูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดี เปนตัวอยางที่ดี
ใหบุคคลอื่น ๆ
3. บุคลากรในหนวยงานทางการศึกษา
ภาครัฐ/เอกชนจังหวัดยะลา เกิดความรวมมือ
รวมใจและความสามัคคีในหมูคณะ

90,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ธ.ค.57-ม.ค.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
นางอรอนงค เมืองฝาย
นางวรรณี ปูเพ็ชร

รวมเงิน 90,000
๘๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การประชุมผูบริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ยล.1 และผูอํานวยการกลุมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อใหการดําเนินการจัดการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
เปนไปตามทิศทางที่กําหนด
2. เพื่อใหผูบริหารฯ มีความรู ความ
เขาใจในการบริหารงานที่ตรงกัน
ลดปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวางการปฏิบัติงาน
3. เพื่อใหผูบริหารฯ ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ และเพื่อให
เกิดองคความรูใหมเพื่อปรับใชใน
การทํางาน
4. เพื่อใหผูบริหารไดพัฒนาความรู
สามารถนําไปแกไขปญหาใน
สถานการณได พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาใหสูงขึ้น

จํานวนผูบริหาร
สถานศึกษา
ผูบริหาร
การศึกษา
ผูอํานวยการ
กลุมและ
บุคลากรทาง
การศึกษาที่เขา
รวมโครงการ

1. จัดประชุมประจําเดือน
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด เดือนละ 1 ครั้ง
2. จัดประชุมประจําเดือน
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมและ
บุคลากรทางการศึกษา
นอกสถานที่
ปงบประมาณ 2558
จํานวน 2 ครั้ง

เชิงปริมาณ
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอง
ผูอํานวยการสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
ยะลา เขต 1 จํานวน 6 คน ผูอํานวยการกลุม/ศูนย/
หนวย จํานวน 9 คน และบุคลากร สพป.ยล.1 และผูที่
เกี่ยวของ จํานวน 14 คน
2. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 111 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ยล.1 และ ผอ.
กลุม/ศูนย/หนวย ดําเนินการจัด การศึกษาเปนไปตาม
ทิศทางที่กําหนด
2. สามารถสรางความเขาใจที่ตรงกัน ลดปญหาที่จะ
เกิดขึ้นได
3. สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน
และเกิดองคความรูใหม ๆ
4. รวมกันหาแนวทางพัฒนาการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ดี
ขึ้น

85,900

รวมเงิน

85,900

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.57-ก.ย.
58

กลุมอํานวยการ
นางอรอนงค เมืองฝาย
นางวรรณี ปูเพ็ชร

๘๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การจัดกิจกรรมวันสําคัญ ประจําป 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

กิจกรรม วันสงกรานต สืบสาน
ประเพณีทองถิ่น
- เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
- เพี่อแสดงออกถึงความเคารพ กตัญู
ตอผูสูงอายุ
- เพื่อรวมสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยูตอไป
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดเขารวมงานกิจกรรมที่จัดขึ้น
กิจกรรมวันสถาปนา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- เพื่อใหบุคลากรทราบถึงประวัติ ความ
เปนมาของวันสถาปนาสํานักงานเขตพื้น
ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น

รอยละขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดที่เขา
รวมกิจกรรมวันสําคัญ
ประจําป

1. วันสงกรานต สืบสานประเพณี
ทองถิ่น
- จัดประชุมผูบริหารสถาน ศึกษา
และบุคลากรใน สพป.ยล.1
- รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
2. วันสถาปนาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- ประชุมสัมมนาผูบริหารสถาน
ศึกษาและบุคลากรใน สพป.ยล.1
- ทําบุญเลี้ยงพระ(ศาสนาพุทธ)
และสวดดูอาร (ศาสนาอิสลาม)
- ทําบุญเลี้ยงพระบวงสรวงศาล
พระภูมิ

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.
ยล.1 จํานวน 200 คน

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

29,100

11 เม.ย.58

27,800

7 ก.ค.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
นางจันทรัช พรหมรูปสวย
นางวรรณี ปูเพ็ชร

เชิงคุณภาพ
- ผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.
ยล.1 ทุกคน มีความรักในสถาบัน
วิชาชีพและมีความสามัคคีในหมู
คณะ

รวมเงิน

56,900

๘๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการตามแผน
การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและแผนปฏิบัติการ
ประจําป เปนไปตามเปาหมาย
และระยะเวลาที่กําหนด
2. เพื่อใหเตรียมความพรอมใน
การรองรับการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
กลยุทธจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเจริญกาวหนา
ยิ่งขึ้น

1. ระดับความสําเร็จ
ของการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2557
ครอบคลุมทุกแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตาม
กลยุทธ
2. ระดับความสําเร็จ
ของการมีเอกสาร
รายงานผลการดําเนิน
งานนําเสนอ เผยแพร
และประชาสัมพันธตอ
สาธารณชนได
หลากหลายชองทาง

