แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ฉบั บ นี้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้จัดทําขึ้น เพื่อให้กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี กั บ นโยบายของรั ฐ บาล แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนกลยุทธ์ และนโยบายสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีสาระสําคัญประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
ทิศทางการจัดการศึกษา จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
โดยกําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จที่กําหนดไว้ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากกลุ่มงาน สถานศึกษาในสังกัด และการสนับสนุนจากหน่วยงานทางการศึกษาและทุกภาคส่วนใน
การระดมสรรพกําลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ต่อ การบริ ห ารจัด การศึ ก ษา สามารถติด ตามตรวจสอบประเมิน ผลความสํ า เร็ จ ได้ ต าม
เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กําหนด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต ๑ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทําและพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทนํา
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ฉบั บ นี้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อ
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงความสอดคล้ อ งนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ่ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคน
อีก เป็ นจํ า นวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจที่ ถู กต้ อ งและเป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วย
สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้าํ ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความพร้ อ มแก่ แ รงงานไทยและร่ ว มพั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครองทางสั ง คม
ของแรงงานอาเซียน
3.6 จั ดระเบี ย บสั ง คม สร้ า งมาตรฐานด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลให้แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมใิ จในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรมควบคูก่ ัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๑

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ การ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่ ว ไปมี โ อกาสร่ ว มจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและทั่ ว ถึ ง และร่ ว มในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศั ก ยภาพและความพร้ อ ม โดยให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถเป็ น นิ ติ บุ ค คลและบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
และคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและจิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้ น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิ ทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6. การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นกําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่ อ นโยบายงบประมาณกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ตามที่ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ได้จัดทําไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ให้
ความสํ า คั ญ ในการบรู ณ าการงบประมาณและความพร้ อ มในการดํ า เนิ น งานรวมทั้ ง นํ า แหล่ ง เงิ น อื่ น มา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่ม ศักยภาพในการแข่ งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดําเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และระบบบูรณาการ
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10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
มอบนโยบายแก่ ผู้ บริ หารระดั บสู งของกระทรวงศึ กษาธิ การ ผู้ บริ หารส่ วนภู มิ ภาค และข้ าราชการสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม
ทัศนคติในการทํางาน
เหตุผลและความจําเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติความ
ขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจาก
การปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคง ยั่งยืนใน
การปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว
กระทรวงศึกษาธิการต้องดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้นเพราะมีงาน
เร่ งด่ว นที่ต้อ งทํ า ต้อ งการผลลั พธ์ม ากขึ้ น เร็วขึ้ น และต้องสื่ อสารกั นเพื่ อ ลดความรู้สึ กขั ดแย้ งทั้ ง หมดใน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน
แนวคิดในการทํางานของส่วนราชการ
ส่ ว นราชการตั้ ง แต่ ร ะดั บ พื้ น ที่ จะต้ อ งดํ า เนิ น การแปลงนโยบายทั้ ง ของรั ฐ บาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิ ดชอบของหน่วยงานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ มี
การศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การทํางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงเนื่องจาก
มีช่วงเวลาจํากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการทํางานให้รวดเร็วและทํางานรวมกันได้
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการดําเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
1) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
2) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
3) งานที่ดําเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น
(1) งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดําเนินการ
(2) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดําเนินการ
๔

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนํากระแสพระราช
ดํารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดํารัสทั้ง
3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1. ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา สามารถเข้าทํางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558
เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแจงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้องมอบภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก
งานรอง และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ
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1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก
และทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่ละ
สาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยํามากขึ้น
2. ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดําเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม
ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
3.1 ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชิ นีนาถฯ หรื อพระบรมวงศานุ วงศ์พระองค์ใดที่ กระทรวงศึ กษาธิ การดํ าเนิ นการ หรื อ ให้ ก าร
สนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสําคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิดของโครงการได้จัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมการดําเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดําเนินการตามแผนที่กําหนดเพื่อให้เกิดการ
กระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จําเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้ ง บประมาณในการดํ า เนิ น งาน ต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง
4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณา
การกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรอง
และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน
6. อํานวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหารการประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้อง
มีรายละเอียดดังนี้
1) มีการจัดระบบและกําหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
3) สํารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลําดับขั้นตอนอย่างรวดเร็ว
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร
เช่น ร่วมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานระหว่างกําลังศึกษา และการรับเข้า
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
8. ให้ความสําคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน
8.3 กําหนดความต้องการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานใน
ทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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11. ให้มีการนํา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
11.1 ให้มีการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Leaming Thailand) โดยบูรณา
การเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อสร้างความ
เข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อสารความหมาย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี ต่าง ๆ
จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทําให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม
13.2 ดู แ ลความสวยงามและความสะอาด บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความ
ปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคามของ
แต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
14.1 ให้น้อมนํากระแสพระราชดํารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สนับสนุนการดําเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการทําระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ว
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

๘

จุดเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1. การแปลงกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปรับปรุงโครงการเวลาเรียน (ระดับ ป.1 – ม.3)
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
13. การผลิตนักศึกษาสู่มาตรฐานสากล
14. การกําหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น
15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้”
17. การพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน.
18. การส่งเสริม กศน. ตําบล เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
19. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าใช้ความรู้สึกตามกระแสสังคม
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
22. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
24. การบูรณาการการดําเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอื่น
25. การขับเคลื่อนโครงการอบรม สัมมนา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
26. การนํา ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
27. การอํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต
1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตําแหน่งหรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล
1) ดําเนินการสอบสวนหาผู้กระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2) ทําการตรวจสอบช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแก้ไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก
๙

1.3 ดํ า เนิ น การสุ่ ม ตรวจสอบ หากพบมี ก ารทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานใด ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงาน
ตามลําดับขั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทําผิดดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่องหนี้ สินของครู ส่งเสริมให้ค รูมีจิตสํานึ กรู้จักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3. นโยบายด้านการจัดการขยะ
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
โรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูก
จิตสํานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะที่ถูกต้อง
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
ให้มีการจัดระบบดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและ
ความจําเป็นของหน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบํารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบํารุง ตรวจสอบวงรอบ
การใช้งาน กําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบํารุง
4.3 ระบบดู แ ลอาคารสถานที่ ให้ จั ด ระบบการดู แ ลรั ก ษาความสะอาด ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา โดย
ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง
2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือออก
ทํางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานติดตามอย่างเป็นระบบ
3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพิ่มภาระ
นักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
๑๐

3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจําเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับ
เด็กยุคโลกไร้พรมแดน
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล
เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (LIT)
6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อ
ช่วยลดภาระครู หรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดใน
ตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการ
ดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หา ทั ก ษะ และกระบวนการเรี ย นการสอน ประกอบไปด้ ว ย มาตรฐานและการประเมิ น
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดั บ ความแข็ ง แกร่ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ ค รู เ ป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการและเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่ ง สร้ า งระบบให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี

๑๑

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ
และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทํา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถ
ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รับชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะจูงใจ
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้การศึกษา
นําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รับชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

๑๒

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และ
บูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
๑๓

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจําเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกที่ห ลากหลาย มี ศู นย์ ร วมสื่ อ ให้ ค รูส ามารถยืม สื่อ ไปใช้ใ นการจั ด การเรีย นรู้ ไ ด้ ทั้ง ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนําผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ (NT,ONET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาเซียน ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในการกํากับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอ
ภาค
เป้ า ประสงค์ ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้ รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่คุณภาพ
๑๔

1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกตําบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัด
การศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น
1.3 ส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย และมี คุณ ภาพตามมาตรฐาน ให้
เหมาะสมกับความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศรูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษา
ทางเลือก
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชาดแดน
เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย
สหวิชาชีพทุกระดับ
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน
เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้า ประสงค์ ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้ รับการพั ฒนาคุณภาพการศึ กษา และพั ฒนารูปแบบการจั ดการศึ กษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหลือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักเหลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาค
เรียน
1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวนครู
ไม่เพียงพอ
1.3 กําหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาในโรงเรียนของตน
และประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่
เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทํางานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กร
ต่างๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๕

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิด
แบบต่าง ๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้สามารถนํามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ เป็น
รายบุคคล
2.2 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ ส ามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยานิมิต โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสนมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามสมารถทุ ก ด้ า นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ค รูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กําลังใจในการทํางาน
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มีอาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย
โอนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของโรงเรียน ชุมชน
6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา
ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้
ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ า ประสงค์ ที่ 4 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษและสถานศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ กระจายอํานาย และความ
รับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป้ า ประสงค์ ที่ 6 พื้ น ที่ พิ เ ศษได้ รับ การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา และพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
๑๖

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความสามารถ และมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทํางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พัฒนาระบบ กํ ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 สร้างเครือข่ายเป็นรูปแบบ cluster ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษาร่วมกัน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสัม พันธ์ใ ห้สาธารณชนทราบถึงความต้ องการได้รับการช่ วยเหลือของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ว น ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย ให้ เ ข้ า มาร่ วมพั ฒ นาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดําเนินงาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มี
ผลงานเชิงประจักษ์
4.2 สร้างแรงจูงใจให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มี
ผลงานเชิงประจักษ์
4.3 รับฟังความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการ
ปรับปรุง แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษ และระดับตําบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational Maps)

ผลผลิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๑๗

จุดเน้น
จุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงตามความเหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคํานวณ และด้านเหตุผลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวและ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางานสามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เรียนที่มีความต้องพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได้แก่
4.1 ผู้พิการ
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.5 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
4.6 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

๑๘

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัย
1.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รั บการนิเทศแบบกัลยานิมิต จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
- ครู และบุคลากรทางการศึ กษาทุกคนผ่านการประเมินการพั ฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID Plan และนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้ส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

จุดเน้นด้านการพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๑๙

1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้านพัฒนากําลังคนและวานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อประเมิ นผ่ าน หรื อช้ํ าชั น มี การพั ฒนาให้ เหมาะสมในการจบการศึ กษาชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือช้ําชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้ รียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรือ่ งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ้งเน้นการกระจายอํานาจการสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อ
ผลการดําเนินงาน
1.1 สถานศึกษาทีไ่ ม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ
ติดตามและประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคณ
ุ ภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาทีม่ ีความพร้อมรับการกระจายอํานาจ มีรปู แบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational
Maps)
1.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Ctuster อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยใช้มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
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1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มคี วามเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มผี ลงานเชิง
ประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มกี ารวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัวชี้วดั การบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการดําเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตําบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครือข่าย Cluster ทุกแห่งบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขั้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนําผลการวิจยั ใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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- สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ ๑
สภาพการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ง ไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

1. อํานาจหน้าที่สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง หน้า 40 วันที่ 14 กันยายน 2553 ) ได้แก่
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
(กพป.)

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

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

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

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองผู้อํานวยการ สพป.ยล.1
(จํานวน 5 คน)

กลุ่ม
อํานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (ITE)

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ศูนย์ส่งเสริม
อิสลามศึกษา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
(๑๓ ศูนย์)

สถานศึกษา
(๑๑๑ โรง)

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒.1 พื้นที่และอาณาเขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีพื้นที่ในการจัดการศึกษาในท้องที่
3 อําเภอของจังหวัดยะลา คืออําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน และอําเภอกรงปินัง ประกอบด้วย 34 ตําบล
193 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 1,343.271 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนบนของจังหวัดยะลา โดย อําเภอเมืองยะลา
มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอยะรังและอําเภอโคกโพธิ์ จังหวั ดปัตตานี อํ าเภอรามันติดต่ อกับอํ าเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี และอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอกรงปินัง ติดต่อกับอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
(ข้อมูลจังหวัดยะลา)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนตําบล หมูบ่ ้าน เทศบาล อบต.และพื้นที่ จําแนกรายอําเภอในเขต สพป.ยะลา เขต 1
ที่
1
2
3

อําเภอ
เมืองยะลา
รามัน
กรงปินัง
รวม สพป.ยะลา 1

ตําบล
14
16
4
34

หมู่บ้าน
80
90
23
193

เทศบาล
4
2
6

อบต
11
15
4
30

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

๒.2 ประชากรวัยเรียน
ประชากรวัยเรียน (อายุ 4-14 ปี) ในพื้นที่ สพป.ยะลา เขต 1 ณ 1 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น
53,027 คน เพศชาย จํานวน 27,237 คน คิดเป็นร้อยละ 51.36 เพศหญิง จํานวน 25,790 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.64 จําแนกรายอําเภอ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรตามอายุในพืน้ ที่ สพป.ยะลา เขต 1 ณ ธันวาคม 2558
อายุ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม
%

อ.เมืองยะลา
อ.รามัน
อ.กรงปินัง
รวม สพป.ยะลา 1
ชาย
หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
ชาย หญิง รวม
ชาย
หญิง
รวม
1426 1272 2698 898 877 1775 311 235 546 2635 2384 5019
1271 1197 2468 897 860 1757 319 251 570 2487 2308 4795
1289 1316 2605 864 868 1732 298 226 524 2451 2410 4861
1373 1290 2663 869 849 1718 306 248 554 2548 2387 4935
1328 1280 2608 849 819 1668 301 298 599 2478 2397 4875
1370 1218 2588 834 838 1672 275 268 543 2479 2324 4803
1257 1339 2596 786 741 1527 302 243 545 2345 2323 4668
1359 1233 2592 826 796 1622 263 304 567 2448 2333 4781
1298 1252 2550 791 782 1573 267 259 526 2356 2293 4649
1518 1310 2825 818 767 1585 280 260 540 2616 2337 4953
1335 1270 2605 785 753 1538 274 271 545 2394 2294 4688
14824 13977 28801 9217 8950 18167 3196 2863 6059 27237 25790 53027
54.31
34.26
11.43 51.36 48.64
100

จากตารางที่ 2 ประชากรวัยเรียนรายอําเภอ พบว่า อําเภอเมืองยะลามีประชากรมากที่สุด ร้อยละ
54.31 รองลงมาคืออําเภอรามัน และอําเภอกรงปินัง ร้อยละ 34.26 และ 11.43 ตามลําดับ
๒๕

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

แสดงจํานวนสถาบันที่จดั การศึกษาจําแนกรายเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประเภท/องค์กร/หน่วยงาน/สถาบัน

สพป. สพป. สพป.
ยะลา ยะลา ยะลา
เขต 1 เขต 2 เขต 3

รวม

สถานศึกษาของรัฐในระบบ
1
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10

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

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

สถานศึกษาของรัฐนอกระบบ
1
2
3
4
5
6
7

วิทยาลัยชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
สํานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สถานศึกษาเอกชนในระบบ
1
2
3

ประเภทสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญศึกษา
ประเภทสามัญศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา

สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
1
๒
3

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ประเภทสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียว
สถาบันศึกษาปอเนาะ
รวม

ที่มา 1. สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 2. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

๒๖

สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕9 จําแนกตามระดับการศึกษาดังนี้
ตารางที่ ๔ จํานวนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2555 - 2559
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมก่อนประถมศึกษา
+ เพิ่ม / - ลดลง ร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
+ เพิ่ม / - ลดลง ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
+ เพิ่ม / - ลดลง ร้อยละ

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

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

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

รวมทั้งสิ้น
+ เพิ่ม / - ลดลง ร้อยละ
ร้อยละเทียบปี 2555
+ เพิ่ม / - ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ

26,524
-2.50
100.00
0.00

25,549
-3.68
96.32
-3.68

24,984
-2.21
94.19
-5.81

ชั้น

2558
1,857
2,163
4,020
-7.40
3,194
3,072
3,156
3,232
3,235
3,249
19,138
-3.49
358
299
218
875
7.49

2559
1,906
2,054
3,960
-1.50
2,926
2,924
3,020
3,165
3,169
3,143
18,347
-4.13
355
328
245
928
6.10

24,033
-3.81
90.61
-9.39

23,235
-3.32
87.60
-12.40

ที่มา : ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ปี งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๒๗

ตารางที่ ๕ แสดงจํานวนสถานศึกษา นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559
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
40

ไทยรัฐวิทยา 24
วัดหน้าถ้ํา
บ้านถ้ําศิลป์
บ้านลิมุด
บ้านสาคอ
บ้านบาโด
บ้านยุโป
บ้านคลองทราย
ศรีพัฒนาราม
วังธราธิปวิทยา
วัดชมพูสถิต
บ้านทุ่งเหรียง
บ้านต้นหยี
บ้านเหนือ
บ้านบาตัน
บ้านปอเยาะ
บ้านทุ่งคา
วัดลําใหม่
บ้านจาหนัน
บ้านบุรินทร์
บ้านป่าพ้อ
บ้านวังพญา
บ้านเจาะบือแม
ธารแร่
บ้านกาลอ
คีรีบูรวัฒนา
บ้านละแอ
บ้านปูลัย
บ้านนาเตย
บ้านบาโงย
บ้านกาดือแป
วัดรังสิตาวาส
บ้านโต๊ะพราน
บ้านพรุ
บ้านบูเกะบือราแง
บ้านตะโละสดาร์
บ้านปาดาฮัน
บ้านบือเล็ง
บ้านแหลมทราย
บ้านปุโรง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน
อ.๑ อ.๒ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
11 19 11
4 14 11 23 13
5
1
3
9
1
5
6
9
3
7
9 14 16 20 13 17
8 11 18 13 21 16 18 15
7 12
5
7 13
5 13 13
4
6
5
7
6 12
8
9
7
8
5
4
4 13
7
5
1
1
1
2
3
1
3
5
5
5
6
4
4
9
6
8
15
7
7
7
8
9
9 15
3
3
5
3 13
8 10 11
8 10 12 14 16 14 17 14
5
6
6
3
6
6
4 11
19 10 10
6
7 10 10 15
14
7 10 22 11 19 15 13
10
7 20 14 21 14 16 16
8
7
8 12
8 11 13 12
7
9
3
9
5
4
7
8
5
5 11 12
7
8
5
6
1
6
3
7 12 12 13 17
2 10 12
9 11
9 11 10
7
9 10
8
9 15 14 16
16 15
7 11 12 13 17 10
5
5
4
9 10
6 14
9
6
5 12 12 10 18 18 16
13
7 12 13 14 10 10
9
2 12 19 17 16 22 17 13
8
6 20 18 15 12 11 11
7 13 11 17 14
8 13
9
12
8 17 18 14 11 15
9
7 11
9 12 12
3 12
6
12
8 15 13 11 10
4
7
5 13 16 11 12 17 12 12
7 18 16
6
9 12 11
7
6
8
6 10
4
3 10
8
8
7
7
5
7
4
8
6
9
8 15 13
9
6 12 12
2
3 12 12 10 14
7 13
11
7 14 12 15 13 20 15
15 11 13 16 17 17 12 16
306 331 405 415 427 430 464 446

ม.๑

ม.๒

ม.๓

10

3

10

10

3

10

รวม
106
39
99
120
75
57
53
17
47
77
56
105
47
87
111
118
79
52
59
71
74
88
101
62
97
88
118
101
92
104
72
103
98
86
55
52
84
73
107
117
3247

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕9 งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๒๘

ข. ด้านโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 6 จํานวนประชากร อายุ 3 – 17 ปี ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
(อําเภอเมืองยะลา รามัน และกรงปินงั ) ณ เดือนธันวาคม ปี 2554 – 2558
อายุ

ปี 2554
ชาย
หญิง
รวม
2,528 2,390 4,918
2,477 2,368 4,845
2,458 2,351 4,807
2,351 2,353 4,704
2,449 2,341 4,790
2,376 2,305 4,681
2,605 2,360 4,965
2,384 2,320 4’704
2,583 2,345 4,928
2,432 2,271 7,703
2,481 2,368 4,849
2,766 2,554 5,320
2,605 2,661 5,266
2,645 2,609 5,254
2,582 2,482 5,064

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม 37720
% ปีก่อน
% ปี 2554

36078

73798

ปี 2555
ชาย
หญิง
2,447 2,391
2,545 2,387
2,472 2,381
2,463 2,355
2,354 2,362
2,441 2,340
2,382 2,319
2,611 2,354
2,387 2,318
2,569 2,333
2,425 2,259
2,488 2,382
2,741 2,549
2,605 2,659
2,626 2,614
37556

36003

- 0.49
-

รวม
4,838
4,932
4,853
4,818
4,716
4,781
4,701
4,965
4,705
4,902
4,684
4,870
5,290
5,264
5,240
73559

ปี 2556
ชาย
หญิง
2,467 2,308
2,448 2,399
2,540 2,382
2,469 2,395
2,454 2,341
2,340 2,342
2,440 2,335
2,378 2,305
2,601 2,345
2,390 2,301
2,591 2,325
2,410 2,272
2,503 2,374
2,702 2,548
2,604 2,655
37337

35627

- 0.32
- 0.32

ปี 2557
รวม
ชาย
หญิง
4,775 2.629 2,363
4,847 2,476 2,296
4,922 2,449 2,404
4,864 2,532 2,383
4,795 2,479 2,402
4,682 2,462 2,339
4,775 2,339 2,327
4,683 2,440 2,334
4,946 2,369 2,294
4,691 2,596 2,338
4,916 2,399 2,295
4,682 2,599 2,332
4,877 2,405 2,265
5,250 2,503 2,387
5,259 2,708 2,554
72964

37385

35313

- 0.81
- 1.13

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

ปี 2558
ชาย
หญิง
2.751 2,485
2,635 2,384
2,487 2,308
2,451 2,410
2,548 2,387
2,478 2,397
2,479 2,324
2,345 2,323
2,448 2,333
2,356 2,293
2,616 2,337
2,394 2,294
2,612 2,340
2,427 2,279
2,583 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

72698

37510

72795

35285

- 0.36
- 1.49

0.13
- 1.36

ที่มา จํานวนประชากร : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ ๗ จํานวนนักเรียนรายชัน้ เพศ ต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2559
ชั้น
อ.1
อ.2
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมฯ
ม.1
ม.2
ม.3
รวมม.ต้น
รวมทั้งสิ้น

ประชากรวัยเรียน ธันวาคม 2558
อายุ (ปี)
ชาย
หญิง
รวม
4
5
4-5
6
7
8
9
10
11
6-11
12
13
14
12-14
4-14

2,635
2,487
5,122
2,451
2,548
2,478
2,479
2,345
2,448
14,749
2,356
2,616
2,394
7,366
27,237

2,384
2,308
4,692
2,410
2,387
2,397
2,324
2,323
2,333
14,174
2,293
2,337
2,294
6,924
25,790

5,019
4,795
9,814
4,861
4,935
4,875
4,803
4,668
4,781
28,923
4,649
4,953
4,688
14,290
53,027

จํานวนนักเรียน 2559
ชาย
หญิง
รวม
979
1,090
2,069
1,523
1,509
1,533
1,669
1,595
1,528
9,357
208
176
124
508
11,934

927
964
1,891
1,403
1,415
1,487
1,496
1,574
1,615
8,990
147
152
121
420
11,301

1,906
2,054
3,960
2,926
2,924
3,020
3,195
3,169
3,143
18,347
355
328
245
928
23,235

ร้อยละ
นร./ประชากร
37.98
42.84
40.35
60.19
59.25
61.95
65.90
67.89
65.74
63.43
7.64
6.62
5.23
6.49
43.82

๒๙

ตาราง 8 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2554 – 2558
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมก่อนประถมศึกษา
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
รวมออกกลางคันทั้งสิ้น
รวมนักเรียนต้นปี
ออกกลางคันรวมร้อยละ

ปีการศึกษา/จํานวนนักเรียนออกกลางคัน/ร้อยละ
2554
2555
2556
2557
2557
1
1
5,258
5,267
4,675
4,341
4,020
0.021
2
4
6
1
2
2
2
2
1
1
1
1
7
1
1
1
5
3
6
3
3
3
1
11
4
10
22
12
20,965 20,593
20,191
19,829
19,138
0.052
0.019
0.050
0.111
0.063
1
3
3
7
2
8
8
656
664
682
814
875
1.220
0.983
19
4
11
30
12
26,879 26,524
25,548
24,984
24,033
0.071
0.015
0.043
0.120
0.050

ที่มา : ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ปี งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๓๐

ค. ด้านคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการสอบ NT ชั้น ป.3 และ O-NET ชั้น ป.6, และ ม.3
จําแนกรายวิชา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ปีการศึกษา 2554 - 2558
ชั้น

วิชา

2554
47.27
47.66
45.51
46.66
46.30
42.29
46.60
38.48
52.02
41.25
47.94
43.53
43.77
37.98
32.81
31.14
47.72
39.95
43.66

ภาษาไทย
NT ป.3 คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
O-Net ป.6
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
O-Net ม.3 ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ
2555
2556
2557
42.95
41.43
43.63
41.43
32.71
36.49
47.01
37.31
41.51
37.56
35.71
37.32
35.71
30.95
39.73
33.65
30.20
32.11
27.65
31.16
30.83
31.20
31.13
34.93
42.99
48.40
42.38
44.54
39.76
36.53
41.70
40.27
43.40
45.14
32.49
30.11
36.06
29.99
43.34
27.44
27.95
27.62
23.52
20.37
29.25
28.50
30.07
34.70
44.21
45.43
47.77
38.50
34.45
37.93
36.38
32.92
35.74

2558
37.51
36.65
39.35
43.27
40.96
34.84
35.83
36.53
35.50
36.78
29.69
25.08
30.29
-

80
70
60
2554

50
2555

40

2556

30
20

2557

10

2558

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ

สุ ขศึกษาและพลศึกษา

สังคม

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ

สุ ขศึกษาและพลศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

0

ภาพประกอบ ๑ กราฟเส้นแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕4- ๒๕๕8

๓๑

ง. ด้านการบริหารจัดการ
แม้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕8 โรงเรียนสังกัด
สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต 1 จะได้รับ การรับ รองถึง ร้อ ยละ 77.47 แต่ก าร
กระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษายังทําได้น้อย สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการ
จัดการศึกษามีเพียงส่วนน้อย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษา จึงมีข้อสังเกตดังนี้
1. ภาวะผู้นําของผู้บ ริห ารการศึก ษาและผู้บ ริห ารสถานศึก ษา มีค วามจํา เป็น อย่า งยิ่ง ที่
ต้อ งพัฒ นาอย่า งต่อ เนื ่อ ง ตลอดจนควรมีก ารสร้า งความเข้ม แข็ง ขององค์ค ณะบุค คลเครือ ข่า ยทาง
การศึกษา ทั้งในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
2. ความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีความสําคัญ ต่อ
การส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งจะนําไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรเน้นการสร้าง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสถานศึก ษาและชุม ชน สร้า งเครือ ข่า ยทางการศึก ษาให้ม ีส ่ว นร่ว มในการจัด
การศึกษาให้มากขึ้น
3. การมีกลไกที่ให้ทุกภาคฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ทั้ง ระบบการประเมิน ผลการทํา งานของครู ผู ้บ ริห าร และกลไกการรายงาน การติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพโรงเรียน โดยผู้ปกครอง ชุมชน และส่วนกลาง จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
โรงเรียนสูงขึ้นได้
4. โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนประชากรไทยที่มีแนวโน้มลดลง
นโยบายการบริห ารจัด การโรงเรีย นขนาดเล็ก ที ่ม ีค วามชัด เจน มั ่น คงต่อ เนื ่อ ง จึง เป็น สิ ่ง สํ า คัญ ยิ ่ง ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายทางการศึกษาจะต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการ
5. การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ควรเน้นหลักการสําคัญดังนี้
1) มุ่งสนับสนุนการทํางานลงสู่ระดับห้องเรียนและโรงเรียนให้มากที่สุดตามหลักการ
พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเน้นระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน
เป็นรายโรง และการช่วยเหลือแก้ไขการทํางานของโรงเรียน หากไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) มุ่งพัฒ นาคุณ ภาพสถานศึก ษาโดยใช้ข้อมูล ผลการประเมิน คุณภาพทั้ง ภายในและ
ภายนอกเป็นฐานการพัฒนา
3) สํา นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา บูรณาการการดํา เนิน การกิจ กรรม
ต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ส่วนกลางกําหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
(creation) และการมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมทุกภาคส่วน
อย่างกว้างขวาง
4) สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามุ่ง เน้น การติด ตาม ประเมิน ผลการปฏิบัติง านของ
สถานศึกษาในสังกัด นํามาซึ่งผลลัพธ์ทางการศึกษา ตามเป้าหมาย
6. หน่วยงานทุกระดับบูรณาการการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ตลอดจนเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ให้แ ก่ส ถาบัน ทางสัง คม โดยเฉพาะสถาบัน ครอบครัว เพื่อ
สนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
๓๒

ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
การกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็น
กระบวนการที่บุคคลทุกฝ่ายร่วมกันตั้งปณิธาน ความคาดหวัง ตั้งมั่น ใฝ่ฝัน ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ไปสู่ความสําเร็จ โดยร่วมกันระดมพลังปัญญา วิจารณญาณ
ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง สร้างสรรค์สภาพที่พึงประสงค์ เพื่อการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคล้องกับบทบาทอํานาจหน้าที่ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ดังนี้

