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คำนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำยะลำ เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงำนภำยใต้ ก ำรก ำกับ ดู แลของ
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน มีบทบำทในกำรจัดทำนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ โดยได้ตระหนักถึงเจตนำรมณ์ และเห็ นควำมสำคัญ ของกำรจัด
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ให้ เป็ น ไปอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ และเป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ งชำติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนวทำงกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล
นโยบำยกระทรงศึกษำธิกำร นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยของจังหวัด
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
สืบเนื่องจำกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทิศทำงและกรอบยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เสนอ โดยมีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ต้องมีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และมีกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำวเป็นแผนงำน/โครงกำรในช่วง 5 ปี โดยระบุ
แผนปฏิบั ติกำร และกำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่เป็น รูปธรรม รวมทั้ งให้ มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงแจ้งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปรับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็น 5 ปี เพื่อให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) เพื่ อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ นงำนสนองนโยบำยกำรพั ฒนำคุ ณภำพกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
น ำไปสู่ กำรพั ฒนำสถำนศึกษำในสั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ต่อไป จึงขอขอบคุ ณ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่มีส่วนในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) จนสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
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บทนำ
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยของรัฐบำล
นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ดังนี้
ข้อ 1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
สถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส ำคั ญ ของกำรปกครองในระบอบประชำธิ ป ไตย
ตำมประเพณีกำรปกครองของไทยรัฐบำลจึงถือเป็นหน้ำที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วย ควำม
จงรักภักดีและปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงสังคมจิตวิทยำ
และมำตรกำรทำงระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรดำเนินกำรกับผู้คะนองปำก ย่ำมใจหรือประสงค์
ร้ำย มุ่งสั่นคลอนสถำบันหลักของชำติโดยไม่คำนึงควำมรู้สำนึกและควำมผูกพั นภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมำก
ตลอดจนเผยแพร่ค วำมรู้ ค วำมเข้ำใจที่ ถูก ต้ องและเป็ น จริงเกี่ย วกั บ พระมหำกษั ต ริย์ และพระรำชกรณี ย กิ จ
เพื่อประชำชน ทั้งจะสนับสนุนโครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำบันศึกษำ
ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำยของรัฐ เรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำประยุ กต์ใช้ในกำรปฏิบั ติรำชกำรและกำรพัฒ นำ ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ ำงที่ทรง
วำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้ำงอันจะช่วยสร้ำงควำมสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชำชนในที่สุด
ข้อ 3. กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำยเนื่องจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โดยสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง และควำมพร้ อ มแก่ แ รงงำนไทยและร่ ว มพั ฒ นำระบบควำมคุ้ ม ครองทำงสั ง คม
ของแรงงำนอำเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ได้
ประกำศไว้แล้ว
ข้อ 4. กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบำลจะนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำม
เป็นไทยมำใช้สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พั ฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ
ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำร
เรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่ต้องกำร
เหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบประมำณสนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำให้
สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุงและบูรณำกำรระบบ กำร
กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มโอกำสแก่ผู้ ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้
เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำ
จัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
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4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมี
โอกำสร่ ว มจั ด กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพและทั่ ว ถึ ง และร่ ว มในกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้
กระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำม
ศั ก ยภำพและควำมพร้ อ ม โดยให้ ส ถำนศึ ก ษำสำมำรถเป็ น นิ ติ บุ ค คลและบริ ห ำรจั ด กำรได้ อ ย่ ำ งอิ ส ระ
และคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะ
ใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคตปรับกระบวนกำรเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนใน
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำกำรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และ ควำม
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5ส่ ง เสริ ม อำชี ว ศึ ก ษำและกำรศึ ก ษำระดั บ วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ ำ งแรงงำนที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพำะในท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำน
วิชำชีพ
4.6 พั ฒ นำระบบกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู ที่ มี คุ ณ ภำพและจิ ต วิ ญ ญำณของควำมเป็ น ครู
เน้น ครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยีส ำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียน
กำรสอน เพื่อเป็ นเครื่องมือช่วยครูห รือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน กำร
สอน และกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมี
บทบำทสำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงสันติสุขและ
ควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม
4.8 อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่ม รดกทำงวัฒ นธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภู มิปั ญ ญำ
ท้องถิ่น รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อกำรเรียนรู้สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์
และควำมเป็นไทย นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒ นธรรม
สำกล และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรม
ของประชำคมอำเซียนและเพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก
4.10 ปลู กฝั งค่ ำนิ ย มและจิตส ำนึ กที่ ดี รวมทั้ งสนั บ สนุ นกำรผลิ ตสื่ อคุณ ภำพเพื่ อ เปิ ดพื้ น ที่
สำธำรณะให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์
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แนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
 น้อมนำ พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 มำเป็นแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
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แนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนขององค์กรหลัก และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ต้องสอดคล้องและขยำยผลตำมแนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ ดังนี้
1.ทำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภำยในเดือนกันยำยน 2559 ให้มำกที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบำลต่อไป
2.ประชำชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ
3.ปรับลดภำระงำนที่ไม่จำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง
4.เร่งปรับหลักสูตร/ตำรำ แต่ละกลุ่มให้เหมำะสม กำรพิมพ์ตำรำต้องคุ้มรำคำ
5.ผลิตคนให้ทันกับควำมต้องกำรของประเทศ จบแล้วต้องมีงำนทำ สำมำรถเข้ำทำงำนใน
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558
เพื่อช่วยแก้ปัญหำว่ำงงำนและปัญหำสังคมได้
6.ปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ทำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีควำมสุข
7.ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้ำงแจงจูงใจในกำรเรียนรู้ให้กับเด็ก
8.ลดควำมเหลื่อมล้ำ จัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
9.นำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมและกว้ำงขวำง
10.กำรเรียนไม่ใช่เพื่อกำรสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
แนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยทั่วไป 17 เรื่อง
1. กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้ำใจจุดมุ่งหมำยและวัตถุของงำนที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้องมอบภำพงำนในอนำคตได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถกำหนดรำยละเอียดของงำนหลัก งำนรอง และ
งำนที่ต้องดำเนินกำรก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
1.3 ต้องมีฐำนข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงำนย่อยขึ้นมำจนถึงหน่ วยงำนหลักและทักต่อ
สถำนกำรณ์ เช่น จะผลตินักศึกษำอำชีวศึกษำต้องรู้ควำมต้องกำรจ้ำงงำนของตลำดแรงงำนในแต่ละสำขำวิชำ
1.4 มีกำรวิเครำะห์ปัญหำและทบทวนกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำให้ชัดเจน ซึ่งผลกำรวิเครำะห์จะช่วยให้
กำรแก้ไขปัญหำมีควำมแม่นยำมำกขึ้น
2. ปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
ให้ ค้ น หำสำเหตุ ปั ญ หำกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำ นมำ แล้ ว วิ เครำะห์ ห ำทำงเลื อ กในกำรแก้ ไขปั ญ หำที่
หลำกหลำย เช่น ปัญหำเรื่องอำยุของผู้เรียน ปัญหำอยู่ที่ครู ปัญหำอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหำอยู่ที่สภำวะแวดล้อม ซึ่ง
บำงครั้งไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงำน/โครงกำรตำมพระรำชดำริ
3.1 ให้มีกำรดำเนินโครงกำรตำมพระรำชดำริในส่วนที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับผิดอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงกำรพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถฯ หรือพระ
บรมวงศำนุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำร หรือให้กำรสนับสนุน ต้องสำมำรถอธิบำยที่มำ เหตุผล และ
ควำมสำคัญของโครงกำรให้นักเรียนนักศึกษำรู้และเข้ำใจหลักกำรแนวคิดของโครงกำรได้จัดเจน รวมทั้งถ่ำยทอดให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงดี
3.3 ส่งเสริมให้มีกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมหลักปรั ชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำร
เรียนรู้ทำควำมเข้ำใจและยึดเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสำมำรถเผยแพร่ขยำยผลต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติและสถำบันหลักของชำติ
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4. งบประมำณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมกำรดำเนินโครงกำรให้พร้อมในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ พ.ศ.2559
2) กำรใช้ งบประมำณ เมื่อได้รับ แล้ ว ต้องเร่งดำเนิน กำรตำมแผนที่ กำหนดเพื่ อให้ เกิด กำร
กระจำยงบประมำณในพื้นที่
4.2 งบกลำง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลำงอย่ำงมีเหตุผลและใช้เท่ำที่จำเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมำณปกติของส่วนรำชกำรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 กำรใช้งบประมำณในกำรดำเนินงำน ต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบำลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณภำครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร คตร.
เฉพำะกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครับของกระทรวงศึกษำธิกำร และช่วยปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อควำมโปร่งใสและถูกต้อง
4.4 งำนบำงโครงกำรที่ต้องมีกำรบูรณำกำรตำมแผนงบประมำณบูรณำกำรนั้น ให้มีกำรบูรณำกำร
กับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อให้กำรใช้งบประมำณคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นระบบ นำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำช่วยปฏิบัติงำน อำทิ กำร
ประชุมทำงไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้ำงควำมเข้ำใจภำยในองค์กรให้มำกขึ้น
2) ให้ผู้บริหำรมีช่องทำงติดต่อสื่อสำรได้ตลอดเวลำ สำมำรถถ่ำยทอดคำสั่งไปยังหน่วยรอง
และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ให้มีกำรรำยงำนที่รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
5.2 ทุกหน่วยงำนต้องจัดให้มีแผนกำรประชำสัมพันธ์ อำทิ
1) เสมำสนเทศ เป็นกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร คือ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจภำยใน
องค์กร หน่วยงำน
2) ประชำสนเทศ เป็นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อภำยนอกองค์กร คือ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับ
ประชำชน
6. อำนวยกำรเมื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
กรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ภั ย พิ บั ติ หรือ เหตุ ก ำรณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ สถำนศึ ก ษำ ผู้ บ ริ ห ำร ครู นั ก เรีย น
นักศึกษำ ทั้งที่เกิดในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ อำทิ กำรกล่ำวหำพฤติกรรมผู้บริหำรกำรประท้วงต่อต้ำน
ผู้บริหำร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วำงระเบิก โรงเรียนเกิดวำตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำหนดมำตรกำร วิธีกำร ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำตลอดจนสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทำกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีร ำยละเอียด
ดังนี้
1) มีกำรจัดระบบและกำหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีกำร ขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ระยะสั้น และระยะยำว
3) สำรวจระบบที่มีอยู่ให้มีควำมพร้อมปฏิบัติงำนอยู่เสมอ
4) ให้มีระบบกำรรำยงำนเหตุด่วนตำมลำดับขั้นตอนอย่ำงรวมเร็ว
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7. กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม
กำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมดำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้ครบวงจร
เช่น ร่วมกำหนดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนนักศึกษำเข้ำทำงำนระหว่ำงกำลังศึกษำ และกำรรับเข้ำ
ทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
8. ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพืนที่ต่ำง ๆ ของแต่ละส่วนรำชกำร
8.1 ให้มีกำรทบทวนบทบำทหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กำหนดบทบำทภำรกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีกำรแบ่งภำรกิจงำนให้ชัดเจน
8.3 กำหนดควำมต้องกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงกำรจัดอบรม สัมมนำ ต้องบรรลุตำมวัตถุประสงค์
9.1 กำรจัดโครงกำรประชุมสัมมนำ ต้องดำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมนโยบำย และเกิดประโยชน์แก่ประชำชน
9.2 กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย วิทยำกร หรือส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำกับหน่วยงำนใน
ทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้เหมำะสม เพื่อให้ได้ผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพ
10. ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร
ให้เร่งยกระดับมำตรฐำนภำษำอั งกฤษในกลุ่มเป้ำหมำยหลักนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้และ
สมำรถใช้ในกำรสื่อสำรเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน รวมถึงครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11. ให้มีกำรนำ ICT มำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงทั่วถึงมีประสิทธิภำพ
11.1 ให้ มีกำรดำเนิ นงำนของศูนย์ศึกษำทำงไกล (Distance Leaming Thailand) โดยบู รณำกำรเข้ำกับ
สถำนีวิทยุเพื่อกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร (ETV) และเครือข่ำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำใช้เป็นช่องทำง
ในกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
11.2 จัดให้มี CEO ด้ำน ICT เพื่อขับเคลื่อนงำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรใช้สื่อเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ควำมสนใจ และกำรประชำสัมพันธ์ด้ำน “เสมำสนเทศ” และ “ประชำสนเทศ”
12. ให้ควำมสำคัญกับเทคนิคกำรสอนและกำรสื่อสำรควำมหมำย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนำหรือต่อยอดนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่อ เทคโนโลยี ต่ำง ๆ
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ดี ทำให้เด็กเกิดควำมสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น
13. กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม
13.1 ให้มีกำรประดับธงชำติในสถำนที่รำชกำรและสถำนศึกษำให้เรียบร้อย เหมำะสม
13.2 ดู แ ลควำมสวยงำมและควำมสะอำด บริ เวณพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงำนและ
สถำนศึกษำทุกระดับ
13.3 กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ยของหน่ ว ยงำนและสถำนศึ กษำ ต้ องจัด ให้ มีแ ผนรัก ษำควำม
ปลอดภัยให้ชัดเจน อำทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลำดับควำมสำคัญและสภำพปัญหำ ภัยคุกคำมของ
แต่ละพื้นที่ และมีกำรซักซ้อมแผนอย่ำงสม่ำเสมอ
14. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน
14.1 ให้น้อมนำกระแสพระรำชดำรัส มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรสอนของครู
14.2 ให้ลดเวลำเรียนต่อวันในช่วงเวลำบ่ำย เพื่อให้เด็กได้ ใช้เวลำนอกห้องเรียนเพื่อกำรเรียนรู้
และเข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตำมควำมถนัดและควำมสนใจ เพื่อให้เกิดกำรผ่อนคลำยและมีควำมสุข
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15. กำรประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้ จั ดระบบกำรประเมิน ผลงำน ควำมก้ำวหน้ำ และกำรปรับเพิ่มวิทยฐำนะและภำระงำนของ
ครูผู้สอนให้สำมำรถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้ำนควำมรู้ คุณลักษณะที่ถึงประสงค์
ทักษะชีวิต
16. กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ให้ เร่ งรั ดกำรดำเนิ น โครงกำรขั บ เคลื่ อนตำมแผนพั ฒ นำกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
สนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อำทิ โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบกำรทำระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ป กครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหำที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรำยบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ว
อุทกภัยต่ำง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภำพรวมของหน่วยงำนระดับพื้นที่ในกำรให้ ควำมช่วยเหลือบรรเทำ
ปัญหำในรูปแบบที่เหมำะสมต่อไป