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
1.1 จัดประชุมคณะทํางาน
ผูเขารวมประชุม จํานวน 35 คน
1.2 ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อ
จํานวน 3 ครั้ง
- กําหนดแนวทาง/รูปแบบ
1.2 จัดจางทําเอกสาร รายงานผล
- พิจารณาฉบับราง
การดําเนินงาน ประจําป
- สรุปผลการจัดทํา
งบประมาณ 2557 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
1.3 นําเสนอขออนุมัติจัดจาง
1.3.1 จัดจางทําเอกสาร รายงานผล เขต 1 จํานวน 300 เลม
การดําเนินงาน จํานวน 50 เลม
เชิงคุณภาพ
1.3.2 จัดจางทํา VTR สรุปภาพรวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การดําเนินงาน สพป.ยล.1 ป 2557
ประถมศึกษายะลา เขต 1 มี
1.4 นําเสนอรายงาน สพฐ.
เอกสารที่แสดงผลการดําเนินงาน
1.5 เผยแพรประชาสัมพันธทางเว็ปไซต และใชเปนฐานขอมูลเพื่อกําหนด
www.yala1.go.th
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาในปตอไป

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ธ.ค.57 -มี.ค.58

1.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นายภาคภูมิ อินทรสกุล

20,000
7,000

รวมเงิน 27,000
๘๖

โครงการสํารอง

๘๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การประชุมสัญจรคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (สัญจรศูนยเครือขายสถานศึกษา)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. เพื่อใหองคคณะบุคคล
เครือขายทางการศึกษา มีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษา
ตามบทบาทหนาที่อยางชัดเจน
เปนรูปธรรม
2. เพื่อสรางความเขาใจความ
ตระหนักในการมีสวนรวม
บริหารจัดการศึกษาระหวาง
เครือขายทางการศึกษากับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อไดขอมูลความตองการ
จากพื้นที่นําเสนอองคคณะ
บุคคล 3 คณะของเขตพื้นที่
การศึกษาในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. ระดับความสําเร็จ
ของการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
ศึกษาขององคคณะ
บุคคลเครือขายทาง
การศึกษายะลา เขต 1
2. ระดับความสําเร็จ
ของการมีเอกสาร
สรุปผลการประชุม
สัญจร นําเสนอเผยแพร
และประชาสัมพันธตอ
สาธารณชนได
หลากหลายชองทาง

1. จัดประชุมสัญจรคณะกรรมการเขต
พื้นที่ฯ สัญจรศูนยเครือขายสถานศึกษาทั้ง
13 ศูนยหมุนเวียน จํานวน 6 ครั้ง/ป
2. จัดจางทําเอกสารสรุปผลการประชุม
สัญจรคณะกรรมการเขตประจําป
งบประมาณ 2558 จํานวน 50 เลม

คณะกรรมการ กพป. 17 คน
ประธานศูนยเครือขาย 13 ศูนย
ผูบริหารโรงเรียน 111 โรง
รอง ผอ. สพป.ยล.1 /ผอ.กลุม/
ศูนย/หนวยและผูเกี่ยวของ รวม 50
คน/ครั้ง

60,000

ธ.ค.57-ก.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร
นายภาคภูมิ อินทรสกุล

รวมเงิน 60,000
๘๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ ติดตามการดําเนินงานตามแผนการกํากับและติดตามฯ ประจําปงบประมาณ 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อใหการรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ
ตามแผนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แผนปฏิบัติการประจําป
เปนไปตามเปาหมายและ
ระยะเวลาที่กําหนด
2. เพื่อใหเตรียมความ
พรอมในการรองรับการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามกลยุทธจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ระดับการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
ผูรับผิดชอบ
โครงการทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2. ระดับความ
สําเร็จของการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2558
ครอบคลุมทุก
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตาม
กลยุทธ

1. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน การกํากับและ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ รัฐบาล กระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้น
พื้นฐานและแผนปฏิบัติ การ ประจําปงบประมาณ
2558
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนกํากับและติดตามฯ
ปงบประมาณ 2558 เพื่อดําเนินการประชุมติดตาม
การดําเนินงานตามแผนติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งชี้แจงปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ
3. ประชุมรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2)
รอบที่ 2(ไตรมาศที่ 3-4)
4. จัดทําเอกสารรายงานผลเพื่อเสนอตอคณะ
ติดตามรอบที่ 1(พ.ค.-มิ.ย.)รอบที่ 2 (ต.ค.-พ.ย.)

