รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 09.0๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม

ผูบริหารโรงเรียน

ผูเขารวมประชุม

ผูไมมาประชุม

๑. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
๒. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๓. นางวรรณี ปูเพ็ชร
๔. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
๕. นางสาวสุนันทา ยี่สุน
๖. นางวรรณฤดี สัตยาทิตย
๗. นางพรรณี ปานทอง
๘. นางอรเพ็ญ ทองชวย
๙. นายอครัญญ บากา
๑๐.นายมะหามะเพาซี แซการี
อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง

รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ประธาน
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาศูนย ITE
หัวหนาศูนยอิสลามศึกษา
จํานวน ๔๗ คน
จํานวน ๕3 คน
จํานวน 10 คน

๑. นางวัลลภา นัคราเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
๒. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
๓. นางอรอนงค เมืองฝาย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๔. นางสาวโนรียา ยูโซะ
พนักงานราชการ
๑. โรงเรียนบานสลากกินแบงสงเคราะห ๑๓๔

กอนวาระการประชุม
๑ มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลจาก สพฐ. ใหกับศึกษานิเทศกที่เปน
คณะนิเทศการขับเคลือ่ นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ระดับประเทศ จํานวน 4 ทาน ไดแก
๑. นายนิยม รักมาก
๒. นางสาวซารินดา บิณวาฮับ
๓. นางกชกร แทนรัตน
๔. นายอครัญญ บากา
นายจีรยุทธ วิชญรักษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเชิญผูแทนจากองคการโทรศัพท
จังหวัดยะลา มาใหความรูเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ท และเครือขายอินเตอรเน็ท

-๒นายวิ วั ฒ น ว อ งไววั ฒ นกุ ล ผู บ ริ ห ารบริ ษั ท TOT ยะลา แจ ง ที่ ป ระชุ ม ว า วั น ที่
๑ มกราคม ๒๕๖๑ ระบบอินเตอรเน็ทหมูบาน อินเตอรเน็ทประชารัฐ ของ TOT เขตบริการของภาคใตทั้งหมด
และอินเตอรเน็ทชายขอบชายแดนทั่วประเทศ บริษัท TOT จะเปนผูดูแล ทั้งระบบ ๓ G ของ Dtac ดวย
และองคการโทรศัพทจะจัดโครงการเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ไดเยี่ยมชมหนวยงานที่ควบคุมระบบซึ่งตั้งอยูที่
อําเภอหาดใหญ กรณีที่ระบบอินเตอรเน็ทขัดของ จะดําเนินการแกไขใหภายใน ๑ วัน ในชวงนี้คงใชระบบเดิมไป
กอนจนกวาจะถึงเวลาเปลี่ยนถายระบบใหม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ นายจีรยุทธ วิชญรักษ รอง ผอ.สพป.ยะลา ๑ ไดรับมอบหมายใหรกั ษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ การขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขึ้นอยูกบั สถานศึกษาในสังกัดเปนสําคัญ
๑.๒ ปจจุบัน สพฐ. ไดมอบนโยบายหรือสั่งการ ทางระบบ VDO. Conference
แตในทางปฏิบัติมปี ญหาดานสัญญาณในบางครัง้ ไมชัดเจน รมต.ศธ. จึงไดมอบ
นโยบายเรื่องอินเตอรเน็ท โดยใหทุกโรงเรียนตองมีอินเตอรเน็ทความเร็วสูง
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ และใหผูบริหารพิจารณาเลือกใชเครือขายอินเตอรเน็ท
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
๑.๓ การประชุมในวันนี้ไดเชิญตัวแทนจากองคการโทรศัพทมาชี้แจงระบบและการติดตั้ง
อินเตอรเน็ทใหสถานศึกษาทราบ
๑.๔ เชิญชวนรวมกิจกรรมวันครูจงั หวัดยะลา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเปนเกียรติกับ
วิชาชีพครู และเชิญชวนรวมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑ ถามีโอกาสอยากใหทุกคนทีม่ ีความพรอมได
รวมบริจาค เพราะถือวาเปนการทําบุญที่ยิ่งใหญ ไดชวยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
(WWW.yala.1.go.th)
รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