จุดเน้นของนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1. กำรแป ลงกระแสพ ระรำช ด ำรั ส ของพ ระบ ำท สมเด็ จ พ ระเจ้ ำ อยู่ หั ว ฯ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำร
ปฏิรูปกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ
2. กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
3. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
4. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
5. กำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
6. กำรปรับปรุงโครงกำรเวลำเรียน (ระดับ ป.1 – ม.3)
7. กำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
9. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร
10. กำรแก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำทของนักเรียน นักศึกษำ
11. กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
12. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
13. กำรผลิตนักศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
14. กำรกำหนดเป้ำหมำยผลผลิตทำงกำรศึกษำเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจำกทรัพยำกรในท้องถิ่น
15. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง
16. กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ “โครงกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้”
17. กำรพัฒนำกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำของ กศน.
18. กำรส่งเสริม กศน. ตำบล เป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนระหว่ำงบ้ำน วัด โรงเรียน
19. กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
20. กำรสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในกำรตัดสินใจ มำกกว่ำใช้ควำมรู้สึกตำมกระแสสังคม
21. กำรลดภำระงำน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน
22. กำรประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
23. กำรส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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24. กำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำนระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรกับหน่วยงำนอื่น
25. กำรขับเคลื่อนโครงกำรอบรม สัมมนำ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
26. กำรนำ ICT มำใช้ในกำรบริหำรงำนอย่ำงทั่วถึง มีประสิทธิภำพ
27. กำรอำนวยกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

นโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ
1. นโยบำยด้ำนกำรปรำบปรำมทุจริต
1.1 ห้ำมมิให้มีกำรซื้อขำยตำแหน่งหรือเรียกรับเงินเพื่อกำรสอบบรรจุ กำรรับโอน กำรโยกย้ำย หรือ
ผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติรำชกำร
1.2 หยุดกำรทุจริตภำยในองค์กรโดยเด็ดขำด หำกพบข้อมูล
1) ดำเนินกำรสอบสวนหำผู้กระทำผิดและดำเนินคดีตำมกฎหมำยอย่ำงจริงจัง
2) ทำกำรตรวจสอบช่องว่ำงที่ทำให้เกิดกำรทุจริตตำมที่ตรวจพบนั้น ๆ และทำกำรแก้ไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมำตรกำรต่ำง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดำเนินกำรสุ่มตรวจสอบ หำกพบมีกำรทุจริตในหน่วยงำนใด ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนตำมลำดับ
ขั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐำนปล่อยปละละเลยให้เกิดกำรกระทำผิดดังกล่ำว
2. นโยบำยด้ำนสวัสดิกำร
2.1 กำรสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(สกสค.) ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูให้ครอบคลุมทุกด้ำน ไม่เฉพำะกรณี
เสียชีวิตเท่ำนั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่ อ งหนี้ สิ น ของครู ส่ งเสริ ม ให้ ค รูมี จิ ต ส ำนึ ก รู้ จั ก กำรด ำเนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด หลั ก ปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้ำงเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน
3. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรขยะ
3.1 ให้สถำนศึกษำสั งกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ขยำยผลโครงกำร
โรงเรียนขยะให้เพิ่มมำกขึ้น
3.2 ให้สถำนศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรขยะ โดยกำรปลูก
จิตสำนึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดกำรทิ้งขยะ รู้จักกำรคัดแยกประเภทขยะ และกำรกำจัดขยะที่ถูกต้อง
4. นโยบำยด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งปลูกสร้ำง ครุภัณฑ์
ให้มีกำรจัดระบบดูแลรักษำสิ่งปลูกสร้ำงและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภำพ ดังนี้
4.1 ระบบกำรจัดหำและแจกจ่ำยครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในกำรดำเนินกำร ตำมเหตุผลและควำม
จำเป็นของหน่วยงำน
4.2 ระบบกำรซ่อมบำรุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพำะกิจสร้ำงระบบกำรดูแลซ่อมบำรุง ตรวจสอบวงรอบ
กำรใช้งำน กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีกำรเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีทักษะในกำรซ่อมบำรุง
4.3 ระบบดูแลอำคำรสถำนที่ ให้จัดระบบกำรดูแลรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรี ยบร้อย
ตรวจสภำพไม่ให้ทรุดโทรมอย่ำงต่อเนื่อง

- ๑๒ -

นโยบำยเฉพำะ : กำรศึกษำขันพืนฐำน
1. กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถมศึกษำ อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น กำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยใช้
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กำหนดเป้ำหมำยให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่ำนคล่อง เขียน
คล่อง
2. กำรดูแลเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ
1) ต้องมีฐำนข้อมูลเด็กออกกลำงคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลำงคันต้องมีข้อมูลและติดตำมดูแลให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับต่อเนื่อง หรือออก
ทำงำนต้องส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำนอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ำยประสำนติดตำมอย่ำงเป็นระบบ
3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ
1) ลดเวลำเรียนต่อวัน ลดกำรบ้ำนนั กเรียน นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข ไม่มีกิจกรรมเพิ่มภำระ
นักเรียนในเวลำที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำนอกห้องเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ และเข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตำมควำม
ถนัดและควำมสนใจของผู้เรียนให้มำกขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลำยและมีควำมสุข
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มำกกว่ำท่องจำเพื่อกำรสอบอย่ำงเดียว เพื่อสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับ
เด็กยุคโลกไร้พรมแดน
4. กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก
โรงเรีย นที่มีครูส อนไม่ครบชั้นเรียน ให้ จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning
Information Technology : DLIT) อย่ำงจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็น
โรงเรียนต้นทำงที่มีคุณภำพ
5. กำรลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ใช้โครงกำรพัฒ นำคุณ ภำพทำงกำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning Television : DLTV)และ
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (InformationCommunication Technology : ICT)ด้วยกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (LIT)
6. กำรประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
ให้หำควำมสมดุลระหว่ำงกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำกับภำระงำนของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ปรับปรุงกำรคัดสรรครู ผู้บริหำร กำรประเมินวิทยฐำนะให้เหมำะสม จัดรถโมบำยเคลื่อนที่จำกส่วนกลำงเพื่อช่วย
ลดภำระครู หรือนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยสนับสนุน
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ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้
กำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖1 – ๒๕80) แผนพั ฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนกำรศึ กษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย นโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้
นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ ๒ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
นโยบำยที่ ๓ ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ ๔ ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ ๕ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ

วิสัยทัศน์

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล1
บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์2 ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และเสริมสร้ำง
ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ

1 มำตรฐำนระดับสำกล

รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกลและกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ คุณภำพ
2 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะ
ที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประกำร ได้แก่ ๑) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู้ ๕) อยู่อย่ำงพอเพียง๖) มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๗) รักควำมเป็นไทย ๘) มีจิตสำธำรณะ

- ๑๔ -

เป้ำหมำย
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย
มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ และเสมอภำค
๓.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
๕.สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรมีเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำกระจำยอำนำจ และควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
๖. พื้นที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำม
บริบทของพื้นที่
๗. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๘. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์
๑. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
๒. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๕. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

- ๑๕ -

นโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยในกำรดำเนินงำน ๖ ด้ำน ดังนี้

นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
๑. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเปนประมุข
๑.๑น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
๑.๒ปลูกฝงและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.๓เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง
๒.ปลูกฝงผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๒.๒ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่เช่น อำชญำกรรม และ
ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์
๓. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพืนที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพืนที่
๓.๑เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
๓.๒เขตระเบียงเศรษฐกิจ
๓.๓เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓.๔เขตพื้นที่ชำยแดน
๓.๕เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบำยที่ ๒ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุ ท ธศำสตร์ที่ ๒ พั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เรี ย น และส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ สร้ำงขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๑. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม
๑.๑ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนำ
หลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็นและ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
๑.๒ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำ
ประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ
๑.๓พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ

- ๑๖ -

๒.พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้
๒.๑พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยอำรมณ์จิตใจ
สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
๒.๓ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
2.๔ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๒.๕ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์
๒.๗สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ
๒.๘ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ(Dual
Education) หลักสูตรระยะสั้น
๒.๙ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
๒.๑๐ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
อย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๓.สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓.๑ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for
International Student Assessment)
๓.๒ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ
๓.๓ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ(Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่ อพั ฒ นำกระบวนกำรคิ ดและ
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๔.๑ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๔.๒ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน

นโยบำยที่ ๓ ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as Majors)
๑.๒ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๑.๓กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
๑.๔กำรพัฒนำครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะ

- ๑๗ -

๒.พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี
๒.๑กำรกำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ
๒.๒กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน

นโยบำยที่ ๔ ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๑.เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
๑.๑ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
๑.๒สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
๒.ลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
๒.๑ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่
อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำวเด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชำชน เป็นต้น
๒.๒ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง
เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology
: DLIT), กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำด้ ว ยเทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำนดำวเที ย ม (Distance Learning
Television : DLTV)

นโยบำยที่ ๕ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม
๑. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
๑.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๑.๑พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
๑.๒พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๓พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
๑.๔สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU) โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬำ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล

- ๑๘ -

๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
๒.สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
๒.๑ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น
๒.๒ เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำยเช่น เครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
๓.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
๓.๒ ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย

ผลผลิต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรดำเนินงำน ๖ ผลผลิต ดังนี้
๑) ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
๒) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
๓) ผู้จบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ
๕) เด็กด้อยโอกำสและเด็กขำดโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๖) เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
โดยมีหน่วยงำนกำกับ ประสำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
จำนวน ๑๘๓ เขต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจำนวน ๔๒ เขต และสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ โดยมี
สถำนศึกษำเป็นหน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ

- ๑๙ -

จุดเน้นกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดจุดเน้นกำรดำเนินงำน3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ และสติปัญญำที่
สมดุลเหมำะสมกับวัยและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรดด้ำนภำษำ อ่ำนออก เขียนได้ ด้ำนคำนวณ
และด้ำนกำรใช้เหตุผลที่เหมำะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อำชีพ ด้วยกำรแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอำชีพต่ำง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ สถำนประกอบกำร) และได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ ทักษะที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำกเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำง
สังคมที่เหมำะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และอยู่อย่ำงพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรทำงำนและสำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย
1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
1.3.1 เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยตำมหลักวิชำ
1.3.2 เด็กด้อยโอกำสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณะแห่งตน
1.3.3 นั กเรี ยนที่ มี ควำมสำมำรถพิ เศษ ได้ รับกำรส่ งเสริ มให้ มี ควำมเป็ นเลิ ศด้ ำนวิ ทยำศำสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นั กเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร บุคคล องค์กร
วิชำชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และกำรศึกษำทำงเลือก ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำรคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยำ ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.1.1 ครู ได้ รั บกำรพั ฒ นำวิ ธี กำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอน กำรสอนคิ ดแบบต่ ำง ๆ และกำรวั ด
ประเมินผลให้สำมำรถำพัฒนำและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล
2.1.2 ครูสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำง
เหมำะสม
2.1.3 ครูได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำนิมิต โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่นๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วนให้ เกิด
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดกำรเรียนกำรสอน ให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน
2.1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพและยึดมั่น
ในจรรยำบรรณของวิชำชีพ
2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วำงแผนและสรรหำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.1 สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ บริหำรจัดกำรโดย
มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนต่ำ
กว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ได้รับกำรแก่ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำ
หน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสำนงำนหลัก ให้โรงเรียนทำแผนพัฒนำเป็นรำยโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และ
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
3.1.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพัฒนำระบบช่วยเหลือ กำกับ ติดตำมตรวจสอบ กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง
3.1.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
3.2.1 หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำง สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
3.2.2 หน่ วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทุกระดับทั้งส่ วนกลำง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดยะลำ
1. สภำพทั่วไปของจังหวัดยะลำ
1.1 ควำมเป็นมำ
คำว่ำ “ยะลำ”มำจำกภำษำพื้นเมืองเดิมว่ำ “ยำลอ”ซึ่งแปลว่ำ “แห”ตำมประวัติตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ถึงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น “เมืองยะลำ”เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลปัตตำนี
ต่อมำในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้ำให้
มีกำรปรับ ปรุงกำรปกครองส่ วนภูมิภ ำคใหม่ เป็นกำรปกครองแบบเทศำภิบำล โดยออกประกำศข้อบังคับ
สำหรับกำรปกครอง7 หัวเมือง ร.ศ.120 ซึ่งประกอบด้วย เมืองปัตตำนี หนองจิก ยะหริ่ง สำยบุรี ยะลำ ระแงะ
และเมืองรำมัน ในแต่ละเมืองมีพระยำเมืองเป็นผู้รักษำรำชกำร โดยอยู่ภำยใต้กำรดูแลของข้ำหลวงเทศำภิบำล
มณฑลนครศรีธรรมรำช ต่อมำในปีพุทธศักรำช 2476 ได้มีกำรยุบเลิกมณฑลปัตตำนี และได้มีกำรจัดระเบียบ
รำชกำรส่วนภูมิภำค จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้ำน “เมืองยะลำ จึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
ในปัจจุบัน”
สำหรับเมืองยะลำ ได้มีกำรโยกย้ำยที่ตั้งมำแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้
ครังที่ 1 ตั้งเมืองอยู่ที่ตำบลบ้ำนยะลำ
ครังที่ 2 ได้ย้ำยเมืองไปตั้งที่ตำบลท่ำสำป (ฝั่งซ้ำยของแม่น้ำปัตตำนี)
ครังที่ 3 ได้ย้ำยไปตั้งที่เมืองสะเตง (ทำงฝั่งขวำของแม่น้ำปัตตำนี)
ครังที่ 4 ได้ย้ำยไปตั้งที่ตำบลบ้ำนนิบง
ในสมัยอำมำตย์โท พระรัฐกิจวิจำรณ์ (สวำสดิ์ ณ นคร) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ คนที่ 10
(พ.ศ.2456-2458) ได้วำงผังเมืองด้วยกำรหำจุดศูนย์กลำงใจเมือง โดยกำรปักหลักไว้ และเอำก้อนหินวำงไว้เป็น
เครื่องหมำย เรียกว่ำ “กิโลศูนย์”และลำกเส้นวงกลมเป็นชั้น ๆ มีถนนรองรับเป็นตำข่ำยลักษณะใยแมงมุมในเขต
เทศบำลยะลำ จนได้รับกำรชื่นชมว่ำเป็นเทศบำลซึ่งจัดวำงผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยงำมที่สุด ของประเทศ
ไทย และได้รับ รำงวัล ชนะเลิ ศกำรประกวดควำมสะอำด 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2528-2530) และ ในปี 2540
ได้รับกำรคัดเลือกจำกองค์กำรอนำมัยโลกยกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทย ในโครงกำรเมืองน่ำอยู่ทั่วโลก

1.2 ลักษณะทำงกำยภำพ
(1) ที่ตังและอำณำเขต
จังหวัดยะลำ เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย อยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 5-7องศำเหนือ และเส้น
แวงที่ 100-102 องศำตะวันออก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมทำงรถไฟสำยใต้ 1,039 กิโลเมตร และ
ตำมถนนเพชรเกษมสำยเก่ำ 1,395 กิโลเมตร หรือสำยใหม่ 1,084 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมำณ4,521 ตำรำง
กิโลเมตร หรือประมำณ 2.8 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของพื้นที่ภำคใต้ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสงขลำ และปัตตำนี
ทิศใต้
ติดต่อกับ รัฐเปรัค ประเทศมำเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนรำธิวำส และรัฐเปรัค ประเทศมำเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสงขลำ และรัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย
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ภำพที่ 1 แสดงที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดยะลำ
(2) ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลำ มีลักษณะเป็นภูเขำ เนินเขำและหุบเขำ ตั้งแต่ตอนกลำงจนถึงใต้สุด
ของจังหวัด มีที่รำบบำงส่วนทำงตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่รำบแม่น้ำปัตตำนี และแม่น้ำสำยบุรีไหลผ่ำน
อยู่สูงกว่ำระดับน้ำทะเลปำนกลำงถึงสูงมำก โดยเฉลี่ยระหว่ำง 100 - 200เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่ำ
ดงดิบ และสวนยำงพำรำ มีเทือกเขำที่สำคัญอยู่ 2เทือกเขำ คือ เทือกเขำสันกำลำคีรี เริ่มจำกอำเภอ
เบตงเป็นแนวยำวกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย และเทือกเขำปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขำอยู่ภำยใน
จังหวัดในเขตตำบลบุดี ตำบลบันนังสำเรง ของอำเภอเมืองยะลำ อำเภอกรงปินัง และอำเภอรำมัน

ภำพที่ 2 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยะลำ
(3) ลักษณะภูมิอำกำศ
จังหวัดยะลำ ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีสภำพ
อำกำศแบบร้อนชื้น มี 2ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ -พฤษภำคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภำคม -กุมภำพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมำณ 28.20องศำเซลเซียส และสูงสุดเฉลี่ย 34.50องศำเซลเซียส
ปริมำณน้ำฝนเฉลี่ย 1712.1มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย 148 วันต่อปี เดือนตุลำคม -พฤศจิกำยน มีฝนตกชุก
ที่สุด
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1.3 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร
ประชำกรประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 527,295 คน แยกเป็น
 ประชากรเพศชาย
จำนวน 262,057 คน
 ประชากรเพศหญิง
จำนวน 265,238 คน
 จานวนครัวเรือน
จำนวน 161,431 ครัวเรือน
ตำรำงที่ 1.1 จำนวนประชำกรรำยอำเภอ / เทศบำล
ลำดับ

อำเภอ

1

เมืองยะลำ
- เทศบำลนครยะลำ
- เทศบำลเมืองสะเตงนอก
- เทศบำลตำบลลำใหม่
รวมทังหมด
เบตง
- เทศบำลเมืองเบตง
รวมทังหมด
บันนังสตำ
- เทศบำลตำบลเขื่อนบำงลำง
- เทศบำลตำบลบันนังสตำ
รวมทังหมด
ธำรโต
- เทศบำลตำบลคอกช้ำง
รวมทังหมด
ยะหำ
- เทศบำลตำบลยะหำ
รวมทังหมด
รำมัน
- เทศบำลเมืองรำมันห์
- เทศบำลตำบลโกตำบำรู
รวมทังหมด
กำบัง
กรงปินัง
รวมทังสิน

2
3

4
5
6

7
8

จำนวนประชำกร (คน)
ชำย
หญิง
รวม
36,858
38,037
74,895
29,242
32,073
61,315
15,438
16,287
31,725
532
536
1,068
82,070
86,933 169,003
18,557
17,303
35,860
12,847
13,816
26,663
31,404
31,119
62,523
27,302
26,685
53,987
2,296
2,101
4,397
1,372
1,353
2,725
30,970
30,139
61,109
12,167
11,167
23,334
775
748
1,523
12,942
11,915
24,857
29,824
29,774
59,598
1,330
1,331
2,661
30,203
30,118
60,321
40,043
41,653
81,696
2,492
2,573
5,065
2,655
2,781
5,436
45,190
47,007
92,197
12,127
11,259
23,386
13,747
13,524
27,271
255,100 258,823 513,923

ครัวเรือน
17,752
26,889
13,218
368
58,227
15,033
11,097
26,130
15,004
1,960
923
17,887
8,578
557
9,135
13,547
722
13,019
17,973
1,685
1,243
20,901
6,149
5,490
147,050

ที่มำ :สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง
ข้อมูล ประจำปี พ.ศ.2560
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2.ข้อมูลพืนฐำนทำงกำรศึกษำจังหวัดยะลำ
ตำรำงที่ 2.1 แสดงจำนวนสถำบันที่จัดกำรศึกษำจำแนกตำมสังกัด
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ที่มำ

1.สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ
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ส่วนที่ 2
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ได้ดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดไว้ใน
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 (รำช
กิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง หน้ำ 40 วันที่ 14 กันยำยน 2553 ) ได้แก่
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์และจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุ มชน องค์กรวิ ชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับภำรกิจภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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โครงสร้ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ
(กศจ.ยะลำ)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
(ผู้อานวยการ สพป.ยล.๑)

คณะอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ
(อ.ก.ศ.จ.)

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
(จำนวน ๔ คน)

กลุ่ม
อำนวยกำร

กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (ITE)

กลุ่มส่งเสริม

กลุ่มนโยบำย
และแผน

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มกฏหมำย
และคดี

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
(๑๓ ศูนย์)

สถำนศึกษำ
(๑๑๑ โรง)

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

ศูนย์ส่งเสริม
อิสลำมศึกษำ

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำน
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1. สภำพทั่วไปของเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
๒.1 พืนที่และอำณำเขต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 มีพื้นที่ในกำรบริกำรกำรจัดกำรศึกษำใน
ท้องที3่ อำเภอของจังหวัดยะลำ คืออำเภอเมืองยะลำ อำเภอรำมันและอำเภอกรงปินัง ประกอบด้วย 34 ตำบล
193 หมู่บ้ำน มีพื้นที่ 1,343.271 ตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนบนของจังหวัดยะลำ โดย อำเภอเมืองยะลำ มี
อำณำเขตติดต่อกับอำเภอยะรังและอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี อำเภอรำมันติดต่อกับอำเภอกะพ้อ จังหวัด
ปัตตำนี และอำเภอรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส อำเภอกรงปินัง ติดต่อกับอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
(ข้อมูลจังหวัดยะลำ)
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนตำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. และพืนที่ จำแนกรำยอำเภอในเขตพืนที่กำรศึกษำ
ที่
1
2
3

อำเภอ
เมืองยะลำ
รำมัน
กรงปินัง
รวม สพป.ยะลำ 1

ตำบล
14
16
4
34

หมู่บ้ำน
80
90
23
193

เทศบำล
4
2
6

อบต
11
15
4
30

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

๒.2 ประชำกรวัยเรียน
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนประชำกรวัยเรียนตำมอำยุในเขตพืนที่กำรศึกษำ(ณ ธันวำคม 2560)

- ๒๙ -

2.3 ผลกำรจัดกำรศึกษำ
ก. ด้ำนกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ
กำรจัดกำรศึกษำ ในที่นี้แบ่งกำรจัดบริกำรทำงกำรศึกษำตำมสภำพภูมิศำสตร์เป็น 3 เขตพื้นที่
กำรศึกษำ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) ยะลำ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 มีสถำบันที่
จัดกำรศึกษำทั้งในภำครัฐและเอกชน จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำจนถึงระดับอุดมศึกษำ รวมทั้ง
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ มีจำนวนหน่วยงำน/สถำบันที่จัดกำรศึกษำรวมทั้งสิ้น 976
แห่ง ดังนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนสถำบันที่จัดกำรศึกษำจำแนกรำยเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ที่

ประเภท/องค์กร/หน่วยงำน/สถำบัน

สพป. สพป. สพป.
ยะลำ ยะลำ ยะลำ
เขต 1 เขต 2 เขต 3

รวม

สถำนศึกษำของรัฐในระบบ
1
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.)
สพม.เขต 15
โรงเรียนกีฬำ
สพป.ยะลำ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน
โรงเรียนเทศบำล
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สถำบันกำรพลศึกษำ
สถำบันอำชีวศึกษำ
สถำบันอุดมศึกษำ

1
5
1
111
1
6
2
1
4
2

4
68
1
-

3
33
3
5
1
-

1
12
1
212
5
11
2
1
5
2

1
58
1
1
3
1
1

36
3
-

23
2
-

1
117
1
1
8
1
1

21
10
2

17
-

3
4
-

41
14
2

242
31
58
564

133
4
25
291

42
2
121

417
35
85
976

สถำนศึกษำของรัฐนอกระบบ
1
2
3
4
5
6
7

วิทยำลัยชุมชน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
ศูนย์กำรเรียนชุมชน
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ
สำนักส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