1. เชิงปริมาณ
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการผูเขารวม
ประชุม จํานวน 35 คน จํานวน 5 ครั้ง
1.2 จัดจางทําเอกสารแผนติดตามฯ
จํานวน 30 เลม
1.3 จัดจางทําเอกสารการตรวจราชการ
จํานวน 14 เลม (2 ครั้ง)
2. เชิงคุณภาพ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต 1 มีเอกสารที่แสดง ผล
การดําเนินงานและใชเปนฐาน ขอมูลใน
การนําเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินจากสํานักงานคณะกรรม การ
การศึกษาขั้นพื้น และเพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาในป
ตอไป

35,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ต.ค.57ก.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นายภาคภูมิ อินทรสกุล

รวมเงิน 35,000
๘๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การสรางเครือขายประชาสัมพันธเพื่อการเสนอขาวสาร
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. เพื่อเผยแพรกิจกรรม ขอมูลขาวสารของ
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 และสถาน ศึกษาในสังกัด
2. เพื่อสรางความเขาใจ หนวยงาน องคกร
ใหประชาชนมีความเขาใจและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
3. เพื่อใหประชาชนทั่วไป ไดรับทราบ
ขาวสารทางดานการศึกษา และเขาใจ
บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และ
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. เพื่อพัฒนาทักษะความรูเกี่ยวกับการ
เขียนขาวและเทคนิคการถายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
5. เพื่อพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธให
เขมแข็ง

1. โรงเรียนสามารถ
นําเสนอขาว สกูฟ
ขาวจากงานใน
โรงเรียนอยางเปน
ระบบ
2. โรงเรียนจัดทํา
Port Folio ขาวเปน
องคความรูเกี่ยวกับ
งานของโรงเรียน
ปละ 1 เลม และสง
ให สพป.ยล.1
จํานวน 1 เลม

จัดอบรมใหแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความรูความ
เขาใจในเรื่อง การถายภาพ
และการเขียนขาวเพื่อ
ประชาสัมพันธ

เชิงปริมาณ
-พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนละ 1 คน และบุคลากรอื่นๆ
รวม 120 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียนในสังกัดมี
ความรูและความเขาใจสามารถเขียนขาว
สกูฟขาวและการถายภาพประกอบเรื่อง

30,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

เม.ย.-ก.ค.
58

กลุมอํานวยการ
นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ
น.ส.โนรียา ยูโซะ

รวมเงิน 30,000
๙๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ ประชุมเครือขายปองกันและปราบปรามทุจริต
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

เพื่อสรางเครือขายการเฝา
ระวังปองกันและปราบปราม
ทุจริตในสถานศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง

1. รอยละของจํานวน
เครือขายเฝาระวัง ที่เขา
อบรมรับความรู ดาน
ปองกันและปราบปราม
ทุจริตเพิ่มมากขึ้น
2. จํานวนเครือขายเฝา
ระวังในการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต
3. ระดับความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต

1. ประชุมเครือขายปองกันและ
ปราบปรามทุจริต
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม/
โรงเรียนสุจริตในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1

เชิงปริมาณ
- ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เขารวม
ประชุมเครือขายปองกันและปรามปรามทุจริต
จํานวน 111 คน

46,000

มิ.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นายอภิสิทธิ์ สัตยมาศ
นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล

เชิงคุณภาพ
- เครือขายมีความรูความเขาใจและสามารถ
นําไปขยายผลในโรงเรียน

รวมเงิน

46,000

๙๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา ประจําป 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในหลักธรรมของศาสนา
และนํามาปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางถูกตอง มีความ
พอเพียง เอื้อเฟอเผยแพร จนเกิดเปน
คุณธรรมประจําชีวิต และนําไปปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการดําเนิน
ชีวิตเปนแบบอยางที่ดีงามแกนักเรียน
ชุมชนและสังคมในดานความมี
ระเบียบวินัย ขยัน ชื่อสัตย สุจริต
รับผิดชอบและกตัญู กตเวที
3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีสวนรวม
ในการรักษา สงเสริมและเผยแพร
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามไวเปนมรดกของสังคมสืบไป

รอยละขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขา
รวมโครงการสามารถนํา
หลักธรรมไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ความสุข มีจิตสํานึกพรอมที่
จะปฏิบัติงานเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ

1.อบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธ
และปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต
ณ สํานักปฏิบัติธรรมเสถียร
ธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา
5 วัน
2. อบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนา
อิสลาม และปฏิบัติธรรมเพื่อ
พัฒนาจิต ณ มัสยิดในจังหวัด
สตูล /ศึกษาดูงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลา 3 วัน

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

- ขาราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
และในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 ที่นับถือศาสนาพุทธ
จํานวน 50 คน

105,000

ก.ค.- ก.ย.58

- ขาราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
และในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 ที่นับถือศาสนาอิสลาม
จํานวน 150 คน

105,000

เปาหมาย

รวมเงิน

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นายนิกร แซฟุง
นางธนกร พิมเสนศรี

210,000
๙๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู
(Knowledge Management)
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณในการทํางาน
3. เพื่อสงเสริมให สพป.ยล.1 เปนองคกรแหงการเรียนรู
และนําไปพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกร เสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เครื่องมือการ
จัดการความรู บทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการความรู
สามารถประยุกตและเขาใจแนวปฏิบัติการจัดการความรูที่
สอดคลองกับบริบทขององคกร
4. เพื่อเปนกรอบกําหนดทิศทางในการดําเนินงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. เพื่อใหมีการพัฒนาตนเองที่จะนําไปสูประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
6. เพื่อให สพป.ยล.1 มีผลการประเมินสํานักงานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑประเมิน
ความสําเร็จทุกรายการ