-๓กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางวรรณฤดี สัตยาทิตย ๔.๑ การสงหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการ
การเบิกเงินคารักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางประจํา
ไดกําหนดใหโรงเรียนมารับเงินคาสวัสดิการฯดังกลาว ในวันที่ 5 และวันที่ 20 ของทุกเดือน ถาหากตรงกับวันหยุด
ก็เลื่อนไปในวันทําการถัดไป โดยขอใหสงเรื่องมากอนประมาณ ๒ วัน เพื่อจะไดตรวจสอบความถูกตองและจะได
จัดเตรียมเงินไวใหเพียงพอกับการเบิกจาย กรณีคาการศึกษาบุตรของสถานศึกษาเอกชน ใหแนบใบประกาศเรียกเก็บ
คาเลาเรียนมาดวย
๔.๒ การเบิกจายเงินคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของขาราชการและ
ลูกจางประจํา (เดือนละ 1,000 บาท)
กรมบัญชีกลางไดโอนเงินเขาบัญชีโดยตรงแลว ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 สําหรับ
เงินพื้นทีพ่ ิเศษของพนักงานราชการ เดือนละ 2,500 บาท ตองคอยเงินโอนจัดสรร
๔.๓ การเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง
สพป.ยะลา เขต 1 จะโอนเงินเขาบัญชีใหกับผูมสี ิทธิ์ ตกเบิกเดือน ตุลาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2560 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นี้
๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
“ศูนยดูแลผูรับบํานาญแบบครบวงจร ”(Pensions care center”
ดวยสํานักงานคลังเขต ๙ ไดจัดตั้งศูนยดูแลผูร ับบํานาญนํารองที่จงั หวัดยะลาและ
นราธิวาส โดยศูนยฯตั้งอยูที่สํานักงานคลังจังหวัดยะลา ผูทจี่ ะเกษียณอายุราชการของทุกหนวยงานติดตอขอรับ
บริการได โดยยื่นไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป
๔.๕ การประชุมผูควบคุมงานและเจาหนาที่พัสดุโรงเรียน
สพป.ยะลา ๑ กําหนดจัดประชุมผูควบคุมงานกอสรางและเจาหนาทีพ่ ัสดุโรงเรียน
จํานวน ๓๕ โรงเรียน ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมงานและการเบิกจาย
โดยใหผเู ขารวมประชุนํา ปร.๔ และรูปแบบกอสรางมาในวันประชุมดวย
ที่ประชุม
ขอหารือวาการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร จะใหโอนเขาบัญชี
หรือมีผรู ับแทนไดหรือไม เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ประธาน
๑. กรณีที่จะใหโอนเขาบัญชีใหเขียนเลขทีบ่ ัญชีไวดานบนของใบขอเบิกดวย
๒. กรณีที่จะใหตัวแทนของโรงเรียนมารับเงินแทน จะตองใหผูขอเบิกลงนามรับเงิน
ในแบบขอเบิกใหเรียบรอยดวย
ที่ประชุม
รับทราบ

-๔กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๒ขั้น ศอ.บต.)
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา ๑ มีผูไดรับการ
พิจารณาเลื่อน ๒ ขั้น ศอ.บต. ประมาณ ๖๐๐ คน ใหโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ หากมีกรณีตกหลนใหแจงกลุม
บริหารงานบุคคล ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการออกคําสัง่ แกไขเงินเดือน คาดวาจะไดรับเงินตกเบิกประมาณเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๔.๗ การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ว.๑๐)
-คณะกรรมการประเมินสภาพจริงที่โรงเรียนทุกราย
-ใหโรงเรียนเตรียมความพรอมตอนรับคณะกรรมการ โดยเตรียมสภาพทางกายภาพ
ของโรงเรียน สภาพทางกายภาพของหองเรียนและผลงานทีป่ ระสบผลสําเร็จ
-เสียงสะทอนจากคณะกรรมการที่ไดประเมิน
๑. ผูบริหารสถานศึกษาใหการตอนรับอยางดี
๒. สภาพกายภาพภูมิทัศน ตนไมและบริเวณโรงเรียน มีความสะอาด ๗๕%
สวนอีก ๒๕% ตองปรับปรุง
๓. โตะ เกาอี้ที่เกาหรือชํารุด ควรนําไปจัดเก็บหรือซอมแซมใหเรียบรอย
๔. บรรยากาศภายในหองเรียน ควรจัดเก็บหนังสือเกา ๆ หรือไมกวาด
ใหเปนระเบียบ
๔.๘ การประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเขม
การประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเขม เพื่อสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานราชการ ตําแหนงครูผสู อนศาสนาอิสลาม , ประกาศรับสมัครครูวิกฤต ใหโรงเรียนสังกัด สพป.ยะลา ๑
คูพัฒนา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง)
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการตําแหนงครูผสู อนศาสนาอิสลาม
-สอบขอเขียน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑
-สอบสัมภาษณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑
-ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
-ทําสัญญาจาง/ปฏิบัติงาน วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๔.๙ โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา
สพป.ยะลา ๑ ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูบ ริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจําป
๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนาน ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และจัดใหมีกจิ กรรม
“ชายแดนใต ชวยนองภัยหนาว” โดยจะนําถุงเทา เสือ้ กันหนาว ผาพันคอ ไปมอบใหนักเรียนทางภาคเหนือดวย
ที่ประชุม
รับทราบ