วิสัยทัศน์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒ
ั นาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคณ
ุ ภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษาได้รบั การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
5. สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
6. การจัดการศึกษาในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามอัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และความต้องการเป็นพิเศษ
๓๓

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
การผลิตและพัฒนาครู
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้เสีย
ปณิธาน ของ ผอ.สพป.ยะลา เขต 1

“รู้รัก สามัคคี สืบสานความดีของพ่อหลวง”
๓๔

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของ สพป.ยะลา เขต 1 ปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลาการทาง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม
การศึกษา ได้รบั การพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ทักษะ
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
และสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐาน
หลักสูตร
วิชาชีพ

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย และได้สมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามช่วง
วัยและมีคุณภาพ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น มีทักษะที่เหมาะสม และ
มีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์

1. หลักสูตรและกระบวนการ
ผลิตครู

2. การผลิตและพัฒนาครู

3. การทดสอบ การประเมิน 4. การผลิตพัฒนา
การประกันคุณภาพและ
กําลังคนและงานวิจัยที่
พัฒนามาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ

4. สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

6. การจัดการ
ศึกษาในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตาม
อัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และความต้องการ
เป็นพิเศษ

5. ICT เพื่อการศึกษา

6. การบริหาร
จัดการ

๓๕

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1
2
3
4
5

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออกเขียนได้
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 8 วิชาโดยรวม เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดําเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
9 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
11 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิสาํ นึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้หา่ งไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา
13 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย
14 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
15 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
1
2
3
4
5

ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับการกพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากําลังเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
1
2
3
4
5
6

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้ําชั้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM Education
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลายหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่คลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
1 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ
2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติทดี่ ีต่อการประกอบอาชีพ
3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

๓๖

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่ระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมผู้เรียน
2 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน
3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV, DLIT, ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2
3 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง (นักเรียนต่ํากว่า 40 คนลงมา)
4 ค่าเฉลี่ยนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
5 ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพ
6 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
7 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมีความสามารถด้ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
8 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกร่ง ได้รับโอกาสสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
9 ร้อยละ 80 ของเด็กพิการทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
10 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
11 ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาดีมากขึ้นไป
12 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดีเด่นมากขึ้นไป

๓๗

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4

โครงการ
งบประมาณ/บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้กิจกรรม (Active learning)
63,000 เนตรนพิชญ์/นิเทศ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
198,000 โซเฟีย/นิเทศ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
105,150 อุษณีย์/นิเทศ
(NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2559
จัดสอบวัดความสามารพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559
142,652 อุษณีย์/นิเทศ
การยกระดับ O-net ปีการศึกษา 2559 ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “ เข้าใจ
223,560 ซารินดา/นิเทศ
เข้าถึง พัฒนา”
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการยกระดับผลการสอบ O-net ปีการศึกษา2560
139,850 ซารินดา/นเทศ
พัฒนากรขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
70,000 กชกร/นิเทศ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)
272,000 ซารินดา/นิเทศ
ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
80,000 อุบลรัตน์/สกศ.
อบรมลูกเสือต้นภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
72,000 อุบลรัตน์/สกศ.
ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
180,000 อุบลรัตน์/สกศ.
การพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
43,600 อุบลรัตน์/สกศ.
สร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
101,300 ปราณี/นิเทศ
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
206,900 ปราณี/นิเทศ
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน
66,000 อุบลรัตน์/สกศ.
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
650,000 โซเฟีย/นิเทศ
พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนได้เพื่อการสื่อสาร
191,000 กชกร/นิเทศ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)
38,850 เนตรนพชญ์/นิเทศ
พัฒนาการนําเทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้ในสถานศึกษา
30,000 กัมปนาท/นิเทศ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
10,200 เพ็ญศรี/สกศ.
ระดับนานาชาติ ประจําปี 2560
แข่งขันทักษะของนักเรียนงาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 10 ปี 2560
535,000 ศุภมาศ/สกศ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
637,900 ศุภมาศ/สกศ.
รวม 22 โครงการ งบประมาณรวม
4,056,962
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1”
160,000 สุมาลี/บุคคล
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professicnal Leaming Commumity) “ชุมชน
29,750 นิกร/บุคคล
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ “ สุ่สถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความโปร่งใส
32,000 อภิสิทธิ์/บุคคล
พัฒนาศักยภาพลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สํารอง)
218,000 ธนกร/บุคคล
รวม 4 โครงการ งบประมาณรวม
439,750

๓๘

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่

โครงการ
งบประมาณ/บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
1 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการประเมินผลกากรเรียนรู้ของ
230,000 อาฟฟาน/นิเทศ
นักเรียนตามแนว PIAS ปีงบประมาณ 2560
2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
50,000 ซารินดา/นิเทศ
3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
60,160 รัตนาศรี/นิเทศ
4 พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
393,520 กชกร/นิเทศ
รวม 4 โครงการ งบประมาณรวม
733,680
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาประเทศ
1 การนิเทศทางไกลการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ
30,000 อรวรรณ/นิเทศ
2 พัฒนาศักยภาพครูวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
35,500 อาฟฟาน/นิเทศ
การสอน (Classroom Action Research)
รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม
65,500
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพิ้อการศึกษา
1 พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาด้วยระบบเครือข่าย
26,900 ดลเหล๊าะ/ICT
2 การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
67,000 อครัญญ/นิเทศ
สารสนเทศ (DLIT)
3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดาวเทียม สพป.ยล.1 (สํารอง)
63,000 พีระพงษ์/ศูนย์อิสลาม
รวม 3 โครงการ งบประมาณรวม
156,900
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
233,800 กัมปนาท/นิเทศ
2 การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา
222,000 อรอนงค์/อก.
3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560
28,600 วัฒนา/สกศ.
4 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี 2560
10,750 วัฒนา/สกศ.
5 ประชุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
25,900 ธนันต์ทศั น์/อก.
6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยล.1
586,000 จันทรัช/อก.
7 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสังกัด สพป.ยล.1
624,300 อรอนงค์/อก.
8 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจําปี 2560
70,800 วัฒนา/สกศ.
9 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
64,850 จันทรัช/อก.
10 วันสถาปนาสํานักงานเขตพื้นที่
94,100 จันทรัช/อก.
11 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ
9,000 กุลธิดา/อก
12 ยกย่องเชิดชูเกียรติมุฑิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
88,000 สุมาลี/บุคคล
ประจําปี 2560

๓๙

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่
โครงการ
งบประมาณ/บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ
13 เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรและมุฑิตาจิต
202,000 สุมาลี/บุคคล
14 อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
61,800 วิลาวัณย์/การเงิน
15 ประเมินสํานักงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560)
28,100 วัลลภา/อก.
รวม 15 โครงการ งบประมาณรวม
2,350,000
รวม 50 โครงการ งบประมาณรวม
7,802,792

๔๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้กิจกรรม (Active Learning)
ระยะเวลา
งบประมาณดําเนินการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
รวม
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
1. เพื่อให้ครูผู้สอน
ประวัติศาสตร์มีรปู แบบ
/แนวทางการจัด
กิจกรรมกรเรียนรูท้ ี่
เสริมสร้างทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติกจิ กรรม
แบบ Active Learning
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
คัดสรรโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ในรูปแบบ Active
Learning ทุกศูนย์
เครือข่ายของ สพป.ยล.
1 ศูนย์เครือข่ายละ 1
โรง รวม 13 โรง

- ครูผู้สอน
ประวัติศาสต
ร์ สามารถ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่
เสริมสร้าง
ทักษะการ
คิดวิเคราะห์
ผ่านการลง
มือปฏิบัติ
กิจกรรม
แบบ Active
Learning
ได้อย่างมี
ประสิทธิภา
พสูงสุด

1. ประชุมคณะทํางานการจัด
การเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ผ่าน
กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบ
Active Learning
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในรูปแบบ
Active Learning
3. จัดสรรให้โรงเรียนที่ส่งผลงาน
เข้าประกวด (โครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ ละคร
ประวัติศาสตร์ หนังสือเล่มเล็ก
และมัคคุเทศก์น้อย) พร้อม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงาน
4. นิเทศ ติดตาม และคัดสรร
โรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผา่ น
กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในรูปแบบของ
Active Learning

มิ.ย. - ก.ย.
เชิงประมาณ
1. ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ 111 คน (111 โรง) สามารถจัด 2560
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติกจิ กรรมแบบ Active Learning ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ทุกศูนย์เครือข่ายของ สพป.ยล.1 จะได้รับการคัดสรรให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่าน
กิจกรรมการเสริมสร้างทักษาการคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบของ
Active Learning ศูนย์เครือข่ายละ 1 โรง รวม 13 โรง
3. นักเรียนที่เรียนสาระประวัติศาสตร์ทุกโรงเรียน ได้รบั การ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงประวัตศิ าสตร์ ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติกจิ กรรมแบบ Active Learning
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนประวัติศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรม
แบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ทุกศูนย์เครือข่ายของ สพป.ยล.1 สามารถเป็นโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบของ Active
Learning
3. นักเรียนที่เรียนสาระประวัติศาสตร์ทุกโรงเรียน มีทกั ษะกา
คิดวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์จากการเรียนรู้ผา่ นการลงมือ
ปฏิบัติกจิ กรรมแบบ Active Learning

63,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,000

ผู้รับผิดชอบ

63,000 น.ส.เนตรนพิชญ์ จําปาทองเทศ

63,000
๔๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อทราบปัญหา
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ส่งเสริมการอ่านของ
โรงเรียนและสภาพการ
อ่านของนักเรียนในสังกัด
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้โรงเรียนสร้างนักเรียน
ด้านต้นแบบการอ่าน
3. เพื่อส่งเสริม ยกย่อง
เชิดชู นักเรียน ครู
ผู้บริหารโรงเรียนที่
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4. เพื่อสร้างเครือข่าย
สําหรับครูบรรณารักษ์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือกัน

1. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้
มีนิสัยรักการอ่าน
2. โรงเรียนในสังกัด
จัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
3. โรงเรียนพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่
คุณภาพ

1. ประชุมหารือการดําเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2560
2. จัดทําโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อ
ขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการ
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน
ต้นแบบ 1 โรง (บ้านโกตาบารู) และโรงเรียน
เครือข่าย 4 โรง (อนุบาลยะลา บ้านตะโละ
หะลอ บ้านตาโละ และบ้านไม้แก่น
5. ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบโดย สพป.ยล.1 (บ้านโกตาบารู)
6. กิจกรรมที่ 1 (มีทาง วางธง) ศึกษาปัญหา
จัดทําแผนการดําเนิน กําหนดตัวชี้วดั ความ
สําเร็จ เพื่อดําเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
7. กิจกรรมที่ 3 (ให้ทุน พาทํา) สร้างนักเรียน
ต้นแบบนักอ่านโดยกิจกรรมเดอะสตาร์ยอดนัก
อ่านหรือกิจกรรมอื่นๆ
8.กิจกรรมที่ 4 (เผยแพร่ เชิดชู) จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกาศเกียรติคณ
ุ และ
เผยแพร่ผา่ นเว็ปไซต์ สพป.ยล.1
9. กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจําปี
งบประมาณ 2560

เป้าหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม

เชิงปริมาณ
ก.พ.-ก.ย.
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ยล.1
2560
2. ได้ Best Practice นวัตกรรมการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดมีชีวติ ในกลุ่มเป้าหมายอย่าง
น้อยรายการละ 10 นวัตกรรม
3. นักเรียน ครู ผูบ้ ริหารและโรงเรียนที่
สมัครเข้าประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
และได้รับรับรางวัลผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกในระดับ ดีมาก (คะแนน 80100)
4. ได้กลุ่มเครือข่ายครูบรรณารักษ์
ออนไลน์
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด ดําเนินงานพัฒนาการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
สามารถกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีนสิ ยั
รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยความร่วมมือรณรงค์ให้
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่นๆเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

198,000

ผู้รับผิดชอบ

198,000 นางโซเฟีย คุณารักษ์

๔๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

ผู้รับผิดชอบ

10. กิจกรรมที่ 6 พัฒนาห้องสมุด สพป.ยล.1
ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
11. กิจกรรมที่ 7 พัฒนาศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 198,000

198,000

๔๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบวัดความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงิน
รวม
นอก
ก.พ.-ก.ย.2560 105,150
105,150
ระยะเวลา/
สถานที่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อเตรียมความ
พร้อมการสอบวัด
ความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2559
2. เพื่อนิเทศติดตาม
ผลการประเมิน
ความสามารถของ
นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที 3 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมครูที่รับผิดชอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัด
สอบเตรียมความพร้อมการสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2559 (Pre NT)
3. กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการสอบวัด
ความสามารถด้านภาษา คํานวณและเหตุผล
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2559
4. กิจกรรมที่ 4 จัดทําเครื่องมือพัฒนา
ความสามารถด้านภาษา คํานวณเหตุผลเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียน (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2560
5. กิจกรรมที่ 5 รายงานสรุปการใช้เครื่องมือ
พัฒนาความสามารถด้านภาษา คํานวณและ
เหตุผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเข้า
ประชุมเตรียมความพร้อมการ
สอบวัดความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2559
2. นิเทศติดตามผลการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึน้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3
2. โรงเรียนในสังกัดนําผลการ
ประเมินนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 มาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 105,150

ผู้รับผิดชอบ
นางอุษณีย์ ยาโกะ

105,150
๔๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
จัดสอบวัดผลความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อเตรียมความ
พร้อมการสอบวัด
ความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2559
2. เพื่อนิเทศติดตาม
ผลการประเมิน
ความสามารถของ
นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที 3 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3

กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมประธานศูนย์
เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
2. กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัด
สอบวัดผลความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2559
3. กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ตรวจข้อสอบเขียนตอบวัดความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
4. กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการจัดสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2559

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ประเมินความสามารถของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
2. นิเทศติดตามประเมิน
ความสามารถของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึน้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3
2. โรงเรียนในสังกัดนําผลการ
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
142,652
ก.พ.–ก.ย.2560 142,652