สพป.ยล.1 ผาน
การประเมิน
คุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู (KM)
ผูบริหารโรงเรียนและ
บุคลากร สพป.ยล.1

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสังกัด สพป.ยล.1 และ
ผูอํานวยการโรงเรียนเขารวม
โครงการมากกวา 70 %
เชิงคุณภาพ
2.ประชุมคณะกรรมการ - ผูเขารวมโครงการมีความรู ความ
จัดทํามาตรฐาน
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู
สํานักงานเขตพื้นที่
(Knowledge Management) มี
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ประสบการณในการทํางาน และมี
แนวทางในการพัฒนาการทํางานให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 มีผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑประเมิน
ความสําเร็จในระดับ 4 ขึ้นไปทุก
ประการ

75,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

23-24 เม.ย.58 กลุมอํานวยการ

นางวรรณี ปูเพ็ชร
นางวัลลภา นัคราเรือง

25 ส.ค.58

รวมเงิน 75,000
๙๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. เพื่อใหบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู ความ
เขาใจในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
และแนวทางในการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน
2. เพื่อใหสามารถจัดทํารายการการประเมิน
การควบคุมภายในไดถูกตองเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544
3. เพื่อใหการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีความ
ครอบคลุมทุกภารกิจ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการปองกัน
และลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล สิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยงาน

รอยละ 80 ของ
บุคลากรในสังกัด
สพป.ยล.1 ที่เขารับ
การอบรมมีความรู
ความเขาใจ ในการ
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรู
ความเขาใจในการ
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน

เชิงปริมาณ
1. บุคคลในสังกัด สพป.ยล.1 จํานวน 60 คน
2. บุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ
ระบบการควบคุมภายใน จํานวน 111 คน
3. ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ
ระบบควบคุมภายใน จํานวน 111 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและจัดทํา
รายการการควบคุมภายใน
2. ผูเขารวมโครงการสามารถเขียนรายงาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ได

60,000

มี.ค. - ก.ค. 58

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
นางวัลลภา นัคราเรือง
นางวรรณี ปูเพ็ชร

รวมเงิน 60,000
๙๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
โครงการ พัฒนาบุคลากรเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อพัฒนาและเสริมสราง
ทักษะดานภาษาอาเซียนใหแก
บุคลากรในสังกัด
2. เพื่อสงเสริมและเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ใหแกบุคลากรในสังกัด

1. รอยละของบุคลากรใน
สังกัดไดรับการพัฒนาและ
เสริมสรางทักษะดานภาษา
อาเซียน
2. บุคลากรในสังกัดมีความรู
มีทักษะในการสื่อสารภาษา
ที่สอง
3. บุคลากรในสังกัดสามารถ
สื่อสารภาษาที่สองไดใน
ระดับพื้นฐานเพิ่มขึ้น

กิจกรรม
ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 30 ชั่วโมง

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสังกัดไดรับการ
พัฒนาและเสริมสรางทักษะ
ภาษาอาเซียน จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสังกัดสามารถ
สื่อสารภาษาอาเซียนไดใน
ระดับพื้นฐานเพิ่มขึ้น

30,000

รวมเงิน

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ก.พ. – ก.ค.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางสุมาลี พลรักษ
นายนิกร แซฟุง

30,000

๙๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การจัดทําขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2558
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล
ดานการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อใหการจัดเก็บขอมูล
ดานการศึกษาของโรงเรียน
เกิดความถูกตอง สมบูรณและ
เปนปจจุบันตามตัวชี้วัดที่
สพฐ. กําหนด
3. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด
สพป.ยล.1 สงรายงานขอมูล
ดานการศึกษาให สพฐ.ไดทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด

1. รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาสามารถ
นําความรูไปใชในการ
ดําเนินงานจัดทําขอมูล
ดานการศึกษาของ
โรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. รอยละของโรงเรียนใน
สังกัดที่มีขอมูลถูกตอง
สมบูรณตามตัวชี้วัดที่
สพฐ. กําหนด
3. รอยละของโรงเรียนใน
สังกัดที่สามารถจัดสง
ขอมูลเรียนรายบุคคลให
สพฐ.ไดทันตามกําหนด

1. จัดทําคูมือและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานขอมูลดานการศึกษา
2. จัดประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบ
ระดับโรงเรียน
3. โรงเรียนจัดทําขอมูลครุภัณฑฯ
Online ในระบบของ สพฐ. ตาม
ระยะเวลาที่ สพฐ. กําหนด
4. จัดทําสรุปรายงานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558

1. จัดทําเอกสารคูมือ จํานวน 120 ชุด
ชุดละ 45 บาท
2. ดําเนินการจัดประชุมผูรับผิดชอบ
ระดับโรงเรียน จํานวน 124 คน ๆ ละ
150 บาท
3. จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล
จํานวน 111 โรงเรียน
4. จัดทําเอกสารสรุปรายงานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา จํานวน 60
เลม