-๕กลุมอํานวยการ
นางวรรณี ปูเพ็ชร

๔.๑๐ การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๑
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เปนเจาภาพจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป
๒๕๖๑ โดยกําหนดจัดใหมีกิจ กรรมพิธีทําบุญ ตักบาตร พิธีละหมาดฮายัต พิ ธีรําลึกถึง พระคุณบู รพาจารย และ
ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กําหนดคําขวัญวันครูครั้งที่ ๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๑ วา “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” และใหสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาหวันครู ระหวางวันที่
๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ สําหรับรายละเอียดการจัดงานจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง ในสวนของสพป.ยะลา ๑
จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม
รายา สพป.ยะลา ๑ ผูประสงคจะรวมบริจาคโลหิตขอใหแจงความประสงคที่กลุมอํานวยการ
นางวัลลภา นัคราเรือง ๔.๑๑ การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
๑. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยงานภาครัฐจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แลว
รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูก ํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครัง้ ภายในเกาสิบวัน นับจากวันสิ้นสุด
ปงบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/๔๔๔๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใหโรงเรียนในสังกัดจัดสงหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จํานวน ๒ ชุด ดังนี้ ชุดที่ ๑ เรีย น ผูอํานวยการสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ชุดที่ ๒ เรียน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดยะลา สงกลุมอํานวยการ
ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะไดรวบรวมสงสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดยะลา ใหทันตามกําหนดเวลา
ปญหาอุปสรรคที่พบในระดับสถานศึกษา
จากการจัดสงหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ของ
สถานศึกษาในสังกัด ใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ และผูอํานวยการ
สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดยะลา ขอสังเกตจากการตรวจสอบ แบบ ปอ.๑ พบวา
๑. การสรุปเนื้อหาในแบบ ปอ.๑ บางโรงเรียนสรุปเนือ้ หาไมครบทั้ง ๓ สวน คือ
สวนที่ ๑ ความเสี่ยง (ตัวหนังสือหนา)
สวนที่ ๒ สาเหตุ (ตัวหนังสือเอียง)
สวนที่ ๓ แนวทางแกไข (ตัวหนังสือขีดเสนใต)
- ตัวอยางการเขียนความเรียงลงในแบบ ปอ.๑ งานบริหารวิชาการ
ที่ถูกตอง ดังนี้
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ความเสี่ยง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
สาเหตุ เนื่องจากครูไมใชแผนการจัดการเรียนรู ครูบางสวนไมใหความสําคัญในการใชสื่อการสอน
และครูไมใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