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 142,652

ผู้รับผิดชอบ
นางอุษณีย์ ยาโกะ

142,652

๔๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
การยกระดับผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
เชิงปริมาณ
1. เพื่อให้ครูนําผล 1. ร้อยละ 80 ของ 1. ประชุมคณะทํางานกําหนด
ธ.ค.2559 –
223,560
223,560 นางพรรณี ปานทอง
1. ครูผู้สอนชั้น ป.6 ป.3 ใน 5
ครูวิเคราะห์ตัวชี้วัด เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์
ก.พ.2560
นางซารินดา บิณวาฮับ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ รายวิชาหลัก จํานวน 600 คน
ปรับปรุงเร่งด่วน
มาตรฐานและ
พร้อม O-net ปีการศึกษา 2559
2. ครูผู้มีความสามารถการสอน 5
จากผลการสอบ
ตัวชี้วัดที่ต้อง
3. นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน รายวิชาหลัก จํานวน 15 คน
ปรับปรุงเร่งด่วนวาง Pre O-net ปี
3. ประธานศูนย์เครือข่าย จํานวน
การศึกษา 2559 เพื่อยกระดับผลการสอบ
แผนการจัดการ
O-net
13 คน
ได้ชัดเจน
เรียนการสอน
2. เพื่อให้ผู้บริหาร 2. ร้อยละ 80 ของ 4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 4. ศึกษานิเทศก์ ประจําศูนย์
เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ จํานวน
ครูได้พัฒนาผู้เรียน
และครูนําผลการ
สอบ Pre O-net เพื่อเตรียมความ
17 คน
ไปใช้ในการพัฒนา พร้อมสําหรับการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อเตรียม
สอบ O-net ได้
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความพร้อมสําหรับ อย่างมี
การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ
การสอบ O-net
และการวิเคราะห์ข้อสอบและนําผล
การวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลคะแนนสอบ O-net ปี
การศึกษา 2559 เพิ่มขึน้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
3. สพป.ยล.1 ได้พัฒนาครูเพื่อการ
ยกระดับผลการสอบ O-net
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 223,560
223,560
๔๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อการยกระดับผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ผู้บริหารและครู
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานยกระดับ
ผลการสอบ O-net
ปีการศึกษา 2559
2. เพื่อพัฒนาครู
และผู้บริหารให้
สามารถดําเนินงาน
ยกระดับผลการสอบ
O-net ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนําเสนอผลการ
ปฏิบัติที่ดี

1. ร้อยละ 80 ของ
ครูและผู้บริหารมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานยกระดับ
ผลการสอบ O-net
2. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการยกระดับ
ผลการสอบ O-net
ปีการศึกษา 2560
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 80 ของ
ครูและผู้บริหารได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนําเสนอผลการ
ปฏิบัติที่ดี

1. ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ
จังหวัดตราด
2. สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนที่มีผล
การสอน O-net ลําดับที่ 1-20
จํานวน 40 คน
2. ผู้บริหารและครูโรงเรียนที่มีผล
การสอบ O-net จํานวน 40 คน
3. ศึกษานิเทศก์และคณะทํางาน
จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและผู้บริหารมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ยกระดับผลการสอบ O-net
2. โรงเรียนสามารถดําเนินการ
ยกระดับผลการสอบ O-net ปี
การศึกษา 2560 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูและผู้บริหาร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนําเสนอผลการปฏิบัติที่
ดี

ระยะเวลา/
สถานที่
เม.ย.-ก.ย.
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
139,850 298,100 437,950

139,850

298,100

ผู้รับผิดชอบ
นางซารินดา บิณวาฮับ

437,950

๔๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
พัฒนาการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนนโยบาย
“ลดเวลา เพิ่มเวลารู้”
2. เพื่อให้บุคลากร
สามารถนําองค์ความรู้
สู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม “ลดเวลา
เพิ่มเวลารู้” ใน
สถานศึกษา

1. ร้อยละของบุคลากรที่
มีความรู้ ความเข้าใจ
นโยบาย “ลดเวลา เพิ่ม
เวลารู้”
2. ร้อยละของบุคลากร
สามารถขับเคลื่อน
นโยบาย “ลดเวลา เพิ่ม
เวลารู้”
3. ร้อยละของสถาน
ศึกษาจัดกิจกรรม “ลด
เวลา เพิ่มเวลารู้” ได้ตรง
ตามนโยบาย

1. การวางแผน (P)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. การดําเนินงาน (D)
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์
เครือข่ายดําเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ประชุมพัฒนาบุคลากร
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”
3. การตรวจสอบ (C)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามผลการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
4. การาปรับปรุงและพัฒนา (A)
กิจกรรมที่ 5 สรุป/รายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ

เชิงปริมาณ
1. ครูวิชาการโรงเรียน จํานวน
61 คน
2. ศึกษานิเทศก์ จํานวน 9 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจนโยบาย “ลดเวลา เพิ่ม
เวลารู้”
2. บุคลากรสามารถขับเคลื่อน
นโยบาย “ลดเวลา เพิ่มเวลารู้”
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
“ลดเวลา “เพิ่มเวลารู้” ได้ตรง
ตามนโยบาย

ระยะเวลา/
สถานที่
พ.ค.-ก.ย.
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
70,000
70,000 นางกชกร แท่นรัตน์

70,000

70,000

๔๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้
สามารถจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา ในโรงเรียนนําร่อง
การสอนสะเต็ม
4. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเชิดชูเกียรติครูดีเด่น
สะเต็มศึกษา

1. ร้อยละ 80 ของครูที่
ได้รับการกพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของครูที่
ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนนําร่องการสอน
สะเต็มทุกโรง มีสอื่ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาอย่างเพียงพอ
4.ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ได้รับการเชิดชูเกียรติ

1. ประชุมคณะทํางาน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
STEM ศึกษาให้กบั โรงเรียน
นําร่องสะเต็มศึกษา
4. นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา
5. เชิดชูเกียรติครูดีเด่นสะ
เต็มศึกษา
6. สรุปผลและรายงานผล

เป้าหมาย

ระยะเวลา
/สถานที่
พ.ค.-ก.ย.
2560

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนในโรงเรียนนําร่องสะ
เต็มศึกษาเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 -3 เขต
พื้นที่ละ 10 โรงๆละ 3 คน รวม
90 ตน
2. ศึกษานิเทศก์และคณะทํางาน
จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนนําร่องการสอนสะเต็ม
มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
อย่างเพียงพอ
4. ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการเชิด
ชูเกียรติ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
272,100
272,100 น.ส.ซารินดา บิณวาฮับ

272,100

272,100

๔๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะชีวิตที่ดีและ
ห่างไกลจากยาเสพติดมี
คุณลักษณะที่ดีสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน เกิดความ
ตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ รู้จัก
การจัดการกับอารมย์
และความเครียดและมี
ทักษะสัมพันธ์สภาพที่ดี
กับผู้อื่น

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาชีวิตและ
ได้รับการปลูกฝังให้
มีความตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อนื่
รู้จักคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รู้จัก
การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด มี
ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อื่น และ
ห่างไกลยาเสพติด

1. จัดประชุมคณะ
วิทยากรและ
คณะทํางานเพื่อ
กําหนดแนวทางการจัด
กิจกรรม
2. ดําเนินโครงการค่าย
ทักษะชีวิตรวมพลังเด็ก
และเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด
3. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
4. สรุปและรายงาน
โครงการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
21-22 ก.ค.
2560

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนแกนนําชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส จํานวน 100 คน ได้รับการ
พัฒนาชีวิตเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด
2. นักเรียนแกนนําชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส จํานวน 100 คน นักเรียนเกิด
ความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมย์
และความเครียดและมีทักษะสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนแกนนําชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทุกคนมีทักษะชีวิตที่ดี ห่างไกลยา
เสพติดมีคุณลักษณะที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
2. นักเรียนแกนนําชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทุกคนมีความตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ รู้จัก
การจัดการกับอารมย์และความเครียดและมี
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
80,000
80,000

80,000

ผู้รับผิดชอบ
นางอุบลรัตน์ กิมาคม

80,000
๕๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด
และเป็นแนวร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถาน ศึกษา
และชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับการ
เสริมสร้างภูมิคุ้ม กันและ
ทักษะในการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยา
เสพติด

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการอบรม
สามารถนํา
กระบวนการลูกเสือไป
ใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
มีการสร้างอุดมการณ์
ต้านภัยยาเสพติด เกิด
ทักษะชีวิตในการ
ป้องกันยาเสพติด

กิจกรรม
1. จัดประชุมคณะวิทยากรและ
คณะทํางาน เพื่อกําหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรม
2. ดําเนินโครงการอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
3. ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน
4. สรุปและรายงานโครงการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
14 - 15 ก.ค.
2560

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
72,000
72,000

เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือ-เนตรนรีโรงเรียน
ขยายโอกาสระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา เขต 1 จํานวน 9 โรง
2. โรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายะลา เขต 1 มีการ
จัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนสามารถนํา
กระบวนการลูกเสือไปใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2. สถานศึกษาสามารถขยาย
ผลโครงการไปยังระดับ
ประถมศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 72,000

ผู้รับผิดชอบ
นางอุบลรัตน์ กิมาคม

72,000

๕๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ TO BE
NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อป้องกันเด็กและ
เยาวชนก่อนวัยเสีย่ งให้มี
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่
ระดับปฐมวัยถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้แก่
สถานศึกษา

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีการ
ขับเคลื่อนโครงการ TO
BE NUMBER ONE

1. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2560 ให้กับครูและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ
2. จัดประกวดกิจกรรมชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา
3. ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน
4. สรุปและรายงานโครงการ

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้รับผิดชอบยาเสพติด
จํานวน 111 โรง ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
2. สถานศึกษาทุกโรงมีการ
ขับเคลื่อนโครงการ TO BE
NUMBER ONE
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนมีภูมิคุ้มกัน
ในการป้องกันยาเสพติด
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ได้รับการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

ระยะเวลา/
สถานที่
ม.ค.- ก.ค.
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
180,000
180,000

180,000

ผู้รับผิดชอบ
นางอุบลรัตน์ กิมาคม

180,000

๕๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อปลูกฝังเตรียม
ความพร้อมให้เด็กปฐมวัย
มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวัยได้
3. เพื่อสร้างความเข็ม
แข็งของโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทเทศไทย”

1. ร้อยละเด็กปฐมวัยมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. ร้อยละครูปฐมวัยใน
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัด
กิจกรรมเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กปฐมวัย
3. ร้อยละโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
สามารถดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
“บ้ายนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย”

1. กิจกรรมที่ 1 จัดสรรเป็นค่า
พาหนะสําหรับ LN และ LT
เดินทางเข้าร่วมอบรมโครงการ
วิทยาศาสตร์กับ สพฐ.
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมครู
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ แนว
ทางการประเมินเพื่อรับตรา
พระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย และการประเมินออนไลน์
3. กิจกรรมที่ 3 จัดสัปดาห์
เทศกาล “วันนักวิทยาศาสตร์
น้อย สพฐ

เป้าหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
ก.พ.–ก.ย. 43,600
43,600
2560

เชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2. ครูปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย
3. โรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เชิงคุณภาพ
1. เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ครูปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย
3. โรงเรียนทุกโรงที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,600

ผู้รับผิดชอบ
นางปราณี อ่องหลี

43,600
๕๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
สร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียน
อนุบาลประจําจังหวัด
และโรงเรียนอนุบาล
ประจําเขตพื้นที่
2. เพื่อนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน
อนุบาลประจําจังหวัด
และโรงเรียนอนุบาล
ประจําเขตพื้นที่

- โรงเรียนอนุบาล
ประจําจังหวัดและ
โรงเรียนอนุบาลประจํา
เขตพื้นที่การศึกษามี
ความเข้มแข็ง สามารถ
พัฒนาครูปฐมวัยใน
เครือข่ายให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด
การศึกษาปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพ

1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูปฐมวัยโดย
ใช้โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดหรือ
อนุบาลประจําเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ฐาน
2. กิจกรรมที่ 2 จัดสรรเป็นค่าพาหนะ
สําหรับศึกษานิเทศก์ 1 คน และครูแกน
นํา 1 คน เข้าร่วมประชุมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาปฐมวัย

เชิงปริมาณ
- โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด
และโรงเรียนอนุบาลประจําเขต
พื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด
และโรงเรียนอนุบาลประจําเขต
พื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็ง

ระยะเวลา/
สถานที่
มิ.ย.- ก.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
101,300
101,300

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 101,300

ผู้รับผิดชอบ
นางปราณี อ่องหลี

101,300

๕๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูปฐมวัยมี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
ปฐมวัย
3. เพื่อขยายโรงเรียน
เครือข่ายต้นแบบสนามเด็ก
เล่นตามหลักการพัฒนา
สมอง (BBL) : เล่นตามรอย
พระยุคลบาท
4. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยมีความรู้และ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
2.5 เพื่อประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยทุก

1. ร้อยละครูปฐมวัย
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ของนักเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
2. ร้อยละของ
โรงเรียนจัด
การศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ร้อยละพ่อแม่
ผู้ปกครองที่เข้ารับ
การพัฒนามีความรู้
และตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

1. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
1) การพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการปฐมวัยสําหรับศึกษานิเทศก์
2) การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบความ
เข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย
2. กิจกรรมที่ 2 การขยายโรงเรียน
เครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตาม
หลักกากรพัฒนาสมอง (BBL) : เล่น
ตามรอยพระยุคลบาท
1) คัดเลือกโรงเรียนเครือข่าย
ต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการ
พัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอย
พระยุคลบาท
2) โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนาม
เด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
(BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาทเข้า
ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตาม
หลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่าตาม
รอยพระยุคลบาท ณ สพป.
นครสวรรค์ เขต 1

เชิงปริมาณ
1. ครูปฐมวัยทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
2.โรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้ารับการพัฒนา
ทุกคนมีความรู้และตระหนักถึง
ความสําคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
4. เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 และกลุม่
ตัวอย่างในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ
เชิงคุณภาพ
1. ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนเต็ม
ตามศักยภาพ

ระยะเวลา
/สถานที่
ก.พ.-ก.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
206,900
206,900 นางปราณี อ่องหลี

๕๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (ต่อ)
ระยะเวลา/
สถานที่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
และกลุ่ม ตัวอย่างใน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

4. ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยทุกโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา
เขต 1 มีผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย
เป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546

3) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งทาง
วิชาการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น
ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่น
ตามร้อยพระยุคลบาท รุ่นที 1
3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง “การเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย”
4. กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการประเมินผล
1) ประชุมครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนละ 1 คน และโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2) ประเมินพัฒนาการนักเรียนทีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา
2559

2.โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4. เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 และกลุม่ ตัว
ตัวอย่างในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีผลการ
ประเมินพัฒนาการเหมาะสมกับวัยเป็นไป
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 206,900

ผู้รับผิดชอบ

206,900

๕๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติด
2. เพื่อให้นักเรียน
สามารถหาวิธีการปฏิเสธ
หลักเลี่ยงยาเสพติดให้
โทษทุกชนิด
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง
และสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