5,400

15-20 พ.ค.58

18,600

21 พ.ค.58

-

มี.ค.-ก.ค.58

6,000

ก.ค.-ส.ค.58

รวมเงิน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางวราภรณ วัฒนกุล
นางซูไวบะห บาระนิบง

30,000

๙๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ การประชุมสัมมนาและเชิดชูเกียรติขา ราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ ประจําป 2558
วัตถุประสงค
1. เพื่อแสดงมุทิตาจิตแกผู
เกษียณอายุราชการ ประจําป
2558
2. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
แกขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจาง
ประจําที่เกษียณอายุราชการ
ประจําป 2558
3. เพื่อใหผูเกษียณอายุราชการ
สามารถนําความรูที่ไดรับจาก
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไป
ดํารงชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการไดอยาง
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
รอยละ 100 ของผู
เกษียณอายุราชการมี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
การปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

1. ประชุมสัมมนาขาราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจําที่เกษียณ
อายุราชการ ประจําป 2558
2. พิธีมอบเกียรติบัตรและเชิด
ชูเกียรติผูเกษียณอายุราชการ
ประจําป 2558

เชิงปริมาณ จํานวน 220 คน
1. ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ
จํานวน 85 คน
2. ผูบริหารสถานศึกษา 111 คน
3. รอง ผอ.สพป.ยล.1/ ผูอํานวยการ
กลุม/หนวย/ศูนย และบุคลากรที่
เกี่ยวของ 24 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูเกษียณอายุราชการไดรับการเชิดชู
เกียรติและการแสดงมุทิตาจิต
2. ผูเกษียณอายุราชการไดรับขวัญและ
กําลังใจ
3. ผูเกษียณอายุราชการไดรับความรู
จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและนําไปปรับ
ใชหลักเกษียณอายุราชการไดอยางมี
ความสุข

148,000

24 ก.ย. 58

กลุมอํานวยการ
นางวรรณี ปูเพ็ชร
นางอรอนงค เมืองฝาย

รวมเงิน 148,000
๙๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

1. ยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรในสํานักงาน
ที่เกษียณอายุราชการ ประจําป 2558
2. เพื่อถายทอดองคความรู ประสบการณ
การดําเนินงานในดานตางๆ ใหแกบุคลากร
รุนหลังไดสืบทอดงานการศึกษาตอไป
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรใน สพป.ยล.1

รอยละ 100 ของ
บุคลากรในสังกัดมี
ความพึงพอใจใน
การเขารวมโครงการ

ประชุมสัมมนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อแลกเปลี่ยนองค
ความรูและประสบการณ
ในการทํางาน

เชิงปริมาณ
1. ผอ.สพป.ยล.1 และรอง ผอ.สพป.ยล1
จํานวน 6 คน
2. ผูอํานวยการกลุม/ศูนย/หนวย จํานวน
9 คน
3. บุคลากร สพป.ยล.1 จํานวน 100 คน
รวมทั้งสิ้น 115 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูเกษียณอายุราชการไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ มีขวัญและกําลังใจที่ดี
2. บุคลากร สพป.ยล.1 ไดรับการ
ถายทอดองคความรู และประสบการณ
จากผูที่จะเกษียณอายุราชการ
3. บุคลากร สพป.ยล.1 สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง โดยไมมีปญหา
หรืออุปสรรค

70,000

รวมเงิน

70,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
28 ก.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
นางอรอนงค เมืองฝาย
นางวรรณี ปูเพ็ชร

๙๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
ทําใหมีความคิดสรางสรรค เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
2. บุคลากรรับรู และเห็นคุณคาของการมี
สถานที่ทํางานที่นาอยู นาทํางาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

รอยละ 100 ของ
บุคลากรและผูรับ
บริการมีความพึง
พอใจตอการจัด
สภาพภูมิทัศนของ
สพป.ยล.1

1. วางแผนและกําหนด
แผนแมบท (master Plan)
การจัดและปรับปรุงภูมิ
ทัศน
2. กําหนดการจัดและ
ปรับปรุงภูมิทัศนตามที่
วางแผนไวบริเวณรอบ
อาคาร สพป.ยล.1 ทั้ง
ภายนอกและภายใน
- ตนไม ดอกไมประดับ
- วัสดุและอุปกรณในการ
จัดตกแตงสวนหยอม
- ดินและปุยบํารุงตนไม

เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร สพป.
ยล.1 ทั้งภายนอกและภายใน

50,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ต.ค. 57-ส.ค. 58

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
นางจันทรัช พรหมรูปสวย
นางวรรณี ปูเพ็ชร

เชิงคุณภาพ
- สพป.ยล.1 มีสภาพภูมิทัศนที่
สวยงาม เอื้อตอการปฏิบัติงาน เปน
สถานที่ทํางานที่นาดู นาอยู นา
ทํางาน