-๖แนวทางแกไข ใหมีการกํากับติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอยางจริงจังและตอเนื่อง
จัดใหมีกจิ กรรมสอนเสริม จัดใหมกี ารแขงขันทักษะทางวิชาการ และจัดใหครูไดศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการ
สอนจากสถานศึกษาอื่น
- สรุปเนื้อหาในแบบ ปอ.๑ การจัดการเรียนการสอนพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเนื่องจากครูไม
ใช แผนการจั ดการเรีย นรู ครูบ างส วนไม ใ หค วามสํ า คัญ ในการใช สื่ อการสอนและครู ไ ม ใ ช วิ ธี ก ารวั ดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย แกไขโดย ใหมีการกํากับติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอยางจริงจัง
และตอเนื่อ งจัดใหมีกิจ กรรมสอนเสริม จัดให มีการแขงขันทักษะทางวิชาการ และจัดใหครู ไดศึกษาดูง านดานการ
จัดการเรียนการสอนจากสถานศึกษาอื่น
๒. ความเสี่ยงในแบบ ปอ.๑ ใหแยกเปน ๔ งาน บางโรงเรียนไมไดแยกเปน ๔
งาน แตเขียนเปนลําดับตัวเลขลงมา ใหแยกเปนงาน ดังนี้
๑) งานบริหารวิชาการ
๒) งานบริหารงบประมาณ
๓) งานบริหารบุคคล
๔) งานบริหารทั่วไป
(ตัวอยางงานบริหารวิชาการ เอกสารแนบ )
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๑๒ ผลการแขงขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๗
ปการศึกษา ๒๕๖๐ .
ตามที่ สํ านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต ๑ ไดส ง นัก เรี ยน
เขาแขง ขันทั ก ษะในงานศิล ปหั ตถกรรมนัก เรียนภาคใต ครั้ งที่ ๖๗ ป ก ารศึก ษา ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๑๕๕ รายการ นั้น
ผลการแข ง ขั น ปรากฏว า นั ก เรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดรางวัล ๖๘ เหรียญทอง ๕๐ เหรียญเงิน ๒๑ เหรียญทองแดง และเขารวม(ไมไดรั บ
เหรียญรางวัล) จํานวน ๑๖ รายการ โดยนักเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิ ศ
อันดับ ๒ ไดเปนตัวแทนภาคใต เขาแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ รวม ๑๓ รายการ แยกเปนรายโรงเรียน ดังนี้

-๗ลําดับ

โรงเรียน

หมวดหมู

๑

บานปุโรง

๒

นิบงชนูปถัมภ ภาษาตางประเทศ

๓

๔

อนุบาลยะลา

บานสะเอะ

การงานอาชีพ

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

การแขงขันจักสานไมไผ ป.๔-ป.๖

๙๓.๓๓

ทอง

ชนะเลิศ

การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ป.๔-ป.๖

๘๘.๓

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร
(Science Show) ป.๔-ป.๖

๙๔

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

การงานอาชีพ

การแขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ
ป.๔-ป.๖

๙๒

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ภาษาไทย

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม
กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖

๘๙

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

ภาษาไทย

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย
(คําคมเดิม) ป.๔-ป.๖

๙๒.๘๙

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดเลานิทานคุณธรรม
และวัฒนธรรม
ป.๔-ป.๖

๙๔.๖๗

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร

การแขงขันเครื่องรอนไกล ประเภท
ระยะทางอัตรารอน ป.๔-ป.๖

สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดละครประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม
ป.๑-ม.๓

๘๗

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

๙๓.๖๗

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

๕

บานโกตาบารู ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภท ๘๘.๑๗
หญิง ป.๑-ป.๖

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

๖

บานปงตา

วิทยาศาสตร

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ป.๑-ป.๖

๘๒.๖๖

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

๗

บานรามัน

เรียนรวม - ศิลปะ

การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ป.๑-ป.๖

๙๒

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

๘

พัฒนาบาลอ

การงานอาชีพ

การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถิ่น ม.๑-ม.๓

๙๐.๖๖

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

-๘ประธาน

ที่ประชุม

- ขอขอบคุณโรงเรียนที่ใหความรวมมือสงนักเรียนเขารวมการแขงขันและจัดนิทรรศการ
และพาครูและเด็กไปชมนิทรรศการแหลงเรียนรูทจี่ ังหวัดสุราษฎรธานี และขอแสดงความ
ยินดีกับโรงเรียนที่ไดรบั รางวัล สําหรับ ๘ โรงเรียนที่ไดเปนตัวแทนภาคใตไปเขารวม
แขงขันที่ศูนยธรรมศาสตรรงั สิต ขอใหเตรียมฝกซอมเตรียมความพรอมไวดวย โดย
สพป.ยะลา ๑ จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให จํานวน ๗๒ คน
- ขอขอบคุณโรงเรียนบานตะโละหะลอ ที่ไดรวมจัดนิทรรศการในครั้งนี้
รับทราบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางพรรณี ปานทอง