จัดอบรมการป้องกันและแก้ไข
ร้อยละ 100 ของ
ปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน จํานวน
นักเรียนได้รับความรู้
และได้รับการส่งเสริม 130 คน
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนขยายโอกาสทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด
2. นักเรียนขยายโอกาสทุกคน
สามารถปรับตัวให้มีทักษะ
ทางด้านสังคมและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็น
คนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
มีความสุข

ระยะเวลา/
สถานที่
1 ก.ค.- 30 ก.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
66,000
66,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,000

ผู้รับผิดชอบ
นางอุบลรัตน์ กิมาคม

66,000

๕๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการจัดกิจกรรมย่อย
ของโครงการประจําปี
งบประมาณ 2560
2. เพื่อใช้วางแผนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. เพื่อช่วยผู้เรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และวิสัยทัศน์ของชุมชน
โลก มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความ
หลากหลายและมุมมอง
ของสังคมโลก
5. เพื่อส่งเสริมการวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

1. ร้อยละ 90 ของครูมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดกิจกรรมย่อย
ของโครงการ พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุก
คนได้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์
ของชุมชนโลกมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีความตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองของสังคมโลก

1. ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การวางแผนดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ประจําปีงบประมาณ 2560
2. ประชุมหารือการดําเนินงาน
โครงการและพิจารณาแนวทาง
ดําเนินงานและงบประมาณแก่
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
3. แจ้งโรงเรียนดําเนินการตามแผน
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสือ่ สารตามปฏิทิน
นิเทศที่กําหนดจากผลการหารือที่
ประชุม
4. จัดสรรเงินงบประมาณโครงการ
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ให้โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์โดยกลุ่ม
นโยบายและแผน
5. จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อของอนุมัติตอ่
ผอ.สพป.ยล.1
6. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการ

เชิงปริมาณ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.พัฒนาการวิจัยสู่การพัฒนา
ทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนโดย
ตัวแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
จาก 13 ศูนย์เครือข่าย
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯโดยใช้เครื่องมือของ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยล.1
4. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามแผนยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษของผู้เรียนภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกคนมีความพร้อมใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ภายในระยะเวลา 3 ปี

ระยะเวลา/
สถานที่
มี.ค.- ก.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
650,000
650,000 นางโซเฟีย คุณารักษ์

๕๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
/สถานที่

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษและใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรวมทั้ง
เข้าถึงองค์ความรู้
6. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษา อังกฤษ
ผ่านสื่อ นวัตกรรมที่ สพฐ จัดสรร
7. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความเข้าใจ
ตนเองและผู้อนื่ ดีขึ้นเรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
8. ร้อยละ 90 ของครูมีการวิจัยสู่การ
พัฒนาทักษะการเรียนภาษา อังกฤษ
ของผู้เรียน
9. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษามี
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

7. จัดสรรเงินโครงการการจัดการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนให้ 13 ศูนย์
เครือข่าย และ PEER กรงปินังสําหรับ
ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. กิจกรรมที่ 1 เสริมทักษะภาษา
อังกฤษสําหรับนักเรียนทั้งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
9. กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 4 ระดับ
10.กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
11. กิจการที่ 4 ขยายผล Boot
Camp
12. กิจกรรมที่ 5 การจัดงาน
Symposium เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
English for Communication
13. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูสามารถผลิตและใช้สื่อ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผน
ยกระดับความ สามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ระยะเวลา 3 ปี
4. ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครอง

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 650,000

ผู้รับผิดชอบ

650,000
๕๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อจัดทํา
เครื่องมือ
ประเมินการอ่าน
ออกเขียนได้ใน
การพัฒนา
นักเรียนชัน้
ประถม ศึกษาปี
ที่ 1-6
2. เพื่อจัดทําวิจัย
พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม
พัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้
3. เพื่อจัด
กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย
โครงการรักษ์
ภาษาไทย

1. โรงเรียนทุกโรงใน
สังกัดมีเครื่องมือ
ประเมินการอ่านออก
เขียนได้ในการพัฒนา
นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 และ
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. ดําเนินการ
ประเมินการอ่านออก
เขียนได้
3. ตัวแทนนักเรียน
ทุกศูนย์เครือข่ายเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย

1. จัดทําข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นที่อ่าน
เขียนภาษาไทย ระดับควรปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน อ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง
2. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
เน้นการอ่านแจกลูกสะกดคําสําหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นการสอนการอ่าน
ออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 46 เน้นการอ่านคล่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 เน้นการอ่านเป็นเขียนเป็น
3. ประชุมครูวิชาการเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
4. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
โครงการรักษ์ภาษาไทยแก่ครูและนักเรียน
ทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง
5. วัดและประเมินผลการอ่านการเขียน
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560
6. ศึกษานิเทศก์ภาษาไทยเข้าประชุมเพื่อ
วางแผนการดําเนินงานกับส่วนกลาง 4 ครั้ง
7. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา
/สถานที่
พ.ค.- ก.ย.
1..2560

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
191,000
191,000 นางกชกร แท่นรัตน์

เชิงปริมาณ
1. จัดทําเครื่องมือประเมินการอ่านออกเขียน
ได้ในการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 ทุกคน
2. จัดทําวิจัย พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้
3. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
โครงการรักษ์ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี 1-6และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เชิงคุณภาพ
1. เครื่องมือประเมินการอ่านออกเขียนได้ใน
การพัฒนานักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
มีประสิทธิภาพ
2. วิจัย พัฒนาสือ่ และนวัตกรรมพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้มีประสิทธิภาพ
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัดได้รับการ
ฝึกและพัฒนาทักษะเขียนตามคําบอก คัด
ลายมือ อ่านเอาเรื่องตามแนวทางของ
PISA การเขียนเรียงความ การแต่งคํา
ประพันธ์และเขียนเรื่องจากภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 191,000

191,000
๖๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐศาสตร์อาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
ส.ค.- ก.ย. 38,850
38,850 น.ส.เนตรนพิชญ์ จําปาทองเทศ
1. เพื่อเตรียมความ
ครูผู้สอนสาระ 1. ประชุมคณะทํางานการ เชิงปริมาณ
พร้อมและส่งเสริมให้
เศรษฐศาสตร์มี จัดการเรียนรู้สาระ
1. ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6 2560
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบูร จํานวน 111 คน (111 โรงเรียน) และชั้น ม.1-3
ครูผู้สอนสาระ
ความรู้ความ
เศรษฐศาสตร์มีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับ ณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับ จํานวน 9 คน (9 โรงเรียน) มีความรู้ความเข้าใจ
การเป็นผู้ประกอบการเชิง ในสาระเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเป็น
เกี่ยวกับการเป็น
การเป็น
ผู้ประกอบการเชิง
ผู้ประกอบการ สร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุค
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ ในยุค Thailand 4.0
Thailand 4.0
ในยุค Thailand 4.0
และนวัตกรรม 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสาระ ในยุค
จัดการเรียนรู้สาระ
จํานวน 111 คน (111 โรงเรียน) และชั้น ม.1-3
เศรษฐศาสตร์ สามารถ
Thailand
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบูร จํานวน 9 คน (9 โรงเรียน) สามารถจัดกิจกรรม
นําความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับ 4.0
ณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับ เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น
การเป็นผู้ประกอบการใน
การเป็นผู้ประกอบการเขิง ผู้ประกอบการเขิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุค
ยุค Thailand 4.0 ไป
สร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ในยุค Thailand 4.0
1. ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความ
เรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
3. นิเทศ ติดตาม การ
เข้าใจในสาระเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเป็น
นักเรียนให้สามารถเป็น
จัดการเรียนรุ้สาระ
ผู้ประกอบการในอนาคต
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบูร ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุค
ต่อไป
ณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0
การเป็นผู้ประกอบการเชิง 2. ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ สามารถจัด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรมเพื่อการบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการเขิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ในยุค Thailand 4.0
ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
38,850
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,850
๖๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
พัฒนาการนําเทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้ในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์มีความรู้
ความเข้าใจเทคนิคการ
คิดเลขเร็ว
2. เพื่อให้ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์นําเทคนิค
การคิดเลขเร็วไปใช้ใน
สถานศึกษา
3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์

1. ร้อยละของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
เทคนิคการคิดเลขเร็ว
2. ร้อยละครูผู้สอนมี
ความสามารถจัดการ
เรียนรู้ การคิดเลขเร็ว
3. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
เลขได้เร็วขึ้น

1. การวางแผน (P)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษารูปแบบการคิดเลขเร็วใน
สถานศึกษา
2. การดําเนินงาน (D)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการนํา
เทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้ใน
สถานศึกษา
3. การตรวจสอบ (C)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามผลการ
จัดกิจกรรมคิดเลขเร็วใน
สถานศึกษา
4. การปรับปรุงและพัฒนา (A)
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและนําผล
การดําเนินงานไปใช้

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จํานวน
111 คน
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน
9 คน
3. ครูแกนนํา/ครูดีเด่นด้าน
คณิตศาสตร์ จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มี
ความรู้ ความเข้าใจเทคนิค
การคิดเลขเร็ว
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มี
ความสามารถจัดการเรียนรู้
การคิดเลขเร็ว
3. นักเรียนสามารถคิดเลขได้
เร็วขึ้น

ระยะเวลา/
สถานที่
พ.ค.- ก.ย.2560

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
30,000
30,000 นายกัมปนาท จูฑงั คะ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000

30,000

๖๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการราดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระยะเวลา
งบประมาณดําเนินการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
รวม
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
1 ธ.ค.
10,200 38,000 48,200
1. การรับสมัครผู้เข้ารับการแข่งขัน
1. เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน ร้อยละของ
เชิงปริมาณ
(สพฐ.)
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและรับสมัครผ่านระบบ 1. นักเรียนระดับประถมศึกษา 2559 ที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนที่
20 ก.พ.
ได้รับเหรียญ
ออนไลน์
และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการ
และระดับมัธยมศึกษาในทุก
2560
รางวัลจากการ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
สังกัด สพป.ยล.1 เข้าร่วม
แข่งขันทาง
2. การเตรียมการจัดการแข่งขัน
ของผู้เรียน
แข่งขันทางวิชาการระดับชาติ
วิชาการระดับ - แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประจําปี 2560 รอบแรก
พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง นานาชาติ รอบ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารสําหรับการ
ระดับเขตพื้นที่ จํานวน 1,050
แรก ระดับเขต จัดการแข่งขัน
มีทักษะในการแก้ปัญหาและมี
คน และได้รับการพัฒนาเต็ม
ความสามารถทางวิชาการอย่าง พื้นที่การศึกษา - จัดทําสําเนาข้อสอบและกระดาษคําตอบพร้อม
ตามศักยภาพ
บรรจุซอง/ จัดห้องสอบ
เต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยน และเป็น
2. สพป.ยล.1 มีตัวแทน
ตัวแทนเข้าร่วม 3. การจัดสอบการแข่งขัน
เรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นการ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
สร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความ การแข่งขันทาง 4. ตรวจกระดาษคําตอบและบันทึกคะแนน
และระดับมัธยมศึกษา มี
สนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ วิชาการระดับ รายบุคคลผ่านระดับออนไลน์และประกาศผล
ความสามารถทางด้าน
นานาชาติ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ตรวจกระดาษคําตอบ
และนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
- บันทึกคะแนนรายบุคคล
3. เพื่อใช้กระบวนการแข่งขันทาง รอบสอง
รองสอง ระดับประเทศ
ระดับประเทศ - ประมวลผลรางวัลและประกาศผลการคัดเลือก
วิชาการ ระดับนานาชาติ เป็น
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบสอง
สื่อกลางสร้างบรรยากาศทาง
1. ยกระดับความสามารถ
วิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ระดับประเทศ
นักเรียนในการแข่งขันทาง
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
5. ส่งข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบ
สอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
สองระดับประเทศ ให้ศูนย์สอบที่ 11 (สพป.สงขลา วิชาการสู่มาตรฐานสากล
เนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเท่า
2. ยกระดับคุณภาพและ
เขต 2) และรายงานผลการแข่งขันไปยัง สพฐ./
มาตรฐานการศึกษา
ทันมาตรฐานสากล
สรุปผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,200 38,000

ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญศรี พุฒยืน
นางศุภมาศ อาอี

48,200

๖๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
แข่งขันทักษะของนักเรียนงาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 10 ประจําปี 2560
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความ
สามารถในด้านวิชาการ สุนทรีย
ภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนําเสนอผลงานของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในพื้นทีใ่ ห้ปรากฏแก่
สาธารณชน
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ในระดับก่อนประถมศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยาย
โอกาส) เข้าร่วมแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อในการ
จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

1. ทุกศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา/
หน่วยงานต่างสังกัด
ส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทจ่ี ัดขึ้น
2. นักเรียนที่เข้า
แข่งขันได้รับเหรียญ
รางวัลจากการ
แข่งขันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. เตรียมการจัดการแข่งขัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ศึกษานโยบายและกรอาบการ
ดําเนินงานที่ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
2) จัดทํากรอบการดําเนินงานระดับเขต
พื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและ
กรอบการดําเนินงานที่ สพฐ.กําหนด
3) จัดทํารายละเอียดการดําเนินงานแจ้งให้
หน่วยงานและผู้เกีย่ วข้องทราบ เพื่อ
ดําเนินการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา หน่วยงานเข้าร่วม
แข่งขันระดับเขตพื้นที่
4) จัดบุคลากรเข้าร่วมประชุมและอบรม
โปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล
การแข่งขันออนไลน์ ณ จังหวัดที่เป็น
เจ้าภาพจัดงาน
5) จัดอบรมโปรแกรมระบบลงทะเทียนและ
รายงานผลฯ แก่ผรู้ ับผิดชอบของศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วม
กิจกรรม
6) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะของ
นักเรียน

เป้าหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม

1 ส.ค.เชิงปริมาณ
30 ก.ย.
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ
2560
ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสที่
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา (อ.เมือง รามัน และ
กรงปินัง) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดให้มกี ารแข่งขัน
2. นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1000 คน
3. นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ได้รับเหรียญรางวัลไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในสังกัด สพป.ยล.1 และต่างสังกัด
ในเขตพื้นที่ ได้แสดงออกถึงความสามารถใน
ด้านวิชาการ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์
ศิลปะ วัฒนธรรมทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในเวทีระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
2. ผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนทราบ
3. นักเรียนและครูผู้สอนได้รับประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของตนเองให้มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