รวมเงิน 50,000

๙๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัตกิ ารประจําป 2558
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในสังกัดอยางตอเนื่อง
2. เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลัง
ในในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัด
3. เพื่อพัฒนาองคความรูใหม
ของบุคลากรในสังกัด

ตัวชี้วัด
รอยละของ
บุคลากรทาง
การศึกษาที่เขา
รวมโครงการ

กิจกรรม
1. ประชุมสัมมนา
2. ศึกษาดูงาน
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู/สรุปองค
ความรูใหม

เปาหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด จํานวน 85 คน
- บุคลากร สนง. จํานวน 45คน
- ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 40
คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดีขึ้น
ในการอยูรวมกันและมีความสุขใน
การทํางาน
- บุคลากรในสังกัดเพิ่มพูนองค
ความรูใหมตามสมรรถนะทําใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

รวมเงิน

สพป.
400,000
โรงเรียน 236,000

ระยะเวลา
การปฏิบัติ
ส.ค.-ก.ย.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ
นางสุมาลี พลรักษ

636,000

๑๐๐

สวนที่ ๔
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนเครือ่ งมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อ
สงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาทีเ่ ชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
กําหนดแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ดังนี้
1. งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการตามบริบทของเขตพื้นที่
2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ เพื่อใชดําเนินงานตามกลยุทธที่ 1 - 5 ตาม
จุดเนนของ สพฐ. และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเนน สพป.ยล.1 และตามบริบทของเขตพื้นที่ โดยมี
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษา การสรางนวัตกรรมใหมๆ การวิจัย การผลิต
อุปกรณ สือ่ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ามารถเปนตนแบบได
3. งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต เพื่อดําเนินการโครงการตามกลยุทธที่ 6 ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุข เพือ่ ใหนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพสอดคลองกับอัตลักษณของตน
เงื่อนไขความสําเร็จ
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการโดยมุง เนนผลสัมฤทธิ์ของ
งานและการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอือ้ ตอการพัฒนาความคิดริเริม่ สรางสรรค การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
3. การบริหารจัดการ ตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม และยึดหลักธรรมาภิบาล
และสงเสริมใหทกุ ภาคสวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
4. สรางความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหกับ
บุคลากรในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํากลยุทธสกู ารปฏิบัตอิ ยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
สูสาธารณชนและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
7. หนวยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยางเครงครัด
๑๐๑

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการ
ดําเนินงานจักตองถูกตอง โปรงใส ตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
การเงิน การคลัง

หลักการทํางาน : รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ใสใจบริการ

๑๐๒

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕๕7
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕๕8
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. การพัฒนาศักยภาพครูสูการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-net
2. พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. การพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน
4. การนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดสูการสรางองคความรูของนักเรียน
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
7. การสะทอนผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
8. งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ประจําป 2558
9. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
10. คัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2558
11. การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
12. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
13. แนะแนวพัฒนาอาชีพกาวไกลสูประชาคมอาเซียน ประจําป 2558
14. ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1” ประจําป 2558
15. พัฒนาศักยภาพลูกจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
16. สัมมนาองคคณะบุคคลเครือขายทางการศึกษายะลา เขต 1
17. อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม
18. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขาย 13 ศูนย
19. การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
20. การแขงขันกีฬา “สพป.ยะลา 1 เกมส” ประจําป 2558
21. การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป 2558
22. การประชุมผูบริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ยล.1 และผูอํานวยการกลุมในสังกัด สพป.ยล.1
23. การจัดงานวันสําคัญ ประจําป 2558
24. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

๑๐๓

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕๕7
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕๕8
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

25. การประชุมสัญจรคณะกรรมการเขต สพป.ยล.1 ประจํางบประมาณป 2558 (สัญจรศูนยเครือขาย)
26. ติดตามการดําเนินงานตามแผนการกํากับและติดตามฯ ป 2558
27. การสรางเครือขายประชาสัมพันธเพื่อการเสนอขาว
28. ประชุมเครือขายปองกันและปราบปรามทุจริต
29. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา ประจําป 2558
30. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2558
31. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
32. พัฒนาบุคลากรเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน
33. การจัดทําขอมูลและสารสนเทฯทางการศึกษา ปการศึกษา 2558
34. ประชุมสัมมนาและเชิดชูเกียรติขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ ประจําป 2558
35. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน
36. ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
37. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
38. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอัตลักษณและวัฒนธรรมพื้นที่ จชต.
39. สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต
40. สงเสริมและพัฒนาการการเรียนรูระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น)
41. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต
42. สนับสนุนโรงเรียนคูขนานศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
43. รักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
44. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
45. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศในกับนักเรียนใน จชต.
46. สงเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับอําเภอใหมีคุณภาพและสอดคลองกับอัตลักษณ
ของจังหวัดชายแดนภาคใต
47. พัฒนาหมูบานครูแบบยั่งยืน

๑๐๔

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕๕7
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕๕8
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