๔.๑๓ การดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
โดยใช “แนวทางการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)”
แบงออกเปน ๓ ดาน ไดแก ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานคํานวณ ความสามารถดานเหตุผล
การใชขอสอบ
1. กอนใชขอสอบ ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)
1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 เปนหลัก ควบคูกับตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ที่สอดคลองกัน
1.3 จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณสําหรับจัดการเรียนการสอน
2. ระหวางใชขอสอบ ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ทดสอบกอนเรียน โดยนําขอสอบเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ในแต
ละตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรู ประเมินความสามารถของนักเรียน
2.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว โดยนําขอสอบเตรียมความ
พรอมวัดความสามารถการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมตามความ
เหมาะสม เชน ใบความรู ใบงาน แบบฝกหัด เกม ฯลฯ
2.3 หากพบนักเรียนยังไมเขาใจหรือยังไมผานเกณฑทกี่ ําหนดใหคุณครูสอนซอมเสริมเปน
รายบุคคลจนกวานักเรียนจะเขาใจและประเมินนักเรียนอีกครั้ง
3. หลังการใชขอสอบ ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ใหบันทึกผลการประเมินนักเรียนในบันทึกหลังสอน จุดเดน จุดที่ตองพัฒนาของนักเรียนเพื่อจะ
นํามาพัฒนานักเรียนตอไป
3.2 การติดตาม โดยศึกษานิเทศกเปนผูดําเนินการเพื่อกระตุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
คุณครูใหเปนไปตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (NT)

-๙๔.๑๔ การประเมินความสามารถดานการอาน(RT) และ NT ป.3
1. การประเมินความสามารถดานการอานออกของนักเรียนชั้น ป.1 (Reading
Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน
สพป.ยะลา เขต 1 กําหนดจัดสอบพรอมกันทั้งเขตพื้นที่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ดังตารางสอบ
09.00-10.30 น.

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

ฉบับที่ 1 อานรูเ รื่อง

ฉบับที่ 2 อานออกเสียง

พักกลางวัน

13.00-15.00 น.
ฉบับที่ 2 อานออกเสียง
(ตอ)

* หมายเหตุ โรงเรียนเปนสนามสอบ
2. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้น ป.3 ทุกคน สพฐ.กําหนดจัดสอบพรอมกันทั่ว
ประเทศ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดังตารางสอบ

โดยในปการศึกษา 2560 ศูนยสอบ ยะลา เขต 1 ไดกําหนดรายละเอียดการจัดสนามสอบ NT ปการศึกษา 2560
(รายละเอียดการกําหนดสนามสอบ เอกสารแนบ หนา ๑๗ – ๒๒ )
๔.๑๕ การสอบ Pre O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๑ โรงเรียนกรอกขอมูลการสอบของนักเรียนตามแบบบันทึกขอมูลและ
รายงานผลมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เปน File Excel ภายในวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๖๑
๑.๒ โรงเรียนนําผลการสอบ Pre O-NET ไปใชในการเตรียมความพรอมนักเรียน
ในการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
- วิเคราะหขอสอบรายขอของนักเรียนรายคนนําคะแนนที่ไดไปใชในการ
ปรับปรุงและแกปญ
 หานักเรียนในขอที่นักเรียนยังทําไมได
- วิเคราะหคะแนนรายตัวชีว้ ัดและมาตรฐานการเรียนรู นําตัวชี้วัดที่ตอง
ปรับปรุงเรงดวนไปจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน

-๑๐๔.๑๖ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-Net)
ตามที่ สทศ. ไดกําหนดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (Islamic
National Educational Test: I-net ) จัดสอบใหกบั นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในปสุดทายของหลักสูตรอิสลามศึกษา
ตอนตน(อิบติดาอียะห) ตอนกลาง (มุตะวัสสิเฏาะฮ) และตอนปลาย(ซานาวียะห) โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 ในวันเสารที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีสนามสอบ
11 สนามสอบ ประกอบดวย
ลําดับ
สนามสอบ
โรงเรียน
หมายเหตุ
ที่
โรงเรียน
1 บานสะเอะ
บานสะเอะ
2 สันติวิทยา
สันติวิทยา
3 คุรุชนพัฒนา
คุรุชนพัฒนา
4 บานตาเซะ
1.บานตาเซะ 2.บานทุง เหรียง 3.บานบาโด
5 บานตาสา
1.บานตาสา 2.บานบาตันฯ 3.บานปอเยาะ 4.บานสาคอ
6 บานนิบงพัฒนา
1.บานนิบงพัฒนา 2.ไทยรัฐวิทยา 3.บานบุดี 4.บานรั้วตะวัน
7 บานบันนังบูโย
1.บานบันนังบูโย 2. บานตะโละซูแม 3.บานลือมุ
8 บานตะโละหะลอ
1.บานตะโละหะลอ 2.บานจะกวะ 3.บานปาแตรายอ 4.บานพะปูเงาะ
9 บานมาแฮ
1.บานมาแฮ 2.บานบือมัง 3.บานปงตา 4.บานอาเหอูโตะ
10 บานไมแกน
1.บานไมแกน 2.บานกอตอตือระ 3.บานโตะปาแกะ
4.บานบูเกะจือฆา 5.บือดองพัฒนา
11 บานรามัน
1.บานรามัน 2.บานคูวอ 3.บานจะรังตาดงฯ 4.บานพอแม็ง
5.พัฒนาบาลอ
ขณะนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ใหศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา แจงโรงเรียนสง
รายชื่อบุคลากร ผูป ฏิบัติงาน การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ภายในวันที่
4 มกราคม 2561 ทั้งนี้ไดสงหนังสือไปยังโรงเรียนเรียบรอยแลว สําหรับรายละเอียดจะชี้แจงในวันทีป่ ระชุม
คณะกรรมการจัดสอบในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
๔.๑๗ การมอบหนังสือ
ดวยบริษัทรักลูก ไดรวบรวมหนังสือจํานวน ๓๒๐ เลม เพื่อมอบใหโรงเรียนในสังกัด
ตามโครงการเติบโตตามรอยพอ โดยมอบใหโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๒ เลม โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน ๓ เลม
โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน ๖ เลม และใหญพิเศษ จํานวน ๘ เลม เมื่อโรงเรียนไดรบั หนังสือแลวใหออกใบ
อนุโมทนาบัตร พรอมหนังสือขอบคุณใหกบั บริษัทรักลูก ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมนโยบายและแผน
นางสาวสุนันทา ยี่สุน ๔.๑๘ เรื่องการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนที่ตองการ
ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU)

-๑๑๑. การปรับปรุงซอมแซมอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น
สพฐ. แจงจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา สพป.ยล.1 ที่เขารวมโครงการ
โรงเรียน ICU ในสังกัด รายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น จํานวน 3 โรง
ไดแก โรงเรียนบานธารแร โรงเรียนบานตะโละสดาร และโรงเรียนบานแบหอ โรงเรียนละ 455,400 บาท ซึ่งได
แจงใหโรงเรียนทั้ง 3 โรง ยืนยันความตองการจําเปนและความพรอมของสถานที่ รายงาน สพฐ.ไปแลวเมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม 2560
๒. การปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา – ประปา
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณป 2561 งบดําเนินงานคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เพื่อใหสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนที่
ตองการความชวยเหลือ และพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) ที่มีความจําเปนเรงดวนในการปองกันกระแสไฟฟา
ลัดวงจร รองรับสื่อเทคโนโลยี และการปรับปรุงระบบประปาใหสามารถใชในการอุปโภคและบริโภค เปนโรงเรียนที่
เขารวมโครงการโรงเรียนที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) และยังไมไดรับจัดสรร
งบประมาณในปงบประมาณ 2560 หากมีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม
ระบบไฟฟา และประปา ขอใหจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณป 2561 รายละเอียดดังนี้
การจัดทําประมาณราคาคาติดตั้งขยายเขต ปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟา –
ประปา (แบบ ปร.4 ปร.5 และปร.6) ใหใชราคาตอหนวยตามรายการประมาณราคาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือราคาสินคาเฉลี่ยวัสดุกอสรางของสํานักงานพานิชยจังหวัดยะลา
๑) สงเอกสารประกอบ ไดแก หนังสือรับรองจากการไฟฟา ประปา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดชาง หรือหนวยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ แผนผังการติดตั้ง และภาพถาย อยางนอย ๓
ภาพ
๒) สงเอกสารคําขอภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 กรณีที่โรงเรียนไมสงคํา
ขอตั้งงบประมาณภายในระยะเวลาที่กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ถือวาโรงเรียน
ไมประสงคจะขอตั้งงบประมาณดังกลาว
อนึ่ง สําหรับโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียน ICU หากมีความประสงค
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาและประปา ขอใหจัดทํารายละเอียดตามขอ
1 – 3 เพื่อจัดทําแผนโครงสรางพื้นฐานและเสนอของบประมาณตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอไป
๔.๑๙ การดําเนินการนโยบายโรงเรียนพักนอน
ดวยรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะแกไขปญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา ลดความเหลือมล้ํา
ทางการศึกษา โดยกําหนดใหมีโรงเรียนพักนอนทั่วประเทศ โรงเรียนประถม อําเภอละ 1 โรงเรียน และโรงเรียน
มัธยม อําเภอละ 1 โรงเรียน ซึ่ง สพฐ. ไดมอบหมายใหแตละเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจโรงเรียนทีม่ ีความเหมาะสม
มีสถานที่เพียงพอที่จะปรับปรุง/ตอเติม จัดเปนโรงเรียนพักนอนได