535,000

ผู้รับผิดชอบ

535,000 นางศุภมาศ อาลี

๖๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
แข่งขันทักษะของนักเรียนงาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 10 ประจําปี 2560 (ต่อ)
โครงการ
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม

ผู้รับผิดชอบ

7) ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กรรมการ
ตัดสินกิจกรรมเพือ่ กําหนดภารกิจแต่ละฝ่าย
8) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินการจัด
กิจกรรม
9) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินการจัด
กิจกรรม
2. จัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามวัน เวลาและสถานที่กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) มอบหมายงานภารกิจแก่คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/กรรมการแข่งขัน
2) ดําเนินการแข่งขันตามตารางการแข่งขันที่
กําหนด
3) รายงานผลการแข่งขัน
3. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) รวบรวมข้อมูล
2) ประมวลผลข้อมูล
3) ประเมินผลการดําเนินงาน
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 535,000

535,000

๖๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
โครงการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถและ
สุนทรีภาพด้านดนตรี –
นาฏศิลป์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ทักษะชีวิต
และทักษะด้านวิชาชีพ
ในเวทีระดับภูมิภาค
2.เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นําเสนอผลงานของ
นักเรียนในสังกัด สพป.
ยล.1 ให้ปรากฏแก่สา
ธรณชน
3. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนใน
สังกัด สพป.
ยล.1 ได้เข้า
แข่งขันทักษะ
ในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่
66 ปีการ
ศึกษา 2559
และได้รับ
เหรียญรางวัล
จากการ
แข่งขันไม่น้อย
กว่าร้อยละ
75

1. ส่งนักเรียนและ
ครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่กําหนด
ทั้งระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 126 รายการ
2.จัดเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องไปร่วม
กิจกรรมและประสานงาน
ระหว่างการแข่งขันทักษะ
ในการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคใต้
ครั้งที่ 66 ณ จังหวัด
ระนอง
3. สรุปผลการเข้าร่วม
กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66
ณ จังหวัดระนอง

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
21 พ.ย.–
30 ธ.ค.
2559

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
637,900
637,900

เชิงปริมาณ
1.นักเรียนในสังกัด สพป.ยล.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนของ สพป.ยล.1 เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่
66 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 432 คน
2. ครูผู้ควบคมนักเรียเช้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จํานวน
220 คน
3. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ประสานงานและร่วมกิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในสังกัด สพป.ยล 1 ได้แสดงออกถึง
ความสามารถและสุนทรีภาพด้านดนตรี-นาฎศิลป์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ทักษะชีวิตและทักษะด้านวิชาชีพในเวทีระดับ
ภูมิภาค
2. ผลงานที่โดนเด่นของนักเรียนในสังกัด สพป.ยล.1 ได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.
ยล.1 ได้รับการเผยแพร่ ทําให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ
ภาคภูมิใจร่วมกัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 637,900

ผู้รับผิดชอบ
นางศุภมาศ อาลี

637,900
๖๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1” ประจําปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
เชิงปริมาณ
1. เพื่อสรรหาครูและ ร้อยละของครูและ 1. ประชุมกรรมการปรับปรุง
มี.ค.- ก.ย.2560
บุคลากรทางการ
บุคลากรทางการ
เครื่องมือประเมินครูและบุคลากร 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รับ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานและ ศึกษา ที่ผ่านการ
มีผลงานดีเด่น
ประเมินตามเกณฑ์ 2. ประชุมคณะกรรมการประเมิน รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 102 คน
2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน การประเมินและ
ดีเด่านของครูและ
ได้รับรางวัล ยกย่อง 3. ประเมินครูและบุคลากรทางการ - รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
จํานวน 2 คน
บุคลากรทางการ
เชิดชูเกียรติ รางวัล ศึกษา
4. จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
- รางวัลดีเด่น รางวัลละ จํานวน
ศึกษา
“เพชรเสมายะลา
รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1
3. เพื่อพัฒนาและ
เขต 1”
60 คน
ประจําปี 2560
เสริมสร้างขวัญ
- รางวัลชมเชย จํานวน 40คน
5. สรุปผลการดําเนินงาน
กําลังใจครูและ
เชิงคุณภาพ
ประเมินผล/รายงาน
บุคลากรทางการ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศึกษา
ขวัญและกําลังใจและมีความสุขใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขั้น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
กระบวนการทํางานที่เป็นเลิศและ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
160,000
160,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 160,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสุมาลี พลรักษ์

160,000

๖๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
โครงการ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professicnal Leaming Commumity) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
- เพื่อให้ข้าราชการครู 1. ร้อยละของครู
เชิงปริมาณ
พ.ค.- มิ.ย.2560
29,750
29,750
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจใน 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการ และบุคลากร
ศึกษามีความรู้ความ ทางการศึกษาที่เข้า การดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ จํานวน 111 คน
PLC (Professicnal Leaming
ร่วมโครงการ
เข้าใจ และสามารถ
2.ผอ.กลุ่มในสพป.ยล.1
Commumity) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จํานวน 9 คน
2. ร้อยละของ
ขับเคลื่อนการบวน
ทางวิชาชีพ” สูส่ ถานศึกษาและสามารถ 3. ผู้บริหารการศึกษา
สถานศึกษาและ
การ PLC
กลุ่มงานใน สพป. นําไปขยายผลในสถานศึกษา
(Professicnal
จํานวน 5 คน
Leaming
ยล.1 สามารถ
4. เจ้าหน้าที่ จํานวน 10คน
ขับเคลื่อน
Commumity)
เชิงคุณภาพ
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ PLC
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางวิชาชีพ” สูส่ ถาน (Professicnal
ทางการศึกษาที่เข้าร่วม
ศึกษาและสามารถ
Leaming
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
นําไปขยายผลใน
Commumity)
ในการดําเนินการขับเคลื่อน
สถานศึกษา
กระบวนการ PLC
(Professicnal Leaming
Commumity) “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้” สู่สถานศึกษา
และสามารถนําไปขยายผลใน
สถานศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

29,750

ผู้รับผิดชอบ
นายนิกร แซ่ฟุ้ง

29,750

๖๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
โครงการ
ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความโปร่งใส
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

- เพื่อส่งเสริมป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
ในสถานศึกษาให้มี
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

1. ร้อยละ 80 ของ
จํานวนเครือข่ายเฝ้า
ระวังที่เข้าประชุม
พัฒนาผู้บริหาร
ศึกษาสู่ความ
โปร่งใส

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 สู่ความ
โปร่งใส

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
จํานวน 111 คน
2. รอง ผอ.สพป.ยล 1
จํานวน 4 คน
2.ผอ.กลุ่มใน สพป.ยล.1
จํานวน 8 คน
4. เจ้าหน้าที่ จํานวน 7 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนําไป
ขยายผลในโรงเรียน

ระยะเวลา/
สถานที่
1-30 มิ.ย.2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
32,000
32,000

32,000

ผู้รับผิดชอบ
นายอภิสิทธิ์ สัตยมาศ
นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล

32,000

๖๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
โครงการ
ประชุมพัฒนาพัฒนาลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา/
สถานที่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างให้มีความรู้
มีทักษะและ
ประสบการณ์
สามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนา
งานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น
3. สร้างขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ลูกจ้าง
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีความรู้ มี
ทักษะและ
ประสบการณ์
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนางาน
ในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อบรมและพัฒนา
2. ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาลูกจ้างฯ
3. สํารวจรายชื่อผู้
ประสงค์เข้ารับการ
พัฒนาลูกจ้าง
4. แจ้งกําหนดการ
อบรมและพัฒนา
ลูกจ้าง
5. ดําเนินการ
อบรมและพัฒนา
ลูกจ้าง
6. สรุปผลการ
ดําเนินงาน/
ประเมินผลและ
รายงานผล

เชิงปริมาณ
- ลูกจ้างในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จํานวน
120 คน
เชิงคุณภาพ
- ลูกจ้าง ในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถม ศึกษายะลา เขต 1 มีความรู้
มีทักษะและประสบการณ์สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ก.ค.- ก.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงิน
รวม
นอก
218,000
218,000 นางธนกร
พิมเสนศรี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 218,000

218,000

๗๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โครงการ
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนว PISA ปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
/สถานที่
1. เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาไทยในโรงเรียนขยาย
โอกาสฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
เห็นคุณค่า และความสําคัญของ
การประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA)
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความสามารถด้านการคิด
(Thinking Ability
Assessment) ตามแนว PISA
สําหรับใช้ในการวัดผลการเรียนรู้
ของนักเรียนได้
3. เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาไทย สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดและการ
แก้ปญ
ั หาได้
4.. เพื่อจัดค่ายเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนในการรับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
PISA ในปี2561

1.ร้อยละ 100 ของครู ผูส้ อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาไทย ในโรงเรียนขยาย
โอกาสฯ มีความตระหนักรู้
และเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA)
2.ร้อยละ 100 ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาไทยใน
โรงเรียนขยายโอกาสฯ มี
ความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความสามารถด้านการคิด
(Thinking Ability
Assessment) ตามแนว
PISA 3. ร้อยละ 90 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อายุไม่เกิน 15 ปี ที่ผ่านการ
อบรมฯ พร้อมรับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA) ในปี 2561

1. จัดอบรม
ปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA)
ให้กบั ครูผสู้ อนกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
ภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. จัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
อายุไม่เกิน 15 ปี
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับการ
ประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA)
3. สรุปผลและ
รายงานผล

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร

เชิงปริมาณ
เม.ย.-ก.ย. 230,000
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกในการเตรียมความ
2560
พร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ให้กบั ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 40 คน ใช้เวลา 2 วัน
2. จัดค่ายพัฒนานักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จํานวน 360 คน
ใช้เวลา 2 วัน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสําคัญของการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ผ่านการอบรมปฏิบัติการในเชิงลึกในการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การ
แก้ปญ
ั หา ตลอดจนสร้างข้อสอบตามแนวของ PISA ได้
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุไม่เกิน 15
ปี ที่ผ่านการอบรมฯ พร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ(PISA) ในปี 2561
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 230,000

เงินนอก

ผู้รับผิดชอบ

รวม

230,000 นายอาฟฟาน เจะเตะ

230,000

๗๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โครงการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและเทคนิคการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียน
2. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละ 80 ของครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและเทคนิคการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
ในระดับขั้นเรียน
2. ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนสามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การตั้งคําถามกระตุ้นการคิด
2. นิเทศ ติดตามการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
3. สรุปผลและรายงานผล

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนละ 1
คน รวม 111 คน
2. ศึกษานิเทศก์และคณะทํางาน
จํานวน 9 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและเทคนิค
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียน
2. ครูผู้สอนสามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในราดับชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
มิ.ย.-ก.ย.
50,000
50,000 นางซารินดา บิณวาฮับ
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

50,000

๗๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษา
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพและ
นําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการ
ประเมินของ สมศ.

1. จํานวนโรงเรียน
ที่พัฒนาตาม
มาตรฐานการ
ศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อย่างมีคุณภาพ
(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
2.75 ขึ้นไป)
2. ร้อยละ 70 มี
ผลการประเมิน
คุณภาพในระดับดี
และดีมาก โดยไม่มี
ระดับปรับปรุงและ
ไม่มีโรงเรียน
ที่มีผลประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ลอดลงกว่าเดิม

1. ประชุมคณะกรรมการและ
ขยายผลให้วิทยากรแกนนําการ
รายงานข้อมูลระบบ QAMS
2. อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
การรายงานข้อมูลระบบ QAMS
ให้โรงเรียนในสังกัด จํานวน 111
โรงเรียน
3. นิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการ
ประเมิน รอบ 3 เพื่อเตรียมความ
รับการประเมินภายนอกซ้ําและ
เตรียมความรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 4
4. วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด และสรุปผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1 ต.ค.
60,160
60,160 นางรัตนาศรี ศิริประภา
2559 .30 ก.ย.
2560

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาสังกัด สพป.ยล.1 จํานวน 111
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ ครบวงจร และมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาสังกัด สพป.ยล.1 สามารถพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามศักยภาพและบริบทของแต่ละโรงเรียน
และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด
และการประเมินคุณภาพภายนอก
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสังกัด สพป.ยล.1ร้อยละ 70 มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และดีมาก โดย
ไม่มีระดับปรับปรุงและไม่มีโรงเรียนที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาลดลงกว่าเดิม
2. สถานศึกษาสังกัด สพป.ยล.1 สามารถพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพและบริบทของแต่
ละโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมรับการ
ประเมินจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,160

60,160
๗๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อประเมินความรู้
ความคิดของผู้เรียน
ด้วยข้อสอบกลาง
2. เพื่อพัฒนาคลัง
ข้อสอบชั้น ป.2,ป.4,ป.
5,ม.1และ ม.2 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต 1

1. นักเรียนทุกคนใน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การประเมินด้วย
ข้อสอบกลาง
2. ร้อยละของข้อสอบ
ที่มีคุณภาพชั้น ป.2,ป.
4,ป.5 และม.1-2

กิจกรรมที่ 1 การประเมินโดยใช้
ข้อสอบกลาง
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทําข้อมูล
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
2. ประชุมครูวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ยล.1 และครูวิชาการ
โรงเรียนเอกชน
3. จัดพิมพ์ตน้ ฉบับข้อสอบแต่ละวิชา
แต่ละชั้น
4. ต้นฉบับส่งโรงพิมพ์ พร้อมบรรจุซอง
5. คณะกรรมการประมวลผลการ
ทดสอบโดยข้อสอบกลาง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1
และม.2 ของสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
2. ครูวิชาการของโรงเรียน จํานวน
111 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนนําข้อมูลผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
2. โรงเรียนนําข้อสอบของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปใช้
วัดและประเมินผลและพัฒนา
ผู้เรียน

ระยะเวลา/
สถานที่
ต.ค.2559 ก.ย.2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
393,520
393,520

393,520

ผู้รับผิดชอบ
นางกชกร แท่นรัตน์

393,520

๗๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ
โครงการ
การนิเทศทางไกลการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมแนะแนว
งานอาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ
การทํางานอาชีพ
3. เพื่อจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดกิจกรรม
แนะแนวงานอาชีพ
ของครูและนักเรียน
ผ่านกิจกรรม 1
โรงเรียน 1 งานอาชีพ

1. ร้อยละของครูที่
รับผิดชอบกิจกรรม
แนะแนวได้รับการ
นิเทศทางไกลการ
จัดกิจกรรมแนะ
แนวงานอาชีพ
2. ร้อยละของครูที่
ได้รับการนิเทศ
ทางไกลมีผลงาน
การแนะแนวงาน
อาชีพเพื่อนําเสนอ
ในกิจกรรม 1
โรงเรียน 1 งาน
อาชีพ
3. ร้อยละของ
ผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3
มีทักษะการทํางาน
อาชีพ