สถำนศึกษำเอกชนในระบบ
1
2
3

ประเภทสอนศำสนำควบคู่วิชำสำมัญศึกษำ
ประเภทสำมัญศึกษำ
ประเภทอำชีวศึกษำ

สถำนศึกษำเอกชนนอกระบบ
1
๒
3

ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจำมัสยิด (ตำดีกำ)
ประเภทสอนศำสนำอิสลำมอย่ำงเดียว
สถำบันศึกษำปอเนำะ
รวม

ที่มำ1. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8/ 2. สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลำ

- ๓๐ -

สำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำดังนี้
ตำรำงที่ ๔ จำนวนนักเรียนรำยชัน ปีกำรศึกษำ 2556– 2560

ทีม่ ำ : ข้อมูลสถิติกำรจัดกำรศึกษำ 5 ปี งำนข้อมูลสำรสนเทศ สพป.ยล.1

- ๓๑ -

ตำรำงที่ ๕ แสดงจำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน โรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2560
ที่

โรงเรียน

๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
20
21
๒2
๒3
24
๒5
๒6
๒7
๒8
๒9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

สลำกกินแบ่งฯ 134
บ้ำนไทรงำม
วัดหน้ำถ้ำ
บ้ำนบันนังลูวำ
บ้ำนสำคอ
บ้ำนบำโด
บ้ำนยุโป
บ้ำนคลองทรำย
ศรีพัฒนำรำม
วังธรำธิปวิทยำ
วัดชมพูสถิต
บ้ำนทุ่งเหรียง
บ้ำนต้นหยี
บ้ำนเหนือ
บ้ำนบำตัน
บ้ำนปอเยำะ
บ้ำนทุ่งคำ
วัดลำใหม่
บ้ำนบุรินทร์
บ้ำนป่ำพ้อ
บ้ำนวังพญำ
บ้ำนเจำะบือแม
ธำรแร่
บ้ำนกำลอ
คีรีบูรวัฒนำ
บ้ำนละแอ
บ้ำนปูลัย
บ้ำนนำเตย
บ้ำนบำโงย
บ้ำนกำดือแป
วัดรังสิตำวำส
บ้ำนโต๊ะพรำน
บ้ำนพรุ
บ้ำนบูเกะบือรำแง
บ้ำนตะโละสดำร์
บ้ำนปำดำฮัน
บ้ำนบือเล็ง
บ้ำนแหลมทรำย
บ้ำนปุโรง
รวมทังสิน

อ.๑
7
3
2
1
5
3
3

อ.2
11
7
1
9
7
2
14

6
5
4

5
15
2
6
2
10
7
7
4
5
1
6
9
9
2
8
11
7
2
9
4
4
10
9
5
11
5
15
6
11
10
268

4
2
4
3
4
3
7
2
13
12
2
9
1
8
11
4
3
10
6
8
5
160

จำนวนนักเรียน
อ.3 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
5
6
6 16 25 22 21
6 11
7 18 28 19 18
3
2
3
8
3
7
3
8
7 13 14 19 14
10
8
5
7 14
6 14
2
6
4
7
4 10
6
8
8
5
5
4 12
7
1
2
1
2
2
4
9
9
4
5
6 10
4
16 10
6
7
8 11
9
7
3
7
5 11
8 11
8
8 11 11 15 11 17
4
6
5
3
6
6
4
20 10 10
5
6 11
9
12
8 11 21 11 20 15
11 11
9 15
8 12 14
8 10
3 11
4
4
6
6
9 10 10
8
7
5
4
6
5
8 14 12 12
2 19
9
8 14 11
8
8 18
8
8 10 15 13
16 19
9 12 11 13 17
5
8
4
9
8
6 14
9 10 11 12 12 18 16
13 12
9 14 13 10 12
3 17 19 16 17 23 17
8 10 19 20 14 10 11
10 13 12 17 13 10 10
14 14 12 17 14 12 14
7 14
8 12 12
4 12
9
9 11 11 11 11
5
8 16 13 12 14 16 11
7 18 13
8 10 12 10
6 11
5 11
5
6
9
9 10
6
5
7
5
9
10 10 15 11
9
7 10
5
8 13 11 11 10
4
11 10 16 12 11 14 19
10 14 13 14 19 18 12
313 401 344 417 423 434 430

ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕60 งำนข้อมูลสำรสนเทศ สพป.ยล.1

ม.๑

ม.๒

12

8

12

8

ม.๓

รวม
119
117
29
88
76
44
66
12
58
87
58
87
36
85
107
91
53
64
65
77
89
113
58
109
106
119
96
103
102
81
6
103
99
94
68
59
97
74
112
115
6 3,216

- ๓๒ -

ข. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 6 จำนวนประชำกร อำยุ 3 – 17 ปี ในเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
(อำเภอเมืองยะลำ รำมัน และกรงปินัง) ณ เดือนธันวำคมปี 2556 – 2560
อำยุ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

ชำย
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

ปี 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

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

ชำย
2.629
2,476
2,449
2,532
2,479
2,462
2,339
2,440
2,369
2,596
2,399
2,599
2,405
2,503
2,708

ปี 2557
หญิง
2,363
2,296
2,404
2,383
2,402
2,339
2,327
2,334
2,294
2,338
2,295
2,332
2,265
2,387
2,554

รวม
4,992
4,772
4,853
4,915
4,881
4,801
4,666
4,774
4,663
4,934
4,694
4,931
4,670
4,890
5,262

ชำย
2.751
2,635
2,487
2,451
2,548
2,478
2,479
2,345
2,448
2,356
2,616
2,394
2,612
2,427
2,583

ปี 2558
หญิง
2,485
2,384
2,308
2,410
2,387
2,397
2,324
2,323
2,333
2,293
2,337
2,294
2,340
2,279
2,391

รวม
5,236
5,019
4,795
4,861
4,935
4,875
4,803
4,668
4,781
4,649
4,953
4,688
4,952
4,706
5,874

ชำย
2,685
2758
2628
2481
2450
2543
2482
2480
2350
2470
2371
2607
2401
2608
2420

ปี 2559
หญิง
2,429
2,488
2,387
2,310
2,414
2,394
2,393
2,327
2,330
2,347
2,291
2,331
2,295
2,353
2,287

รวม
5,114
5,246
5,015
4,791
4,864
4,937
4,875
4,807
4,680
4,817
4,662
4,938
4,696
4,961
4,707

ชำย
2,497
2,694
2,762
2,637
2,495
2,453
2,553
2,474
2,469
2,344
2,489
2,369
2614
2404
2599

ปี 2560
หญิง
2,357
2,443
2,483
2,386
2,325
2,417
2,393
2,392
2,334
2,324
2,356
2,297
2,335
2,308
2,365

รวม
4,854
5,137
5,245
5,023
4,820
4,870
4,946
4,866
4,803
4,668
4,845
4,666
4,949
5,712
5,964

37,337

35,627

72,964

37,385

35,313

72,698

37,510

35,285

72,795

37,734

35,376

73,110

37,853

35,515

73,368

ที่มำ จำนวนประชำกร : กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย

ตำรำงที่ ๗ จำนวนนักเรียนรำยชัน เพศ ต่อประชำกรวัยเรียน ปีกำรศึกษำ 2560
ประชำกรวัยเรียนธันวำคม 2559
อำยุ (ปี)
ชำย
หญิง
รวม
อ.1
3
2,685
2,429
5,114
อ.2
4
2,758
2,488
5,246
อ.3
5
2,628
2,387
5,015
รวมอนุบำล
4-5
5,386
4,875 10,261
ป.1
6
2,481
2,310
4,791
ป.2
7
2,450
2,414
4,864
ป.3
8
2,543
2,394
4,937
ป.4
9
2,482
2,393
4,875
ป.5
10
2,480
2,327
4,807
ป.6
11
2,350
2,330
4,680
รวมประถมฯ
6-11
14,786 14,168 28,954
ม.1
12
2,470
2,347
4,817
ม.2
13
2,371
2,291
4,662
ม.3
14
2,607
2,331
4,938
รวมม.ต้น
12-14
7,448
6,969 14,417
รวมทังสิน
4-14
27,620 26,012 53,632
ชั้น

จำนวนนักเรียน 2560
ร้อยละ
ชำย
หญิง
รวม
นร./ประชำกร
364
404
768
15.02
936
931
1,867
35.59
1,033
1,012
2,045
40.78
1,969
1,943
3,912
38.12
1,593
1,309
2,902
60.57
1,355
1,352
2,707
55.65
1,436
1,414
2,850
57.73
1,539
1,490
3,029
62.13
1,639
1,476
3,115
64.80
1,522
1,550
3,072
65.64
9,084
8,591 17,675
61.05
193
157
350
7.27
179
130
309
6.63
134
138
272
5.51
506
425
931
6.46
11,923 11,363 23,286
43.42

- ๓๓ -

ตำรำง 8 จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2556 – 2560
ชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
รวมก่อนประถมศึกษำ
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
รวมออกกลำงคันทังสิน
รวมนักเรียนต้นปี
ออกกลำงคันรวมร้อยละ

ปีกำรศึกษำ/จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน/ร้อยละ
2556
2557
2558
2559
2560
1
1
4,675
4,341
4,020
3,962
4,680
0.021
2
4
6
5
2
2
2
2
1
1
1
1
9
1
7
1
1
5
3
3
1
3
3
1
1
1
10
22
12
9
15
20,191 19,829
19,138
18,347
17,675
0.050
0.111
0.063
0.049
0.085
3
3
1
3
3
2
2
2
3
8
8
6
682
814
875
928
931
0.983
0.64
11
30
12
9
21
25,548 24,984
24,033
23,237
23,286
0.043
0.120
0.050
0.039
0.090

ที่มำ : ข้อมูลสถิติกำรจัดกำรศึกษำ 5 ปี งำนข้อมูลสำรสนเทศ สพป.ยล.1

- ๓๔ -

ค. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 9 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำกกำรสอบ NT ชัน ป.3 และ O-NET ชัน ป.6, และ ม.3
จำแนกรำยวิชำ ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556–2560
กำรทดสอบ

วิชำ

ภำษำไทย
NT ป.3 คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
O-Net ป.6 คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
O-Net ม.3
วิทยำศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

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

ปีกำรศึกษำ/ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
2557
2558
2559
43.63
37.51
39.02
36.49
36.65
31.37
41.51
39.35
39.75
37.32
43.27
43.96
39.73
0.96
41.36
32.11
34.84
32.03
30.83
35.83
35.43
34.93
36.53
37.02
42.38
36.53
43.40
30.11
35.50
33.46
43.34
36.78
32.41
27.62
29.69
26.53
29.25
25.08
19.63
34.70
30.29
29.32
47.77
37.93
35.74
-

ที่มำ : ข้อมูลสถิติกำรจัดกำรศึกษำ 5 ปี งำนข้อมูลสำรสนเทศ สพป.ยล.1

2560
43.42
34.05
38.44
39.90
33.14
33.26
35.34
35.51
26.25
18.99
27.86
-
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ง. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 8
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ตัวชี้วัดย่อย
ที่ 3.1
ตัวชี้วัดย่อย
ที่ 3.2

ยุทธศำสตร์/ตัวชีวัด
ผลกำรประเมิน
: หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ร้อยละของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน
5
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยดำเนินกำรตำมแนวทำง
1
นโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของ
4
คนไทย 12 ประกำร สอดคล้องตำมช่วงวัย
ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำทีน่ ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5
ประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
ค่ำเฉลี่ยรวม ยุทธศำสตร์ที่ 1
3.75
: กำรผลิตและพัฒนำครู
ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ
2
ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รบั กำรพัฒนำ
1
ด้วยระบบ TEPE Online
ค่ำเฉลี่ยรวม ยุทธศำสตร์ที่ 2
1.50
: กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีระบบกำรประกัน
1
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถ
1
อ่ำนออก-เขียนได้
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในกำรทดสอบ
1
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (Nationat Test : NT)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่
1
3 และ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน
(ONET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผำ่ นมำ
ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำน
5
และกำรเขียนในระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 - 4
ค่ำเฉลี่ยรวม ยุทธศำสตร์ที่ 3
1.80
: ICT เพื่อกำรศึกษำ
ร้อยละของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมำะสม
3
กับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ร้อยละของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมำะสม
3
กับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่ำเฉลี่ยรวม ยุทธศำสตร์ที่ 5
3.00

ค่ำเฉลี่ยรวม

2.51

ระดับคุณภำพ
สูงกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
สูงกว่ำเป้ำหมำย
สูงกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
ดีมำก
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
พอใช้
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
สูงกว่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์ที่กำหนด
พอใช้
ตำมเป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำย
ดี