48. พัฒนาสภาพแวดลอม กอสรางรั้วและถนนภายในโรงเรียน
49. พัฒนาโรงเรียนที่มีศักยภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาและโครงการอิสลาม
วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัว
50. สงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
51. การแขงขันกีฬานักเรียน/กีฬาบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต
52. สงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
53. มหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต
54. งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต
55. สงเสริมประสบการณอาชีพนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต
56. ทุนการศึกษาภูมิทายาท
57. การพัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสาร
58. School Safe Zone (ติดตั้งระบบกลอง CCTV)
59. ทุนการศึกษาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
60. สงเสริมศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาในตางประเทศ
61. พัฒนารูปแบบเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณชายแดนใต
62. สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (อบรมครูสอนไมตรงวุฒิ)
63. สงเสริมการมีสวนรวมองคกรเครือขายการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
64. พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน

๑๐๕

ก.ย.

ภาคผนวก

๑๐๖

ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ระยะเวลาดําเนินการ

เสนอโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 25๕8

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557

แตงตัง้ คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิการ

ตุลาคม – พฤศจิกายน 25๕7

ประชุมคณะกรรมการจัดทําโครงการเขาแผน
ปฏิบตั ิการฯ ชี้แจงนโยบาย/แนวทาง
(ระยะที่ 1)
ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
(ระยะที่ 2)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
รางแผนปฏิบตั ิการ ประจําป พ.ศ.2558
(ระยะที่ 3)
เสนอ กพป.ยล.๑
เห็นชอบ

24 พฤศจิกายน 2557

2 - 4 ธันวาคม 25๕7

15 ธันวาคม 2557

23 ธันวาคม 2557
ไมเห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป.ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

ธันวาคม 2557

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558

ติดตามรายงานผลโครงการ
ตามแผนกํากับ ติดตาม

ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558

สรุปและรายงานประจําป

ตุลาคม 2558

๑๐๗

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่ 601/ 2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
********
ดวยสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษายะลา เขต 1 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบั ติก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 เพื่อ ใหก ารดําเนินการในครั้ ง นี้ เป นไปอยางมีป ระสิ ทธิภาพ บรรลุ วัตถุป ระสงคของโครงการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ควบคุม อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย
1.1 นายอาดุลย พรมแสง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
1.2 นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
1.3 รอง ผอ.สพป.ยล.1 ทุกคน
กรรมการ
1.4 ผูอํานวยการกลุม ทุกกลุม
กรรมการ
1.5 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ
1.7 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ
2. คณะกรรมการฝายจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ มีหนาที่ ประสานสถานที่จัดประชุม/ ที่พัก/
อาหาร/อาหารวาง/เครื่องดื่ม/รับลงทะเบียน/จัดใหเขาหองพัก/งานบริหารทั่วไป/งานประชาสัมพันธและงาน
ยาน พาหนะ ประกอบดวย
2.1 นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
2.2 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ
2.3 นางวราภรณ วัฒนกุล
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
2.4 น.ส.สุนันทา ยี่สุน
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
2.5 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
2.6 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ
2.7 นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ
นักประชาสัมพันธ
กรรมการ
2.8 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.9 นางซูไวบะห บาระนิบง
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.10 นายสมบูรณ จันทรผลิน
พนักงานขับรถยนต
กรรมการ
2.11 นายวิเชษฐ บายอ
พนักงานขับรถยนต
กรรมการ
2.12 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ
2.13 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
๑๐๘

3. คณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีหนาที่ศึกษานโยบาย
มาตรการ จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รวมกับบุคลากรในกลุมงาน จัดทําแผนงาน/โครงการ เขาแผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบดวย
3.1 นายอาดุลย พรมแสง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
3.2 นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
3.3 รอง ผอ.สพป.ยล.1 ทุกคน
กรรมการ
3.4 ผูอํานวยกลุมทุกกลุม /ศูนย/หนวย
กรรมการ
3.5 ประธานศูนยเครือขายสถานศึกษา 13 ศูนย
กรรมการ
3.6 นายนิยม รักมาก
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.7 นายกัมปนาท จูฑังคะ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.8 น.ส.เนตรนพิชญ จําปาทองเทศ ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.9 น.ส.อรวรรณ ปลองไหม
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.10 นางปราณี อองหลี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.11 นางวราภรณ วัฒนกุล
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
3.12 น.ส.สุนันทา ยี่สุน
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
3.13 นางสุกญ
ั ญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ
3.14 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
3.15 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
3.16 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะหนโยบาย
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
3.17 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ
3.18 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
3.19 นางซูไวบะห บาระนิบง
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
4. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีหนาที่ วิเคราะห
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหวางวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557
ณ ชคะมาศ รีสอรท อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประกอบดวย
4.1 นายอาดุลย พรมแสง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
4.2 นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
4.3 นายสุทรรศน ซุนจาย
รอง ผอ.สพป.ยล.1
กรรมการ
4.4 นายเอกรัฐ สมจิต
รอง ผอ.สพป.ยล.1
กรรมการ
4.5 นายจีรยุทธ วิชญรักษ
รอง ผอ.สพป.ยล.1
กรรมการ
4.6 นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
รอง ผอ.สพป.ยล.1
กรรมการ
4.7 นายดนุพล อนพวงรัตน
กรรมการเขตพื้นที่ฯ
กรรมการ
4.8 ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท
กรรมการเขตพื้นที่ฯ
กรรมการ
4.9 นายอาบัส สาเหล็ม
กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ กรรมการ
4.10 นายกัมปนาท จูฑังคะ
กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ กรรมการ
๑๐๙