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา/
สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. จัดประชุมครูที่
16 มิ.ย. –
30,000
30,000 น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม
เชิงปริมาณ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม 1. ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวทุกคนได้รับการ 30 ก.ย.
แนะแนวงานอาชีพ
2560
นิเทศทางไกลการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ
2. จัดการนิเทศทางไกล
2. ครูที่ได้รับการนิเทศทางไกลการจัดกิจกรรมแนะ
การจัดกิจกรรมแนะแนว
แนวงานอาชีพทุกคนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาชีพด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ผ่าน ผ่านกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 งานอาชีพ
เวปไซต์ สพป.ยล.1
3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
3. จัดประชุมครูที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับการแนะแนวอาชีพ
รับผิดชอบเพื่อติดตามการ 4. โรงเรียนทุกโรงฝึกงานอาชีพให้แก่นักเรียนอย่าง
จัดกิจกรรมแนะแนวงาน
น้อย 1 งานอาชีพ
อาชีพ
เชิงคุณภาพ
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
1. ครูได้รับการนิเทศทางไกลการจัดกิจกรรมแนะ
เรียนรู้นําเสนอผลการจัด
แนวงานอาชีพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
กิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ
“1 โรงเรียน 1 งานอาชีพ” 2. ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวได้นําเสนอ
ผลงานการแนะแนวอาชีพในการจัดกิจกรรม
5. ประเมินผล สรุปและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 งานอาชีพ
รายงานผลโครงการ
6. จัดทําเอกสารรวบรวม 3. นักเรียนชัน้ ประศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ผลงานของครูและนักเรียน ปีที่ 3 ทุกโรงเรียนได้นําเสนอผลการทํางานอาชีพใน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1
ที่เป็นแบบอย่างเพื่อ
งานอาชีพ
เผยแพร่
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000
30,000
กิจกรรม

เป้าหมาย

๗๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ
พัฒนาศักยภาพครูวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Classroom Action Research)
โครงการ
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ 1. ร้อยละ 100 ครูวิชาการ 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เชิงปริมาณ
35,500
เม.ย. – ก.ย.2560 35,500
ในโรงเรียนได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้ายการวิจัยพื้นฐานเพื่อ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝีกอบรมมีความรู้
ศักยภาพด้านการวิจัย
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการเรียนการสอนให้กับครู พัฒนาศักยภาพด้านการ
กระบวนการวิจัยเพื่อ พื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียน วิชาการ
วิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการ
การสอนและสามารถขยาย 2. สรุปและรายงานผล
พัฒนาการเรียนการ
เรียนการสอนให้กับครู
ผลสู่ห้องเรียนอื่น ๆ ภายใน
สอน
วิชาการ โรงเรียนละ 1 คน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม โรงเรียน
จํานวน 111 โรงเรียน
สามารถกําหนด
2. ร้อยละ 100 ครูวิชาการ
และคณะทํางาน 9 คน
ประเด็นปัญหาสําคัญ ในโรงเรียนที่ได้รับการ
รวมทั้งสิ้น 120 คน ใช้
ที่ควรดําเนินการวิจัย พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
เวลา 2 วัน
พื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียน
เชิงคุณภาพ
การสอนได้
การสอนสามารถดําเนินการ
- ครูวิชาการในโรงเรียนมี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
ความรู้ ความเข้าใจ
ฝึกอบรมสามารถ
เกี่ยวกับการวิจัยพื้นฐาน
สอนหรือแก้ปัญหาการเรียน
ออกแบบวิธีการวิจัย การสอนได้อย่างน้อย ภาค
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการ
เพื่อพัฒนาการเรียน
สอน และสามารถขยายผล
เรียนละ 1 เรื่อง
การสอนได้
สู่ห้องเรียนอื่นๆ ได้
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

35,500

ผู้รับผิดชอบ
นายอาฟฟาน เจะเตะ

35,500

๗๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาด้วยระบบเครือข่าย
โครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการสร้าง
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้โรงเรียน
ปรับปรุงระบบเครื่องแม่
ข่ายและระบบ
อินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนสามารถใช้ระบบ
เครือข่ายในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

ระบบเครือข่าย
โรงเรียนและ
สํานักงาน มี
ความพร้อมที่
รองรับการ
ให้บริการอย่าง
ทั่วถึง

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. วางแผนดําเนินการโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําระบบ
เครือข่าย (Microtik)
5. สรุปผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
- ระบบเครือข่ายโรงเรียน
สามารถใช้งานและจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา/
สถานที่
ก.ย. 2560

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
26,900
26,900 นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ํา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,900

26,900

๗๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
โครงการ
การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
เพื่อให้ครูและ
ร้อยละ 100 ของ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ เชิงปริมาณ
พ.ค.-ส.ค.2560 67,000
67,000
ผู้บริหารได้รับการ ครูและผู้บริหาร
การศึกษา
1. บุคลากรทางการศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ จํานวน 20 คน
พัฒนาคุณภาพการ ได้รับการพัฒนา
2. ครูและผู้บริหารโรงเรียน
การศึกษาด้วย
คุณภาพการศึกษา การศึกษา
เทคโนโลยีทางไกล ด้านเทคโนโลยี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT จํานวน 224 คน
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ไปสู่โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สารสนเทศ DLIT
- ครูและผู้บริหารโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ระดับเขตพื้นที่ สามารถขยาย
ผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด
ในระบบ Online และ
Offline

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

67,000

ผู้รับผิดชอบ
นายอครัญญ บากา

67,000

๗๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
โครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดาวเทียม สพป.ยล.1
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อจัดสร้างศูนย์ดาวเทียม
DLTV และ ETV ของ สพป.ยล.1 ให้มี
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพิม่ สมรรถนะและพัฒนาตนเอง
ในการให้บริการกับครูปลายทางและนักเรียน
โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชพระผู้ทางเป็นครูแห่งแผ่นดิน
2. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวความคิดของครูปลายทาง ให้เหมาะสมทัน
เหตุการณ์
3. แก้ไขปัญหาระบบ ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียมให้ครบทั้ง DLTV และ
ETV
4. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนปลายทาง กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อม
สัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูปลายทาง

สํานักงานเขต
พื้นที่การ ศึกษา
ประถม ศึกษา
ยะลา เขต 1
ติดตั้งศูนย์
ดาวเทียม
จํานวน 1 ศูนย์
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

1. ขออนุมัติโครงการ
2. วางแผนการ
ดําเนินงานโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
4. ประชุมชี้แจงผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
5. จัดทําป้านศูนย์
ดาวเทียม
6. ซ่อมและติดตั้ง
อุปกรณ์ 1 ชุด ได้ 2
ระบบ

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
ก.ค.-ก.ย.2560

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
63,000
63,000 นายพีระพงษ์ ลาเตะ

เชิงปริมาณ
- จัดตั้งของการมีศูนย์
ดาวเทียม 1 ศูนย์ขึ้นใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
เพื่อดูแลระบบการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 2 ระบบ คือ
DLTV และ ETV
เชิงคุณภาพ
1. มีสถานีรับสัญญาณ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมทั้ง DLTV และ
ETV ที่มีความสมบูรณ์ชัดเจน
เพื่อกํากับดูแลรายการต่าง ๆ
2. สามารถสาธิตการสอน
ระบบ DLTV และ ETV แก่
บุคลากรที่สนใจและสร้างการ
ยอมรับในประสิทธิภาพของ
ระบบนี้
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,000

63,000

๗๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
21
2.เพื่อให้บุคลากรนํา
องค์ความรู้ไปใช้
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้
ในสถานศึกษา

1. ร้อยละของบุคลากรที่
มีความรู้ความเข้าใจ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละของบุคลากร
สามารถนําองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
การศึกษา
3. ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ได้สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21

1. การวางแผน (P)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากร
2. การดําเนินงาน (D)
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์
เครือข่ายดําเนินการพัฒนาครูผู้สอน
กิจกรรมที่ 3 ประชุมพัฒนาเทคนิคการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3. การตรวจสอบ (C)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามผลการจัด
กรรม
4. การปรับปรุงและพัฒนา (A)
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการและรายงานผล

เชิงปริมาณ
1. ครูวิชาการโรงเรียน จํานวน
111 คน
2. ศึกษานิเทศก์ จํานวน 6 คน
3. ประธานศูนย์เครือข่าย จํานวน
13 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
2. บุคลากรสามารถนําองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
การศึกษา
3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

ระยะเวลา/
สถานที่
พ.ค.-ก.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
233,800
233,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 233,800

ผู้รับผิดชอบ
นายกัมปนาท จูฑงั คะ

233,800

๘๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําปี 2560
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้
ทรงเป็นบูรพาจารย์”
2. เพื่อรําลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ และสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3. เพื่อเพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพ
ครู
4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ระหว่างครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนในการ
พัฒนาการศึกษาของชาติและ
สังคม

ร้อยละของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันครูจังหวัด
ยะลา

1. ขออนุมัติโครงการ/กําหนด
ปฏิทินการดําเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะทํางานและ
ประชุมเตรียมการจัดงาน
3. การประกวดคําขวัญ กลอน
สุภาพ เรียงความ บทความเพื่อ
เทิดพระเกียรติๆ
4. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
5. แจ้งกําหนดการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา
6. พิธีทําบุญตักบาตร พิธีละ
หมดฮายัด พิธีรําลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ การบรรยายพิเศษ
เพื่อเทิดพระเกียรติ”พระผู้ทรง
เป็นบูรพาจารย์”

เป้าหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา/
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
ม.ค.2560 222,100
222,100 นางวรรณี ปู่เพ็ชร์
นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย

เชิงปริมาณ
- บุคลากรจากหน่วยงานภาครับและ
เอกชน จํานวน 2,000 คน ประกอบด้วย
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดยะลา
2. ครูอาวุโสนอกประจําการ
3. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
การศึกษา หัวหน้าหน่วยงานทาง
การศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดยะลา
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความกตัญญูกตเวทีและรําลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์
2. ข้าราชการครูได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ทําให้เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้บุคคลอื่น ๆ
3. บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา
ภาครัฐ/เอกชนจังหวัดยะลา เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีในหมู่
คณะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 222,100

222,100
๘๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและยาวชนมี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบ
วินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อคน
เองและสังคม มีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันดีของชาติ
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม มีความคิดริ
เริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้านต่างๆ อันจะช่วย
ให้เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจใน
ตนเองและรู้จักประหยัด อดออม มี
ความชื่อสัตย์ สุจริตใช้สิ่งของคุ้มค่า
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม ได้รับความบันเทิง
และความสนุกสนานจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

ร้อยละ
ของเด็ก
และ
เยาวชนใน
สถานศึกษ
าที่เข้าร่วม
กิจกรรม

1. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้า
เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
2. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วาดภาพ
ระบายสีไม้ หนูนอ้ ย...เดินตามรอยพ่อ
ขนมไทย..อะไรเอ่ย
3. การเข้าร่วมงาน “รักนี้ให้หนูสู่เด็ก
พิเศษ”
4. การประกวดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ การวาด
ภาพพระราชกรณียกิจ/การร้อยเพลงพระ
ราชนิพนธ์/การกล่าวสุนทรพจน์/การอ่าน
ทํานองเสนาะ/การร้อยเพลงอนาซีด/การ
ร้อยเพลงประสานเสียง
5. การเข้าร่วมรับของขวัญวันเด็กร่วมกับ
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง กทม. และมูลนิธแิ ม่กอ
เหนี่ยวจังหวัดยะลา ของโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 20 โรง
6. สรุปรายงานผลการจัดงานวันเด็ก

เป้าหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา/
สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
12-14 ม.ค. 28,600
28,600 นางวัฒนา ทิพย์ภกั ดี
2560

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
สพป.ยล.1 เข้าร่วมจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ
2. เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ จํานวน
10,000คน
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชนมีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
2. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้ ความ
สนุกสนานได้รับประสบการณ์
กล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
3. เด็กและเยาวชนนักเรียน
นักศึกษามีจิตสาธารณะรู้จัก
เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นํา
และผู้ตามที่ดี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,600

28,600
๘๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี 2559
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อเป็นการแสดงถึงความ
กตัญญูกตเวที และความ
จงรักภักดีและน้อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมี
ต่อกิจการลูกเสือ
2. เพื่อเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี
ได้ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ต่อสถานศึกษา ชุมชน และ
สาธารณประโยชน์
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้
ร่วมกันวางพวงมาลาและถวาย
ราชสดุดี

ร้อยละ 60 ของ
ลูกเสือ เนตนารี
ที่เข้าร่วม
ประกอบพิธี

กิจกรรม
1. กิจกรรมพิธีวางพวงพาลา
2. กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ลูกเสือ เนตรนารีผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเข้าร่วมประกอบพิธี จํานวน
800 คน
เชิงคุณภาพ
- ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือตลอดจนลูกเสือชาวบ้านได้
ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที แสดง
ถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมีต่อกิจการลูกเสือ

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
25 พ.ย.
10,750
10,750
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,750

ผู้รับผิดชอบ
นางวัฒนา ทิพย์ภักดี

10,750

๘๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบถึงการ
รักษาความปลอดภัยของ
หน่วยกําลังขณะเดินทาง
ไป-กลับ และช่วง
ปฏิบัติงานที่โรงเรียน
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบถึงแนว
ปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์
จากผู้ก่อเหตุรุนแรง
3. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วย
กําลังที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ปฏิบัติตาม
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
ประสานงานสถานที่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
3. จัดประชุมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ยล.1 จํานวน 111
คน
2. หน่วยกําลัง 3 ฝ่าย (ทหาร
ตํารวจ และปกครอง)
เชิงคุณภาพ
- ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ
มาตรการรักษาความปลอดภัย
และนําไปเผยแพร่ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้อง

ระยะเวลา/
สถานที่
พ.ค.-ก.ย.
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
25,900
25,900

25,900

ผู้รับผิดชอบ
นายธนันต์ทัศน์ มุขยวัฒน์

25,900

๘๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สังกัด สพป.ยล.1
ให้มีการปฏิบัติงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าโครงการ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การให้บริการ เข้าใจบทบาท
หน้าที่และปฏิบัตงิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรม ส่งเสริมให้
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมทั้งมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
4. สร้างขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน และมี
ความสุขกับการทํางานเชิง
สร้างสรรค์

ร้อยละ 100
ของบุคลากรทาง
การศึกษา
ในสํานักงานเขต
พื้นการศึกษา
ประถมศึกษา
ยะลา เขต 1
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