ปำนกลำง
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จำกผลกำรประเมิน กำรบริห ำรจัดกำรศึก ษำขั้น พื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 พบว่ำ
กำรบริห ำรจัด กำรด้ำ นกำรพัฒ นำครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ กำรพัฒ นำระบบกำรประกัน คุณ ภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ และกำรพัฒ นำคุณ ภำพผู้เรียนในกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้น ฐำน ( O-Net)
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธ ยมศึกษำปีที่ 3 กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้ เรียนระดับชำติ (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำ น-เขียนภำษำไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1
อยู่ในระดับ ต่ำกว่ำเป้ำหมำยและเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้คุณภำพโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง แม้ว่ำกำร
บริห ำรจัด กำร จะมี ก ำรกระจำยอำนำจกำรบริห ำรจัด กำรสู่สำนัก งำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำและสถำนศึก ษำ
และกำรมีส่ว นร่ว มของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ แต่ส ถำนศึกษำที่มีศักยภำพและควำมพร้อม
สูงในกำรจัดกำรศึกษำมีเพีย งส่ว นน้อย ดังนั้น กำรกระจำยอำนำจกำรบริห ำรจัด กำรสู่สำนั กงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำควรเน้นหลักกำรสำคัญดังนี้
1) มุ่งสนับสนุนกำรทำงำนลงสู่ระดับห้องเรียนและโรงเรียนให้มำกที่สุดตำมหลักกำรพัฒนำกำรศึกษำโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยเน้นระบบกำรประกัน
คุณ ภำพภำยใน รวมถึง กำรนิเ ทศ ช่ว ยเหลือ ติด ตำมควำมก้ำ วหน้ำ ของโรงเรีย นเป็น รำยโรง และกำร
ช่วยเหลือแก้ไขกำรทำงำนของโรงเรียน หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมเป้ำหมำย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำกขึ้น
2) มุ่งพัฒ นำคุณ ภำพสถำนศึกษำโดยใช้ข้อมูล ผลกำรประเมินคุณ ภำพทั้งภำยในและภำยนอกเป็น ฐำนกำร
พัฒนำ
3) สำนักงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำและสถำนศึก ษำ บูรณำกำรกำรดำเนิน กำรกิจกรรมต่ำง ๆ สอดคล้อ งกับ
นโยบำยและเป้ำหมำยที่ส่ว นกลำงกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ผ ลงำน (creation) และกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสังคมทุกภำคส่วนอย่ำงกว้ำงขวำง
4) สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมุ่ง เน้น กำรติด ตำม ประเมิน ผลกำรปฏิบัติง ำนของสถำนศึก ษำในสัง กัด
นำมำซึ่งผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำย
5) หน่ว ยงำนทุก ระดับ บูร ณำกำรกำรจัด กำรศึกษำและกำรใช้ทรัพ ยำกรร่ว มกับ หน่ว ยงำน อื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ส ถำบัน ทำงสังคม โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว เพื่อสนับสนุนกำรดูแลเด็ก
และเยำวชนให้มีคุณภำพ
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
กำรกำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
เป็นกระบวนกำรที่บุคคลทุกฝ่ำยร่วมกันตั้งปณิธำน ที่จะพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ไปสู่ควำมสำเร็จ โดยร่วมกันระดมพลังปัญญำ ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์สภำพที่พึงประสงค์ ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำยะลำ เขต 1 ประกอบด้ ว ย กำรศึ ก ษำสถำนภำพของหน่ ว ยงำน โดยให้
ควำมสำคัญระหว่ำงสภำพแวดล้อมในเชิงโอกำสและอุปสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงไปกับศักยภำพที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนของหน่วยงำน เพื่อกำรกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคล้องกับบทบำท
ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ภำยใต้ควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวของทุก
ฝ่ำย ดังนี้

กำรวิเครำะห์สถำนภำพ (SWOT Analysis)
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
ด้ำนนโยบำย กำรเมืองและกฎหมำย
1. รัฐบำล หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ให้
๑. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย
ควำมสำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ มีกำร
ส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไม่ต่อเนื่อง
กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
และไม่ยั่งยืน บำงนโยบำยส่งผลเกิดควำมขัดแย้ง
ไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
ระหว่ำงหน่วยงำนในท้องถิ่นกับสถำนศึกษำ
คุณภำพกำรศึกษำ เช่น นโยบำยกำรปฏิรูป
2. สถำนศึกษำขำดกำรประสำนงำนเพื่อควำมเข้ำใจ
กำรศึกษำ นโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
เกีย่ วกับนโยบำยและข้อบัญญัติกำรสนับสนุนกำร
นโยบำยโรงเรียนประชำรัฐ นโยบำยโรงเรียน
พัฒนำกำรศึกษำขององค์กรภำยนอก กำรเข้ำถึง
คุณภำพประจำตำบล STEM Education
แหล่งงบประมำณสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอก
นโยบำยสนับสนุนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
3. งำนนโยบำยค่อนข้ำงมำก และเร่งด่วน ส่งผล
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นต้น
กระทบต่อเวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
2. นโยบำย ข้อบัญญัติ ขององค์กรภำยนอกให้
ครู และนักเรียนลดลง
กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สนับสนุน
งบประมำณ และมีส่วนร่วมในกำรระดม
ทรัพยำกร เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำใน
เขตพื้นที่
3. นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษให้
เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ เขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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โอกำส (Opportunities)
ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
1. มีสถำบันอุดมศึกษำที่มีศักยภำพสูงอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงและในพื้นที่ มีสถำบันจัดกำรศึกษำที่
หลำกหลำย เอื้อต่อกำรเป็นเครือข่ำยส่งเสริม
สนับสนุนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
2. สภำพสังคมโดยทั่วไป มีวิถีชีวิตที่มีควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมบนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทย มีกำรสืบทอดประเพณีที่ดีงำม เป็น
เอกลักษณ์เฉพำะพื้นที่ เอื้อต่อกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมบริบทของโรงเรียน
3. มีภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำนในพื้นที่ที่
หลำกหลำย ซึง่ เป็นปัจจัยเอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ของนักเรียน เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้
ให้กับสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
4. ชุมชนในพื้นที่อยู่ติดชำยแดนประเทศมำเลเซีย
มีกำรติดต่อสัมพันธ์ มีโอกำสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เอื้อต่อกำรประกอบอำชีพ นำรำยได้สู่พื้นที่
5. กำรคมนำคมสะดวก ระบบสำธำรณูปโภค
ครบถ้วนทุกโรงเรียน
6. ระบบกำรติดต่อสื่อสำรที่ทันสมัยหลำกหลำย
ช่องทำง ทำให้ผู้ปกครอง นักเรียน มีโอกำส
ศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงท้องถิ่นมำกขึ้น
7. ภำคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วม
สนับสนุน ส่งเสริมในกำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น
ทั้งด้ำนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และ
งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
8. กำรประกอบอำชีพของชุมชน ส่วนใหญ่ทำ
กำรเกษตร เพำะปลูก และเลี้ยงสัตว์ เอื้อต่อ
กำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรท้องถิ่น
9. มีสถำนที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทำงกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ

อุปสรรค (Threats)
1. มีสถำนศึกษำของเอกชน กระจำยในทุกพื้นที่ทุก
ตำบล ส่งผลให้โรงเรียนของรัฐมีจำนวนนักเรียน
ลดลง เป็นโรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มขึ้นทุกปี
2. ชุมชนรอบโรงเรียนบำงพื้นที่เป็นแหล่งปัญหำ
ยำเสพติดและอบำยมุข ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเสี่ยง
3. สภำพควำมแตกแยกของครอบครัวที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อด้ำนโอกำสทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียน
4. สถำนศึกษำและชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
(เสี่ยงภัย) ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำม
ไม่สงบ ทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
5. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และควำมขัดแย้ง
ทำงด้ำนควำมคิด ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำร
จัดกำรศึกษำ ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่ส่ง
บุตรหลำนเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ

- ๓๙ -

โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
ด้ำนเทคโนโลยี
1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เอื้อต่อกำรพัฒนำ 1. ผลจำกกระแสโลกำภิวัตน์ และควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศของกำรสื่อสำร
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ที่
เข้ำถึงประชำชนและนักเรียนอย่ำงรวดเร็ว ส่งผล
ทันสมัยและหลำกหลำย
ให้ประชำชนมีค่ำนิยมในเชิงวัตถุนิยมมำกขึ้น
2. กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
และทำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง
ครอบคลุมและเข้ำถึงทุกพื้นที่ บำงพื้นที่
รวมทั้งเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม
สำมำรถรับบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีในกำร
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย เช่น DLIT,
ซ่อมบำรุงรักษำ
DLTV
ด้ำนเศรษฐกิจ
1. ภำวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ผู้ปกครอง 1. มีกำรเคลื่อนย้ำย อพยพแรงงำนไปต่ำงพื้นที่บ่อย
สำมำรถสนับสนุนกำรศึกษำ และทำงเลือก
ผู้เรียนต้องอพยพย้ำยตำมผู้ปกครองที่ประกอบ
กำรศึกษำแก่บุตรหลำนมำกขึ้น
อำชีพแรงงำน ส่งผลให้กำรเรียนรู้ช้ำและไม่
2. จังหวัดยะลำเป็นเมืองต้นแบบ “สำมเหลี่ยม
ต่อเนื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้ำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว 2. ผู้ปกครองที่ประกอบอำชีพแรงงำนส่วนหนึ่ง ไม่
สู่กำรพัฒนำแบบพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน
ส่งบุตรหลำนเข้ำรับกำรศึกษำ เนื่องจำกเห็นว่ำ
3. เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ
เป็นภำระในกำรรับส่งไปโรงเรียน ไม่มีเวลำดูแล
และเลี้ยงสัตว์ เช่น ยำงพำรำ ทุเรียน ส้มโชกุน
เลี้ยงแพะ ไก่ป้ำน เอื้อต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ศึกษำต่อด้ำนอำชีพ เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (Strength)
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงและ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน เป็นระบบ
มีกรอบภำระงำนของแต่ละกลุ่มงำนชัดเจน
สำมำรถบริหำรจัดกำรได้มำตรฐำน เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎหมำยกำหนด
2. มีกำรกระจำยอำนำจไปยังกลุ่มงำนต่ำงๆภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกลุ่มโรงเรียน
และมีคำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน
๓. มีกลุ่มโรงเรียนเป็นเครือข่ำยประสำนงำนใน
รูปแบบศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
๔. มีกำรมอบอำนำจให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรกลุ่มปฏิบัติ
รำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และกำกับดูแลสถำนศึกษำในระดับ
พื้นที่อำเภอ ทำให้กำรดำเนินงำนมีควำมคล่องตัว
และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
5. มีระบบกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ทำให้กำร
ปฏิบัติงำนสะดวกและรวดเร็ว
6. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมสำยงำน
ที่รับผิดชอบ มีควำมขยัน มุ่งมั่น มุ่งผลสัมฤทธิ์
ทำให้งำนบรรลุเป้ำหมำย และส่วนใหญ่สำมำรถ
พัฒนำงำนได้ตำมบทบำทหน้ำที่
7. มีระบบกำรนิเทศ กำกับติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง
8. มีระบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่รวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้
9. มีเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ สำหรับกำร
ปฏิบัติงำนที่ทันสมัย พร้อมใช้และเพียงพอ
10.มีกำรใช้แผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรขำด
แคลนครูและบุคลำกร และมีกำรพัฒนำด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำยและ ต่อเนื่อง

จุดอ่อน (Weakness)
๑. บุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงกลุ่มงำนไม่เพียงพอ
และส่วนใหญ่มีภำระงำนที่รับผิดชอบมำกเกินไป
2. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรจำก
สพฐ. ล่ำช้ำและไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนตำม
ควำมต้องกำรของกลุ่มงำนและสถำนศึกษำ
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัด ใน
ภำพรวมทุกกลุ่มสำระหลักต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
และค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ
4. ยังมีผู้เรียนในระดับประถมศึกษำที่อ่ำนไม่ออก
เขียนไม่ได้ และในระดับมัธยมศึกษำที่อ่ำนไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง อยู่เป็นจำนวนมำก
5. ปัญหำกำรขำดแคลนครูตำมมำตรฐำนวิชำเอกใน
กลุ่มสำระวิชำหลัก และครูสอนไม่ตรงสำขำที่จบ
6. ปัญหำครูมีภำระงำนอื่นนอกเหนือจำกกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
7. ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขำดทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์
คิดวิเครำะห์ และไม่สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง ขำดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับชีวิตประจำวัน
8. ผู้เรียนบำงระดับกำรศึกษำ ยังมีอัตรำเสี่ยงกำร
ออกกลำงคัน
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพ
ผลกำรทบทวนสภำพแวดล้อมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
โอกาส (Opportunities) 4.08