4.11 นายอนันต วรากุลสลาม
กรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ กรรมการ
4.12 นางวันเพ็ญ แซแต
กรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ กรรมการ
4.13 นายดุสิต ณ สุวรรณ
ประธานศูนยเครือขายคุรุมิตร กรรมการ
4.14 นายประทีป ยาวงศ
ประธานศูนยเครือขายมิตรภาพ กรรมการ
4.15 วาที่ ร.ต.อับดุลรอแม การีอูมา ประธานศูนยเครือขายลุมน้ําสายบุรี กรรมการ
4.16 นายมูฮํามัดมารซูกี ยีเฮง
ประธานศูนยเครือขายดงตาล กรรมการ
4.17 นายพลวัฒน บุญชวย
ประธานศูนยเครือขายกรงปนัง กรรมการ
4.18 นางพรรณี ปานทอง
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
4.19 นางพวงนิตย วิชญรักษ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4.20 นางวรรณี ปูเพ็ชร
ผอ.กลุมอํานวยการ
กรรมการ
4.21 นายสมปอง ชูชื่น
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
4.22 นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
4.23 นายประสิทธิ์ กาสอ
หัวหนาศูนยสง เสริมอิสลามศึกษา กรรมการ
4.24 นายรอมฏอน อุทาย
เจาหนาที่ ศูนย ITE
กรรมการ
4.25 นายนิยม รักมาก
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
4.26 นายกัมปนาท จูฑงั คะ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
4.27 น.ส.เนตรนพิชญ จําปาทองเทศ ศึกษานิเทศก
กรรมการ
4.28 นางปราณี อองหลี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
4.29 น.ส.อรวรรณ ปลองไหม
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
4.30 นางวราภรณ วัฒนกุล
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
4.31 น.ส.สุนันทา ยี่สุน
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
4.32 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
4.33 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ
4.34 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
4.35 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ
4.36 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ
4.37 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
4.38 นางซูไวบะห บาระนิบง
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
5. คณะกรรมการฝายการเงิน มีหนาที่ยมื เงิน เบิกจายเงิน ดําเนินการจัดซื้อวัสดุที่จําเปนตองใชใน
การจัดประชุมสัมมนา รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน ประกอบดวย
5.1 นายสมปอง ชูชื่น
ผอ.กลุมงานการเงินฯ
ประธานกรรมการ
5.2 น.ส.สุนันทา ยี่สุน
นักวิเคราะหนโยบายฯ รองประธานกรรมการ
5.3 นางนูรีซัน ลาเตะ
พนักงานราชการ
กรรมการ
5.4 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ
5.5 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ

๑๑๐

6. คณะกรรมการฝายประเมินผลและสรุปผลโครงการ มีหนาที่ ทําแบบประเมิน เก็บขอมูล และ
สรุปผลโครงการฯ ประกอบดวย
6.1 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
6.2 นางวราภรณ วัฒนกุล
นักวิเคราะหนโยบายฯ
รองประธานกรรมการ
6.3 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ
6.4 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
6.5 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ
6.6 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบาย
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ปฏิบัตหิ นาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(นายอาดุลย พรมแสง)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1

๑๑๑

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่ 629 / 2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
********
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ไดจัดทํารางแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการแกไขปญหา
ในการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานตามขั้นตอนของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เกิดประโยชนสูงสุดและความ
คุม ค า กั บ การทุ ม เททรั พ ยากรทางการบริ ห ารให บ รรลุ เ ป า หมายและวัต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดจึ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ การพิจารณากลั่นกรองรางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อกลั่นกรอง
ร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ก อนเสนอขอความเห็ นชอบต อคณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
1. นายอาดุลย พรมแสง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต ณ สุวรรณ
ประธานศูนยเครือขายคุรุมิตร
กรรมการ
4. นายพลวัฒน บุญชวย
ประธานศูนยเครือขายกรงปนัง
กรรมการ
5. นายอาบัส สาเหล็ม
ผูแทนกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
กรรมการ
6. นางพรรณี ปานทอง
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ กรรมการ
7. นางพวงนิตย วิชญรักษ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
8. นางวรรณี ปูเพ็ชร
ผอ.กลุมอํานวยการ
กรรมการ
9. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
10. นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
12. นางอังคณา เดนปรีชาวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
13. นางสุกญ
ั ญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
14. นายภาคภูมิ อินทรสกุล พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
15. นางซูไวบะห บาระนิบง
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ไดดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพตอไป
สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(นายอาดุลย พรมแสง)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
๑๑๒
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