-๑๒ในสวนของ สพป.ยะลา เขต 1 ไดคัดเลือกโรงเรียน 3 โรง จัดเปนโรงเรียนพักนอน ดังนี้
1. อําเภอเมืองยะลา ไดแก โรงเรียนบานพรอน
2. อําเภอรามัน
ไดแก โรงเรียนบานตะโละหะลอ
ไดแก โรงเรียนบานสะเอะ
3. อําเภอกรงปนงั
สพฐ. จะกําหนดหลักเกณฑการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนทีป่ ระสงคจะอยูประจําพักนอน ใน
โรงเรียนดังกลาวตอไป
ประธาน
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ สพฐ.จะมาติดตามการดําเนินการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนจัดซื้อ
โตะที่นอนกอน แลวจะโอนงบมาใหใหมเปนเงินอุดหนุน ใหโรงเรียนเตรียมปายประชาสัมพันธ
เอกสารการรับสมัคร เปาหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เด็กจะไดรับการคัดเลือกเขาโครงการกินนอน
เดือนพฤษภาคม ที่นอนและทีเ่ รียนพรอม จัดสรรงบประมาณคาอาหารวันละ ๓ มื้อ และโรงเรียน
จะไดรับจัดสรรบุคลากรเพิ่ม โรงเรียนละ ๑ คน ทําหนาที่พี่เลี้ยงเด็ก
๔.๒๐ การยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ําซอนในระบบ Data Management Center :DMC
ดวย สพฐ. แจงวา ไดประมวลผลขอมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC และนํา
ขอมูลนักเรียนไปตรวจสอบกับสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย พบวามีนักเรียนซ้ําซอนและนักเรียนที่
มีเลขประจําตัวประชาชนไมถูกตองจํานวนมาก ซึ่งรายละเอียดนักเรียนซ้ําซอนและนักเรียนที่ขอมูลไมถูกตอง ไดนํา
ไปวางในระบบ DMC ตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ขณะนี้โรงเรียนยืนยันตัวตนนักเรียนเพียง 3,096 คน
จากจํานวนนักเรียนซ้ําซอน 43,015 คน
ในการนี้ สพฐ. จึงขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ไดตรวจสอบขอมูล
นักเรียนและยืนยันตัวตนนักเรียนใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว
จะดําเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนสําหรับนักเรียนที่ไมยืนยันตัวตนตอไป ทั้งนี้ สําหรับการแกไขเลขรหัสนักเรียน
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ใหสงเอกสารแกไขทาง e-mail : dmc.bopp@gmail.com
ที่ประชุม
รับทราบ
สมาพันธครูจังหวัดยะลา
นายมนพ บุญทวิโรจน ๑. ในชวงนี้ไดรับมอบภารกิจใหมาชวยปฏิบัติราชการที่ สพป.ยะลา ๑
๒. การพิจารณาครูตนแบบของแตละศูนยเครือขาย ขอใหพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ
หากไมมีผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ก็ไมตองพิจารณา และขอใหสงตามกําหนดคือภายใน
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
๓. การทํา MOU เรื่องการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนใดที่
ไมมีลูกจาง ๔,๕๐๐ บาท ซึ่งมาปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียน ขอใหทําหนังสือแจงมาที่กลุม
อํานวยการ สพป.ยะลา ๑ เพื่อจะไดประสานไปยัง ผบ.ฉก.12 ตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี

-๑๓ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

๖.๑ เรื่องอินเตอรเน็ท บริษัท TOT หลังปใหมจะเขาไปดําเนินการให
จํานวน ๓๔ โรงเรียน

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.
ลงชื่อ

ผูจดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอ ํานวยการกลุมอํานวยการ