จุดอ่อน (Weakness) ๓.65

จุดแข็ง(Strengths) 4.33

อุปสรรค (Treats) 3.91

ผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 โดยภำพรวม
สรุปได้ ดังนี้ สภำพแวดล้อมภำยนอก เป็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และสภำพแวดล้อม
ภำยใน เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อนต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1. โอกำส ( Opportunities : O )
รัฐบำล หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และชุมชน ให้ควำมสำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรกำหนด
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะได้รับกำรสนับสนุนตำม
นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพื่อแก้ปัญหำควำมมั่นคงและ
ควำมต้องกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสนับสนุนงบประมำณ
และมีส่วนร่วมในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มีสถำบันอุดมศึกษำที่มีศักยภำพสูงในพื้นที่
ที่เอื้อต่อกำรเป็นเครือข่ำยส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้ทำง
ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในควำมเป็นไทย มีโรงเรียนรัฐบำล เอกชน และท้องถิ่น
กระจำยในทุกพื้นที่ทุกตำบล อีกทั้งกำรคมนำคมสะดวก ระบบสำธำรณูปโภคครบถ้วน ระบบกำรติดต่อสื่อสำร
ที่ทันสมัยหลำกหลำยช่องทำง ทำให้ผู้ปกครอง และนักเรียน มีโอกำสศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงท้องถิ่น
มำกขึ้น ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เอื้อต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
หลำกหลำย กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและเข้ำถึงทุกพื้นที่ ภำวะเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ดีขึ้น ทำให้ผู้ปกครองสำมำรถสนับสนุนกำรศึกษำ และทำงเลือกกำรศึกษำแก่บุตรหลำนมำกขึ้น
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2. อุปสรรค ( Threats : T )
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย ส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไม่ต่อเนื่อง
และไม่ยั่งยืน กำรเข้ำถึงแหล่งงบประมำณสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอกมีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน ชุมชนบำงพื้นที่
เป็นแหล่งปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง สภำพควำมแตกแยกของครอบครัวที่
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อด้ำนโอกำสทำงกำรเรียนของผู้เรียน ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนศำสนำ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และควำมขัดแย้งทำงด้ำนควำมคิด ส่งผลกระทบต่อ กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่
ส่งบุ ตรหลำนเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ประกอบกับ สถำนศึกษำและชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ เสี่ยงภัย
ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของพื้นที่โดยภำพรวม
3. จุดแข็ง ( Strength : S )
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงและนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทีช่ ัดเจนเป็นระบบ มีกรอบ
ภำระงำนของแต่ละกลุ่มงำนชัดเจน สำมำรถบริหำรจัดกำรได้มำตรฐำน เป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยกำหนด มี
กำรกระจำยอำนำจไปยังกลุ่มงำนภำยในสำนักงำนและกลุ่มโรงเรียน และมีคำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน
มีกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง บุคลำกร มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
ตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทำให้งำนบรรลุเป้ำหมำย และส่วนใหญ่สำมำรถพัฒนำงำนได้
ตำมบทบำทหน้ ำที่ มีระบบกำรนิ เทศ กำกับติดตำม และประเมินผลกำรจั ดกำรศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง ระบบกำร
เบิ กจ่ำยงบประมำณที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนที่
ทันสมัย พร้อมใช้และเพียงพอ มีแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนบริหำร
จัดกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครูและบุคลำกร และมีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและ
ต่อเนื่อง
4. จุดอ่อน ( Weakness : W )
บุคลำกรบำงกลุ่มงำนไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน ส่วนใหญ่มีภำระงำนที่รับผิดชอบมำกเกินไป
กำรจัดสรรงบประมำณบริหำรจัดกำรล่ำช้ำและไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนตำมควำมต้องกำรของกลุ่มงำน
และสถำนศึกษำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัด ในภำพรวมทุกกลุ่มสำระหลักต่ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน และค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ ยังมีผู้เรียนในระดับประถมศึกษำที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ และในระดับ
มัธยมศึกษำ (ขยำยโอกำศ) ที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง อยู่เป็นจำนวนมำก ปัญหำกำรขำดแคลนครูตำม
มำตรฐำนวิชำเอกในกลุ่มสำระวิชำหลัก และครูสอนไม่ตรงสำขำที่จบ ปัญหำครูมีภำระงำนอื่นนอกเหนือจำก
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขำดทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์ และไม่สำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ขำดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ผู้เรียนบำงระดับกำรศึกษำ ยังมี
อัตรำเสี่ยงกำรออกกลำงคัน

สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
จำกกำรประเมินสถำนภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ด้วยกำรวิเครำะห์
SWOT พบว่ำ อยู่ในลักษณะดำวรุ่ง (Star) เป็นสถำนกำรณ์แบบผู้แสวงหำ หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 มีสมรรถนะภำยในที่เข้มแข็ง และมีสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพ ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 จึงกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมเพิ่มขยำย ภำยใน
และภำยนอกให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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นโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 มุ่งมั่นพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชำติและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชำติ
ด้ ว ยกำรบริ ห ำรจั ด กำรแบบมี ส่ ว นร่ ว มบู ร ณำกำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำบนพื้ น ฐำนของควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรกำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรที่บุคลำกรทุกฝ่ำยร่วมกันตั้ง
ปณิธำน ที่จะพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำไปสู่ควำมสำเร็จ โดยร่วมกันตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง สร้ำงสรรค์สภำพที่
พึงประสงค์ เพื่อกำรกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคล้องกับบทบำทอำนำจหน้ำที่
ดังนี้

วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรขับเคลื่อน กำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สู่มำตรฐำนระดับสำกล1 บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์2 ตำมหลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีองค์ควำมรู้ ทักษะ
และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ
ต่อคุณภำพกำรศึกษำ

เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค
3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำร
ทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำผู้เรียน พัฒนำแหล่งเรียนรู้ และสภำพแวดล้อม
เอื้อต่อกำรเรียนรู้
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีกลไกบริหำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพ
มีควำมเข้มแข็งตำมหลักธรรมำภิบำล ทุกภำคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล
6. กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และควำมต้องกำรเป็นพิเศษ
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ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักสูตร
และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และลดควำมเหลือมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจ
ทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
กลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

1 มำตรฐำนระดับสำกล

รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกลและกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ คุณภำพ
2 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะ
ที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประกำร ได้แก่ ๑) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู้ ๕) อยู่อย่ำงพอเพียง๖) มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๗) รักควำมเป็นไทย ๘) มีจิตสำธำรณะ

- ๔๕ -

จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ยะลำ เขต 1
1. สถำนศึกษำทุกโรงจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
2. สถำนศึกษำทุกโรงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
ทุกชั้นสำหรับผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม และ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) และผลกำรทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ควำมสำมำรถ
ทั้ง 3 ด้ำน (ด้ำนภำษำ ด้ำนกำรคิดด้ำนเหตุผล) เพิ่มขึ้นจำกฐำนเดิมร้อยละ ๕
3. สถำนศึกษำทุกโรงมีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เข้มแข็ง และมีควำมพร้อม
ในกำรรับกำรประเมินภำยนอก
4. สถำนศึกษำทุกโรงพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออกเขียนได้ใน 1 ปี
ตำมแนวคิด BBL (Brain – Based Learning) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน อ่ำนออก
เขียนได้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 อ่ำนเป็นเขียนเป็น
5. สถำนศึกษำทุกโรงมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
6. สถำนศึกษำทุกโรง พัฒนำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ให้สะอำดร่มรื่น
สวยงำม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
7. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสถำนศึกษำ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปี
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกโรงจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมำภิบำล
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรใน
ระบบเครือข่ำย กำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจและกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำง
เป็นรูปธรรมและมีคุณภำพ
10. เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีควำมสุขในกำรทำงำน และสร้ำงสรรค์งำนอย่ำงมีคุณภำพ
11. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกโรง มีผลงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice)
อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม
12. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี

- ๔๖ -

มำตรฐำนสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
มำตรฐำนที่๑กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
มำตรฐำนที่๒กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่๑กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่๒กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่๓กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่๔กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่๕กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน
และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย

- ๔๗ -

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของ สพป.ยะลำ เขต 1 ปีงบประมำณ 2561 - 2565
วิสัยทัศน์

สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 เป็นองค์กรที่มคี ุณภำพในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
สู่มำตรฐำนระดับสำกล บนพืนฐำนของควำมเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกำรทำง
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพผู้เรียนมีคุณธรรม
กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีองค์ควำมรู้ ทักษะ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
และจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
และสมรรถนะในกำรปฏิบัตงิ ำนตำมมำตรฐำน
หลักสูตร
วิชำชีพ

เป้ำประสงค์

1. นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่
เหมำะสม ตำมช่วงวัย และได้
สมดุล และนักเรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มี
พัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วง
วัยและมีคุณภำพ

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
และเสมอภำค

3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อื่น มีทักษะที่เหมำะสม และ
มีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สถำนศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำหลักสูตร
พัฒนำผู้เรียน พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ และ
สภำพแวดล้อมเอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้

5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำมีกลไกบริหำรจัดกำรศึกษำที่
มุ่งเน้นประสิทธิภำพ มีควำมเข้มแข็งตำม
หลักธรรมำภิบำล ทุกภำคส่วนสังคมมีส่วน
ร่วมในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อยกระดับสูม่ ำตรฐำนสำกล

6. กำรจัดกำรศึกษำ
ในพื้นที่ได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำม
อัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และควำมต้องกำร
เป็นพิเศษ

ยุทธศำสตร์

1.จัดกำรศึกษำเพื่อควำม
มั่นคง

2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
หลักสูตรและส่งเสริม
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้

3. ส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ

5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนำระบบบริหำร

เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคณ
ุ ภำพ
และลดควำมเหลือมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ

พัฒนำคุณภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้ง
ระบบ

กลยุทธ์

เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ
และพระมหำกษัตริย์
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

จัดกำรและส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จัดกำรศึกษำเพื่อ
ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำง
เสริมสร้ำงสันติสุขใน
กำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมี เขตพัฒนำพิเศษ
ส่วนร่วมจำกจำกทุกภำคส่วน เพือ่ สนับสนุน เฉพำะกิจจังหวัด
กำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ชำยแดนภำคใต้
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ส่วนที่ 4
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำเขต 1 ได้กำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

1.นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่
เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้
สมดุล และนักเรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน
มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม
ช่วงวัยและมีคุณภำพ
6.กำรจัดกำรศึกษำใน
พื้นที่ได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
ตำมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และควำมต้องกำรเป็น
พิเศษ

1. เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ควำมเป็นไทยและ
วิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
6.จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง
สันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

2. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมวิถีประชำธิปไตย
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
มีควำมสุข

100

100

100

100

100

100

3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีทักษะชีวิตและ
ทักษะกำรทำงำนให้
เหมำะสมกับวัย

100

100

100

100

100

100

ตัวชีวัด
1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยมที่ดี
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง(ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีวัด
4. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่
น้อมนำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เป้ำประสงค์
1.นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่
เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้
สมดุล และนักเรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน
มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม
ช่วงวัยและมีคุณภำพ
4.สถำนศึกษำได้รับกำร
พัฒนำหลักสูตรพัฒนำ
ผู้เรียน พัฒนำแหล่งเรียนรู้
และสภำพแวดล้อมเอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้

กลยุทธ์
2. พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนตำมหลักสูตร
และส่งเสริมควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้

ข้อมูล
ปีฐำน
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 100
ระดับก่อนประถมศึกษำมี
พัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย
เต็มตำมศักยภำพ
ตัวชีวัด

ปี 2561
100

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

2. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำมีหลักสูตร
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2561 และ
สภำพบริบทของสถำนศึกษำ

100

100

100

100

100

100

3. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สภำพบริบทของสถำนศึกษำ

100

100

100

100

100

100
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
อ่ำนออกเขียนได้

100

100

100

100

100

100

6. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ ปลอดนักเรียน
อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้

100

100

100

100

100

100

7. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรได้เหมำะสม
กับระดับชั้น

100

100

100

100

100

100

ตัวชีวัด
4. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรม
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐำน
1.5

ปี 2561
3

9. ค่ำเฉลี่ยผลกำรวัด
ควำมสำมำรถ ระดับชำติ
พื้นฐำน(NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุก
ด้ำนเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 3 และสูงกว่ำ
ระดับประเทศ

2.5

3

3.25

3.5

3.75

4

10. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ มีโครงงำน
ทุกชั้นเรียน

100

100

100

100

100

100

ตัวชีวัด
8. ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ
ขั้นพื้นฐำนระดับชำติ
(O - NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 3
และสูงกว่ำระดับประเทศ

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
3.25
3.5
3.75

ปี 2565
4
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีวัด
11. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียน มีทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
ได้เหมำะสมกับวัย
12. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียน มีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ข้อมูล
ปีฐำน
90

ปี 2561
100

100

100

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

100

100

100

ปี 2565
100

100
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 4. พัฒนำคุณภำพครูและ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อื่น มีทักษะที่เหมำะสม และ ทั้งระบบ
มีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

2. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำตำมแผน
พัฒนำตนเอง (ID Plan)