1. ขออนุมัติโครงการ
2. สํารวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
3. แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.ยล.1
4. ประชุมคณะทํางานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
5. แจ้งกําหนดการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
6. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา
7. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
โครงการ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา สพป.ยล.1 จํานวน 90
คน มีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัตงิ านของตนเองให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
2. สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และ
เสริมสร้างความรักความสามัคคีใน
องค์กร
3. สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ

ระยะเวลา
/สถานที่
3 ก.พ.20 เม.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
586,000
586,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 586,000

ผู้รับผิดชอบ
นางจันทรัช พรหมรูปสวย

586,000

๘๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การ ศึกษา
ประถม ศึกษายะลา
เขต 1
2. เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญกําลังใจและ
สร้างความผูกพันอัน
ดีในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต 1

ร้อยละของ
ผู้บริหาร
การศึกษา
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ผู้อํานวยการ
กลุ่ม และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา สังกัด
สพป.ยล.1
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1. ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายในสังกัด
สพป.ยล.1
2. ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารในสังกัด สพป.ยล.1
3. ประสานผู้เข้าร่วมโครงการ สถานที่
และอื่น ๆ
4. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
5. ดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารในสังกัด สพป.ยล.1 ณ จังหวัด
ตรังและศึกษาดูงาน สพป.พัทลุง เขต 1
6. สรุปและประเมินผลรายงานโครงการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา
/สถานที่
10 เม.ย.23 พ.ค.
2560

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
624,300 133,200 757,500

เชิงปริมาณ
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
2. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จํานวน 4 คน
3. ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 จํานวน 9 คน
4. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
111 คน
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จํานวน 5 คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการี
ทํางาน ได้รับทราบนโยบาย ข้อมูล
ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
กระทรวง สร้างความเข้าใจและลดปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นและนําความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 624,300

133,200

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณี ปู่เพชร์
นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย

757,500
๘๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรําลึกในพระหมา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎแกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บริดินทร
เทพวรางกูร ประมุกของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักการบําเพ็ญ
ประโยชน์
4. เพื่อสอดคล้องตามนโยบายของ
รัฐบาล และสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด
จํานวนลูกเสือ
เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทีเ่ ข้าร่วม
ประกอบพิธี

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. พิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนาม
2. พิธีมอบเกียรติบัตร
3. กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์

เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลา
เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคํา
ปฏิญาณและสวนสนาม ประจําปี
2560 จํานวน 60 โรง จํานวน
2,000 คน
เชิงคุณภาพ
- ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมประกอบ
พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ได้น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิด
ลูกเสือไทยแสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ระยะเวลา/
สถานที่
1 ก.ค.2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
70,800
70,800

70,800

ผู้รับผิดชอบ
นางวัฒนา ทิพย์ภกั ดี

70,800

๘๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
การปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบรรยากาศที่
ดีในการทํางาน ทําให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
2. บุคลากรรับรู้ และเห็น
คุณค่าของการมีสถานที่
ทํางานที่น่าอยู่ น่าทํางาน

ตัวชี้วัด
สภาพภูมทิ ัศน์ของ
อาคารสถานที่
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษายะลา
เขต 1

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. วางแผนและกําหนดแผนการจัดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
2. ดําเนินการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
โดยจัดสวนหย่อม 6 จุด ดังนี้
2.1 หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.2 หน้าศูนย์อิสลามศึกษา
2.3 หน้าบันไดทางขึ้นห้องรายา
2.4 ด้านข้างบันได้กลุ่มบริการงาน
การเงินและสินทรัพย์
2.5 ใต้บันใดด้านข้างห้องอิสลามศึกษา
2.6 บริเวณหน้าป้าย สพป.ยล.1

เชิงปริมาณ
- รอบอาคารสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
เชิงคุณภาพ
- สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 มีภมู ิทัศน์
และสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
น่าทํางาน สะอาดและเป็น
ระเบียบ

ระยะเวลา/
สถานที่
ม.ค.-ก.ย.2560

งบประมาณดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
64,850
64,850 นางจันทรัช พรหมรูปสวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,850

64,850

๘๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
วันสถาปนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อให้บุคลากรทราบถึง
ประวัติความเป็นมาของวัน
สถาปนาสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมที่จัดขึ้น

ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษายะลา
เขต 1 ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะทํางานจัดงานวัน
สถาปนาสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. ดําเนินการจัดโครงการวันสถาปนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. สรุป/รายงานผลโครงการวัน
สถาปนาสํานักงานเขตพืน้ ที่การ
ศึกษษ

เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สร้างขวัญกําลังใจให้และ
ความสามัคคีของผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
ทุกคน

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
15 มิ.ย.94,100
94,100
30 ก.ค.
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 94,100

ผู้รับผิดชอบ
นางจันทรัช พรหมรูปสวย

94,100

๘๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร นโยบาย
แผนงาน โครงการต่าง ๆ
ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบอย่าง
กว้างขวาง
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้เป็นที่
เชื่อถืออย่างแพร่หลาย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
ความสําเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์
หน่วยงานผ่าน
ช่องทางสื่อต่าง ๆ

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน/
ประสานงานเรื่องสถานที่/แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินการจัดรายการวิทยุ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสาร
จากองค์การไปสู่สาธารณชน
ทั่วไป
เชิงคุณภาพ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ให้
สาธารณชนได้รับรู้ โดยผ่านสื่อ
วิทยุ

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
มิ.ย.-ก.ย.
9,000
9,000
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

9,000

ผู้รับผิดชอบ
นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์
น.ส.โนรียา ยูโซะ

9,000

๙๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติมุทิตาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2560
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อรําลึกถึงคุณงาม
ความดีของผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการ
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญ
กําลังใจและสร้างความ
ผูกพันอันดีต่อผู้ที่
เกษียณอายุราชการ
3. เพื่อเป็นการอําลาชีวิต
ราชการของผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการ

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
สังกัด สพป.
ยล.1 ที่
เกษียณอายุ
ราชการที่เข้า
ร่วมโครงการ

กิจกรรม
1. ประชุมสัมมนา “ความสุขหลัง
เกษียณอายุราชการ”
2. พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติมุฑิตาจิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
3. ประเมินผล สรุปผลและรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพป.ยล.1 จํานวน 120 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการมีมีขวัญและ
กําลังใจ

ระยะเวลา/
สถานที่
1.-30 ก.ย.
2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
88,000
88,000

88,000

ผู้รับผิดชอบ
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
นางสุมาลี พลรักษ์

88,000

๙๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรและมุฑิตาจิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างขวัญ
กําลังใจและสร้างความ
ผูกพันอันดีต่อผู้ที่
เกษียณอายุราชการ
2. เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพบุคลากร
3. เพื่อแสดงมุฑติ าจิตต่อ
บุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

ร้อยละของ
บุคลากร สังกัด
สพป.ยล.1 ที่
เข้าร่วม
โครงการ

1. ประชุมสัมมนา “เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
2. กิจกรรม “มุฑิตาจิต” บุคลากร
สพป.ญ.1
3. ประเมินผล สรุปผลและรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการมีมีขวัญและ
กําลังใจ

ระยะเวลา/
สถานที่
1-30 ก.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
202,000
202,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 202,000

ผู้รับผิดชอบ
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
นางสุมาลี พลรักษ์

202,000

๙๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
อบรมเจ้าหน้าการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนครีที่
เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชีและพัสดุ สามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากับผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน บัญชีและพัสดุในระดับ
สถานศึกษา
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมด้าน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุ มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง

1. จัดอบรม บรรยายให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา
2. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซักถาม
ตอบปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
3. สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

เชิงปริมาณ
- เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ของสถานศึกษา จํานวน
111 โรงๆละ 2 คน รวม
222 คน จัดอบรม 2 รุ่นๆ
ละ 1 วัน
เชิงคุณภาพ
- เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนครี
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา/
สถานที่
ก.ค.-ก.ย.
2560

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
61,800
61,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 61,800

ผู้รับผิดชอบ
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
นางสุมาลี พลรักษ์

61,800

๙๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป.ยล 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ
โครงการ
การประเมินสํานักงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา (พ.ศ.2560)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อเป็นกรอบกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้มีการพัฒนาตนเอง
ที่จะนําไปสู่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 มีผลการประเมิน
สํานักงานตามมาตรฐานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์
ประเมินความสําเร็จทุก
รายการ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต 1
ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับดีมากขึ้นไป
ร้อยละ 80

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมการ
จัดทํามาตรฐานสํานักงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน
การประเมินตนเองของแต่ละมาตรฐาน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ดําเนินงานแต่ละกลุ่มตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. สรุป รายงานและทบทวน ปรับปรุง

เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 1 จํานน 60 คน
เชิงคุณภาพ
- สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน ระดับดี
มาขึ้นไปร้อยละ 80

ระยะเวลา/
สถานที่
1 ส.ค.- 30
ก.ย.2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
28,100
28,100

28,100

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณี ปู้เพ็ชร์
นางวัลลภา นัคราเรือง

28,100

๙๔

ส่วนที่ ๔
การบริหารแผนสูก่ ารปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อ
ส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 จึงได้กําหนดปัจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
กําหนดแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ดังนี้
1. งบประมาณตามความจําเป็นพื้นฐาน
เพื่อใช้บริหารจัดการในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการตามบริบทของเขตพื้นที่
2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพื่อใช้ดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 - 5 ตาม
จุดเน้นของ สพฐ. และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น สพป.ยล.1 และตามบริบทของเขตพื้นที่ โดยมี
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษา การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การวิจยั การผลิต
อุปกรณ์ สื่อ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ามารถเป็นต้นแบบได้
3. งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อดําเนินการโครงการตามกลยุทธ์ที่ 6 ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข เพื่อให้นกั เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน
เงื่อนไขความสําเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสําคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานและการทํางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. การบริหารจัดการ ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
๙๕

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คํานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการ
ดําเนินงานจักต้องถูกต้อง โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
การเงิน การคลัง

ปณิธานของ ผอ.สพป.ยะลา เขต 1

“รู้รัก สามัคคี สืบสานความดีของพ่อหลวง”

๙๖

แนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินจัดทําแนวทางการบริหารงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางสําคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์
การปฏิรูป เพื่อการนํานโยบายและจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่ วนภูมิภาค สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คุ้มค่ า และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่ความสําเร็จ รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างแท้จริงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์กรปฏิรูป
การศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดังนี้

แนวทางการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพือ่ ดําเนินการในภาพรวมทั้งการบริการจัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแบะบูรณาการการ
ดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 35 ชุดโครงการโดยให้ผลการ
ดําเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสําเร็วตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติได้ รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น 6 ของยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และจัดลําดับความสําคัญตามความจําเป็นของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
5. กําหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ทีส่ อดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 35
ชุดโครงการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดําเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การกําหนดกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจน ไม่ช้ําซ้อน โดยคํานึงถึงการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกสําคัญ ในการดําเนินการ
แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนด
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะนําไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
๙๗

8. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสําคัญในการดําเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการบริหารการดําเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
9. กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา 35 ชุดโครงการ ของสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10. กําหนดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพ่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งมี
ระบบการกํากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
เงื่อนไขความสําเร็ว
1. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสําคัญในการบริหารจัดการ กํากับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลสําเร็จ
ของภารกิจงาน และการทํางานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานหลากหลายที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การขับเคลือ่ นการดําเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต้องยึดหลักธรรมาธิบาล ยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงบประมาณ
ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าเพื่อทราบปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
3. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการดําเนินการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 65 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา
******************************

๙๘

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕๕9
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

มี.ค.

๒๕60
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้กิจกรรม (Active Lenrning)
2. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
4. จัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
5. การยกระดับ O-net ปีการศึกษา 2559 ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
6. ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการยกระดับผลการสอบ O-net ประจําปีการศึกษา 2560
7. พัฒนาการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
8. การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)
9. ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
10. อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
11. ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
12. การพัฒนาจัดประสบการการเรียนรู้ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
13. สร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
14. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
15. อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน
16. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
17. พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนได้เพื่อการสื่อสาร
18. พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic literacy) และเศรษฐศาสตร์อาเซียนในการจัดารศึกษาฯ
19. พัฒนาการนําเทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้ในสถานศึกษา
20. พัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี 2560
21. แข่งขันทักษะของนักเรียนงาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ 10 ปี 2560
22. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
23. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1”
24. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professicnal Leaming Commumity) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สูส่ ถานศึกษา
25. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความโปร่งใส

๙๙

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕59
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕60
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

26. พัฒนาลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
27. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนว PIAS ปี งปม. 2560
28. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
29. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
30. พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
31. การนิเทศทางไกลการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ
32. พัฒนาศักยภาพครูวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Classroom Action Research)
33. พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาด้วยระบบเครือข่าย
34. การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
35. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดาวเทียม สพป.ยล.1)
36. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
37. การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา
38. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560
39. "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจําปี 2559
40. ประชุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
41. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยล.1
42. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสังกัด สพป.ยล.1
43. พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจําปี 2560
44. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
45. วันสถาปนาสํานักงานเขตพื้นที่
46. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่ วสารทางสถานีวิทยุ
47. ยกย่องเชิดชูเกียรติมุทิตาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2560
48. เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรและมุตติ าจิต
49. อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
50. ประเมินสํานักงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560)

๑๐๐

ก.ย.

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายนพพร มากคงแก้ว
2. นางภัทราพร ศิริโภคา
3. นายเอกรัฐ สมจิต
4. นายจีรยุทธ วิชญรักษ์
5. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ผู้จัดทํา
1. นางภัทราพร ศิริโภคา
2. นางพัชรียา ปรีดางกูร
3. นางวราภรณ์ วัฒนกุล
4. นางสมถวิล ทองตะเภา
5. นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
6. นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
7. น.ส.สุนันทา ยี่สุ่น
8. นางสุกัญญา นาชัยเวียง
9. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด
10. นายภาคภูมิ อินทรสกุล
11. นางการะตี พึ่งสยม
12. น.ส.รอฮานี กาจิ

รอง ผอ.สพป.ยล.1
หัวหน้าคณะผู้จัดทํา
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะผู้จัดทํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผู้จัดทํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผู้จัดทํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผู้จัดทํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผู้จัดทํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผู้จัดทํา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะผู้จัดทํา
พนักงานธุรการ
คณะผู้จัดทํา
พนักงานราชการ
คณะผู้จัดทํา
พนักงานราชการ
คณะผู้จัดทํา
พนักงานราชการ
คณะผู้จัดทํา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสมถวิล ทองตะเภา
2. นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
**************

๑๐๑