100

100

100

100

100

100

3. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับพัฒนำด้วยกระบวนกำร
PLC

100

100

100

100

100

100

4. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ Active Learning

100

100

100

100

100

100

ตัวชีวัด
1. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีแผนพัฒนำตนเอง
(ID Plan)

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีวัด
5. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำ R2R
6. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีผลงำนวิจัย
7. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำด้วย
TEPE Online
8. ร้อยละ 100 ของครู
จัดกำรเรียนรู้แบบ
Active Learning
9. ร้อยละ 100 ของครู
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรวัด
และประเมินผลเพื่อ
ยกระดับ NT, O-NET,PISA

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2561
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ปี 2565
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีวัด
10. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำมีครูได้รับกำร
ยกย่องระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำขึ้นไป

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

- 57 -

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคน 3. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึง
ได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้น กำรศึกษำที่มีคุณภำพ และลด
พื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มี
ควำมเหลือ่ มล้ำทำงกำรศึกษำ
คุณภำพ และเสมอภำค

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

2. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ ปลอดนักเรียน
ออกกลำงคัน

100

100

100

100

100

100

3. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นไป
ตำมมำตรฐำน

100

100

100

100

100

100

4. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำมีระบบ
กำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ

100

100

100

100

100

100

ตัวชีวัด
1. ร้อยละ 100 ของ
ประชำกรวัยเรียนได้รับ
โอกำสในกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มี
คุณภำพและเสมอภำค

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ (ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

6. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ ที่มีนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงลดลง

100

100

100

100

100

100

7. ร้อยละ 100 ของเด็ก
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับ
กำรส่งเสริม สนับสนุน
ตำมศักยภำพ

100

100

100

100

100

100

ตัวชีวัด
5. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ได้รับกำรศึกษำต่อ
หรือ ประกอบอำชีพตำม
ควำมถนัดและควำมสนใจ

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

100

100

100

100

100

100

3. ร้อยละ 100 ของครู
จัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร
กับสิ่งแวดล้อม

100

100

100

100

100

100

4. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ มีกำรบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภำพ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีวัด

4. สถำนศึกษำได้รับกำร
พัฒนำหลักสูตรพัฒนำ
ผู้เรียน พัฒนำแหล่งเรียนรู้
และสภำพแวดล้อมเอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้

1. เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ควำมเป็นไทยและ
วิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีจิตสำนึกและนิสัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีจิตสำนึก มีนิสัย และเป็น
แบบอย่ำงรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เป็นต้นแบบใน
กำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

5. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
มีกลไกบริหำรจัดกำรศึกษำ
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพ
มีควำมเข้มแข็งตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ทุกภำคส่วน
สังคมมีส่วนร่วมในกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อยกระดับสู่
มำตรฐำนสำกล

5. พัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนว
ทำงกำรกระจำยอำนำจ
ทำงกำรศึกษำ ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
แบบประชำรัฐ

ข้อมูล
ปีฐำน
100

ปี 2561
100

2. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ ใช้และพัฒนำ
สื่อ เทคโนโลยีเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

90

100

100

100

100

100

3. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

90

100

100

100

100

100

4. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ มีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง

100

100

100

100

100

100

ตัวชีวัด
1. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำมีกำรบริหำร
จัดกำรเน้นกำรบูรณำกำร
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

ปี 2565
100

- 61 -

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีวัด
5. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำมีระบบกำร
นิเทศภำยในที่เข้มแข็ง
6. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มีกำรบริหำร
จัดกำรเน้นกำรบูรณำกำร
กำรสร้ำงเครือข่ำย ควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
7. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ใช้และพัฒนำสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
8. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ข้อมูล
ปีฐำน
90

ปี 2561
100

มี

มี

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100

มี

มี

มี

ปี 2565
100

มี

ใช้/ ใช้/พัฒนำ ใช้/พัฒนำ ใช้/พัฒนำ ใช้/พัฒนำ ใช้/พัฒนำ
พัฒนำ

มี

มี

มี

มี

มี

มี
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐำน
มี

ปี 2561
มี

10. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพ

90

100

100

100

100

100

12. ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำขนำดเล็กมี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสม

90

100

100

100

100

100

ตัวชีวัด
9. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มีรูปแบบกำร
นิเทศ กำกับ ติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลที่
มีประสิทธิภำพ

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
มี
มี
มี

ปี 2565
มี
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ส่วนที่ 5
โครงกำรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ได้พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกำหนดผู้รับผิดชอบในระยะ 5 ปี ดังต่อไปนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ
และพระมหำกษัตริย์
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
6.จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง
สันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงกำรพัฒนำกิจกรรม
ลูกเสือ

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
407,680 407,680 407,680 407,680 407,680

1.1 พิธีถวำยรำชสดุดีเนื่องใน
วันมหำธีรรำชเจ้ำ
1.2 กำรอบรมนำยหมูล่ ูกเสือ
และกำรอบรมลูกเสือ
คุณธรรม
1.3 กำรอบรมผูบ้ ังคับบัญชำ
ลูกเสือสำรอง ขั้นควำมรู้เบื้องต้น
(B.T.C.)
1.4 พิธีทบทวนคำปฏิญำณและ
สวนสนำมเนื่องในวัน
คล้ำยวันสถำปนำคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ

2. โครงกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติประจำปี 2561

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

25,300

25,300

25,300

25,300

25,300
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง(ต่อ)
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ
และพระมหำกษัตริย์
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
6.จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง
สันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

โครงกำร/กิจกรรม
3. โครงกำรประชุมมำตรกำร
รักษำควำมปลอดภัยก่อนเปิด
ภำคเรียนปีกำรศึกษำ 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

4.โครงกำรสำนสัมพันธ์บุคลำกร ศูนย์อิสลำม

2561
55,000

ปีงบประมำณ
2562
2563
2564
55,000 55,000 55,000

2565
55,000

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

อิสลำมศึกษำและศึกษำดูงำน
สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ศูนย์อิสลำม
5.โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
6.โครงกำรรอมฎอนสัมพันธ์
ฮ.ศ.1439ปีกำรศึกษำ 2561

ศูนย์อิสลำม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
60,360

60,360

60,360

60,360

60,360

ยุทธศำสตร์ที่ 1 รวม 6 โครงกำร 948,340 948,340 948,340 948,340 948,340
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลยุทธ์
2. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมลักสูตร
และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
เรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรร่วมงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคใต้
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

2. โครงกำรร่วมงำน
กลุ่มส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ กำรจัดกำรศึกษำ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560
3. โครงกำรพัฒนำรูปแบบในกำร
พัฒนำควำมสำมำรถพื้นฐำนของ กลุ่มนิเทศติดตำม
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี และประเมินผลกำร
กำรศึกษำ 2560
จัดกำรศึกษำ
4. โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 4 กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำร
5. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร จัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศติดตำม
จัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
และประเมินผลกำร
(STEM Education)
จัดกำรศึกษำ

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
807,000 807,000 807,000 807,000 807,000

273,000 273,000 273,000 273,000 273,000

139,530 139,530 139,530 139,530 139,530

137,000 137,000 137,000 137,000 137,000
404,300 404,300 404,300 404,300 404,300
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ต่อ)
กลยุทธ์
2. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมลักสูตร
และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
เรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

6. โครงกำรห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
กลุ่มนิเทศติดตำม
พัฒนำและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน และประเมินผลกำร
สู่กำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนเพื่อ จัดกำรศึกษำ
กำรสื่อสำร (อ่ำนเข้ำใจ) องค์ 4
กำรศึกษำและหัวนักปรำชญ์
สุจิ ปุ ลิตำมรอยกำรทรงงำนสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำช
กุมำรีประจำปีงบประมำณ 2561
7.โครงกำรสร้ำงควำมเข็มแข็ง
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
8. โครงกำรขยำยผลและติดตำม
โครงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ
เฉพำะกิจจชต.เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ
เฉพำะกิจจชต.

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
389,570 389,570 389,570 389,570 389,570

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ

428,350 428,350 428,350 428,350 428,350

ทีมนิเทศจิตอำสำ
สพป.ยล.1

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมลักสูตร
และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
เรียนรู้

9. โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับ
สถำนศึกษำ

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

10.โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำและกระบวนกำร
เรียนรู้

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

11. โครงกำรผลิตสื่อและ
นวัตกรรมภำษำอังกฤษ

ชมรม
ภำษำอังกฤษ

2561
210,000

ปีงบประมำณ
2562
2563
2564
210,000 210,000 210,000

2565
210,000

293,900

293,900

293,900

293,900

293,900

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

1,032,000 1,032,000
12. โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรม กลุ่มส่งเสริม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดกำรศึกษำ
"ยะลำ ยำลันมหัศจรรย์เด็กใต้"
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

1,032,000

1,032,000
1,032,000

ยุทธศำสตร์ที่ 2 รวม 12 โครงกำร 4,379,650 4,379,650 4,379,650 4,379,650 4,379,650
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์
4. พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทั้งระบบ

โครงกำร/กิจกรรม
1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล

2.โครงกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร กลุ่มบริหำรงำน
PLC (Professional Learning
บุคคล
Community) "ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ" สู่สถำนศึกษำ
3. โครงกำรพัฒนำลูกจ้ำง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
59,000

59,000

59,000

59,000

59,000

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล

282,500 282,500 282,500 282,500 282,500

4. โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ กลุ่มบริหำรงำน
บุคลำกรฯ (OD)
บุคคล

269,650 269,650 269,650 269,650 269,650

5.โครงกำรพัฒนำคุณธรรม
กลุ่มบริหำรงำน
จริยธรรม ตำมหลักศำสนำพุทธ – บุคคล
ศำสนำอิสลำม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

6.โครงกำรอบรมปฐมนิเทศครู
กลุ่มบริหำรงำน
บรรจุใหม่ประจำปี 2561
บุคคล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 รวม 6 โครงกำร

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

1,346,150

1,346,150

1,346,150

1,346,150

1,346,150
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

3. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 1. โครงกำรพัฒนำระบบ
ที่มีคุณภำพ และลดควำมเหลื่อมล้ำ สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำสู่ไทย
ทำงกำรศึกษำ
แลนด์ 4.0
2. โครงกำรประชุมอบรมและ
พัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ ITE

กลุ่มนโยบำย
และแผน

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
451,250 451,250 451,250 451,250 451,250

70,310

70,310

70,310

288,200 288,200
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเรียนรวม

กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

288,200 288,200

90,000

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 รวม 4 โครงกำร

70,310

88,200
90,000

4. ปันน้ำใจให้น้อง
(พัฒนำเด็กด้อยโอกำส)

70,310

90,000

90,000

899,760

899,760

90,000
899,760

899,760

899,760
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ
และพระมหำกษัตริย์ และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย
และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
พอเพียงสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ

กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

2. โครงกำรสร้ำงจิตสำนึก
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 รวม 2 โครงกำร

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ

โครงกำร/กิจกรรม
1.โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่
กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่และ
สถำนศึกษำ
1.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำ

และกลั่นกรองโครงกำรเข้ำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. 2561
1.2 กำรประชุมจัดทำแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
1.3 กำรประชุมติดตำมประเมินผล และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี 2561 รำยไตรมำส
1.4 กำรติดตำมประเมินผลและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำยสำคัญตำมแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร
ประจำปีงบประมำณ 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำย
และแผน

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
146,500 146,500 146,500 146,500 146,500

25,900

25,900

25,900

25,900

25,900

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

39,500

39,500

39,500

39,500

39,500
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ

1.5 กำรติดตำมประเมินผลและ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ตำม
แผนบูรณำกำรกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ประจำปีงบประมำณ 2561 (งบ
สพก.จชต./
งบศปบ.จชต.)
1.6 กำรติดตำมประเมินผล
กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและและ
สถำนศึกษำ ตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ
2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำย
และแผน

2561
12,000

ปีงบประมำณ
2562
2563
2564
12,000 12,000 12,000

2565
12,000

29,600

29,600

29,600
29,600

29,600
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร 2. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
จัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร
กำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่ง
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำม คุณภำพประจำปี 2561
2.1 กำรประชุมประจำเดือนและ
หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
ร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุน
สถำนศึกษำในสังกัดกำร
กำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ประชุมติดตำมประเมินผล
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
2561 รำยไตรมำส
2.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุม
ภำยใน ประจำปี 2561
2.3 กำรประเมินสำนักงำนตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2561
2.4 กำรประชุมจัดทำคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรและกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

2561

ปีงบประมำณ
2562
2563
2564

2565

1,445,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000

705,500 705,500 705,500 705,500 705,500

534,000 534,000 534,000 534,000 534,000

37,000

37,000

37,000

37,000

37,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
กลยุทธ์
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ

โครงกำร/กิจกรรม
2.5 กำรสร้ำงกำรรับรู้ และควำม
เข้ำใจสพป.ยล.1ปี 2561
2.5.1 กำรจัดทำ
สกรุ๊ปกิจกรรมข่ำว
เผยแพร่ทำง
สถำนีโทรทัศน์ “สิ่งที่
ดีที่สุด
2.5.2 กำรจัดทำ
รำยกำรข่ำวเผยแพร่
ทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียง
2.6 กำรจัดงำนวันสำคัญ
ประจำปี 2561
2.6.1 วันคล้ำยวัน
สถำปนำสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

2561

ปีงบประมำณ
2562
2563
2564

2565

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

41,500

41,500

41,500

41,500

41,500

กลุ่มอำนวยกำร

3. กำรจัดงำนวันครูจังหวัดยะลำ
ประจำปี 2561
3.1 กิจกรรมกำร
คัดเลือกครูต้นแบบจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กลุ่มอำนวยกำร

209,800 209,800 209,800 209,800 209,800
208,800 208,800 208,800 208,800 208,800
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3.2 กิจกรรมกำรรับบริจำคโลหิต
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
กลุ่มอำนวยกำร
3.3
กิ
จ
กรรมงำนวั
น
ครู
ร
ำลึ
ก
จัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร
พระคุณบูรพำจำรย์ และมอบรำงวัลครู
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำม
ต้นแบบ
หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุน 4. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
กำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลุม่ อำนวยกำร
รำงวัล "เพชรเสมำ ยะลำ เขต 1
" ประจำปี 2561

5. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
มุทิตำจิตครูและบุคลำกรทำงกำร กลุ่มบริหำรงำน
ศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำร
บุคคล
"วันเวลำที่พำกเพียร สู่วันเกษียณ
ที่ภำคภูมิ" ประจำปี 2561
6.โครงกำรวิจัย "กำรใช้ระบบ
ประกันคุณภำพภำยในเพื่อพัฒนำ กลุ่มนิเทศ ติดตำม
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ"
และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ

2561
1,800
-

ปีงบประมำณ
2562
2563
2564
1,800
1,800
1,800
-

-

-

2565
1,800
-

163,800 163,800 163,800 163,800 163,800

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

67,000 67,000

67,000

67,000

67,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
กลยุทธ์
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

7. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตำม
ทำงกำรเรียนโดยใช้เครือข่ำยกำร และประเมินผลกำร
นิเทศแบบมีส่วนร่วม
จัดกำรศึกษำ

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
351,000 351,000 351,000 351,000 351,000

8. โครงกำรประกวดภูมิทัศน์
บรรยำกำศ และสภำพแวดล้อม
ของสถำนศึกษำ

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

9. โครงกำรประกวด OBEC
AWARDS ครั้งที่ 7

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

10. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ กลุ่มบริหำรกำรเงิน
ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณกำรเงิน และสินทรัพย์
และพัสดุสถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2561
10.1 กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน บัญชีและ
พัสดุโรงเรียน

373,000 373,000 373,000 373,000 373,000

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
กลยุทธ์
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำร
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ

โครงกำร/กิจกรรม
10.2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
จัดทำบัญชีตำมระบบควบคุม
กำรเงินหน่วยงำนย่อย
10.3 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรบริหำรงบประมำณ
สถำนศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรกำรเงิน
และสินทรัพย์

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
2565
113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ยุทธศำสตร์ที่ 6 รวม 10 โครงกำร 3,076,100 3,076,100 3,076,100 3,076,100 3,076,100
รวมงบประมำณ 40 โครงกำรหลัก 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
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ภำคผนวก
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
ที่ 402 / 25๖1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) และ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------ด้วยส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 มีภ ำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มุ่งเน้นกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
และพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จึงได้ดำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.
25561 – 2565) เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำในสังกัด และกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ 2562 โดยให้มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้น พื้นฐำน แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2561–2565) และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2562 เป็นไป
ด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยสำมำรถน ำแผนสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ เป้ ำ หมำยและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ รำชกำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี งบประมำณ 2562 ของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำประถมศึ กษำยะลำ เขต 1
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 นำยวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยะลำ เขต 1
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยบุญส่ง แววทองคำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนิบงพัฒนำ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
1.3 ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/ศูนย์/หน่วยทุกกลุ่ม
กรรมกำร
1.4 นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.5 นำงอังคณำ เด่นปรีชำวงศ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.6 นำงสำวรอฮำนี กำจิ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ เสนอแนะ กำกับ ดูแลและอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตลอดจนแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ อันอำจจะเกิดขึ้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒ นำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติ กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
2. คณะกรรมกำรประเมินสถำนภำพสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย
2.1 นำยวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยะลำ เขต 1
2.2 นำยบุญส่ง แววทองคำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนิบงพัฒนำ
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
2.3 ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 13 ศูนย์
2.4 คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ทุกคน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/2.5 ผู้อำนวยกำร...
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2.5 ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/ศูนย์/หน่วยทุกกลุ่ม
กรรมกำร
2.6 นำงวรรณี เสือสิงห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมแยกบ้ำนเนียง
กรรมกำร
2.7 นำงไพศำล ว่องภำณุสกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู
กรรมกำร
2.8 นำยพลวัฒน์ บุญช่วย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกรงปินัง
กรรมกำร
2.9 นำงศุภมำศ อำลี
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.10 นำงกุลธิดำ จรัสเกื้อกูลพงศ์
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.11 นำยมนัส ฤทธิโต
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.12 นำงวิลำวัลย์ ก้องศิริวงศ์
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.13 นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.14 นำงอังคณำ เด่นปรีชำวงศ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.15 นำงสำวรอฮำนี กำจิ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ วิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบำยทำงกำรศึกษำทุกนโยบำย ประเมินสถำนภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด้วยเทคนิค
SWOT Analysis (สังเครำะห์ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกำส อุปสรรค) เพื่อกำหนดกรอบทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
3. คณะกรรมกำรทบทวนปรับยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขันพืนฐำน (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย
3.1 นำยวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยะลำ เขต 1
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำยบุญส่ง แววทองคำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนิบงพัฒนำ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
3.3 นำงวรรณี เสือสิงห์
รองประธำนศูนย์เครือข่ำยมิตรภำพ
กรรมกำร
3.4 นำยนิคเรศ ชุมประเวศ
รองประธำนศูนย์เครือข่ำยรำมัน
กรรมกำร
3.5 นำงเพ็ญศรี ว่องภำณุสกุล
รองประธำนศูนย์เครือข่ำยกรงปินัง
กรรมกำร
3.6 นำยคุปตพะงศ์ หนูประสงค์
รอง ผอ.โรงเรียนอนุบำลยะลำ
กรรมกำร
3.7 นำงสุรีย์ ทับทิมศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนกือเม็ง
กรรมกำร
3.8 นำงวันเพ็ญ แซ่แต้
ผู้แทนคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
กรรมกำร
3.9 นำงสมบูรณ์รัตน์ สุวรรณรำช
ผู้แทนคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
กรรมกำร
3.10 นำงพรรณี ปำนทอง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำร
3.11 นำงสำวอรวรรณ ปล้องไหม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3.12 นำงซำรินดำ บินวำฮับ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
3.13 นำยอำฟฟำน เจ๊ะแต
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
3.14 นำงปรำณี อ่องหลี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
3.15 นำยอครัญญ บำกำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
3.16 นำงสำวสุนันทำ ยื่สนุ่
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
3.17 นำยภำคภูมิ อินทรสกุล
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
3.18 นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.19 นำงอังคณำ เด่นปรีชำวงศ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.20 นำงสำวรอฮำนี กำจิ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/มีหน้ำที่...
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มีหน้ำที่ จัดทำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2561-2565) วิเครำะห์นโยบำย
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นในกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งพิจำรณำตรวจสอบควำมเป็นไปได้ของงำน/โครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโครงกำร รำยปีงบประมำณ 2561 - 2565
4. คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
4.1 นำยวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยะลำ เขต 1
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยบุญส่ง แววทองคำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนิบงพัฒนำ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
4.3 ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม/ศูนย์/หน่วย
กรรมกำร
4.4 คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ทุกคน
กรรมกำร
4.5 ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 13 ศูนย์
กรรมกำร
4.6 น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.7 นำงโซเฟีย คลำนุรักษ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำ
4.8 นำยอครัญญ บำกำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.9 นำยอัฟฟำน เจะแต
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.10 นำยยะมะลูดิน นิยำแม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.11 นำงปรำณี อ่องหลี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.12 นำงซำรินดำ บินวำฮับ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.13 นำงอุษณีย์ ยะโกะ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.14 นำงสำวจีรวรรณ ยืนยง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.15 นำงนวภรณ์ ปัญญำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.16 นำงกชกร แท่นรัตน์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.17 นำงรัชณีย์ เกื้อเดช
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.18 นำงวัฒนำ ทิพย์ภักดี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.19 นำงศุภมำศ อำลี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.20 นำงอุบลรัตน์ กิมำคม
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
4.21 นำงเพ็ญศรี พุฒยืน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
4.22 นำงสำวกัลยำ กูดู
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
4.23 นำงวัลลภำ นัครำเรือง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.24 นำงอรอนงค์ เมืองฝ้ำย
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำร
4.25 นำงจันทรัช พรหมรูปสวย
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำร
4.26 นำงกุลธิดำ จรัสเกื้อกูลพงศ์
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.27 นำงธนภร พิมเสนศรี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
4.28 นำยนิกร แซ่ฟุ้ง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
4.29 นำงวิลำวัณย์ ก้องศิริวงศ์
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.30 น.ส.สุนันทำ ยี่สุ่น
นักวิเครำะห์นโยบำยฯชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
4.31 นำงสุกัญญำ นำชัยเวียง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.32 นำงระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเครำะห์นโยบำยฯชำนำญกำร
กรรมกำร
4.33 นำงขวัญสุดำ เบ็ญมูอำมัด
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญกำร
กรรมกำร
/4.34 นำง...
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4.34 นำงสำวกำระตี พึงสยม
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
4.35 นำยภำคภูมิ อินทรสกุล
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
4.36 นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.37 นำงอังคณำ เด่นปรีชำวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยฯ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.38 นำงสำวรอฮำนี กำจิ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ศึกษำนโยบำย มำตรกำร จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ร่วมกับบุคลำกรในกลุ่มงำน จัดทำ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เข้ำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
5. คณะกรรมกำรจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำขันพืนฐำน (พ.ศ. 2561-2565)
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
5.1 นำยบุญส่ง แววทองคำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนิบงพัฒนำ
ประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
5.2 นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
รองประธำนกรรมกำร
5.3 น.ส.สุนันทำ ยี่สุ่น
นักวิเครำะห์นโยบำยฯชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
5.4 นำงสุกัญญำ นำชัยเวียง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
กรรมกำร
5.5 นำงระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเครำะห์นโยบำยฯชำนำญกำร
กรรมกำร
5.6 นำงขวัญสุดำ เบ็ญมูฮัมมัด
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญกำร
กรรมกำร
5.7 นำงสำวกำระตี พึงสยม
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
5.8 นำยภำคภูมิ อินทรสกุล
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
5.9 นำงอังคณำ เด่นปรีชำวงศ์
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.10 นำงสำวรอฮำนี กำจิ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดพิมพ์ ตรวจทำน รวบรวมข้อมูลทำงกำรศึกษำ นโยบำยที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม
โครงกำร/กิจกรรม ที่ผ่ำนกำรวิพำกษ์ จัดลำดับควำมสำคัญจำกคณะกรรมกำรจัดทำร่ำงแผนมำ จัดทำเอกสำร
รูป เล่ มแผนพัฒ นำกำรศึ กษำขั้น พื้ น ฐำน (พ.ศ. 2561-2565) และเอกสำรรูปเล่ มแผนปฏิ บัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 สู่กำรปฏิบัติต่อไป
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสียสละ รับผิดชอบ เพื่อให้กำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นำยวิสุทธิ์ ชูมัง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
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คณะผู้จัดทำรูปเล่ม
ที่ปรึกษำ
1.นำยวิสุทธิ์ ชูมัง
2.นำยบุญส่ง แววทองคำ
คณะทำงำน
1.นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร
2.นำงสำวสุนันทำ ยี่สุ่น
3.นำงระวิวรรณ ธรรมสะโร
4.นำงอังคณำ เด่นปรีชำวงศ์
5.นำงสุกัญญำ นำชัยเวียง
6.นำงขวัญสุดำ เบ็ญมูฮัมมัด
7.นำยภำคภูมิ อินทรสกุล
8.นำงสำวกำระตี พึ่งสยม
9.นำงสำวรอฮำนี กำจิ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำเขต 2
ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 1
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนิบงพัฒนำปฏิบัติหน้ำที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร

รวบรวม เรียบเรียงรูปเล่ม
1.นำงอังคณำ เด่นปรีชำวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
2.นำงสำวรอฮำนี กำจิ
พนักงำนรำชกำร
ออกแบบรูปเล่ม/ปก
1.นำงสำวรอฮำนี กำจิ

พนักงำนรำชกำร

